
T
ID

SSK
R

IFT FO
R

 D
EN

 N
O

R
SK

E LEG
EFO

R
EN

IN
G

 12/20
20

 – Å
R

G
A

N
G

 14
0

: 120
5–130

0
G

Y
N

EK
O

LO
G

ISK
E FIST

LER
 | C

O
V

ID
-19

 | FO
R

LØ
P

SB
A

SER
T FIN

A
N

SIER
IN

G

Vi har ledig kapasitet!
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

Offentlige avtaler*

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Ingen ventetid for 
pasienten

Korte svartider til deg 
som henviser

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid

• Kardiologi

• Karkirurgi

• Gastrokirurgi

• Gastrolab

• Urologi

• Øre-nese-hals

• Plastikkirurgi

• Ortopedi

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)

Alvorlig covid-19: Når legemidler 
med sikker effekt ikke finnes
SIDE 1211, 1261, 1264

Gynekologiske fistler etter  
kirurgi eller strålebehandling
SIDE 1235

Forløpsbasert  
finansiering – hva er det?
SIDE 1219

Fistler i
underlivet
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DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Gynekologiske fistler
Fistler oppstått i underlivet etter behandling 
kan føre til inkontinens for urin, avføring 
eller begge deler. Fistler etter kirurgi, f.eks. 
hysterektomi, vil oftest heles, mens fistler 
oppstått etter strålebehandling ofte vil bli 
permanente. Dette viser en gjennomgang  
av journalene til 163 kvinner behandlet  
ved Haukeland universitetssjukehus i perio-
den 1995 – 2019. Antall og andel pasienter 
henvist fra andre helseregioner økte i perio-
den, særlig etter etableringen av nasjonal 
 behandlingstjeneste for gynekologiske 
fistler.
SIDE 1235

Utprøvende behandling ved covid-19
Covid-19 kan føre til livstruende sykdom,  
og legemidler med dokumentert effekt 
finnes ikke. Dette stiller leger overfor  
mange vanskelige valg. Haugesund sjuke-
hus beskriver forløpet for en kritisk syk 
covid-19-pasient som ble behandlet med 
rekonvalesensplasma, dvs. plasma fra perso-
ner med nøytraliserende antistoffer etter 
gjennomgått covid-19. Nordlandssykehuset  
i Bodø beskriver en kvinne med covid-19- 
utløst akutt lungesviktsyndrom som etter 
tre ukers intensivbehandling ble behandlet 
med steroidinfusjoner og ble bedre. Bare 
kliniske studier kan avklare effekten av slike 
behandlingsformer.
SIDE 1211, 1261, 1264

Hva er forløpsbasert finansiering?
Forløpsbasert finansiering blir i økende 
grad tatt i bruk i USA og over hele Europa. 
Ideen med ordningen er å tilby en samlet 
refusjon for alle elementene i et pasient-
forløp eller en klinisk behandlingsepisode. 
Hvert pasientforløp skal kunne knyttes opp 
til spesifikke måltall for god kvalitet. Pasient-
grupper inndeles etter risikoprofil for å sikre 
at sykehus som behandler de sykeste pasien-
tene, ikke straffes økonomisk. Hvilke forde-
ler og ulemper har forløpsbasert finansie-
ring? Hvordan kan ordningen tas i bruk  
i Norge?
SIDE 1219

Takk!

Sommeren er over og ferien slutt. Pandemien, derimot, fortsetter, men 
også denne er etter hvert blitt en del av en slags hverdag.

Da situasjonen ble alvorlig i vår, var vi i Tidsskriftets redaksjon spente 
på om norske leger og forskere ville ta seg tid til å skrive om sine erfarin-
ger og om de ville bruke oss som formidlingskanal. Vi la ut en etterlys-
ning etter manuskripter, kontaktet våre nettverk og lovte prioritert 
 behandling av stoff som omhandlet covid-19.

Responsen var overveldende. Erfarne forskere leverte pedagogiske 
 tekster om virusets biologi og infeksjonsmedisinens terminologi. Kli-
nikere som stod midt i en ny og potensielt farlig situasjon, brukte net-
tene til å skrive. Vi varslet potensielle fagvurderere før manusene kom 
inn. De satt parat, om det var kveld, helg eller ferie, og leverte grundige 
og gode fagvurderinger. «Takk for beskjeden – jeg drar på hytta, men har 
med PC og sjekker hver dag», var bare én av de mange hyggelige tilbake-
meldingene vi fikk i sommer når vi meldte om kommende manuskrip-
ter. Foreløpig har vi publisert opp mot 90 artikler knyttet til covid-19.  
Bak de 26 vitenskapelige bidragene ligger over 50 fagvurderinger – time-
vis med ulønnet, frivillig arbeid i en tid da mye annet også hastet.

Ofte var det informasjon som skulle fort ut. Dette måtte kollegaer vite, 
det kunne stå om liv. Det ga oss i redaksjonen følelsen av å bidra, der  
vi satt beskyttet på hjemmekontorene og fulgte arbeidet fra utsiden. 
Jobben føltes ekstra meningsfull.

Nå er det tid for den nye normalen. Nå skal vi lære av vårens erfaringer, 
og ikke minst huske på at alle felter av medisinen er viktige og av og til 
haster. Men aller først: Takk for tilliten gjennom en helt spesiell tid.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140
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Illustrasjon © Ingrid Rognstad

Gynekologiske fistler får mindre oppmerk-
somhet enn det tapet av livskvalitet skulle 
tilsi. Kunstner Ingrid Rognstad skriver:  
«Jeg har hørt ord om lekkasje og kirurgi 'der 
nede' bli hvisket om i smale smug, men jeg 
har ikke sett et bilde, en tverrsnittillustra-
sjon eller lest noe om utsiktene ved gyneko-
logiske fistler før jeg gjorde research til  
dette illustrasjonsoppdraget. Det skamfulle  
i avføring, luft og urin på avveie gjør at 
temaet er vanskelig å dele for dem det gjel-
der, og mange kvinner lever med tilstanden 
i skjul. Inkontinensen blir ikke bedre uten 
behandling, men fortsetter å lekke inn i alle 
deler av livet og kan lede til frustrasjon og 
sosial isolasjon. Jeg håper illustrasjonen min 
kan stå som et respektfullt visuelt nikk til  
de kvinnene som lever med gynekologiske 
fistler.»

Mer av Ingrid Rognstads arbeid kan du se 
her: www.instagram.com/ingridonigiri/
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La de små barn kom me  
til meg

LIT TE RA TUR
1 Sta tis tisk sen tral by rå. Fød te i 2019.  Lest 27.8.2020.
2 World Health Or gan i za tion. Ma ter nal mor tal i ty 2000–2017.  Lest 27.8.2020.
3 Born too soon: The glo bal ac tion re port on pre term birth. Geneve: World Health 

Or gan i za tion, 2012: 29.  Lest 27.8.2020.
4 FN. Sustainable developmental goals. Infant mor tal i ty rate.  Lest 27.8.2020.
5 Folkehelseinstituttet. Me di sinsk fød sels re gis ter. Kom pli ka sjo ner un der fød se

len.  Lest 27.8.2020.
6 Tøm mer bak ke SG. Re age rer på jord mor kam pan je. Da gens Medisin 7.8.2020.  

Lest 25.8.2020.
7 San dall J, Sol ta ni H, Gates S et al. Mid wifeled con ti nu i ty mod els ver sus other 
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Pract 2004; 53: 974 – 80. 

Fast le ger bør be hol de sin sen tra le rol le i svan ger skaps
opp føl gin gen.

År lig fø des om lag 55 000 barn i Norge (1). I et nor malt svan ger skap 
til bys mor åtte fas te kon trol ler, og kvin nen kan vel ge om hun vil 
opp sø ke lege el ler jord mor. Med en fast le ge ord ning un der press er 
det kan skje faux pas å snakke om alt man vil be hol de. Ikke minst 
kan det gjel de dis se mer enn 440 000 po ten si el le ti me av ta le ne.

God svan ger skaps og bar sel om sorg er et finvevd sam spill mel lom 
le ger, jord mød re og hel se sy ke plei e re. Det gjør at det som of test går 
bra med nors ke gra vi de og barn. Norge er blant lan de ne i ver den 
med la vest mød re dø de lig het i svan ger ska pet (2), og også la vest 
kom pli ka sjons og dø de lig hets rate både blant barn som fø des for 
tid lig og barn som fø des til ter min (3, 4). Tall fra Me di sinsk fød sels 
regis ter vi ser at over to tre de ler av alle føds ler hos førs te gangs 
fødende for lø per uten stør re inn grep el ler kom pli ka sjo ner, for 
 fler gangs fø den de er an de len over én av ti (5).

Hvert svan ger skap, hvert barn rom mer imid ler tid så mye mer enn 
tall og lands gjen nom snitt. De nye fa mi li e ne står for an for vent ning, 
be kym ring, frykt, angst, lett el se og iblant sorg. Fø lel se ne va ri e rer fra 
den dy pes te for tvi lel se til ube tin get lyk ke. Det fin nes en de lø se må ter 
å gå seg vill i vel men te råd i svan ger ska pet, og minst like man ge 
ett er for løs ning. De al ler fles te vil vel for sine barn. Men hva er best, 
og hvor skal man gå? Er det jord mor el ler lege som er den rik ti ge  
å kon sul te re?

I man ge kom mu ner har le ger og jord mød re et godt og ef ek tivt 
sam ar beid. Opp føl gin gen av gra vi de er hel het lig, og hver fag grup pe 
får brukt sine styr ker. Men i som mer ble svan ger skaps opp føl gin gen 
til en slags kon kur ran se. I au gust la Jord mor for bun det ut en vi deo  
på sine Face booksi der, der det ble hev det at det går bedre med både 
mor og barn der som de føl ges av jord mor i svan ger ska pet. Det skap te 
na tur lig vis re ak sjo ner (6). Bud ska pet var at alle bur de gå til jord mor  
i svan ger ska pet, som ble an gitt å være eks per ter på kvin ners hel se. 
Dess ver re var ikke bud ska pet bare uny an sert, det var feil.

Kunn skaps grunn laget som ble brukt, en Coch ra nerap port fra 
2015, er se ne re blitt opp da tert, og kon klu sjo ne ne er end ret (7). Grup
pe ne som ble sam men lig net, var kvin ner som ble fulgt av jord mor 
fra før s te kon troll og gjen nom svan ger ska pet, helt til fød sel, av 
sam me jord mor – så kalt jord mor styrt om sorg. Dett e er ikke sam
men lign bart med nors ke for hold, der de fles te mø ter en helt an nen 

jord mor på sy ke hu set enn den de er blitt fulgt opp av i svan ger 
skapet. Suk sess kri te ri et er så le des an ta ke lig ikke jord mo ren per se, 
men at man får til bud om kon ti nui tet i om sor gen og opp føl gin gen.

I juni for fatt et le der ne av Norsk sy ke plei er for bund og Jord mor 
forbun det et de batt inn legg hvor de gikk langt i å hev de at det er 
øko no mi en som er sty ren de for fast le gers in ter es se for gra vi de  
(8). De øns ket seg sam ti dig både syk mel dings rett og hen vis nings 
adgang. Der det kan være lett å finne gode ar gu men ter for sist 
nevnte, vir ker øns ket om å kun ne syk mel de mind re gjen nom tenkt. 
Vur de ring av syk mel dings grad kre ver kunn skap om til rett e leg gings
mu lig he ter, tryg de me di sin, att est ar beid og and re syk dom mer enn 
gra vi di te ten in du se rer. Jeg tror man ge fast le ger er med meg når jeg 
pos tu le rer «til gi dem, for de vet ikke hva de gjør» om øns ket om 
syk mel dings rett.

Fle re og fle re gra vi de kvin ner har kro nis ke syk dom mer, som dia
be tes, ast ma/al ler gi, stof skif te syk dom, hjer te og kar syk dom, ar ve 
lige syk dom mer, psy kisk syk dom el ler mis bruks pro ble ma tikk (9). 
Slike til stan der med fø rer be hov for le ge vur de ring un der og ett er 
svan ger ska pet. Det er en vik tig fast le ge opp ga ve, og gir kvin nen 
trygg het og kon ti nui tet.

Til lit og kon ti nui tet er blant de vik tig ste fak to re ne for et godt 
lege–pa si entfor hold (10, 11). Der som vi fjer ner svan ger skap og bar sel
pe ri ode fra dett e for hol det, mis ter både pa si en ter og le ger mer enn 
man ved før s te øye kast kan skje tror. Svan ger ska pet er en spe si ell og 
sår bar pe ri ode i en kvin nes liv. Det bør være en selv føl ge at fast le gen 
både er in ter es sert, opp da tert og en ga sjert i den ne pe ri oden.

Svan ger skaps om sorg er for vik tig til å bli gjort til en drag kamp 
mel lom uli ke fag grup per. Al ler best blir den an ta ke lig når le ger  
og jord mød re ut fø rer den i fel les skap, med gode ret nings lin jer  
om hvem som bør gjø re hva – og når. Ikke hvem som skal gjø re alt.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
oyvind.stople.sivertsen@tidsskriftet.no
er all menn le ge i spe sia li se ring og me di sinsk re dak tør  
i Tids skrif tet.
Foto: Stur la son

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Svan ger skaps om sorg er for vik tig til  
å bli gjort til en drag kamp mel lom uli ke 
 faggrup per»
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Hva er riktig forbruk  
av opioider?
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Leger bør reflektere over egen praksis med forskrivning 
av smertestillende legemidler.

Pettersen og medarbeidere har skrevet en kort rapport fra to kirur-
giske avdelinger som viser økende forbruk av opioider på den ene 
avdelingen og en vridning fra anvendelse av morfin til oksykodon 
på begge avdelingene (1). Rapporten tør være et utgangspunkt for 
noen refleksjoner knyttet til riktig bruk av opioider.

I USA har juks med forskningsdata og aggressiv markedsføring 
ført til et rekordhøyt forbruk av særlig oksykodon og mange over-
dosedødsfall. Internasjonalt brukes det derimot trolig for lite 
 opioider. I utviklingsland er forbruket bare en brøkdel av det vi har  
i vestlige land (2), og mange pasienter lider unødig etter store ska-
der, etter operasjoner og i forbindelse med terminal kreftsykdom.

Også i Norge får pasienter noen ganger for lite smertelindring, 
spesielt postoperativt og etter store skader (3, 4). Norge ligger imid-
lertid høyt på den europeiske statistikken over opioidforskrivning, 
og har høye tall for opioidbetingede dødsfall knyttet til heroin (5). 
På nasjonalt nivå har totalt legalt opioidforbruk vært rimelig stabilt 
de siste ti årene (6).

Opioider er gode analgetika ved akutte smerter: De kan doseres 
oppover til ønsket effekt, de kan gis parenteralt, transdermalt eller 
oralt. De er rimelige og tilgjengelige. Men avhengighet og misbruk 
er store problemer som er assosiert med bruk over lengre tid og 
dosering utover det som er nødvendig ved akutte smerter. Mindre 
kjent er at bruk av opioider, i tillegg til at det fører til toleranse med 
påfølgende økt dosebehov over tid, senker smerteterskelen. Slik 
hyperalgesi kan registreres selv etter kort tids bruk (7), men er en 
reversibel tilstand over timer til dager, avhengig av opioidbruk  
i forkant.

Ved smerte skal man alltid utnytte ikke-opioide medikamenter 
maksimalt, gjerne i kombinasjoner, før man gir opioider som titrert 
supplement. Brukt slik, i inntil en snau uke, er faren for misbruk av 

opioider liten, mens den øker ved bruk utover dette (8). Pasienter 
med tidligere misbruksproblematikk, rusproblemer og psykososiale 
vansker er mer utsatt for misbruk (9). Langvarige smertetilstander 
og smertetilstander med vesentlige innslag av nevropatiske smerter 
skal i utgangspunktet ikke behandles med opioider, unntatt i termi-
nale situasjoner med begrenset tidshorisont.

Opioider er som regel ganske like i sin effekt- og bivirkningsprofil. 
Det er imidlertid forskjeller blant annet knyttet til grad av peroral 
biotilgjengelighet, anslagstid og varighet av effekt. Oksykodon ble 
relansert internasjonalt med patenter og markedsføring for 15 – 20 år 
siden. I Norge har oksykodon erstattet det særnordiske opioidet 
ketobemidon og til en viss grad fortrengt morfin og kodein. Oksy-
kodon, som nå leveres generisk, har høy og pålitelig absorpsjon  
gitt peroralt og en noe hurtigere innsettende effekt enn morfin når  
det gis intravenøst (10). Hurtig effekt kan være en fordel ved sterk 
smerte, mens det kan være et risikomoment knyttet til at pasienten 
opplever et kraftigere «kick» og en rusfornemmelse som gir økt fare 
for misbruk. Delvis av samme grunn anbefales det generelt at man 
gir opioider peroralt (ev. transdermalt) fremfor intravenøst der dette 
er mulig og adekvat.

Det er grunn til å anbefale at man ser på sin egen opioidforskriv-
ningspraksis slik Pettersen og medarbeidere har gjort. Samtidig er 
det nødvendig, i tillegg til de tørre doseringstall, å se på sin egen 
kliniske hverdag: Får pasientene våre tilstrekkelig smertelindring? 
Er vi flinke nok til å utnytte ikke-opioide medikamenter og tiltak?  
Er det endringer i pasientsammensetningen vår? Er vi flinke nok  
til å avslutte og trappe ned opioidbehandling når den ikke lenger 
behøves? Og som ledd i det siste: Skriver vi ut for mange opioid-
resepter, med for dårlig informasjon og med flere tabletter enn 
nødvendig?

Det må heller ikke glemmes at smerte primært er en opplevelse 
knyttet til vevsskade eller truende vevsskade. Man må selvfølgelig 
alltid starte med å undersøke årsakene til smerte og iverksette 
 mulige kausale og ikke-medikamentelle tiltak før man griper til 
analgetika. Målet skal være smerte på et akseptabelt nivå, ikke nød-
vendigvis full smertefrihet. Likevel vil riktig opioidbruk fremdeles 
være helt nødvendig i mange tilfeller.
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johan.rader@medisin.uio.no
er fagansvarlig overlege ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål sykehus, og professor i anestesiologi ved Institutt for klinisk medisin 
ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.
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«Er vi flinke nok til å avslutte og trappe ned 
opioidbehandling når den ikke lenger 
behøves?»
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Hva gjør vi uten le ge mid ler med sik ker ef ekt?

I 2003 stod ver den på ran den av en pan de mi med al vor lig luft veis -
infek sjon for år sa ket av det nye ko ro na vi ru set SARS-CoV. Vi ru set rakk 
å spre seg fra Kina til 28 land før det – et er bare få må ne der – var 
be kjem pet un der le del se av Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO). Ni år 
se ne re ble et nyt dø de lig ko ro na vi rus, i dag kjent som MERS-CoV, 
opp da get i Midt øs ten. Der gir det fort sat ut brudd av luft veis in fek-
sjo nen mers, med spo ra disk eks port av til fel ler uten for re gi o nen.  
En rek ke me di ka men ter har blit for søkt i be hand lin gen av både 
sars og mers, uten at det e har re sul tert i le ge mid ler med til strek ke-
lig do ku men tert ef ekt.

I ja nu ar 2020 ret et ver den på nyt opp merk som he ten mot Kina 
og mil li on by en Wu han. Et nyt sars vi rus, SARS-CoV-2, for år sa ket 
ut brudd med den al vor li ge luft veis in fek sjo nen vi i dag kjen ner som 
covid-19. Se ne re kom det en strøm av rap por ter om ut prø ven de 
me di ka men tell be hand ling, bl.a. med tra di sjo nell ki ne sisk me di sin, 
glu ko kor ti koi der, plas ma, hiv- og ma la ria me di sin (1). Gjen nom svært 
inn gri pen de til tak fikk Kina kon troll på syk dom men. Det e hind ret 
al li ke vel ikke at vi ru set spred te seg uten for Kinas gren ser, hvor det 
har ført til den ver ste pan de mi en si den span ske sy ken for over 100 år 
si den. Vest li ge land fulg te Kina med ut prø ven de be hand ling i stort 
om fang og med vekt på rask pub li se ring av re sul ta te ne. Ofte har 
det e vært forsk ning av ujevn kva li tet som er pub li sert uten fag fel le-
vur de ring gjen nom så kal te pre prints.

Ut prø ven de be hand ling er de fi nert som all be hand ling der  
ef ekt, ri si ko og bi virk nin ger ikke er til strek ke lig do ku men tert til  
at be hand lin gen kan inn gå i det or di næ re be hand lings til bu det.  
Når vi mang ler me di ka men ter med til strek ke lig do ku men ta sjon, 
har vi tre valg: in klu de re pa si en ten i kli nis ke stu di er, gi «noe» ba sert 
på usik kert grunn lag og håp om ef ekt el ler å av stå fra be hand ling  
i på ven te av re sul ta ter fra vi ten ska pe li ge stu di er.

In klu sjon i en kli nisk stu die er klart å fore trek ke, da det e kan 
bi dra til å do ku men te re et le ge mid dels ef ekt og sik ker het. Hel se -
direk to ra tet og Le ge mid del ver ket øns ker der for at ut prø ven de 
 be hand ling som ho ved re gel skal fore gå gjen nom kli nis ke stu di er  
(2, 3). Men når in klu sjon i en stu die ikke er et al ter na tiv, kan det ved 
al vor lig syk dom være van ske lig å av stå fra mer el ler mind re godt 
fun der te og all tid vel men te te ra pi for søk. Ut prø ven de be hand ling 
uten for stu di er har vi set man ge eks emp ler på un der pan de mi en, 
men ulem pen er at det e i ver ste fall kan for ver re syk dom men – uten 
at er fa rin ge ne bi drar til å do ku men te re hver ken ef ekt el ler sik ker-
het. Dis se pro blem stil lin ge ne har vært hyp pig dis ku tert i re la sjon til 
covid-19 gjen nom de siste må ne de ne. To ar tik ler som nå pub li se res  
i Tids skrif tet, gir inn sikt i det e (4, 5).

Ei rik Hug aas Of stad og med ar bei de re ga en pa si ent både ma la ria-

me di si nen hyd rok sy klo ro kin og det im mun mo du le ren de me di ka-
men tet metylprednisolon. De ob ser ver te kli nisk bed ring to da ger 
et er opp start av ste ro id be hand ling (4). I et er tid er ef ekt av hyd -
roksy klo ro kin ved covid-19 av kref tet i fle re stu di er (6). Dek sa me ta-
son, som i lik het med metylprednisolon er et glu ko kor ti koid, ser 
der imot lo ven de ut, og den bri tis ke Re cov ery-stu di en har vist re du-
sert dø de lig het et er deksametasonbehandling for covid-19-pa si en-
ter som ble be hand let på re spi ra tor el ler treng te ok sy gen til før sel (7). 
Michael Hahn og kol le ga er pre sen te rer er fa rin ger med bruk av 
re kon va le sens plas ma til en pa si ent, og ser sam men fall i tid mel lom 
ad mi ni stre ring av plas ma og bed ring av syk dom men (5). For fat er ne 
kon klu de rer al li ke vel med at man på det e grunn laget ikke kan si 
noe om be hand lin gens ef ekt.

Norge er et lite land i covid-19-sam men heng, og det er der for 
øns ke lig at vi del tar i sto re, in ter na sjo na le, ran do mi ser te, kon trol -
lerte stu di er. På den må ten bi drar vi best til do ku men ta sjon av le ge-
mid lers ef ekt og sik ker het. Norge var blant de før s te lan de ne som 
kom med i WHOs Soli dar ity-stu die, og det er svært gle de lig at 29 
nors ke sy ke hus er med i den ne (6). In ter na sjo nalt har stu di en al le -
rede bi drat til å av dek ke mang len de ef ekt av hyd rok sy klo ro kin og 
hiv me di ka men tet lopinavir/ritonavir (6). Fore lø pi ge re sul ta ter fra 
den ame ri kansk le de de ACTT-1-stu di en ty der på at remdesivir, opp-
rin ne lig et mis lyk ket ebola me di ka ment, re du se rer tid til bed ring 
med noen da ger, men uten sik ker ef ekt på dø de lig het (8). De eu ro-
pe is ke le ge mid del myn dig he te ne (EMA) har på det e grunn laget git 
remdesivir en be tin get god kjen ning for be hand ling ved covid-19.  
I Norge har man fore lø pig opp ford ret til å være til ba ke hol den med 
bruk av remdesivir, uten om Soli dar ity-stu di en, inn til re sul ta ter om 
le ge mid de lets ef ekt fra den ne stu di en er kla re.

Det er vak si ne og ikke le ge mid ler som kan stan se den ne pan de -
mien. Men i på ven te av ef ek tiv vak si ne vil ef ek ti ve le ge mid ler  
i beste fall kun ne fo re byg ge og lind re syk dom, red de liv og av las te 
en pres set hel se tje nes te. Var sel lam pe ne har blin ket både un der sars 
og mers uten at det e har ført til til strek ke lig pri ori te ring av forsk-
ning på le ge mid ler mot ko ro na vi rus. Nå has ter det!

ARNE BROCH BRANT SÆ TER
uxarbr@ous-hf.no
er over le ge ved In fek sjons me di sinsk av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke hus og 
 Na sjo nal be hand lings tje nes te for CBRNE-me di sin. Han har vært kon su lent  
for WHO un der sarsepidemien i 2003 og un der den på gå en de pan de mi en.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.
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«In klu sjon i en kli nisk stu die er klart å fore
trek ke, da det te kan bi dra til å do ku men te re  
et le ge mid dels ef fekt og sik ker het»
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semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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DEBAT T

KOMMENTARER

Covid-19: Evi dens-, 
emi nens-, el ler  
er fa rings ba sert  
be hand ling?

Gun dem og med ar bei de re gir her en god 
il lust ra sjon på hvor for man ikke bør ba se re 
an be fa lin ger om be hand lings valg på små 
ob ser va sjons stu di er (1). Av 26 pa si en ter ble  
11 be hand let med re spi ra tor og 15 med ok sy
gen og/el ler nonin va siv ven ti la sjon (NIV). 
Fire fikk ikke til bud om re spi ra tor be hand
ling. Dis se er tatt ut av den vi de re ana ly sen. 
Av de res te ren de 22 døde 2 pa si en ter. Dett e 
gir en dø de lig het på 9 pro sent. Et me get 
godt re sul tat.

Be hand lings be grens nin ger er van li ge  
i in ten siv av de lin ger, og man ge reg ner dett e 
som en for ut set ning for å kun ne drive  
etisk for svar lig in ten siv me di sin (2). Det er 
der for gle de lig at våre kol le ga er opp ly ser 
le ser ne om dett e. Men det er van lig å in klu
de re dis se pa si en te ne i ob ser va sjons stu di er 
der død er en de punk tet. Der som vi for ut set
ter at de fire pa si en te ne som ikke ble in klu
dert over lev de in ten siv opp hol det blir dø de
lig he ten 7,7 %, og der som de døde 23 %. Der
som de døde, og reg nes med i grup pen  
som kun fikk ok sy gen el ler NIV, blir dø de lig
he ten i den ne grup pen 26 %. Slik kan vi 
fort sett e.

For fatt er ne kon klu de rer «at man i man ge 

til fel ler, selv med be ty de lig hy pok se mi, kan 
av ven te in tu ba sjon der som til ført ok sy gen 
ale ne, ikkein va siv ven ti la sjons støtt e el ler 
na sal high flow gir til freds stil len de kli nisk 
bed ring og pa si en ten ikke er ut matt et». 
For be hol de ne er man ge.

For fatt er ne om ta ler in ter na sjo na le evi
dens ba ser te ret nings lin jer for be hand ling 
av pa si en ter med al vor lig lun ge svikt syn
drom (ARDS) som «in ter na sjo na le er fa rin
ger» (3). På den ne må ten vis ker de ut skil let 
mel lom egen syn sing og an be fa lin ger som 
byg ger på ran do mi ser te stu di er. For fatt er ne 
støtt er seg på syns punk ter som tid lig i pan
de mi en ble frem satt av en av in ten siv me di 
sinens be rømt he ter, Lu cia no Gattinoni, og 
med ar bei de re, og som se ne re er blitt kraf tig 
imø te gått (4). Sen er kjen nel se av at pa si en
ter har ARDS er as so siert med for sin ket 
ett er le vel se av evi dens ba ser te an be fa lin ger 
og høy ere dø de lig het (5).

Dø de lig he ten til kri tisk syke Covid19 
pasien ter er lav i Norge, la ve re enn man ge 
fryk tet, og la ve re enn i man ge and re land.  
Vi er eni ge med for fatt er ne i at inn sat sen fra 
in ten siv sy ke plei er ne er en nøk kel fak tor bak 
suk ses sen. Men vi tror og hå per at re spekt 
for in ter na sjo na le evi dens ba ser te ret nings
lin jer også har spilt en vik tig rol le.

JON HEN RIK LAA KE
jlaake@ous-hf.no
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos
pi ta let.

TOR AK SEL AAS MUND STAD
TRI NE KÅ SI NE
SØ REN ERIK PISCHKE
AN DRE AS BAR RATT-DUE

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Gun dem T, Ola sve en gen TM, Hov da KE et al. Ven ti

la sjons støtt e for hypoksemiske in ten siv pa si en ter 
med covid19. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.20.0445.

2 Sprung CL, Ricou B, Har tog CS et al. Chan ges in 
EndofLife Prac tices in Eu ro pean In ten si ve Care 
Units From 1999 to 2016. JAMA 2019; 322: 1 – 12. 

3 Claes son J, Freundlich M, Gunnarsson I et al. Scan
dinavian clin i cal prac tice guide li ne on me chan i cal 
ven ti la ti on in adults with the acu te re spi ra tory 
dis tress syn drome. Acta Anaesthesiol Scand 2015; 
59: 286 – 97. 

4 Fan E, Beit ler JR, Bro chard L et al. COVID19as so
ci ated acu te re spi ra tory dis tress syn drome: is a 
dif e rent ap proach to ma na ge ment warranted? 
Lan cet Respir Med 2020; 8: 816 – 21. 

5 Need ham DM, Yang T, Dinglas VD et al. Ti ming 
of low tid al vol ume ven ti la ti on and in ten si ve 
care unit mor tal i ty in acu te re spi ra tory dis tress 
syn drome. A pro spec tive cohort study. Am J Respir 
Crit Care Med 2015; 191: 177 – 85. 

T.M. GUN DEM OG MED AR BEI DE RE 
SVA RER
Vi tak ker Laa ke og med for fatt e re for de res 
in ter es se, en ga sje ment og til ba ke mel din ger 
ved rø ren de våre ny lig pub li ser te er fa rin ger 
med kri tisk syke covid19 pa si en ter inn lagt 
på in ten siv av de lin gen ved Oslo uni ver si tets
sy ke hus, Ul le vål. Vi er helt eni ge i at be hand
lings valg skal ba se re seg på in ter na sjo na le 
kunn skaps ba ser te ret nings lin jer der dett e 
fore lig ger. Vårt øns ke med ar tik ke len var 
kun å be skri ve og dele våre er fa rin ger med 
den ne nye syk dom men, hvor vi fulg te in ten
siv tren gen de pa si en ter gjen nom for skjel li ge 
fa ser av covid19. I før s te ut kas tet av ar tik ke
len in klu der te vi re sul ta ter fra pa si en te ne 
som var eks klu dert fra stu di en, men dis se 
ble fjer net i hen hold til til ba ke mel din ger fra 
Tids skrif tet. Vi er eni ge i at dis se pa si en te ne 
også må medberegnes i hel hets bil det ved rø
ren de be hand ling og ut kom me.

TRI NE MA RIE GUN DEM
trimagu@online.no
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

THE RE SA MA RIE RO OLA SVE EN GEN
KNUT ERIK HOV DA
KNUT GAU STAD
CHRIS TI NA SCHØN DORF

«For be hol de ne er man ge»
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Selv om den in di vi du el le ri si ko en for 
blød nings kom pli ka sjon er lav, er > 35 % av 
alle in trak ra ni el le blød nin ger i Norge as so
siert med an ti trom bo tisk be hand ling (5),  
og hjer ne blød ning er as so siert med en mer 
al vor lig pro gno se sam men lik net med et 
hjer ne in farkt (4).

Vi vil der for an be fa le ty de lig in di ka sjons
stil ling for valg av an ti trom bo tisk be hand
ling in klu dert plan for be hand lings leng de.

HÅ KON IHLE-HANSEN
haaihl@vestreviken.no
er konstitutert over le ge ved Slag av de lin gen Bæ rum 
Sykehus

ELSE CHAR LOT TE SAND SET
GURI HAG BERG
HEGE IHLE-HANSEN

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Pope MK, Gha ni ma W, Atar D. In ten si ve ring av 

an ti trom bo tisk be hand ling ved kro nisk ate ro skle
ro tisk syk dom. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. 
doi: 10.4045/tidsskr.20.0066.

2 Pra sad K, Siemieniuk R, Hao Q et al. Dual antiplate
let ther a py with as pi rin and clopidogrel for acu te 
high risk tran si ent ischaemic att ack and mi nor 
ischaemic stro ke: a clin i cal prac tice guide li ne. BMJ 
2018; 363: k5130. 

3 Bøn aa KH. Norsk hjer te in farkt re gis ter, Ind re me di
si ne ren 2017.

4 Års rap port Norsk hjer ne slag re gis ter 2018, 
5 Gulati S, Solheim O, Carlsen SM et al. Risk of 

intracranial hem or rhage (RICH) in users of oral 
antithrombotic drugs: Na ti on wide pharmaco
epidemiological study. PLoS One 2018; 13: e0202575. 

blød ning sam men lik net med per so ner uten 
etab lert ce re bro vas ku lær syk dom. PE GA SUS
TIMI 54 og COM PASS in klu der te hen holds vis 
< 1 % og 4 % pa si en ter med tid li ge re hjer ne
slag, og re sul ta te ne må av den grunn tol kes 
med var som het hos pa si en ter med ce re bro
vas ku lær syk dom.

Vi har lite kunn skap om lang tids be hand
ling med dob belt pla te hem mer og kom bi
na sjon av pla te hem mer og oral antikoagu
lantia. I de stu di e ne for fatt e ren re fe re rer til 
er me di an opp føl gings tid på hen holds vis  
33 (PE GA SUSTIMI 54) og 21 – 23 (COM PASS) 
 må ne der. Re si div ri si ko en for en ny kar dio
vas ku lær hen del se er størst i den før s te 
fa sen ett er in deks hen del se, mens blød 
ningsri si ko en ved ag gres siv an ti trom bo  
tisk be hand ling øker ved lang tids be hand
ling. Al le re de i MATCH stu di en 2004 fikk  

vi kunn skap om at dob bel pla te hem mer 
over 18 må ne der ett er et hjer ne slag ga økt 
blød nings ri si ko uten sik ker fore byg gen de 
ef ekt mot nye ce re bro vas ku læ re hen del ser. 
Ny ere stu di er har vist at ini tial be hand ling 
med dob bel pla te hem mer ved TIA og 
 mind re slag fo re byg ger tid lig re si div,  
men at blød nings ri si ko en øker ett er tre 
må ne ders be hand ling (2). Vi vet også  
at øken de al der og skrø pe lig het er as so  
siert med økt blød nings ri si ko. Pa si en te ne  
i PE GA SUSTIMI 54 og COM PASS var langt 
yng re og spre ke re enn en gjen nom snitt lig 
norsk pa si ent med vas ku lær syk dom i hjer
tet og hjer nen (3, 4).

MOR TEN ROST RUP
STEN FRØYS HOV
ØY STEIN UND SETH
KRIS TI AN TON BY
ALEK SAN DER RYGH HOL TEN
KJE TIL SUNDE

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

An ti trom bo tisk 
 behand ling ved  
etab lert ce re bro -
vasku lær syk dom

Vi tak ker Pope og med ar bei de re for et vel
skre vet de batt inn legg om in ten siv an ti trom
bo tisk be hand ling ved etab lert ate ro skle ro
tisk syk dom (1). Vi øns ker imid ler tid å min ne 
om den økte blød nings ri si ko en ved etab lert 
ce re bro vas ku lær syk dom, og be ho vet for 
in di vi dua li sert be hand ling hos den ne 
 pa si ent grup pen.

An ti trom bo tisk be hand ling ved ate ro 
sklero tisk syk dom er i ho ved sak in di sert  
ved se kun dær fore byg gen de be hand ling. 
Pa si en te ne som er in klu dert i COM PASS og 
PE GA SUSTIMI 54stu di en har i all ho ved sak 
 un der lig gen de coronarsykdom, og i li ten 
grad ce re bro vas ku lær syk dom. Al li ke vel ser 
vi at re sul ta te ne i stu di e ne del vis dri ves av 
la ve re fore komst av ce re bro vas ku læ re hen
del ser i grup pen som er al lo kert til in ten si
vert an ti trom bo tisk be hand ling.

Pa si en ter med etab lert ce re bro vas ku lær 
syk dom av ate ro skle ro tisk el ler an tatt ate ro
skle ro tisk etio lo gi har økt ri si ko for hjer ne

«Vi øns ker å min ne om  
den økte blød nings ri si ko en  
ved etab lert ce re bro vas ku lær 
 sykdom, og be ho vet for in di
vi dua li sert be hand ling hos 
den ne  pa si ent grup pen»
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La tal le ne få tale

Norsk of ent lig het har vært for 
opp tatt av an tall døde un der 
 koro na pan de mi en.

Epi de mi er har all tid ek si stert. På 1600-tal let 
var det i Lon don al vor li ge ko le ra epi de mi er. 
For å føl ge med på de man ge epi de mi ene  
ga kon gen i 1603 pres te ne be skjed om å tel le 
an tall fød te og døde. An tall døde ble sam let 
hver uke i Londons Bills of mor tal i ty (1).  
I 1662 utga John Graunt en bok der han vis te 
at det var nød ven dig å bru ke po pu la sjons-
tenk ning og grup pe ana ly ser for å kun ne 
be skri ve epi de mi ene. Det e ga stø tet til 
po pu la sjons ba sert sta tis tikk. Myn dig he te ne 
kun ne ikke bare len ger opp gi et ube ar bei det 
tall over an tall døde. Graunt ble der med 
grunn leg ge ren av mo der ne epi de mio lo gi 
som grunn lag for sam funns me di sin.

Dag li ge rap por ter
Fra ko ro na epi de mi en kom til Norge, ble 
hel se myn dig he te nes opp lys nin ger om dens 
frem marsj i alt ve sent lig git av Folkehelse-
institutet (FHI) i form av dag li ge covid-19-
dags rap por ter (2).

Fra be gyn nel sen av in ne holdt dags rap por-
te ne få opp lys nin ger. Ho ved opp merk som -
heten var hele ti den ret et mot an tall døde 
gitt uten al der og kjønn. Det e tal let ut gjor de 
ho ved in for ma sjo nen til be folk nin gen. Det 
ble git som nye til fel ler hver dag og som 
ku mu lert an tall. Alle me di e ne brak te det e 
dag lig, og det ble re pe tert på pres se kon fe-
ran ser. Det e tal let er et råt og ujus tert tall 
uten hen vis ning til be folk nin gens sam men-
set ning.

Der nest fulg te en ta bell med smitt e de ett er 
al der. Den vis te smit e de delt inn i ti års al ders-
grup per helt ned i bar ne å re ne. Her så man 
en gan ske jevn for de ling et er al ders grup per, 
med flest yng re kvin ner tes tet. Selv små barn 
tes tet po si tivt. Vi de re ble an tall tes te de pub li-
sert, men uten nær me re inn de lin ger i kjønn 
og al der. Grunn laget for å ta prø ver skif tet 
un der veis i pan de mi for lø pet, så de re pre sen-
ter te ald ri til stan den i be folk nin gen.

Tal let av døde dan ner grunn laget for  
å be reg ne en ujus tert le ta li tet (case fa tal i ty 
rate), dvs. hvor man ge av de smit e de som 
over le ver. Ra ten i Norge har hele ti den lig get 
blant de la ves te i Eu ro pa, som ut rykk for 
ef ek tiv be hand ling – uten at det e ble frem-
he vet po si tivt. Kan år sa ken til skri ves vårt 
so si al de mo kra tis ke hel se ve sen, som alle har 
fri ad gang til og som har hind ret unød ven-
dig bruk av an ti bio ti ka?

Mer raf  ner te rap por ter
Pub li se rin gen av «tal let» fort sat e frem til  
15. ap ril, da Folkehelseinstitutet be gyn te  
å pub li se re døde ett er al der og kjønn. Da ble 
det mu lig å be reg ne le ta li tet et er al der, og 
man så at det ikke var noen døde un der 50 
år. I al ders grup pen 50 – 69 var det 13 døde, og 
blant de eld re var det 118 døds fall. Det e var 
es sen si ell in for ma sjon for å vur de re al vor lig-
he ten av pan de mi en og dens dy na mikk.

«Tal let» pre get også sam men lig nin ge ne 
med and re land. I leng re tid ble det git 
sam men lig nin ger mel lom land ba sert på 
dis se an tall døde. Et er hvert kom le ta li tet  
og så dø de lig het i for hold til be folk nin gen, 
ujus tert. I alle and re epi de mio lo gis ke ana ly-
ser be nyt es det all tid al ders- og kjønns spe si-
fik ke ra ter for å lage en stan dar di sert sam-
men lig ning. Slik ek si ste rer knapt i lit e ra tu-
ren om ko ro na pan de mi en.

Be tyd nin gen av sår ba re grup per blir med 
slike pre sen ta sjo ner av tal le ne helt fra væ -
rende. Folkehelseinstitutet ga først fra 
me dio ap ril opp lys nin ger om hvor stor 
pro sent an del som døde i sy ke hjem. Den lå 
på 60 % (2). Al der og kjønn blir frem de les 
ikke git. I Norge er det om trent 40 000 
inn lag te i sy ke hjem (tall fra Sta tis tisk sen-
tral by rå) (3). Om lag 60 % el ler 150 av to talt 

250 døds fall i Norge har fun net sted der (2). 
Enk le be reg nin ger vi ser at be bo e re på sy ke-
hjem har en re la tiv ri si ko for å dø på ca. 200 
i for hold til res ten av be folk nin gen. Hel se -
direk tø ren har be kla get det høye tal let på 
døde i en kel te sy ke hjem. Til sva ren de tall  
er kjent fra Eng land, der det er be reg net at 
ca. 20 000 er døde i sy ke hjem (4). I Sve ri ge 
be kla get myn dig he te ne tid lig at de had de 
mis lyk tes i å be skyt e de eld ste. Både i Norge 
(5) og Eng land (6) har det blit pekt på 
mang len de ut styr for tes ting og smit e kon-
troll.

Bur de ana ly sert tid li ge re
Det kan se ut til at det be gyn ner å gå opp  
for hel se per so nell at de har glemt både John 
Graunt og and re de ler av lær dom men fra 
pub lic health. I en på gå en de dis ku sjon på 
le der plass i The British Med i cal Journal 
frem kom mer det en stor grad av be kym ring 
over de siste ti å re nes ned byg ging av of ent-
lig hel se ve sen og til hø ren de spe sia li te ter 
som epi de mi be kjem pel se (7).

Norsk of ent lig het har vært opp tat av 
tal let på døde uten å in for me re om det 
spe si el le dø de lig hets møns te ret, den gode 
over le vel sen og be tyd nin gen av ri si ko fak to-
rer samt den sva ke stor by ur ba ni se rin gen. 
Sam men med bil der fra Wu han og Italia 
sy nes det å ha skjedd en ana log feil slut ning 
om at sam me tsu na mi el ler ka ta stro fe ville 
ram me oss. Om det var nød ven dig å ska pe 
angst for å få folk til å føl ge ret nings lin je ne  
i star ten, vil for bli ube svart. Men en grun dig 
epi de mi ana ly se tid lig i for lø pet ville ha vist 
at det som skjed de i Italia og en del and re 
eu ro pe is ke land, had de ikke vi be høvd  
å fryk te i Norge.

Mott att 1.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 27.6.2020, 
 godkjent 9.8.2020.

EI LIV LUND
elu000@post.uit.no
er lege ved Kreft re gis te ret og pro fes sor eme ri tus  
i epi de mio lo gi ved Institut for sam funns me di sin, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet.  
Han ar bei det som spe si al le ge i epi de mio lo gi i Helse- 
  di rek to ra tet un der star ten av hiv epi de mi en.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Sam men med bil der fra 
Wu han og Italia sy nes det å ha 
skjedd en ana log feil slut ning 
om at sam me tsu na mi el ler 
 kata stro fe ville ram me oss»
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Ukjent farvann.
Vi går en krevende høst i møte. Ny utvikling i smittetallene kan medføre at sentrale råd og regler endres, som 

igjen krever raske lokale tilpasninger av både drift og klinisk praksis: Kan pasienter og personale fortsatt være 

trygge hos oss? Hvem skal informeres hvis noen blir smittet? Hvordan veier vi hensynet til personvern opp mot 

smittesporing? Kan vi dokumentere at vi har gode rutiner i tilfelle noe går galt? Hvilke støtteordninger gjelder 

hvis vi må redusere driften i neste uke? Og hvordan sikrer vi at vi driver i tråd med et regelverk som stadig 

forandres?

TrinnVis er et spesiallaget kvalitetssystem for små og mellomstore helsevirksomheter. Vår redaksjon overvåker 

kontinuerlig regler og råd fra myndigheter og profesjonsorganisasjoner, og utarbeider konkrete forslag til rutiner 

og retningslinjer for den enkelte virksomhet. Forslagene kan enkelt tilpasses og deles med ansatte og kolleger. 

Alle helsevirksomheter er pålagt å ha et kvalitetssystem. Nå er det viktig å ha et som virker.

utvikles i samarbeid med
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Grunn stø nad ved  
glu ten in to le ran se uten cø lia ki

Stu di er vi ser at det er grunn til 
å være skep tisk til be tyd nin gen 
av glu ten ved glu ten in to le ran se 
uten cø lia ki. Ti den er mo den for 
å vur de re ret en til grunn stø nad 
for dis se pa si en te ne.

Grunn stø nads ord nin gen er ment for per so
ner som har «nød ven di ge eks tra ut gif ter på 
grunn av va rig syk dom, ska de el ler lyte» (1). 
For dy ret kost hold ved di ett har de se ne re 
åre ne vært ho ved år sak til at per so ner får 
inn vil get grunn stø nad, iføl ge en NAVrap
port (2). De siste tre åre ne har hele 74 % av  
de nye stø nads mott a ker ne vært re gist rert 
med cø lia ki el ler an nen glu ten in to le ran se 
(2). I den ne rap por ten er det ikke kjent hvor 
man ge som har glu ten in to le ran se uten 
cø lia ki. Dett e er, i mot set ning til cø lia ki og 
hve te al ler gi, en kon tro ver si ell dia gno se som 
er sam men satt av fle re mu li ge år saks for hold 
og dia gnos tis ke ut ford rin ger (3, 4).

Glu ten fri di ett
An tal let in di vi der som spi ser glu ten fritt, 
sy nes å være mye høy ere enn det an slått e 
 an tal let pa si en ter med cø lia ki, glutenataksi, 
hve te al ler gi og glu ten in to le ran se uten 
 cø lia ki (3–5). For sist nevn te grup pe er det 
sann syn lig at veks ten i an tall grunn stø nads
mott a ke re har sam men heng med me di as  
og be folk nin gens øken de opp tatt het av 
hel se og kost hold de siste åre ne, og ikke 
minst den økte in ter es sen for hva som er  
et «sunt» kost hold (2). Det ser ut som at 
glu ten fri di ett fak tisk blir mer og mer etab
lert, spe si elt si den den al ter na ti ve me di si
nen dri ver en ak tiv mar keds fø ring (5).

Lo ven pre si se rer at «nød ven dig he ten av 
spe si al di ett for den ak tu el le dia gno sen må 

være vi ten ska pe lig do ku men tert og al min ne
lig aner kjent i me di sinsk prak sis» (1). Det er 
vi de re tatt inn et av snitt i rund skri vet: «Der
som det er fast slått at det fore lig ger non 
cølia ki el ler glu ten in to le ran se vil  be hand 
  lin gen være den sam me som ved cø lia ki, en 
glu ten fri di ett. Grunn stø nad inn vil ges, uten 
in di vi du ell vur de ring av ut gif te ne, ett er de 
sam me sat ser som føl ger av ta bel len for 
cø lia ki» (1). Den ne prak tis ke til nær min gen 
vir ker ri me lig, da be hand lin gen er den sam
me, nem lig glu ten fri kost. Imid ler tid er det 
om dis ku tert om glu ten fri kost er vi ten ska pe
lig do ku men tert og al min ne lig aner kjent for 
glu ten in to le ran se uten cø lia ki (3, 4).

Me di sinsk grunn lag
Fra 2003 har det vært krevd vi ten ska pe lig 
do ku men ta sjon for at spe si al di ett er nød
ven dig for den ak tu el le dia gno sen (1, 2).  
I de se ne re åre ne har det vært evi dens ba sert 
skep sis til be tyd nin gen av glu ten ved glu ten
in to le ran se uten cø lia ki. Det stil les spørs mål 
ved om det er glu ten el ler noen and re mat
kom po nen ter som er år sak til den ne til stan
den (3–5).

Det er fle re velgjennomførte kli nis ke stu 
dier, for det mes te hos voks ne, som in di ke rer 
fermenterbare kar bo hyd ra ter (FODMAPs) 
som år sak til ir ri ta bel tarmsymp to mer hos 
pa si en ter med selv rap por tert glu ten in to le
ran se uten cø lia ki (6–8). I en aust ralsk stu die 
var det in gen klar sam men heng mel lom 
inn tak av glu ten og ma ge pro ble mer hos 
del ta ker ne (6). I den ne ran do mi ser te, dob
belt blin de, pla ce bo kon trol ler te stu di en var 
symp to me ne ett er inn tak av pla ce bo og ett er 
inn tak av glu ten ge ne relt like. Til sva ren de 
funn er rap por tert i en norsk stu die, der 
fler tal let av pa si en te ne med mis tenkt glu ten
in to le ran se uten cø lia ki i en dob belt blind, 
pla ce bo kon trol lert pro vo ka sjon ikke var  
i stand til å iden ti fi se re når de ble ut ford ret 
med glu ten, noe som in di ke rer at glu ten 
ikke er år sa ken til symp to me ne de res (7).

I en an nen ran do mi sert overkrysnings
studie ble det vist at fruktaner, som er en  
del av FODMAPgrup pen, sy nes å in du se re 
symp to mer hos in di vi der med selv rap por
tert glu ten in to le ran se uten cø lia ki (8). I lys 
av ny vi ten er det for mo dent lig rik tig for 
pa si en ter med selv rap por tert glu ten in to le
ran se uten cø lia ki å be gyn ne med å unn gå 
FODMAPmat va rer.

Glu ten pro vo ka sjon
«Vur de ring hos spe sia list, og et kon trol lert 
pro vo ka sjons for søk er der for nød ven dig  
for å stil le dia gno sen», står det pre si sert  
i re gel ver ket (1). Dett e for di la bo ra to rie prø
ver ikke kan be kref te glu ten in to le ran se uten 
cø lia ki. Dob belt blind, pla ce bo kon trol lert 
pro vo ka sjon med glu ten er gull stan dard  
for dia gnos ti se ring av glu ten in to le ran se 
uten cø lia ki (3–8). Men pro vo ka sjons tes te ne 
gjen nom fø res i be ty de lig mind re grad enn 
øns ke lig (9) og på en mind re til freds stil 
lende måte (2–5). Feil dia gno se vil føre til at 
pa si en ten får fy sis ke ef ek ter i form av er næ
rings mes si ge mang ler ett er glu ten fri kost 
og psy ko lo gis ke ef ek ter i form av mer ke lap
pen som «syk» når ved kom men de fak tisk 
ikke er det (4).

Det er vel kjent at glu ten spil ler en sen tral 
rol le ved cø lia ki og hve te al ler gi. Men i ran do
mi ser te, blin de de pla ce bo kon trol ler te for søk 
er det lite be vis på at glu ten spe si fikk in duk
sjon gir symp to mer hos in di vi der med glu
ten in to le ran se uten cø lia ki. I lys av opp da tert 
kunn skap de siste ti å re ne er det kan skje 
rik tig å vur de re grunn stø nads ord nin gen på 
nytt for per so ner med den ne til stan den.

Mot at 6.7.2020, god kjent 11.8.2020.

CHAN DRA SEKHAR DE VU LA PAL LI
chandev@gmail.com
er dr.med., spe sia list i bar ne syk dom mer og råd gi
ven de over le ge ved NAV ar beid og yt el ser Kris tia nia.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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En in tro duk sjon til for løps ba sert  
fi nan si e ring

I 2019 ble for løps ba sert fi nan si e ring inn ført for før s te gang i den nors ke 
helse  tje nes ten. I den ne ar tik ke len gjen nom går vi den his to ris ke bak grun nen 
og kunn skaps grunn laget for den ne fi nan sie rings ord nin gen, som i øken de 
grad tas i bruk både i USA og over hele Eu ro pa.

I Na sjo nal hel se- og sy ke hus plan 2020 – 23 ble 
for løps ba sert fi nan si e ring pre sen tert som 
en øns ket ut vik lings ret ning for finanse
ring av den nors ke hel se tje nes ten. Idéen 

bak den ne ord nin gen er å til by en sam let 
re fu sjon for alle de om sorgs ele men te ne som 
fal ler in nen for et for hånds be stemt pa si ent
for løp el ler en kli nisk be hand lings epi so de. 
Det leg ges også opp til at hvert pa si ent for
løp kan knyt es opp til spe si fik ke mål tall for 
å sik re at kva li te ten på tje nes te ne opp ret
hol des og for å leg ge til ret e for å kun ne 
be løn ne god kva li tet. Sam ti dig inn de les 
pa si ent grup per et er ri si ko pro fil for å for
hind re at de le ve ran dø re ne som be hand ler 
de sy kes te pa si en te ne, straf es øko no misk.

Til hen ger ne av for løps ba sert finansering 
hev der at ord nin gen re pre sen te rer en for
bed ring av den inn sats styr te fi nan sie rings
ord nin gen som har vært an vendt i Norge  
de siste ti å re ne (1). I den ne ar tik ke len ser vi 
nær me re på den his to ris ke bak grun nen for 
for løps ba sert fi nan si e ring og hva ek sis te re
nde forsk ning sier om for de le ne og ulem 
pene ved ord nin gen. Vi stil ler også spørs 
målet om hvor vidt – og hvor dan – det fun ge
rer å ta i bruk en slik ord ning i et of ent lig 
 fi nan si ert hel se ve sen som det nors ke.

Dia gno se re la ter te grup per
Tid lig i 1980åre ne var re fu sjo ne ne til hel se
tje nes te le ve ran dø rer i USA nes ten ute luk

ken de ba sert på be ta ling for alle del tje nes ter 
(feeforser vi ce). Det e ga ster ke in sen ti ver til 
over for bruk av tje nes ter, med det re sul tat at 
kost na de ne økte kraf tig (2). Noen fors ke re 
ved Yale Uni ver si ty sat e seg som mål å lage 
et sy stem som skul le mo ti ve re til ras ke re 
ut skri ving av pa si en ter og der med dem pe 
for bru ket av tje nes ter i det fø de ra le for sik
rings pro gram met Me di care (3). Ved å ba se re 

godt gjø rel ser for uli ke pa si ent grup per på 
his to ris ke gjen nom snits kost na der i for bin
del se med sy ke hus inn leg gel ser, ble sy ste met 
med dia gno se re la ter te grup per (DRG) etab
lert. På sikt skul le DRGsy ste met vise seg å gi 
en vold som øk ning i an tal let pleie in sti tu sjo
ner i USA, for di sy ke hu se ne av øko no mis ke 
år sa ker pri ori ter te å sen de pa si en te ne vi de re 
hel ler enn å be hol de dem til de var fris ke 
nok til å sen des hjem. Det e fe no me net er 
noe Me di care fort sat sli ter med den dag  
i dag (4).

Selv om tan ken bak inn fø rin gen av DRG
sy ste met var å gjø re ame ri kans ke sy ke hus 

mer an svar li ge for egne pa si en ter, skul le 
sy ste met kom me til å tje ne and re for mål da 
det ble in tro du sert i Norge i 1990åre ne. Den 
nors ke hel se tje nes ten var da i all ho ved sak 
ram me fi nan si ert, og inn fø rin gen av dia gno
se re la ter te grup per in ne bar en end ring til 
en mer ak ti vi tets ba sert og inn sats styrt 
 mo dell. Må let var å sti mu le re til mer pro
duk ti vi tet og ef ek ti vi tet på sy ke hu se ne 
samt be gren se kost nads veks ten (2).

I 1997 ble DRGsy ste met inn ført som en 
ob li ga to risk del av sy ke hus fi nan si e rin gen  
i Norge (2). På den ne ti den had de man fåt 
mer er fa ring med de util sik te de ef ek te ne  
av DRGbruk in ter na sjo nalt, der iblant at 
sy ke hus sti mu le res til å re du se re kost na der 
uten nød ven dig vis å kon trol le re hva det har 
å si for kva li te ten. Det var også blit åpen bart 
at DRG ikke ga gode nok in sen ti ver til sam  ar
beid på tvers av en he ter og tje nes te ni vå er (5).

I USA før te den ne inn sik ten til vi de re 
eks pe ri men te ring både i pri vat og of ent lig 
sek tor, og det ble etab lert en kelt re fu sjo ner 
for leng re om sorgs syk lu ser på tvers av uli ke 
tje nes te le ve ran dø rer. Et vik tig steg i ut vik lin
gen ble å peke ut én le ve ran dør som ho ved
an svar lig for sam ar beid og øko no mi. Den ne 
le ve ran dø ren ble så gjort kon trakt mes sig 
an svar lig for en om sorgs pe ri ode som kun ne 
ut vi des til 30 – 90 da ger og om fat e både 
opp føl gen de kon sul ta sjo ner og re inn leg 
gelser et er ut skri ving (fi gur 1) (6). Til sist  
ble det inn ført kva li tets mål for å sik re at 
le ve ran dø re ne opp ret holdt kva li te ten på 
 om sor gen. Dis se har tra di sjo nelt vært struk
tu rel le mål, slik som re inn leg gel ses el ler 
kom pli ka sjons ra ter – el ler så gar mor ta li tets
ra ter. I de se ne re åre ne har man i øken de 
grad vekt lagt å måle pa si ent ut fall, som for 
eks em pel pasientrapporterte ut falls mål 
(pa tientreported out come measures) (7).

Dag 1 Dag 4 Dag 11 Dag 25 Dag 32 Dag 90

Pasient innlegges på 
sykehus for en spesifikk 

sykdomsepisode

Pasient har 
oppfølgingstime  

hos legen

Pasient reinnlegges  
på sykehus

Pasient utskrives,  
får hjemmesykepleie

Forløpsbasert 
finansiering opphører

Pasient henvises til 
rehabiliteringsopphold

Fi gur 1  Eks em pel på et pa si ent for løp med for løps ba sert fi nan si e ring. Én le ve ran dør er ho ved an svar lig for sam ar beid og øko no mi, og for en om sorgs pe ri ode som kan 
 utvides til 30–90 da ger og om fat e både opp føl gen de kon sul ta sjo ner og re inn leg gel ser.

«Re sul ta te ne er mind re  
gode for me di sins ke be hand
lings for løp sam men lig net 
med kir ur gis ke»
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Obamas hel se lov
I for bin del se med ved ta ket av hel se lo ven  
The Affordable Care Act, el ler Obamacare,  
i 2010 ble for løps ba sert fi nan si e ring løf tet 
frem som et vik tig mid del for å re for me re 
den ame ri kans ke hel se tje nes ten. Am bi sjo
nen var at den ne ty pen fi nan si e ring skul le 
er stat e sto re de ler av de inn sats styr te fi nan
sie rings ord nin ge ne som do mi ner te hel se
mar ke det (8). Det e skif tet har gåt lang som
me re enn plan lagt, men Me di care har li ke
vel lan sert en rek ke lands om fat en de for
løps ba ser te fi nan si e rings pro gram mer de 
se ne re åre ne. De uli ke pro gram me ne dek ker 
ty pisk et pa si ent for løp på 90 da ger og ut lø
ses gjer ne av at en pa si ent blir inn lagt på 
sy ke hus (ta bell 1) (9).

For di Me di care er en trend set er i hel se
mar ke det, har også pri va te for sik rings sel
ska per i den se ne re tid be gynt å til by for
løps ba ser te be ta lings mo del ler. I 2018 var 
36 % av alle hel se re fu sjo ner i USA knyt et  
til så kal te al ter na ti ve mo del ler, mens de 
res te ren de fort sat er inn sats styr te (10).

Pris set ing og de sign
En av de vik tig ste dri ver ne bak inn fø rin gen 
av for løps ba sert fi nan si e ring er øns ket om  
å leg ge an sva ret for over for bruk av hel se tje
nes ter over på tje nes te le ve ran dø re ne. Den ne 
an svars for skyv nin gen gjør at le ve ran dø re ne 
tvin ges til å re vur de re ak ti vi te ten sin og 

for bed re ko or di ne rin gen og sam ar bei det 
mel lom egne av de lin ger og and re in sti tu 
sjoner. Hvor dan og i hvil ken grad le ve ran dø
re ne blir holdt an svar li ge, av hen ger av hvor
dan ord nin gen er de sig net og hvor dan 
for  løpet pri ses.

Pri sen på et for løp skal dekke alle ut gif tene 
til en tje nes te le ve ran dør for en pa si ent for  
en git om sorgs pe ri ode. I USA er det van lig 
med så kal te re tro spek ti ve be ta lings mo del ler. 
Det in ne bæ rer at le ve ran dø ren fort lø pen de 
fak tu re rer for sik rings sel ska pet for tje nes ter 
som ut fø res un der veis i en be hand ling.  
I et er kant leg ges så alle be lø  pene sam men 
for å kun ne sam men lig nes med den for
hånds be stem te pri sen. Hvis ut be ta lin ge ne  
til en leverendør er la ve re enn av talt, vil 
le ve ran dø ren mot a full el ler del vis re fu sjon 
til sva ren de dis kre pan sen mel lom det av tal te 
og det fak tu rer te be lø pet. Hvis le ve ran dø ren 
der imot har fak tu rert for mer enn den 
 av tal te pri sen, kan for sik rings sel ska pet kre ve 

at le ve ran dø ren be ta ler hele el ler de ler av det 
over sky ten de be lø pet til  bake. En kel te hev der 
at slik straf er av gjø ren de for å kun ne mo ti
ve re til om leg ging og bedre ko or di ne ring av 
om sorg (11). For å be gren se ri si ko en til  
en viss grad kan det inn fø res en stopp tap
gren se (stop loss li mit) for de del ta gen de 
in sti tu sjo ne ne, noen gan ger også en stopp 
for tje nes tegren se (stop gain li mit).

En an nen vik tig fak tor som på vir ker le ve
ran dø re nes ri si ko, er hvor dan godt gjø rel sen 
for et git for løp ut reg nes. I Medicares opp
rin ne li ge Bundled Pay ment for Care Im prove-
mentpro gram fikk hver av le ve ran dø re ne 
til budt godt gjø rel ser som var noe la ve re  
enn hva de had de fåt i sum for sam me  
type tje nes ter for ut for del ta gel se (ta bell 1). 
Me nin gen var å få le ve ran dø re ne til å kost
nadsefektivisere drif ten sam ti dig som de 
opp ret holdt kva li te ten på tje nes te ne (9). 
Det e be tyd de også at den re la ti ve for skjel
len i godt gjø rel ser til hver av le ve ran dø re ne 
for ble om trent den sam me. De som had de 
kut et drifts kost na der for ut for del ta gel se, 
kom alt så dår li ge re ut øko no misk enn de 
som ikke had de gjort det.

En be hand lings godt gjø rel se kan ba se res på 
den gjen nom snit li ge pri sen i et geo gra fisk 
om rå de. Også det e har ulem per. Le ve ran dø
rer med lave pa si ent vo lum og al le re de sto re 
kost na der i for hold til den fast sat e pri sen  
vil da kun ne ha van ske lig for å kom me inn 
un der et eg net kost nads ni vå – ret og slet 
for di ef ek ti vi se rings po ten si a let er for lite.

Det kan til slut være vik tig å dele inn 
pa si en ter i uli ke ri si ko grup per når man 
av ta ler be tin gel ser knyt et til full fi nan si er te 
for løp. Tar man ikke hen syn til at pa si en ter 
med kom plek se syk doms bil der gjer ne har 
et høy ere for bruk av hel se tje nes ter, vil le ve
ran dø rer med en stor an del av slike pa si en
ter kun ne få pro ble mer med å drifte lønn
somt. Uten ri si ko inn de ling vil også de le ve
ran dø re ne som «skum mer flø ten» blant de 
fris kes te pa si en te ne, kun ne kom me svært 
godt ut øko no misk, for di slike pa si en ter vil 
være for bun det med mind re kost na der enn 
det som er lagt til grunn i ord nin gen.

Hva vi ser kunn ska pen fra USA?
Både ame ri kans ke hel se myn dig he ter og 
pri va te for sik rings sel ska per har gjen nom
ført lø pen de eva lue rin ger av de for løps 
baser te fi nan sie rings ord nin ge ne som er 
blit inn ført de se ne re åre ne.

Re sul ta te ne av dis se eva lue rin ge ne vi ser  
at for løps ba ser te fi nan sie rings ord nin ger 
re du se rer kost na de ne og opp ret hol der el ler 

Tabell 1  Noen av de nye og løpende forløpsbaserte betalingsprogrammene under Medicare i USA. BPCI = Bundled 
Payments for Care Improvement, CJR = Comprehensive Care for Joint Replacement. All informasjon er hentet fra 
www.cms.gov.

Parameter BPCI BPCI Advanced CJR

Deltagelse Frivillig Frivillig Obligatorisk

Tidsperiode 2013 – 18 2018 – 23 2016 – 21

Region Nasjonalt Nasjonalt 67 utvalgte områder

Kliniske episoder 48 episodetyper 29 innlagte og 3   
polikliniske

Hofte- og knepro-
tese kirurgi

Episodelengde 30/60/90 dager 90 dager 90 dager

Avregning Kvartalsvis Halvårlig Årlig

Risikostratifisering Ja Ja Ja

Beregning av 
 målpris

Basert på delta-
gerens historiske 
kostnader

Basert på leverandø-
rens historiske kostna-
der med justering for 
pasientmiks (case-mix) 
og andre faktorer på 
leverandørnivå

Basert på en blan-
ding av sykehus-
spesifikke og regio-
nale episodedata

Stopp tap/stopp 
fortjenestegrenser

+/− 20 % av 
målprisen

+/− 20 % av målprisen Fra 0 % til +/− 20 % 
av målpris avhengig 
av tidspunkt og 
lokalisasjon

«For dia ly se gir den gjen nom
snitts ba ser te pri sin gen økt 
in sen tiv til å fore ta dia ly se  
i hjem met i ste det for ved  
en in sti tu sjon»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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for bed rer be hand lings kva li te ten for pro se
dy re ba ser te kir ur gis ke inn grep. Tal le ne er 
best for hof te og kne ledds ope ra sjo ner, som 
er blant de inn gre pe ne som hyp pigst inn går 
i slike ord nin ger. For løps ba ser te fi nan sie
rings ord nin ger for and re pro se dy rer har 
gåt i øko no misk ba lan se uten at kva li te ten 
for rin ges. Det e gjel der blant an net rygg inn
grep og ko ro na re by pass ope ra sjo ner (12).

Ge ne relt set er re sul ta te ne mind re gode 
for me di sins ke be hand lings for løp sam men
lig net med kir ur gis ke. I en ny lig gjen nom
ført stu die fant man in gen end rin ger i Me di
careut be ta lin ger for fem av de van lig ste 
ind re me di sins ke til stan de ne et er over gang 
til for løps ba sert fi nan si e ring (13). Én grunn 
til det e kan være at de stør ste inn spa rin 
gene ved for løps ba sert fi nan si e ring har  
vist seg å være knyt et til re du sert bruk av 
re ha bi li te ring og post akut pleie, noe som 
ofte spil ler en stør re rol le i pro se dy re ba ser te 
for løp. For en hjer te svikt pa si ent, der imot,  
vil inn spa rings po ten si a let lig ge i å unn gå  
en sy ke hus inn leg gel se hel ler enn å re du se re 
re ha bi li te rings opp hol det i den post akut e 
fa sen. En kel te me ner der for at fi nan si e rin
gen av ind re me di sins ke for løp ikke bør 
ut lø ses av en sy ke hus inn leg gel se, men 
 hel ler kob les til epi so der el ler for hold der 
pa si en ten fort sat er un der opp føl ging  
i pri mær hel se tje nes ten (14).

Det skal no te res at ame ri kansk forsk ning 
på for løps ba sert fi nan si e ring først og fremst 
har blit gjort på Me di carepa si en ter som er 
over 65 år. Re sul ta te ne tren ger der for ikke 
være va li de i sy ste mer der myn dig he te ne 
til byr hel se for sik ring til folk i alle ald re. 
Kva li ta ti ve stu di er ty der også på at le ve ran
dø rer opp le ver be ty de li ge ef ek ti vi tets 
gevins ter og kva li tets for bed rin ger ved 
 del ta gel se i for løps ba ser te fi nan sie rings 
ordnin ger (15).

Over fø ring til eu ro pe is ke sy ste mer
Fle re eu ro pe is ke land er i ferd med å im ple
men te re for løps ba ser te finansieringord
ninger, selv om det frem til nå er fors ket  
lite på hva dis se mo del le ne har å si for kost
nads og kva li tets ni vå et i de uli ke hel se tje
nes te ne.

I Sve ri ge har man inn ført for løps ba sert 
fi nan si e ring for en rek ke or to pe dis ke inn
grep. Dis se ord nin ge ne lig ner på de som er 
inn ført i den ame ri kans ke spe sia list hel se tje
nes ten (16). Ne der land har mer enn ti års 
er fa ring med for løps ba sert fi nan si e ring  
i pri mær hel se tje nes ten (17). Ar gu men tet for 
et slikt fo kus er at man på det e om sorgs 

nivå et i stør re grad vil kun ne fo ku se re på 
fore byg ging av sy ke hus inn leg gel ser, mens 
de mer pro se dy re ba ser te mo del le ne er ret et 
mot å hind re re inn leg gel ser og mins ke 
be ho vet for post akut be hand ling. I Stor bri
tan nia har man også inn ført ord nin ger knyt
tet til fød sels hjelp. Dis se er for ti den un der 
re vi de ring for di be ta lings for de lin gen mel
lom de uli ke le ve ran dø re ne som del tar  
i fød sels hjel pen, har skapt lo gis tis ke ut ford
rin ger (18).

I 2017 fikk Hel se di rek to ra tet i opp drag fra 
Hel se og om sorgs de par te men tet å leg ge 
frem for slag til nye fi nan sie rings mo del ler  
til bruk i den nors ke hel se tje nes ten. Som  
et re sul tat ble det i 2019 inn ført for løps 
basert be ta ling for dia ly se og fire kost nads
kre ven de be hand lings pro gram mer, så kal te 
tjenesteforløpsgrupper (ta bell 2). Re fu sjo
nen for dis se grup pe ne er ba sert på his to risk 
ak ti vi tet over en git tids pe ri ode. Det e skal 
gi le ve ran dø re ne øko no mis ke in sen ti ver til 
å vel ge den minst kost ba re be hand lin gen, 
noe som i de fles te til fel ler vil bety pasient
administrert be hand ling. For dia ly se gir den 
gjen nom snits ba ser te pri sin gen økt in sen tiv 

til å fore ta dia ly se i hjem met i ste det for ved 
en in sti tu sjon (19).

I 2020 ble det også inn ført en for løps ba
sert fi nan sie rings ord ning for hof te kir ur gi.  
I den ne ord nin gen gjel der re fu sjo nen for 
kjer nen av for lø pet, in klu dert kir ur gi og 
til knyt e de po li kli nis ke tje nes ter før og et er 
inn leg gel se. Pa si en te ne stra ti fi se res i to 
ri si ko grup per. Re ha bi li te ring er ute lat fra 
mo del len for å gjø re ri si ko en minst mu lig 
for del ta ger ne og slik sik re en kon trol lert 
inn fø ring av den nye mo del len (20).

En vik tig ut ford ring i det vi de re ut vik
lings ar bei det i Norge er å ut vi de for lø pe ne 
til å gjel de tje nes ter på tvers av hel se fo re tak 
og å hånd te re tje nes ter der det ikke er fast 
an svars de ling mel lom pri mær og spe sia list
hel se tje nes ten. Man ge len på kon kur ran se 
in nen for et of ent lig sy stem kan også være 
en ut ford ring. Det kan hev des at le ve ran dø
rer har stør re in sen ti ver til å be vi se sin ver di 
og kon kur re re på grunn lag av kost na der og 
kva li tet i et sy stem med fle re be ta le re, slik 
som det ne der lands ke. I et of ent lig fi nan 
siert sy stem vil det imid ler tid være be ty de  
lig enk le re å inn fø re ob li ga to ris ke for løps 
baser te fi nan sie rings ord nin ger på na sjo nalt 
el ler re gio nalt nivå. Frit be hand lings valg 
refor men fra 2015 leg ger også til ret e for 
ut prø ving av prin sip pe ne bak for løps ba sert 
fi nan si e ring. Ord nin gen er etab lert slik at  
de pri va te tje nes te le ve ran dø re ne har stør re 
opp føl gings an svar, for eks em pel ved å for ut
set e at hånd te ring av kom pli ka sjo ner og 
an nen opp føl ging inn går i tje nes ten det 
be ta les for.

Ta bell 2  Ek sis te re nde for løps ba sert fi nan si e ring til budt i det nors ke hel se ve se net. All in for ma sjon er hen tet fra 
www.helsedirektoratet.no/tema/fi nan si e ring.

Tjenesteforløp Beskrivelse

Hofte- og kneprotesekirurgi Full hoftekirurgi, konsultasjoner før og etter inngrepet og 
fastsatt innleggelsesperiode

Hudlidelser Sykdomsmodifiserende medisinsk behandling. Ettårig pakke-
forløp for alle kostnader til medisiner under behandling 
både på sykehus og hjemme

Dialyse Dialysebehandling. Én måneds pakkeforløp med både hemo-
dialyse og peritoneal dialyse, behandling både på sykehus 
og hjemme

Revmatologiske lidelser Sykdomsmodifiserende medisinsk behandling. Ettåring 
pakkeforløp for alle kostnader til medisiner under behand-
ling både på sykehus og hjemme

Mage- og tarmlidelser Sykdomsmodifiserende medisinsk behandling. Ettåring 
pakkeforløp for alle kostnader til medisiner under behand-
ling både på sykehus og hjemme

Nevrologiske lidelser Sykdomsmodifiserende medisinsk behandling. Ettåring 
pakkeforløp for alle kostnader til medisiner under behand-
ling både på sykehus og hjemme

«En vik tig ut ford ring i det 
  videre ut vik lings ar bei det  
i Norge er å ut vi de for lø pe ne 
til å gjel de tje nes ter på tvers  
av hel se fo re tak»

82



1222 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140

KRONIKK

Kon klu sjon
USA har et pres se ren de be hov for å snu 
tren den med sta dig øken de kost na der  
i hel se tje nes ten. In tro duk sjo nen av for løps
ba sert fi nan si e ring er slik set et ve sent lig 
skifte for lan det, og det er i dag ty de li ge tegn 
på at ame ri ka ner ne er på vei bort fra de tal
jert stykk pris fi nan sie ring og mot al ter na ti ve 
re fu sjons ord nin ger der kva li tet be løn nes 
mer enn kvan ti tet. Det gjen står li ke vel å se 
om inn fø rin gen av for løps ba ser te fi nan sie
rings ord nin ger vil være av gjø ren de for å snu 
kost nads tren den.

Til tross for at ut ford rin ge ne og in sen ti 
vene in nen for et of ent lig fi nan si ert sy stem 
er svært for skjel li ge fra dem man fin ner  
i USA, ty der mye på at for løps ba sert fi nan si e
ring kan kom me til å spille en vik tig rol le  
i frem ti dens nors ke hel se tje nes te. Det er 
be hov for å etab le re mer søm lø se pa si ent 
forløp i et sy stem som fort sat pre ges av 
«si lo er» og split el se mel lom uli ke ak tø rer  
i hel se tje nes ten. Med ster ke tra di sjo ner for  
å sam le inn kva li tets data og sam ti dig sto re 
am bi sjo ner om å etab le re mer in te grer te 
elek tro nis ke pa si ent jour nal sy ste mer sy nes 

den nors ke hel se tje nes ten å være godt rus
tet for inn fø rin gen av for løps ba ser te fi nan
sie rings ord nin ger.

Det er li ke vel et ty de lig be hov for forsk
ning på om rå det. Vi tren ger å lære mer  
om hvor dan ord nin gen best kan til pas ses 
nors ke for hold og hvil ke type mo del ler som 
fun ge rer best i en of ent lig fi nan si ert hel se
tje nes te.

Mot at 23.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.5.2020, 
 godkjent 14.8.2020.

CHRIS TER MJÅ SET
chrmja@gmail.com
er spe sia list i nev ro ki rur gi og Hark ness fel low 
i Health Care Po li cy and Prac tice 2019–20 ved 
Har vard T.H. Chan School of Pub lic Health og The 
Commonwealth Fund.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HAL DOR BYR KJE FLOT
er pro fes sor ved Institut for so sio lo gi og sam funns
geo gra fi ved Uni ver si te tet i Oslo og gjes te fors ker 
ved Wea ther head Center for International Afairs, 
Har vard Uni ver si ty.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

FRED RIK A.S.R. HANSSEN
er av de lings di rek tør i Hel se di rek to ra tets av de ling 
for fi nan si e ring. Han er lege med kli nisk bak grunn 
i ind re me di sin og har ar bei det med klas si fi se ring, 
ak ti vi tets må ling og fi nan si e ring av hel se tje nes ter.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

WIL LI AM WYNN-JONES
er bri tisk ane ste sio log og hel se tje nes te fors ker 
til knyt et Center for Sur gery and Pub lic Health ved 
Brig ham and Wom en’s Hospital i Bos ton, der han 
også var Hark ness fel low i 2017–18.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Meld. St. 7 (2019–2020). Na sjo nal hel se og sy ke hus

plan 2020–2023.  Lest 14.8.2020.
2 Byr kje flot H, Tor je sen DO. Man a ge ri al in no va tion 

in health care. The in tro duc tion, trans la tion and 
use of the Ame ri can DRG sy stem in the hos pi tal 
sec tor in Norway and Den mark. Mysterion, stra
tegike og kainotomia 2010: 130–48.

3 Chilingerian J. Origins of DRGs in the United 
Sta tes: A tech nic al, po lit i cal and cul tur al sto ry.  
The Globalization of Man a ge ri al In no va tion in 
Health Care 2008: 4–33.

4 Chan L. The sta teofthescien ce: challenges in 
de sig ning postacute care pay ment po li cy. Arch 
Phys Med Re ha bil 2007; 88: 1522 – 5. 

5 Mihai lo vic N, Kocic S, Jakovljevic M. Re view of di a
g no sisre lated groupbased fi nancing of hos pi tal 
care. Health Serv Res Manag Epidemiol 2016; 3: 
2333392816647892. 

6 Mayes R. The origins, de vel op ment, and pas sa ge 
of Me di care’s rev o lu tion ary pro spec tive pay ment 
sy stem. J Hist Med Al li ed Sci 2007; 62: 21 – 55. 

7 Burstin H, Leather man S, Gold mann D. The evo lu

ti on of health care qual i ty mea sure ment in the 
United Sta tes. J In tern Med 2016; 279: 154 – 9. 

8 Obama B. United Sta tes Health Care Re form: 
Pro gress to Date and Next Steps. JAMA 2016; 316: 
525 – 32. 

9 U.S. Centers for Me di care and Medicaid Services. 
In no va tion Mod els.  Lest 14.8.2020.

10 LaPointe J. 36% of Payments Tied to Al ter na ti ve 
Pay ment Mod els in 2018. RevCycleIntelligence: 
Xtelligent Health care Media 24.10.2019.  Lest 
14.8.2020.

11 Struijs JN, Hayen A, van der Swaluw K. When de sig
ning bundled payments, don’t igno re the les sons 
of be hav ior al economics. Health Afairs 25.4.2018.  
Lest 14.8.2020.

12 Agar wal R, Liao JM, Gup ta A et al. The im pact  
of bundled pay ment on health care spen ding, 
uti li za tion, and qual i ty: A sys tem at ic re view. 
Health Af (Millwood) 2020; 39: 50 – 7. 

13 Joynt Mad dox KE, Orav EJ, Zheng J et al. Eva lua  tion 
of Me di care’s bundled payments ini tia ti ve for 
med i cal con di ti ons. N Engl J Med 2018; 379: 260 – 9. 

14 Navathe AS, Shan E, Liao JM. What have we  learn ed 
about bundling med i cal con di ti ons? Health 
Afairs Blog 28.8.2018.  Lest 14.8.2020.

15 Zhu JM, Patel V, Shea JA et al. Hos pi tals using 
bundled pay ment re port re ducing skilled nursing 
fa cil i ty use and im proving care in teg ra ti on. Health 
Af (Millwood) 2018; 37: 1282 – 9. 

16 Pross C, Geiss ler A, Bus se R. Meas uring, re porting, 
and re ward ing qual i ty of care in 5 na tions: 5 Po li cy 
le vers to en hance hos pi tal qual i ty accountability. 
Mil bank Q 2017; 95: 136 – 83. 

17 Struijs JN. How bundled payments are work ing 
in the Netherlands. Har vard Bu si ness Re view 
12.10.2015.  Lest 14.8.2020.

18 Bet er ways to pay for health care. OECD Health 
Po li cy Stu dies. Pa ris: OECD, 2016.  Lest 14.8.2020.

19 Tje nes te for løp som grunn lag for Inn sats styrt 
fi nan si e ring. Be skri vel se av vi de re ar beid. Oslo: 
Hel se di rek to ra tet, 2018.

20 Inn sats styrt fi nan si e ring 2020. IS2869. Oslo: Hel se
di rek to ra tet, 2020.  Lest 14.8.2020.



1223

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140:  1223–5

Star ter pu ber te ten tid li ge re enn før?

Om vi kom mer tid lig el ler sent inn i pu ber te ten, kan ha lang tids virk nin ger 
på hel sen. Vi vet ikke nok om hva som in du se rer pu ber tet og hvil ke fak to rer 
som på vir ker dens start.

I lø pet av de siste tre ti å re ne har stu di er fra 
Eu ro pa og USA vist en ten dens til tid li ge re 
pu ber tets start hos jen ter, med en stør re 
end ring i tids punk tet for be gyn nen de 

bryst mod ning enn før s te men strua sjon 
(me nar ke) (1, 2). For and ring i pu ber tets al der 
for gut er har vært mer tve ty dig (3), men 
noen stu di er har vist lig nen de ten den ser (4). 
Det er fore slåt at den ne se ku læ re tren den 
skyl des over vekt (5) og/el ler hor mon for styr
ren de kje mi ka li er (6).

Det kan være van ske lig å gjen nom fø re 
pu ber tets stu di er. Un der sø kel se ne er in ti me, 
og det er ut ford ren de å få re krut ert et 
 re pre sen ta tivt ut valg av fris ke in di vi der  
i den ak tu el le al ders grup pen. For jen ter er 
det en kelt å spør re om tids punkt for før s te 
men strua sjon, men det e er et sent pu ber
tets tegn. Pu ber tets vur de ring av jen ter bør 
der for in klu de re vur de ring av bryst ut vik
ling, da knop ping av brys tet de fi ne rer 
 pu ber tets start (Tanners sta di um B2). Pu ber
tets start hos gut er de fi ne res ved at te stik
kel vo lu met av minst én te stik kel er ≥ 4 ml 
målt ved sam men lig nen de pal pa sjon med 
et Praderorkidometer.

Den enes te in for ma sjo nen hit il om 
 pu ber tets ut vik lin gen i Norge er fra data  
om me nar ke al der. Bru de voll og med ar bei
de re pub li ser te data for pe ri oden 1861 – 1974, 
som vis te at gjen nom snit lig me nar ke al der  
i Oslo gikk fra 15,6 år i 1861 til 13,3 år i 1940 (7). 
I Norge er det kun rap por tert om mar gi na le 
end rin ger i al der ved me nar ke de siste 
 ti å re ne, med sta bil al der like over 13 år si den 
et er krigs ti den og frem til Vekst stu di en  
i Bergen 1 (2003 – 06) (8).

Ny norsk re fe ran se  
for pu ber tets ut vik ling
Vekst stu di en i Bergen 2 er den før s te stu di en 
i Norge der for må let er å kart leg ge og lage 
re fe ran ser for pu ber tets ut vik ling. Nær me re 
1 200 fris ke barn og unge i al de ren 6 – 16 år 
ble re krut ert fra seks uli ke sko ler i ber gens
om rå det i 2016. Hos jen te ne ble bryst ut  vik
lin gen vur dert kli nisk og med ul tra lyd,  
og de ble spurt om me nar ke. Gut e ne ble 
un der søkt med ul tra lyd for be reg ning av 
te stik kel vo lum. Tanners sta di um for pubes
behåring ble vur dert hos beg ge kjønn.  
I til legg ble fle re an tro po me tris ke mål 
 re gist rert og blod prø ver tat.

Tanners vur de ring av brys te nes ut vik ling 
ut fø res van lig vis ved kli nisk pal pa sjon og 
in spek sjon og er spe si elt ut ford ren de hos 
jen ter med over vekt og fed me. Ul tra lyd kan 
skille fet vev fra bryst kjer tel vev og kan der
for være nyt ig for pu ber tets vur de rin gen 
hos over vek ti ge jen ter (9). Vi har iden ti fi sert 
seks uli ke sta di er av bryst ut vik lin gen ba sert 
på sam men set nin gen av fet vev, kjer tel vev 
og bin de vev (10). Pu ber tets re fe ran se ba sert 
på ul tra lyd un der sø kel se av bryst har ald ri 
tid li ge re vært pub li sert. Hos gut e ne gir 
bru ken av ul tra lyd mu lig he ten for et mer 
di rek te mål av te stik kel vo lum, uten på virk
ning av om kring lig gen de struk tu rer, som 
for eks em pel bi te stik kel el ler pa to lo gi som 
hyd ro ce le. Te stik kel vo lu met blir kal ku lert 
som en el lip so ide ut ifra leng de, bred de  
og dyb de mål (11).

Data fra Vekst stu di en i Bergen 2 vis te at 
gjen nom snits al de ren for pu ber tets start hos 
jen ter var 10,4 år (Tanners sta di um B2), noe 
som er sam men lign bart med and re nord 
euro pe is ke stu di er (12). Sam ti dig ob ser ver te 
vi en sig ni fi kant ned gang i me nar ke al der 
for hele ko hor ten fra 13,3 år i den før s te 
vekst stu di en til 12,9 år nå. For jen te ne med 
norsk opp rin nel se fant vi også en li ten, men 
sig ni fi kant ned gang til sva ren de 2,8 må ne
der. Re sul ta te ne våre kan in di ke re at i Norge 
star ter pu ber te ten tid li ge re nå enn for 10 – 15 

år si den. Det e fun net bør føl ges opp med 
frem ti di ge stu di er.

For gut e ne ble data fra stu di en vår 
 an vendt til mo del le ring av te stik kel vo lum 
ut ifra al der (13). Det e er den før s te nors ke 
pub li ser te vekst kur ven for te stik kel vo lum, 
og vi ser at gjen nom snit lig pu ber tets start 
inn tref er ved 11,7 år blant fris ke gut er  
i Norge. Det e ble også be kref tet med pu ber
ta le tes to ste ron ver di er (14). Det e er svært 
sam men lign bart med pu ber tets start ved  
11,6 år, som ble ob ser vert hos ne der lands ke 
gut er (un der søkt med ul tra lyd i 2007 – 09) 
(15) og 11,7 år hos dans ke gut er (un der søkt 
med Praderorkidometer i 2006) (4).

Nor mal al der for pu ber tets start fore lig ger 
der som bar nets al der er in nen for −/+ 2 stan
dard av vik fra gjen nom snit et. Ald re uten for 
det e skal vur de res som hen holds vis tid lig 
el ler sen pu ber tet. Ba sert på våre funn fra 
Vekst stu di en i Bergen 2 an be fa ler vi å opp
ret hol de de nå væ ren de gren se ne ned felt  
i pe dia tri vei le de ren på hhv. 8 – 13,5 år for 
jen ter og 9 – 14,5 år for gut er (16). I da gens 
vekst kur ver er det pu ber tets re fe ran ser fra 
Dan mark (1991 – 93) som er brukt, og dis se 
plan leg ges å byt es ut med våre nye nors ke 
re fe ran ser. Her fore lig ger det ikke sto re 
end rin ger hos gut e ne, men da gens jen ter 
mod nes noe tid li ge re.

Hva på vir ker tids punkt  
for pu ber tets start?
Fak to re ne som på vir ker pu ber tets start er 
man ge og sam men sat e. Ge ne tikk an tas  
å for kla re 50 – 75 % av va ria sjo nen, mens 
res ten til skri ves om gi vel ses fak to rer som 
er næ ring, ge ne rell hel se, psy ko so si alt stress, 
pe ri na ta le fak to rer, kropps sam men set ning 
og mil jø fak to rer, som hor mon for styr ren de 
kje mi ka li er (6). Tren den mot tid li ge re 
 pu ber tet er gjer ne set i sam men heng  
med den pa ral lel le over vekts epi de mi en 
blant unge. Tid li ge re stu di er om hor mon 

«Re sul ta te ne våre kan  
in di ke re at i Norge star ter 
 puber te ten tid li ge re nå  
enn for 10 – 15 år si den»

«Tid lig me nar ke er as so siert 
med økt dø de lig het samt 
 høyere ri si ko for bryst kreft, 
hjer te- og kar syk dom mer  
og psy kisk syk dom»
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forstyr ren de kje mi ka li er som år sak til 
 tid li ge re pu ber tets start sat e inn led nings  
vis sø ke lys på ti den umid del bart før pu ber
tet. Ny ere stu di er vi ser at hen del ser i fø tal 
og ny født pe rio de også er vik ti ge. Ef ek ten  
av uli ke stress fak to rer av hen ger av pe ri oden 
med fore komst og eks po ne ring. For eks em
pel kan pre pu ber tal un der er næ ring el ler 
over er næ ring (økt fet mas se) hos jen ter  
føre til hen holds vis for sin ket el ler tid lig 
pu ber tet (17, 18), mens in trau te rin vekst hem
ming er as so siert med tid lig pu ber tet (19). 
Psy ko so si alt stress ret før el ler un der pu ber
te ten kan på sam me måte føre til for sin ket 
me nar ke (20), mens frem skyn det pu ber tet 
er be skre vet hos jen ter som opp le ver slik 
stress i tid lig post na talt liv el ler i sped barns
al der (21). Hos gut er er det mind re forsk

ning på om rå det, og man vet der for lite  
om hva som på vir ker de res tids punkt for 
 pu ber tets start.

Kon se kven ser av tid li ge re pu ber tets start
Tid lig pu ber tet har spe si elt hos jen ter blit 
as so siert med uhel di ge kon se kven ser for 
se ne re hel se. På po pu la sjons nivå har man 
set at tid lig me nar ke er as so siert med økt 
dø de lig het (22) samt høy ere ri si ko for 
 bryst kreft (23), hjer te og kar syk dom mer 
(24) og psy kisk syk dom (25). I til legg har 
tid lig pu ber tet vist å være as so siert med 
hyp  pigere ung doms re la tert ri si ko ad ferd 
som va rer over leng re tid (26, 27). Hos gut er 
er det der imot få stu di er som vi ser til hel se
mes si ge kon se kven ser av tid lig pu ber tet.  
Det er fun net en be skyt en de ef ekt av  

se ne re pu ber tet på te stik kel kreft (28), men 
for sin ket pu ber tet har også vært knyt et  
til mob bing, dår lig selv til lit og psy ko so si al 
engs tel se (29).

Al der for pu ber tets start er der for et vik tig 
as pekt for den nors ke fol ke hel sen. Vår forsk
ning har til hen sikt å se om kropps sam men
set ning og/el ler fore komst av hor mon for
styr ren de kje mi ka li er i blo det kan på vir ke 
pu ber tets start og ut vik ling med å se på 
gode ob jek ti ve mål på se kun dær kjønns 
utvik ling og hor mon pro fi ler og vi de re 
 ut fors ke ge ne tis ke me ka nis mer.

Mot at 15.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 24.2.2020, 
 godkjent 16.4.2020.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Illustrasjon: Sylvia Stølan
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Dovato «ViiV Healthcare»
C Antiviralt middel.        ATC-nr.: J05A R25
H TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravirnatrium tilsv. 
dolutegravir 50 mg, lamivudin 300 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Behandling av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne og ungdom 
>12 år med vekt ≥40 kg, med ingen kjent eller mistenkt resistens mot integrasehemmerklassen eller 
lamivudin (se SPC). Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i hiv-behandling. Voksne 
og ungdom >12 år med vekt ≥40 kg: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig. Dosejusteringer: 
Separate preparater av dolutegravir bør brukes dersom dosejustering er indisert pga. interaksjoner, 
se Interaksjoner. Glemt dose: Bør tas så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 
timer. Da bør glemt dose ikke tas, og vanlig doseringsplan følges. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh A eller B). Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) og bør derfor brukes med 
forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke 
anbefalt ved ClCR <50 ml/minutt. Barn <12 år eller som veier <40 kg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring, ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges 
med litt væske. Tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu som er substrat for OCT2 inkl., men ikke 
begrenset til, fampridin (også kjent som dalfampridin). Forsiktighetsregler: Hiv-overføring: Selv 
om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling signifikant reduserer risiko for seksuell 
overføring, kan ikke en resterende risiko ekskluderes. Forsiktighetsregler for å hindre overføring 
bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner som 
hudutslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, 
er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon. Klinisk status, 
inkl. leveraminotransferaser og bilirubin, bør overvåkes. Forsinket seponering kan gi livstruende 
allergisk reaksjon. Vekt og metabolske parametre: Økning i vekt, blodlipider- og glukosenivåer kan 
oppstå (kan delvis være knyttet til sykdomskontroll og livsstil). For lipider er det i noen tilfeller 
evidens for behandlingseffekt, men for vektøkning er det ingen sterke bevis som relaterer dette 
til noen spesifikk behandling. For å overvåke blodlipider og -glukose refereres det til etablerte hiv-
behandlingsretningslinjer. Lipidsykdommer skal håndteres klinisk hensiktsmessig. Leversykdom: 
Kronisk hepatitt B- eller C-pasienter som behandles med antiretroviral kombinasjonsterapi 
(CART), har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig bruk av 
antivirale hepatitt B- eller C-midler, se preparatomtalene for disse. Hvis Dovato seponeres 
hos pasienter som er koinfisert med hepatitt B, anbefales periodisk overvåkning av både 
leverfunksjonstester og markører for HBV-replikasjon ettersom seponering av lamivudin kan gi 
akutt hepatitteksaserbasjon. Pasienter med allerede eksisterende leversvikt, inkl. kronisk aktiv 
hepatitt, har økt frekvens av leverfunksjonsabnormaliteter under CART, og bør overvåkes iht. 
standard praksis. Ved tegn på forverring av leversykdom skal behandlingsavbrudd eller seponering 
vurderes. Immunt reaktiveringssyndrom: Ved alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan en 
inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå. 
Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller 
månedene etter at CART er initiert, f.eks. cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale 
mykobakterieinfeksjoner, og Pneumocystis carinii-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer 
bør evalueres og behandling igangsettes når nødvendig. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves 
sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i immun reaktiveringsfase. Tidspunkt for utbrudd er 
variabelt, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdier anbefales 
ved samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier 
forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Osteonekrose: Er rapportert ved fremskreden 
hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for CART. Lege bør kontaktes ved leddverk og smerte, 
leddstivhet eller bevegelsesvansker. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten bør informeres om at 
antiretrovirale midler ikke er en kur, og at de fortsatt kan utvikle opportunistiske infeksjoner og 
andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under tett klinisk oppfølging av 
lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen 
eller minimal påvirkning. Pasienten bør informeres om at svimmelhet og søvnighet er rapportert. 
Klinisk tilstand og bivirkningsprofil bør tas i betraktning ved vurdering av evne til å kjøre bil eller 
bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Interaksjonsstudier kun utført hos voksne. Se tabell for kombinasjoner som 
ikke er anbefalt eller krever dosejustering. Effekt av andre legemidler på dolutegravir og lamivudin: 
Dolutegravir metaboliseres primært via UGT1A1, og er også et substrat for UGT1A3, UGT1A9, 
CYP3A4, P-gp og BCRP. Samtidig bruk av legemidler som hemmer eller induserer UGT1A1, UGT1A3, 
UGT1A9, CYP3A4 og/eller P-gp kan derfor øke eller redusere dolutegravir plasmakonsentrasjon. 
Effekt av dolutegravir og lamivudin på andre legemidler: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen 
av legemidler som utskilles vha. OCT2 og MATE-1, f.eks. metformin, se tabell. Pasienten bør følges 
nøye og dosejustering kan være nødvendig. Dolutegravir forventes ikke å påvirke legemidler som 
er substrater for viktige enzymer eller transportere som CYP3A4, CYP2C9 og P-gp. Kombinasjoner 
som ikke er anbefalt eller krever dosejustering (tabellen skal ikke anses utfyllende, men er representativ for 
klassene studert): 
Dovato kombinert med Anbefalinger ved samtidig bruk (koadministrering)

Etravirin uten boostret 
proteasehemmer, efavirenz, 
nevirapin, tipranavir + ritonavir, 
rifampicin, karbamazepin, 
okskarbamazepin, fenytoin, 
fenobarbital, johannesurt 
(prikkperikum)

Reduserer dolutegravirkonsentrasjon. Anbefalt dose 
dolutegravir er 50 mg 2 ganger daglig for pasienter som tar 
noen av disse legemidlene. 1 tablett dolutegravir 50 mg gis 
som tilleggsdose ca. 12 timer etter koadministrering så lenge 
koadministrering pågår. Se Dosering.

Emtricitabin
Samtidig bruk anbefales ikke da både lamivudin og 
emtricitabin er cytidinanaloger (dvs. risiko for intracellulære 
interaksjoner).

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

Dersom mulig, unngå kronisk koadministrering med 
sorbitol eller andre osmotisk virkende polyalkoholer eller 
monosakkaridalkoholer (f.eks. xylitol, mannitol, laktitol, 
maltitol). Vurder hyppigere overvåkning av virusmengden av 
hiv-1 når samtidig langvarig bruk ikke kan unngås.

Metformin

Dolutegravir øker metforminkonsentrasjonen. 
Dosejustering av metformin kan være nødvendig ved 
oppstart/seponering av Dovato for å opprettholde 
glykemisk kontroll. Koadministrering ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon gir økt risiko for laktacidose forbundet med økt 
metforminkonsentrasjon.

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Dovato (minimum 2 
timer etter eller 6 timer før).

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Dovato hvis Dovato tas 
i fastende tilstand (minimum 2 timer etter eller 6 timer før) 
med mindre Dovato og tilskudd tas samtidig med mat.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Graviditetstest for fertile kvinner bør tas før 
behandling og fertile kvinner bør bruke effektiv prevensjon under behandling. Sikkerhet og effekt 
mht. Dovato og graviditet er ikke studert. Data indikerer økte tilfeller av nevralrørsmisdannelser 
ved eksponering for dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling 
uten dolute-gravir. Dolutegravir skal derfor ikke brukes i 1. trimester, med mindre det 
ikke finnes noe alternativ. Data om bruk i 2. og 3. trimester indikerer ingen økt risiko for 
misdannelser/negativ påvirkning på foster/nyfødte. Mekanismen som gjør at dolutegravir 
kan påvirke graviditet er ukjent, og sikkerhet kan ikke bekreftes. Dolutegravir skal kun brukes 
i 2. og 3. trimester dersom forventet fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Dolutegravir 
krysser placenta hos dyr. Lamivudin kan hemme cellulær DNA-replikasjon (klinisk relevans 
ukjent). Nukleosid- og nukleotidanaloger kan påvirke mitokondriefunksjonen i varierende grad. 
Mitokondriell dysfunksjon hos hiv-negative spedbarn eksponert in utero og/eller postnatalt 
for nukleosidanaloger, er rapportert. Viktigste rapporterte bivirkninger er hematologiske 
forstyrrelser (anemi, nøytopeni) og metabolske forstyrrelser (hypertoni, kramper, unormal 
atferd); ukjent om slike nevrologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente. Disse 
funnene bør vurderes for alle barn som eksponeres for nukleosid- og nukleotidanaloger in 
utero, og som presenterer alvorlige funn av ukjent etiologi, særlig nevrologiske. Funnene er ikke 
til hinder for å følge nasjonale retningslinjer for bruk av antiretroviral behandling til gravide for å 
forhindre vertikal hiv-overføring. Amming: Ukjent om dolutegravir utskilles i morsmelk. Utskilles 
i melk hos dyr, hos rotter i høyere konsentrasjon enn i blod. Lamivudin utskilles i morsmelk. 
Serumkonsentrasjon av lamivudin er veldig lav hos diende spedbarn av mødre behandlet mot 
hiv og avtar progressivt til ikke målbare nivåer når diende spedbarn blir 24 uker gamle. Ingen 
data angående sikkerhet ved bruk av lamivudin hos spedbarn <3 måneder. For å unngå hiv-
overføring anbefales det at hiv-infiserte mødre ikke under noen omstendigheter ammer sine 
barn. Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger:   
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte/abdominalt ubehag, flatulens, oppkast. Generelle: 
Fatigue. Hud: Alopesi, kløe, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskellidelser (inkl. myalgi). 
Nevrologiske: Somnolens, svimmelhet. Psykiske: Angst, depresjon, insomni, unormale drømmer. 
Undersøkelser: Økt ALAT og/eller økt ASAT, økt CK. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni. Immunsystemet: Immunrekonstitusjonssyndrom1, 
overfølsomhet1. Lever/galle: Hepatitt. Psykiske: Selvmordsforsøk2, selvmordstanker2. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Angioødem. Lever/galle: Akutt 
leversvikt. Muskel-skjelettsystemet: Rabdomyolyse. Undersøkelser: Økt amylase. Svært sjeldne 
(<1/10 000): Blod/lymfe: Erytroaplasi. Nevrologiske: Parestesi, perifer nevropati. Stoffskifte/
ernæring: Laktacidose. 
1Se Forsiktighetsregler. 2Spesielt hos pasienter med depresjon eller psykiske lidelser i anamnesen.

Utvalgte bivirkninger: Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under 
Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Endringer i laboratorieverdier, koinfeksjon 
med hepatitt B eller C, metabolske parametre, osteonekrose og immunt reaktiveringssyndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen spesifikke utover kjente bivirkninger. Behandling: 
Ingen spesifikk. Støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging bør gis, 
inkl. monitorering av vitale tegn og EKG (QT-intervall). Lamivudin er dialyserbar, og kontinuerlig 
hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt. Dolutegravir er sterkt bundet 
til plasmaproteiner og dermed antas dialyse lite effektivt til å fjerne betydelige mengder. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for dolutegravir J05A X12 og lamivudin J05A F05 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Dolutegravir hemmer hiv-integrase ved å 
binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral DNA-
integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Lamivudin er en potent og selektiv 
hemmer av hiv-1 og hiv-2. Metaboliseres intracellulært til lamivudin-TP som hemmer hiv revers 
transkriptase og gir kjedeterminering av viralt DNA. Absorpsjon: Raskt. Median Tmax er 2½ og 1 
time for hhv. dolutegravir og lamivudin. Biotilgjengelighet av peroralt lamivudin hos voksne er 
80-85%. Proteinbinding: Dolutegravir: >99%. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved lavt 
serumalbuminnivå (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Lamivudin: 36%. 
Fordeling: Vd 17-20 liter og 1,3 liter/kg for hhv. dolutegravir og lamivudin. Halveringstid: Terminal 
t½ dolutegravir ~14 timer. Tilsynelatende clearance er ca. 1 liter/time. T½ lamivudin 18-19 timer. 
Metabolisme: Dolutegravir: Primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en mindre CYP3A-
komponent. Utskillelse: Dolutegravir: 53% uforandret via feces. 32% via urin, resten via feces. 
Lamivudin: Hovedsakelig renal utskillelse av uforandret form. Pakninger og priser: 30 stk.1 
(boks) kr 10885,90. Refusjon: 1H-resept: J05A R25 1 Lamivudin og dolutegravir. Refusjonsberettiget 
bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller 
anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Vilkår: (216) 
Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist endret: 19.05.2020. 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.04.2020

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Les preparatomtale før forskrivning av Dovato.
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Dovato er tilgjengelig i gjeldende anbud. 
Se LIS avtaledokument i perioden 
01.12.2019 – 30.11.20214

HIGH BARRIER TO RESISTANCE1,2

TDF, TAF AND ABC FREE1,2

DURABLE EFFICACY1,2

TIME TO RETHINK THE 
WAY WE TREAT HIV?

A NEW TREATMENT FOR YOUR  
PATIENTS LIVING WITH HIV

References: 1. Cahn P et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(3):310-318. 2. van Wyk J et al. Clin Infect Dis. 
2020;ciz1243:1-10 3. DOVATO (dolutegravir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. July 2019 , section 2. 
4. LIS avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 – 30.11.2021) (https://sykehusinnkjop.no/Documents/
Legemidler/Avtaler%20og%20anbefalinger/2020/Anbefalinger%20LIS%20hiv.pdf Sett 05.08.2020).

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.  
©2020 ViiV Healthcare group of companies or its licensor. gskpro.no/dovato

DOVATO is indicated for the treatment of HIV-infected 
adults and adolescents above 12 years of age weighing 
at least 40 kg, with no known or suspected resistance 
to the integrase inhibitor class, or lamivudine.

Due to the potential risk of neural tube defects,  
DOVATO should not be used during the first  
trimester unless there is no alternative.
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Dovato «ViiV Healthcare»
C Antiviralt middel.        ATC-nr.: J05A R25
H TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravirnatrium tilsv. 
dolutegravir 50 mg, lamivudin 300 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Behandling av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne og ungdom 
>12 år med vekt ≥40 kg, med ingen kjent eller mistenkt resistens mot integrasehemmerklassen eller 
lamivudin (se SPC). Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i hiv-behandling. Voksne 
og ungdom >12 år med vekt ≥40 kg: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig. Dosejusteringer: 
Separate preparater av dolutegravir bør brukes dersom dosejustering er indisert pga. interaksjoner, 
se Interaksjoner. Glemt dose: Bør tas så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 
timer. Da bør glemt dose ikke tas, og vanlig doseringsplan følges. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh A eller B). Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) og bør derfor brukes med 
forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke 
anbefalt ved ClCR <50 ml/minutt. Barn <12 år eller som veier <40 kg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring, ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges 
med litt væske. Tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu som er substrat for OCT2 inkl., men ikke 
begrenset til, fampridin (også kjent som dalfampridin). Forsiktighetsregler: Hiv-overføring: Selv 
om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling signifikant reduserer risiko for seksuell 
overføring, kan ikke en resterende risiko ekskluderes. Forsiktighetsregler for å hindre overføring 
bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner som 
hudutslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, 
er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon. Klinisk status, 
inkl. leveraminotransferaser og bilirubin, bør overvåkes. Forsinket seponering kan gi livstruende 
allergisk reaksjon. Vekt og metabolske parametre: Økning i vekt, blodlipider- og glukosenivåer kan 
oppstå (kan delvis være knyttet til sykdomskontroll og livsstil). For lipider er det i noen tilfeller 
evidens for behandlingseffekt, men for vektøkning er det ingen sterke bevis som relaterer dette 
til noen spesifikk behandling. For å overvåke blodlipider og -glukose refereres det til etablerte hiv-
behandlingsretningslinjer. Lipidsykdommer skal håndteres klinisk hensiktsmessig. Leversykdom: 
Kronisk hepatitt B- eller C-pasienter som behandles med antiretroviral kombinasjonsterapi 
(CART), har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig bruk av 
antivirale hepatitt B- eller C-midler, se preparatomtalene for disse. Hvis Dovato seponeres 
hos pasienter som er koinfisert med hepatitt B, anbefales periodisk overvåkning av både 
leverfunksjonstester og markører for HBV-replikasjon ettersom seponering av lamivudin kan gi 
akutt hepatitteksaserbasjon. Pasienter med allerede eksisterende leversvikt, inkl. kronisk aktiv 
hepatitt, har økt frekvens av leverfunksjonsabnormaliteter under CART, og bør overvåkes iht. 
standard praksis. Ved tegn på forverring av leversykdom skal behandlingsavbrudd eller seponering 
vurderes. Immunt reaktiveringssyndrom: Ved alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan en 
inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå. 
Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller 
månedene etter at CART er initiert, f.eks. cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale 
mykobakterieinfeksjoner, og Pneumocystis carinii-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer 
bør evalueres og behandling igangsettes når nødvendig. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves 
sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i immun reaktiveringsfase. Tidspunkt for utbrudd er 
variabelt, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdier anbefales 
ved samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier 
forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Osteonekrose: Er rapportert ved fremskreden 
hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for CART. Lege bør kontaktes ved leddverk og smerte, 
leddstivhet eller bevegelsesvansker. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten bør informeres om at 
antiretrovirale midler ikke er en kur, og at de fortsatt kan utvikle opportunistiske infeksjoner og 
andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under tett klinisk oppfølging av 
lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen 
eller minimal påvirkning. Pasienten bør informeres om at svimmelhet og søvnighet er rapportert. 
Klinisk tilstand og bivirkningsprofil bør tas i betraktning ved vurdering av evne til å kjøre bil eller 
bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Interaksjonsstudier kun utført hos voksne. Se tabell for kombinasjoner som 
ikke er anbefalt eller krever dosejustering. Effekt av andre legemidler på dolutegravir og lamivudin: 
Dolutegravir metaboliseres primært via UGT1A1, og er også et substrat for UGT1A3, UGT1A9, 
CYP3A4, P-gp og BCRP. Samtidig bruk av legemidler som hemmer eller induserer UGT1A1, UGT1A3, 
UGT1A9, CYP3A4 og/eller P-gp kan derfor øke eller redusere dolutegravir plasmakonsentrasjon. 
Effekt av dolutegravir og lamivudin på andre legemidler: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen 
av legemidler som utskilles vha. OCT2 og MATE-1, f.eks. metformin, se tabell. Pasienten bør følges 
nøye og dosejustering kan være nødvendig. Dolutegravir forventes ikke å påvirke legemidler som 
er substrater for viktige enzymer eller transportere som CYP3A4, CYP2C9 og P-gp. Kombinasjoner 
som ikke er anbefalt eller krever dosejustering (tabellen skal ikke anses utfyllende, men er representativ for 
klassene studert): 
Dovato kombinert med Anbefalinger ved samtidig bruk (koadministrering)

Etravirin uten boostret 
proteasehemmer, efavirenz, 
nevirapin, tipranavir + ritonavir, 
rifampicin, karbamazepin, 
okskarbamazepin, fenytoin, 
fenobarbital, johannesurt 
(prikkperikum)

Reduserer dolutegravirkonsentrasjon. Anbefalt dose 
dolutegravir er 50 mg 2 ganger daglig for pasienter som tar 
noen av disse legemidlene. 1 tablett dolutegravir 50 mg gis 
som tilleggsdose ca. 12 timer etter koadministrering så lenge 
koadministrering pågår. Se Dosering.

Emtricitabin
Samtidig bruk anbefales ikke da både lamivudin og 
emtricitabin er cytidinanaloger (dvs. risiko for intracellulære 
interaksjoner).

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

Dersom mulig, unngå kronisk koadministrering med 
sorbitol eller andre osmotisk virkende polyalkoholer eller 
monosakkaridalkoholer (f.eks. xylitol, mannitol, laktitol, 
maltitol). Vurder hyppigere overvåkning av virusmengden av 
hiv-1 når samtidig langvarig bruk ikke kan unngås.

Metformin

Dolutegravir øker metforminkonsentrasjonen. 
Dosejustering av metformin kan være nødvendig ved 
oppstart/seponering av Dovato for å opprettholde 
glykemisk kontroll. Koadministrering ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon gir økt risiko for laktacidose forbundet med økt 
metforminkonsentrasjon.

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Dovato (minimum 2 
timer etter eller 6 timer før).

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

Bør tas godt atskilt i tid fra inntak av Dovato hvis Dovato tas 
i fastende tilstand (minimum 2 timer etter eller 6 timer før) 
med mindre Dovato og tilskudd tas samtidig med mat.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Graviditetstest for fertile kvinner bør tas før 
behandling og fertile kvinner bør bruke effektiv prevensjon under behandling. Sikkerhet og effekt 
mht. Dovato og graviditet er ikke studert. Data indikerer økte tilfeller av nevralrørsmisdannelser 
ved eksponering for dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling 
uten dolute-gravir. Dolutegravir skal derfor ikke brukes i 1. trimester, med mindre det 
ikke finnes noe alternativ. Data om bruk i 2. og 3. trimester indikerer ingen økt risiko for 
misdannelser/negativ påvirkning på foster/nyfødte. Mekanismen som gjør at dolutegravir 
kan påvirke graviditet er ukjent, og sikkerhet kan ikke bekreftes. Dolutegravir skal kun brukes 
i 2. og 3. trimester dersom forventet fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Dolutegravir 
krysser placenta hos dyr. Lamivudin kan hemme cellulær DNA-replikasjon (klinisk relevans 
ukjent). Nukleosid- og nukleotidanaloger kan påvirke mitokondriefunksjonen i varierende grad. 
Mitokondriell dysfunksjon hos hiv-negative spedbarn eksponert in utero og/eller postnatalt 
for nukleosidanaloger, er rapportert. Viktigste rapporterte bivirkninger er hematologiske 
forstyrrelser (anemi, nøytopeni) og metabolske forstyrrelser (hypertoni, kramper, unormal 
atferd); ukjent om slike nevrologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente. Disse 
funnene bør vurderes for alle barn som eksponeres for nukleosid- og nukleotidanaloger in 
utero, og som presenterer alvorlige funn av ukjent etiologi, særlig nevrologiske. Funnene er ikke 
til hinder for å følge nasjonale retningslinjer for bruk av antiretroviral behandling til gravide for å 
forhindre vertikal hiv-overføring. Amming: Ukjent om dolutegravir utskilles i morsmelk. Utskilles 
i melk hos dyr, hos rotter i høyere konsentrasjon enn i blod. Lamivudin utskilles i morsmelk. 
Serumkonsentrasjon av lamivudin er veldig lav hos diende spedbarn av mødre behandlet mot 
hiv og avtar progressivt til ikke målbare nivåer når diende spedbarn blir 24 uker gamle. Ingen 
data angående sikkerhet ved bruk av lamivudin hos spedbarn <3 måneder. For å unngå hiv-
overføring anbefales det at hiv-infiserte mødre ikke under noen omstendigheter ammer sine 
barn. Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger:   
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte/abdominalt ubehag, flatulens, oppkast. Generelle: 
Fatigue. Hud: Alopesi, kløe, utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskellidelser (inkl. myalgi). 
Nevrologiske: Somnolens, svimmelhet. Psykiske: Angst, depresjon, insomni, unormale drømmer. 
Undersøkelser: Økt ALAT og/eller økt ASAT, økt CK. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni. Immunsystemet: Immunrekonstitusjonssyndrom1, 
overfølsomhet1. Lever/galle: Hepatitt. Psykiske: Selvmordsforsøk2, selvmordstanker2. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Angioødem. Lever/galle: Akutt 
leversvikt. Muskel-skjelettsystemet: Rabdomyolyse. Undersøkelser: Økt amylase. Svært sjeldne 
(<1/10 000): Blod/lymfe: Erytroaplasi. Nevrologiske: Parestesi, perifer nevropati. Stoffskifte/
ernæring: Laktacidose. 
1Se Forsiktighetsregler. 2Spesielt hos pasienter med depresjon eller psykiske lidelser i anamnesen.

Utvalgte bivirkninger: Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under 
Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Endringer i laboratorieverdier, koinfeksjon 
med hepatitt B eller C, metabolske parametre, osteonekrose og immunt reaktiveringssyndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen spesifikke utover kjente bivirkninger. Behandling: 
Ingen spesifikk. Støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging bør gis, 
inkl. monitorering av vitale tegn og EKG (QT-intervall). Lamivudin er dialyserbar, og kontinuerlig 
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Kvetiapinmisbruk – myte el ler rea li tet?

Kvetiapin blir i øken de grad brukt som be ro li gen de og søvn gi ven de mid del, 
sær lig in nen be hand ling av rus li del ser. En kel te har ad vart mot slik prak sis.  
En gjen nom gang av forsk nings lit e ra tu ren gir imid ler tid li ten støt e til 
 advars le ne.

Av hen gig hets fare be gren ser bru ken 
av se da ti ver og hyp no ti ka, sær lig til 
sår ba re pa si en ter. An ti his ta mi ner, 
an ti de pres si ver og an ti psy ko tis ke 

mid ler for skri ves der for ofte i ste det, men 
bi virk nin ger be gren ser nyt e ver di en. An nen
ge ne ra sjons an ti psy ko ti ka har ve sent lig 
mind re parkinsonistiske bi virk nin ger og 
har fåt en øken de bruk. Det e gjel der sær lig 
kvetiapin. En rek ke ar tik ler i Tids skrif tet 
ad va rer mot den ne øk nin gen (1, 2). Mid le ne 
er god kjent for be hand ling av stem nings 
lidel ser og psy ko ser, men do se rin ge ne in di
ke rer bruk mot in som ni og and re søvn vans
ker (2). Vi har en øns ket ned gang i for skriv
nin gen av an ti psy ko ti ka, sær lig til eld re, 
men for skriv nin gen av kvetiapin øker (3). 
Det er kom met rap por ter som gir mis tan ke 
om at øk nin gen kan skyl des at pa si en ter 
kre ver el ler øns ker slik for skriv ning (4).

Kvetiapin i rus be hand ling
Pa si en ter med rus li del ser har en høy fore
komst av uro, angst, de pre sjon og ikke 
minst søvn vans ker. Ko mor bi de li del ser som 
angst li del ser og de pre sjo ner er hyp pi ge, 
både på grunn av ge ne tis ke for hold og på 
grunn av uli ke be last nin ger. Ben zo dia ze pi
ner og zhyp no ti ka for ster ker imid ler tid 
rus ef ek te ne og kan gi ten ning og økt rus
bruks ten dens. Dess uten øker kom pli ka
sjons fa ren, in klu si ve fa ren for over do se døds
fall. Man ge pa si en ter veg rer seg mot å bru ke 
mid ler uten misbrukspotensiale, blant 
an net på grunn av bi virk nin ger. Ny ere an ti
psy ko tis ke mid ler ak sep te res ge ne relt bedre 
av pa si en te ne, og de se ne re åre ne er det 
sær lig kvetiapin som er blit for skre vet.

Mis bruks fare?
Rap por ter fra fle re land vi ser at bru ken av 
kvetiapin øker, og at en be ty de lig del av 
for skriv nin gen skjer uten for god kjent in di
ka sjon («of la bel») (5–8). Spørs må let er hva 
det e er ut rykk for, og hvor dan det bør 
vur de res. Ter mer som abu se og mis use bru
kes i stor grad i den ne lit e ra tu ren. En rap
port bru ker be teg nel sen rec re a tion al abu se 

(5). Evoy og med ar bei de re bru ker ter men 
abu se re lated events (7). Ter me ne de fi ne res 
imid ler tid ikke med dia gnos tis ke kri te ri er 
for rus li del se, men byg ger en ten på bruk 
uten for god kjent in di ka sjon el ler på uli ke 
kri te ri er for inn leg gel ser på grunn av for gift
nin ger og and re kri ser. Rus til stan der og 
av ven nings pro ble mer be skri ves lite el ler 
ikke. En kelt stå en de rap por ter be skri ver 
knu sing av tab let er til snif ng el ler in jek
sjon, og noen ka sui stik ker be skri ver dose
stig ning og se po ne rings van s ker hvor det  

er van ske lig å av gjø re om det e skyl des 
pro blem ut vik ling el ler utilstrekkelig ef ekt. 
Evi den sen for mis bruks fare ved kvetiapin  
er sam let set nok så svak set i lys av at dypt 
av hen gi ge rus mid del bru ke re har ten dens  
til å prø ve bruk av man ge ty per mid ler. 
Se po ne rings van s ker er dess uten van lig ved 
bruk av alle ty per psy ko far ma ka som an ti 
depres si ver og an ti psy ko ti ka.

Sen tralt står der for spørs må let om 
 aty pis ke an ti psy ko tis ke mid ler er et er trak
tet for sine eu fo ri se ren de virk nin ger. Kli nisk 
be skri ves det e sjel den el ler ikke, og den 
far ma ko lo gis ke pro fi len til kvetiapin gjør 
det lite sann syn lig. Rap por te ne dis ku te rer 
mu li ge me ka nis mer med re fe ran se til virk
nings me ka nis me ne og me ta bo li se rin gen av 
kvetiapin. Det e bæ rer preg av teoretiserin
ger som ikke er be kref tet i dyre el ler men
nes ke stu di er. Vi står der for over for an ta kel
ser som i rea li te ten sy nes å være be grun net  
i be kym ring for økt bruk. Ar tik le ne skil ler 
util strek ke lig mel lom bruk uten for god
kjent in di ka sjon og mis bruk. Der som bru
ken og even tu ell dose øk ning er be grun net  
i en re duk sjon av van s ker og pla ger, er det e 
ikke i seg selv mis bruk.

Økt mor ta li tet ved kvetiapinbruk?
Fle re stu di er vi ser til økt mor ta li tet ved bruk 
av aty pis ke an ti psy ko ti ka, spe si elt kvetiapin. 
Sen tralt står en stor finsk re gis ter stu die av 
mor ta li tet un der lang tids be hand ling av 
schi zo fre ne med el le ve års opp føl gings tid. 
Den ne fant en lit høy ere mor ta li tet as so
siert med kvetiapin enn med and re aty pis ke 
antipykotiske mid ler (9). Øk nin gen i mor ta
li tet skyld tes økt ri si ko for sui cid ved kvetia
pinbruk, mens hjer tekarre la tert mor ta li tet 
var nest la vest i grup pen. Det er usik kert om 
fore komst av sui cid kan knyt es til me di ka
ment be hand lin gen, og stu di en kan et er  
vår vur de ring ikke bru kes som be vis på økt 
mor ta li tets fare spe si fikt knyt et til kvetiapin. 
Ar tik ke lens bud skap er da også et an net, 
nem lig en an be fa ling om bruk av klozapin 
som et mind re be svær lig mid del enn de 
and re ak tu el le. I en ny stu die fra Finland (10) 
med over lap pen de stu die po pu la sjon og 20 
års opp føl ging end rer plas se rin gen av kve
tiapin blant de uli ke an ti psy ko ti ka ene seg, 
både når det gjel der to tal mor ta li tet og 
kar dio vas ku lær mor ta li tet. I den ne stu di en 
var det in gen for skjell i ri si ko for selv mord 
mel lom kvetiapinbrukere og pa si en ter som 
ikke sto på me di ka men tell be hand ling.

Mer bi virk nin ger?
De van li ge bi virk nin ge ne ved bruk av 
 aty pis ke an ti psy ko tis ke mid ler er vekt 
økning, økt nivå av tri gly se ri der og even 
tuelt økt pre va lens av dia be tes, hor mo nel le 
for styr rel ser og kar di a le kom pli ka sjo ner 
med på virk ning på hjer te ryt me og blod
trykk. Bi virk nin ge ne er først og fremst knyt
tet til bruk av høye do ser slik det er van lig  
i an ti psy ko tisk be hand ling. Ved bruk til 
be hand ling uten for god kjent in di ka sjon 
bru kes van lig vis lave do ser (25 – 100 mg/dag) 
i noen da ger til uker. Evi den sen for van s ker 
ved slik bruk er mind re. Cates og med ar bei
de re fant en gjen nom snit lig vekt øk ning på 
4,2 pund (1,9 kg) hos psy kia tris ke pa si en ter 
som fikk i gjen nom snit 109,3 mg kvetiapin 
for søvn vans ker i til legg til an nen an ti psy ko
tisk be hand ling (11). En lig nen de stu die vis te 
en vekt øk ning på 11 pund (ca. 5 kg) et er et 
års bruk av inn til 100 mg kvetiapin per dag 
(12). Det e kan tyde på at kvetiapin gir en  
viss ten dens til vekt øk ning, noe man for 
øv rig også fin ner ved bruk av and re an ti psy
ko  tiske mid ler. En om fat en de stu die som 
sam men lik ner bruks van ske ne ved uli ke 
aty pis ke an ti psy ko ti ka, ba sert på en for gift
nings da ta ba se i USA, pe ker i li ten grad mot 

«Sen tralt står der for spørs 
målet om  aty pis ke an ti psy ko
tis ke mid ler er et ter trak tet for 
sine eu fo ri se ren de virk nin ger»
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spe si fik ke fa rer (5). Det var noe stør re ten
dens til re du sert vå ken het og noe mind re 
ten dens til dys to ni ved kvetiapinintoksika
sjon sam men lik net med and re an ti psy ko 
tiske mid ler. Men det som do mi ne rer, er 
lik he te ne. Al vor lig he ten av in tok si ka sjo ne ne 
var hel ler ikke stør re ved kvetiapin. 73,4 %  
av in tok si ka sjo ne ne ble be dømt som me di
sinsk lite far li ge og 24,6 % som mo de rat 
far li ge. Far li ge til stan der fore lå i 2 % av til fel
le ne med kvetia pinintoksikasjon. Det e var 
noe un der gjen nom snit et for alle de an ti
psy ko tis ke me di ka men te ne.

Hvor nyt ig er kvetiapin  
mot søvn vans ker?
Kvetiapin er ikke en so ve me di sin, fast slår 
De ber nard og med ar bei de re (2). Ved første
valgsbehandling av pri mær in som ni er det e 
utvil somt rik tig. En stør re gjen nom gang av 
nyt e ver di en av kvetiapin ved in som ni kon
klu de rer med at bru ken ikke er be ret i get 
set i lys av bi virk nin ge ne (13). Det e gjel der 
alle aty pis ke an ti psy ko ti ka (14). Noen stu di er 
pe ker rik tig nok mot øns ke te ef ek ter ved 
en kel te ty per søvn vans ker, men stu di e ne er 
me to do lo gisk sva ke. De stu di e ne som om fat
ter pla ce bo kon trol lert ef ekt på søvn, gir 
li ten støt e til kvetiapinbruk ved in som ni, 
men an ty der en ef ekt hos dem som i til legg 
li der av tvangs li del ser og ge ne ra li sert angst 
(15).

Nev ro bio lo gi en bak søvn og søvn me ka 
nismer er kom pli sert, og psy kis ke li del ser 
på vir ker søv nen på for skjel li ge må ter. Ef ek
ten av me di ka men ter, f.eks. kvetiapin, kan 
va ri e re fra pa si ent til pa si ent. Nyt e ver di en 
ved pri mær in som ni kan være re ell ved 
sam men sat e til stan der. Kvetiapin har f.eks. 
en egen in di ka sjon som tilleggsmedikasjon 
ved de pre sjons til stan der (16). En om fat en de 
gjen nom gang av nyt e og van s ker ved bruk 
av alle de re gist rer te aty pis ke an ti psy ko ti 
kaene vis te at nyt en va ri er te noe mel lom de 
uli ke pre pa ra te ne (17). Kvetiapin ble fun net 
noe mer nyt ig enn de and re ved ge ne ra li

sert angst, men ikke ved and re til stan der. 
Vår vur de ring er at kvetiapin kan for sø kes 
ved søvn vans ker el ler uro til stan der når 
ben zo dia ze pi ner og zhyp no ti ka ikke øns kes 
brukt.

Nors ke er fa rin ger
Data fra Re sept re gis te ret vi ser at 5 183 per so
ner i Norge fikk for skre vet kvetiapin i 2005.  
I 2018 var an tal let 63 125 per so ner (18). Et 
årspre va len sen var med det ste get til 1,2 %. 
Tal le ne in klu de rer også be hand ling av psy
ko se li del ser og af ek ti ve for styr rel ser, men 
stig nin gen er li ke vel be ty de lig. Det er imid
ler tid ikke kom met mel din ger om bruks
van s ker fra av de lin ge ne for rus og av hen
gig hets be hand ling. Me di sinsk fag lig råd 
giver ved Sek sjon rusakutmotak og av gift
ning ved Oslo uni ver si tets sy ke hus har på 
fore spør sel set gjen nom av de lin gens kli 
niske er fa rin ger, og vur de rer at sek sjo nen 
ikke har opp levd økt for skriv ning el ler et er
spør sel av kvetiapin. Man har unn taks vis 
møt pa si en ter som har fåt for skre vet, el ler 
tross or di nær for skriv ning, brukt «supra
terapeutiske» do ser, men man har ikke 
opp lys nin ger om at noen har er ver vet kve
tiapin fra and re (P. Kraj ci, per son lig med 
delel se).

Le der ne for en he te ne som gir le ge mid 
delas si stert re ha bi li te ring (LAR), sam les til 
er fa rings drøf tin ger to gan ger i året. Ved 
siste sam ling (2.–3.12.2019) var det bare én  
av tjue en he ter som rap por ter te øns ke om 
dose stig ning. Alle de øv ri ge rap por ter te 
ute luk ken de om pro blem løs, men ofte 
mo de rat nyt ig bruk. LAS SO (le ge mid del 
assistert ska de re du se ren de sub sti tu sjons 
behand ling i Oslo), som gir et lav ters kel 
tilbud til rus av hen gi ge i Oslo sent rum, 
kjen ner ikke til pa si en ter som et er spør 
mid let. Det e ty der på li ten et er spør sel  
i rus mil jø ene i Oslo sent rum.

Overdosemortaliteten i Norge er re la tivt 
be ty de lig. 95 % av ob duk sjo ne ne ved slike 
døds fall skjer ved Av de ling for rets me di

sins ke fag ved Oslo uni ver si tets sy ke hus. 
Års sta tis tik ke ne der fra gir god in for ma sjon 
om fun ne ne (19). An tal let døds fall hvor det 
ble på vist an ti psy ko ti ka, økte be ty de lig fra 
2009 til 2015, men ikke et er det e. I 2018 ble 
det ut ført vel 2 000 un der sø kel ser, og det ble 
på vist rus mid ler el ler le ge mid ler i noe over  
1 500 av dis se. Olanzapin ble fun net i 3 %  
og kvetiapin i 4 % av un der sø kel se ne (H.M. 
Edvardsen, Sek sjon for rets pa to lo gi og 
kli nisk rets me di sin, Oslo uni ver si tets sy ke
hus, per son lig med de lel se). I en stør re 
 nor disk stu die fra 2012 ble ikke kvetiapin 
be dømt som hovedintoksikant i noe til fel le 
blant 194 over do se døds fall i Norge. Stof et 
ble på vist hos syv per so ner (3,6 %), men det 
var ikke kjent om det skyld tes for skre vet 
be hand ling (20).

Kon klu sjon og an be fa lin ger
Vi me ner at det ikke er noe som ty der på at 
økt bruk av kvetiapin skyl des økt mis bruk 
el ler av hen gig het av me di ka men tet i Norge. 
Me di ka men tet kan imid ler tid, som and re 
aty pis ke an ti psy ko ti ka, gi al vor li ge in tok si
ka sjo ner, og det har me ta bols ke bi virk nin
ger som til si er at bru ken bør be gren ses til 
nød ven dig og nyt ig be hand ling. Kvetiapin 
er god kjent for be hand ling av schi zo fre ni og 
bi po la re li del ser, men bru ken uten for god
kjent in di ka sjon har økt, blant an net in nen 
rus be hand ling og ved søvn vans ker og uro
til stan der når bruk av ben zo dia ze pi ner og 
zhyp no ti ka bør unn gås el ler be gren ses. 
Kvetiapin bru kes også som støt e be hand ling 
ved ned trap ping el ler av ven ning fra ben zo
dia ze pin av hen gig het. Slik be hand ling bør 
fore gå over kor te re tids rom og med la ve re 
do se rin ger, og bru ken bør vur de res et er 
kli nisk nyt e og sees i lys av at også la ve re 
do se rin ger kan gi vekt øk ning og tri gly se rid
stig ning.

Mot at 21.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 4.3.2020, 
 godkjent 19.5.2020.
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I følge Reseptregisteret ble det i 2019 utlevert 1544 ulike produkter uten markedsførings-
tillatelse (MT) til enkeltpasienter og 1476 ulike produkter uten MT til bruk i sykehus eller 
praksis (1). Dette inkluderer legemidler som er utlevert etter søknad om godkjenningsfritak 
og legemidler utlevert ved mangel.  

Mest brukte uregisterte legemidler utlevert i 2019:  
 
Enkeltpasienter: melatonin (DDD 14 668 128), doksazosin (DDD 2 231 600), tyroidea-
kjertel (DDD 1 861 221).  

Institusjoner og legers praksis: deksametason (DDD 266 771), melatonin (DDD 241 883), 
tiamin (DDD 155 218). 
 
Godkjenningsfritak 
Dersom en pasient har behov for et legemiddel som ikke har MT i Norge, kan legen sende 
søknad om godkjenningsfritak via e-resept. Legen må begrunne kort på hver søknad  
hvorfor det er nødvendig å bruke et uregistrert legemiddel.  

De fleste søknadene kan ekspederes (notifiseres) av apoteket uten vurdering av  
Legemiddelverket. Som hovedregel gjelder dette legemidler med MT i EØS, USA og andre 
samarbeidsland (2). Unntak fra hovedregelen er ført opp i negativlisten (3). De siste årene 
er unntakene blitt stadig færre og Legemiddelverket har nylig foreslått at også de særlige 
reglene for biologiske legemidler tas bort (4). 

Søknad via e-resept er raskest og sikrest. Ta gjerne kontakt med Legemiddelverket om du 
trenger hjelp med søknaden. Sjekk kommentaren fra Legemiddelverket om du får avslag 
på en søknad.

Til sykehusavdeling og praksis
Søknad om godkjenningsfritak for legemidler til bruk i avdeling og praksis (inkludert 
sykehjem) må skrives på papirskjema. E-resept er bygget rundt enkeltpasienter og kan ikke 
håndtere slike søknader. 

For bruk ved sykehus har Legemiddelverket etablert en forenklet løsning for legemidler 
som kan notifiseres (5).  I stedet for å signere for hvert legemiddel, får avdelings- 
overlegen en samlet oversikt over bruken av uregistrerte legemidler i løpet av året og 
signerer denne. Sykehusapotek melder at de har spart personellressurser på ordningen.

 

Melatonin har lenge vært det mest brukte uregistrerte legemidlet i Norge. I 2019 ble det 
solgt 15 millioner definerte døgndoser (DDD) gjennom ordningen med godkjennings- 
fritak.  

Melatonin Orifarm (3 mg tablett) kom på det norske markedet sommeren 2019. Likevel er 
salget av uregistrerte tabletter og kapsler med 3 mg melatonin fortsatt betydelig. For å 
sikre rask overgang til det markedsførte produktet, har Legemiddelverket satt uregistrerte 
produkter med melatonin 3 mg (kapsel og tablett) på negativlisten fra 1. september. Dette 
innebærer at apoteket ikke kan ekspedere disse legemidlene før Legemiddelverket har 
vurdert søknad om godkjenningsfritak.   

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg blir bare godkjent når: 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 12/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Leuprorelin brukes til å behandle  
prostatakreft, brystkreft og tilstander 
som påvirker det kvinnelige forplant-
ningssystemet (endometriose,  
symptomatisk myomatøs uterus,  
livmorfibrose) og tidlig pubertet.

Det er rapportert om tilfeller av feil-
håndtering av legemidler som inne-
holder leuprorelin og frigjøres gradvis 
(depot). Etter en gjennomgang av  
europeiske legemiddelmyndigheter ble 
det konkludert at risikoen for feil- 
håndtering øker når klargjørings- 
prosessen (rekonstituering) og  
administrasjonsprosessen består av 
flere trinn. 

Det vil innføres tiltak for å minimere 
risikoen for feilhåndtering, inkludert 
oppdateringer i preparatomtalen og 
pakningsvedlegget. 

Nye anbefalinger: 

• Depotlegemidler som inneholder 
leuprorelin skal kun klargjøres og 
administreres av helsepersonell 
som er kjent med prosedyrene.  

• Følg nøye instruksjonene for  
rekonstituering og administrering. 

• Overvåk pasienter for manglende 
effekt og bivirkninger ved feil-
håndtering av legemidlet eller ved 
mistanke om dette. 

Referanser: 
1. Rapport fra Reseptregisteret, ikke publisert. 2. Legemiddelforskriften § 2-5 3. https://legemid-
delverket.no/godkjenningsfritak/negativlisten 4. https://legemiddelverket.no/nyheter/horing-
forslag-til-endringer-av-legemiddelforskriften 5. https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/
godkjenningsfritak-for-legemidler-til-mennesker#forenklet-rutine-for-godkjenningsfritak-ved-
sykehus-

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge 

Leuprorelin - feilhåndtering kan 
føre til manglende effekt

Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september

• legen bekrefter at pasienten har forsøkt Melatonin Orifarm 3 mg og at det er 
medisinske grunner til at det godkjente legemidlet ikke kan brukes, eller 

• legen bekrefter at pasienten har en tilstand som gjør at markedsført produkt i 
ikke kan brukes

Meld mistanke om bivirkninger på 
melde.no.
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

De av le ge ne på in ten siv av de lin ger som 
had de kor te re vak ter, gjor de fle re al vor
li ge feil enn dem som gikk i lan ge vak ter.

Man ge me ner at lan ge vak ter for sy ke hus 
leger in ne bæ rer høy ri si ko for å gjø re al vor li

ge feil. Den ne hy po te sen ble tes tet ut i en 
klyngerandomisert stu die der del ta ker ne var 
le ger i spe sia li se ring i bar ne syk dom mer ved 
seks sy ke hus (1). De had de en ten kor te re 
vak ter, de fi nert som inn til 16 ti mer, el ler 
lan ge vak ter, de fi nert som 24 ti mer el ler mer.

Le ge ne med kor te re vak ter gjor de fle re feil 
enn dem med lan ge vak ter, hen holds vis 

Le ger med kor te re vak ter gjor de flest feil

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

97,1 mot 79,0 feil per 1 000 pa si ent da ger, noe 
som gir en re la tiv ri si ko for feil på 1,52 (95 % 
KI 1,37 – 1,72). An tall pa si en ter per lege var 
i snitt høy est for dem med kor te re vak ter. 
Ved jus te ring for an tall pa si en ter per lege 
var kor te re vak ter ikke as so siert med fle re 
feil. Re sul ta te ne va ri er te dess uten mye mel
lom sy ke hu se ne.

– Dett e er en me to disk sett godt gjen nom
ført stu die, men med noe spri ken de re sul ta
ter, sier Ka rin Isaks son Rø, som er spe sia list 
i ar beids me di sin og le der av LEFO – Lege
forskningsinstituttet.

– Sam let sett ty der re sul ta te ne på at det  
er ar beids meng de, dvs. an tall pa si en ter per 
lege og tids en het, som har be tyd ning for 
an tall feil som gjø res, sier hun.

– Dett e fun net er i tråd med stu di er som 
vi ser at opp levd ar beids press kan være en 
vel så vik tig ri si ko fak tor for sli ten het og 
stress re la ter te til stan der blant le ger som 
lang ar beids tid. I til legg var le ge nes uke ar
beids tid i den ne stu di en over 62 ti mer per 
uke, uan sett type vak ter, og så lan ge ar beids
uker kan gjø re det van ske lig å få til en god 
jobb–hjemba lan se og å sik re egne be hov og 
egen hel se. Dett e kan ha be tyd ning for an tall 
feil to talt sett.

– Mu li ge sam men hen ger mel lom le gers 
ar beids kår og kva li tet i pa si ent be hand lin
gen er de siste åre ne satt på dags or de nen 
in ter na sjo nalt. Ar beids tid, både vakt leng de 
av en kelt vak ter og to tal ar beids tid, er et av 
fle re ar beids for hold som er stu dert. Vi tren
ger mer kunn skap om de kom plek se for
hold som på vir ker god pa si ent be hand ling, 
le gers ar beids for hold og sam men hen ge ne 
mel lom dis se, sier Rø.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Landrigan CP, Rah man SA, Sul li van JP et al. Ef ect 

on pa tient safety of a re si dent phy si cian sched ule 
wit hout 24hour shifts. N Engl J Med 2020; 382: 
2514 – 23. 
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Å kjen ne duf ten av kaf e – med hund re
vis av uli ke lukt mo le ky ler – kan bero på 
lukt mo le ky le nes gjen si di ge virk ning  
på san se cel le ne.

Van lig opp fat ning er at flyk ti ge, or ga nis ke 
mo le ky ler som vi kan lukte, sti mu le rer et 
ut valg av nes ten tu sen uli ke sanse nev ro ner  
i ta ket av ne se hulen. Hvert sanse nev ron har 
re sep to rer for bare én type lukt mo le kyl. 
Man har der for an tatt at uli ke luk ter opp står 
ved sti mu le ring av uli ke ut valg av nev ro ner. 
Dett e har vært grun dig un der søkt ved  
å sti mu le re med én type lukt mo le kyl av 
gan gen, men pro ble met er å for stå hvor dan 
vi opp fatt er en blan ding av lukt mo le ky ler.

Den ne pro blem stil lin gen er nå fors ket  
på hos mus med bruk av en ny mik ro sko pi 
meto de (1). Me to den re gist re rer ak ti vi te ten 
pa ral lelt i tu sen vis av lukt nev ro ner når 

lukt stof er til fø res ne se hulen. Gjen nom 
mik ro sko pet fil mes gra den av ak ti ve ring  
av hver en kelt san se cel le.

Stu di en ga ikke de re sul ta te ne man kun ne 
for ven te. Det var ikke slik at virk nin gen på 
én san se cel le som sti mu le res av fle re lukt
stof er sam ti dig, var en en kel sum ma sjon  
av hvert en kelt lukt stofs ef ekt. Der imot 
fan tes både ago nis tisk og an ta go nis tisk 
re spons mo du le ring – til og med at et mo le
kyl som ikke ak ti ver te en spe si ell re sep tor
cel le, kun ne på vir ke ef ek ten av et an net 
mo le kyl på den sam me cel len.

– At et lukt stof kan hem me per sep sjo nen 
av et an net lukt stof, har man kjent til tid li
ge re, men at dett e kan fore kom me al le re de  
i san se cel le ne, er svært over ras ken de, sier 
Tor kel Haf ting, som er før s te ama nu en sis ved 
Institutt for me di sins ke ba sal fag, Uni ver si te
tet i Oslo. Uten den ny opp da ge te modulato
riske ak ti vi te ten i san se cel le ne har det vært 
et pro blem å for kla re hvor dan patt e dyr kan 

skille mel lom så utro lig man ge kom plek se 
duf ter – ikke minst at vi kan gjen kjen ne 
en kel te duft stof er for eks em pel i en god vin.

Hva er så me ka nis men bak? Har dis se 
lukt re sep to re ne allosteriske bin dings se ter, 
slik at en lukt cel le som nor malt re spon de rer 
på lukt A og ikke B, vil få en an nen re spons 
på A+Bmik sen for di B bin der seg et an net 
sted på re sep to ren enn A og der med på vir
ker re spon sen til A? I and re san se sy ste mer 
skjer den ne ago nist–an ta go nistmo du le rin
gen ikke di rek te på san se cel le ne, men se ne
re, mel lom ner ve cel le ne som brin ger in for
ma sjo nen mot hjer ne bar ken, sier Haf ting.

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

LIT TE RA TUR
1 Xu L, Li W, Voleti V et al. Widespread receptor 

driven mod u la tion in pe riph er al olfactory coding. 
Scien ce 2020; 368: eaaz5390. 

Ny opp da get me ka nis me for luktpersepsjon

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary / NTB Scan pix
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FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Ald ren de bin de vevs cel ler, så kal te 
senescentceller, kan fjer nes me di ka
men telt og slik re du se re fib røs inn 
 kaps ling av im plan ta ter.

Me di sins ke, syn te tis ke im plan ta ter, bl.a. 
bryst im plan ta ter, kan in du se re in flam ma
sjon og en ved va ren de fremmedlegeme
respons, slik at det dan nes en fib røs kap sel 
rundt im plan ta tet. Den ne kap sel dan nel sen 
kan svek ke im plan ta tets funk sjon og være 
ska de lig.

I en ny stu die ble den fib ro tis ke re ak sjo
nen stu dert ved å ana ly se re sam men set nin
gen av im plan tat kaps le ne rundt 12 fjer ne de 
bryst im plan ta ter (1). Av alle cel le ty pe ne i 
en in flam ma sjons re ak sjon spil te in ter leu  
kin 17pro du se ren de CD4hjelpelymfocytter, 
så kal te TH17cel ler, og ald ren de bin de vevs cel
ler, så kal te senescentceller, en ho ved rol le.

Vi de re stu di er i mus vis te at an or ga nis ke 
im plan ta ter frem kal te lik nen de pro duk sjon 
av in ter leu kin 17 (IL17). Ut skil lel sen av in ter
leu kin 6 (som frem mer in flam ma sjon) fra 
senescentcellene var et til strek ke lig sig nal 
for Tlym fo cytt e ne til å pro du se re IL17.  
IL17de fek te mus had de både re du sert fib ro
se  respons på im plan ta te ne og fær re ald ren
de fi bro blas ter i im plan tat kap se len.

– Dett e er en fa sci ne ren de stu die, sier 
Michael Daws, som er pro fes sor ved Institutt 
for me di sins ke ba sal fag, Uni ver si te tet i Oslo.

– Det fors kes mye på senescentceller, 
 ho ved sa ke lig for di man tror at det å fjer ne 
dem kan for len ge li vet. Men noen av dis se 
cel le ne dan nes ved vevs ska de og bi drar til 
vevs re pa ra sjon. Det er nok dett e som skjer 
tid lig i re spon sen i den ne stu di en, sier han.

– In ter leu kin 17 bi drar også til vevs re pa ra
sjon. Van lig vis ville dis se cel le ne fjer nes når 
ve vet er fer dig re pa rert, men når im plan ta
tet frem de les er der, vil nok le sjo nen opp fat
tes som ikke re pa rert. Det opp står da en mer 
kro nisk si tua sjon med virk som me TH17cel ler 
og senescentceller, sier Daws.

– Ett er som in ter leu kin 17 induserer senes
centceller, mens in ter leu kin 6 pro du sert  
av dis se cel le ne induserer TH17cel ler, får vi 
en po si tiv til ba ke kop ling, en ond sir kel. Det 
blir der for vik tig å finne ut hvor dan den ne 
sir ke len kan stan ses. Det gjen står å se om 
le ge mid ler mot senescentceller, som al le 
rede er i kli nisk bruk mot vis se kreft for mer, 
kan an ven des til å dre pe senescentceller  
og re du se re dan nel sen av in ter leu kin 17  
og ut vik ling av im plan tat fib ro se, sier Daws.

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

LIT TE RA TUR
1 Chung L, Maestas DR, Lebid A et al. In ter leu kin 

17 and senescent cells reg u late the for eign body 
re sponse to syn thet ic ma te rial implants in mice 
and humans. Sci Transl Med 2020; 12: eaax3799. 

Bør pa si en ter  
med lang va rig isj ias 
ope re res?

Kir ur gisk be hand ling av pro laps i kors
ryg gen med isj ias ga bedre re sul ta ter 
enn kon ser va tiv be hand ling, selv ved 
symp tom de but 4 – 12 må ne der tid li ge re.

Pro laps i kors ryg gen kan gi lam mel ser og 
in va li di se ren de smer te. De fles te pa si en te ne 
blir imid ler tid bra av seg selv i lø pet av 
3 – 4 må ne der. Stu di er på kir ur gisk be hand
ling av pro laps om hand ler ofte akutt isj ias. 
Der for er det usik kert hva som er den beste 
be hand lin gen for pa si en ter med lang va ri ge 
symp to mer.

I en stu die som ny lig er pub li sert i New 
Eng land Journal of Medicine ble 130 pa si en
ter med pro laps ran do mi sert til hen holds vis 
kir ur gisk el ler kon ser va tiv be hand ling (1). 
Symp to me ne had de vart fra 4 til 12 må ne der, 
og dia gno sen var be kref tet med MR hos alle 
pa si en te ne. På en smer te ska la fra 0 til 10 var 
bein smer te ne 6 må ne der se ne re re du sert  
fra 7,7 til 2,8 hos grup pen som ble ope rert, 
og fra 8,0 til 5,2 hos grup pen som fikk kon
ser va tiv be hand ling, dvs. en for skjell på 2,4 
(95 % KI 1,4 – 3,4).

– Den ne stu di en vi ser at kir ur gi er et godt 
be hand lings al ter na tiv 4 – 12 må ne der ett er 
symp tom start, og at dett e kan være et for
nuf tig tids vin du for elek tiv pro laps kir ur gi, 
sier Tore Solberg, som er over le ge ved Nev ro
ki rur gisk av de ling, Uni ver si tets sy ke hu set 
NordNorge og fag lig le der for Na sjo nalt 
kva li tets re gis ter for rygg kir ur gi. Solberg  
har hen tet ut til sva ren de data for fle re enn  
4 000 pa si en ter fra det nors ke kva li tets re gis
te ret for rygg kir ur gi.

– Det er in ter es sant at våre pa si en ter ett  
år ett er ope ra sjo nen rap por te rer like stor 
bed ring av ben og rygg smer ter og sam me 
fy sis ke funk sjons ni vå som i den ka na dis ke 
stu di en, sier Solberg. Sam men lign ba re  
tall for kon ser va tivt be hand le de pa si en ter  
i Norge fore lig ger ikke.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Bai ley CS, Rasoulinejad P, Taylor D et al. Sur gery 

ver sus con serv a tive care for per sis tent sci at i ca 
las ting 4 to 12 months. N Engl J Med 2020; 382: 
1093 – 102. 

Fib ro sen rundt im plan ta ter kan hem mes

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary / NTB Scan pix
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Gy ne ko lo gis ke fist ler et er 
 kirurgi el ler strå le be hand ling

BAK GRUNN
Gy ne ko lo gis ke fist ler for år sa ker urin- og/el ler fekal-
inkontinens. Hau ke land uni ver si tets sju ke hus har 
fort lø pen de re gist rert be hand lings ka rak te ris ti ka for 
gy ne ko lo gis ke fist ler, fra 2012 med funk sjon som na sjo-
nal be hand lings tje nes te for gy ne ko lo gis ke fist ler. Den ne 
stu di en be skri ver ka rak te ris ti ka og be hand lings ut fall 
for gy ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av kir ur gi og/el ler 
strå le be hand ling.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi har ut ført en re tro spek tiv ko hort stu die av kvin ner 
som ble be hand let ved Kvin ne kli nik ken, Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus 1995 – 2019 for gy ne ko lo gis ke fist ler 
for år sa ket av kir ur gi el ler strå le be hand ling.

RE SUL TA TER
Kir ur gi el ler strå le be hand ling var år sak til gy ne ko lo -
giske fist ler hos 182 av 411 kvin ner. 163 av dis se sam tyk ket 
til stu di en, 124/163 (76 %) med fis tel ett er kir ur gi og 39/163 

(24 %) ett er strå le be hand ling. Fist ler ett er kir ur gi var 
ho ved sa ke lig uro ge ni ta le (91/124; 73 %) og of test for år sa-
ket av hys te rek to mi (n = 71) el ler urin in kon ti nens pro se-
dy re (n = 11). Fist ler ett er strå le be hand ling var ho ved-
sakelig enterogenitale (34/39; 87 %), med rek tum can cer 
(n = 22) og cer vix can cer (n = 11) som hyp pig ste kreft for-
mer. Ho ved pro se dy ren var va gi nal fis tel plas tikk, som  
ble ut ført hos 100/124 (81 %) kvin ner med fis tel ett er 
kir ur gi og 7/39 (18 %) med fis tel ett er strå ling. Ka te ter -
drena sje el ler sto mi ale ne ga til he ling hos 14/163 (9 %)  
av alle pa si en te ne. To talt 117/124 (94 %) av kvin ne ne med 
fis tel ett er kir ur gi opp nåd de til he ling, mot 10/39 (26 %)  
av kvin ne ne med fis tel ett er strå le be hand ling. 28/39 
(72 %) av dis se fikk per ma nent uro-/enterostomi.

FOR TOLK NING
Gy ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av kir ur gi har god 
til he lings rate, mens fist ler ett er strå le be hand ling of te re 
for blir per ma nen te.
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Hau ke land Universitetssjukehus
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HO VED FUNN
I pe ri oden 1995 – 2019 økte det to ta le 
an tal let pa si en ter og an de len 
pa si en ter hen vist fra and re hel se -
regi o ner for be hand ling av gy ne -
kolo gis ke fist ler ved Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus.

Gy ne ko lo gisk fis tel ett er kir ur gi 
af  ser te of test urin vei er, og hys te r-
ekto mi el ler stress in kon ti nens ope-
ra sjon var van lig ste år sak.

Gy ne ko lo gisk fis tel ett er strå le -
behand ling fore kom of test ett er 
be hand ling for rek tum- el ler cer vix-
can cer og af  ser te of test tarm.

De kir ur gis ke fist le ne kun ne of test 
ope re res med va gi nal fis tel plas tikk 
og had de svært god pro gno se (94 % 
til he ling), mens fis tel ett er strå le -
behand ling til hel te sjeld ne re (26 %) 
og for ble ofte med per ma nent 
uro- el ler enterostomi (72 %).

Gy ne ko lo gis ke fist ler med kom-
mu ni ka sjon mel lom ge ni ta lia 
(liv mor, skje de el ler perine-
um) og urin vei er (uro ge ni ta le 
fist ler) el ler med tarm (entero-
genitale fist ler), for år sa ker lek-

ka sje av urin el ler av fø ring/luft og gir be ty de-
lig re du sert livs kva li tet (1). Glo balt er det fist-
ler som fød sels kom pli ka sjon (ob ste trisk fis tel) 
som do mi ne rer. Dett e fore kom mer ett er opp-
til 124/100 000 føds ler i ut vik lings land (2) og 
16/100 000 i land med god fød sels om sorg (3). 
I in du stri ali ser te land har gy ne ko lo gis ke fist-
ler en år lig in si dens på 6/10 000 (4), ho ved -
sake lig som kom pli ka sjon ved bek ken kir ur gi 
el ler strå le be hand ling (5).

Gy ne ko lo gis ke fist ler er gjer ne be skre vet i 
or gan spe si fik ke ko hort stu di er, f.eks. uro ge ni-
ta le fist ler be hand let ved uro lo gisk av de ling 
(6) el ler enterogenitale fist ler ved gas tro kir ur-
gisk av de ling (7). I stu di er fra gy ne ko lo gis ke 
av de lin ger er det be skre vet ob ste tris ke fist ler 
(3), mens få pub li ka sjo ner om hand ler gy ne-
ko lo gisk be hand ling av fist ler av and re år sa-
ker.

Ved Kvin ne kli nik ken på Hau ke land uni ver-
si tets sju ke hus har be hand ling av gy ne ko lo-
gis ke fist ler blitt sy ste ma tisk re gist rert og 
fulgt opp si den 1995 (8), og i 2012 ble av de lin-

gen opp nevnt som na sjo nal be hand lings tje-
nes te for gy ne ko lo gis ke fist ler. Sen te ret har 
tid li ge re rap por tert om fist ler be hand let i 
pe ri oden 1995 – 2005, dvs. før for mell na sjo nal 
funk sjon (8).

Kir ur gi i buk hu le og bek ken har end ret seg 
be ty de lig de siste ti å re ne, med øken de an del 
la pa ro sko pi (in klu dert ro bot kir ur gi) som er-
stat ning for la pa ro to mi (9, 10) samt bruk av 
nett og slyn ger ved urin in kon ti nens og geni-
talprolaps (11, 12), noe som kan på vir ke ri si ko-
en og møns te ret for fis tel ut vik ling. Strå le  be-
hand ling er fort satt en ak tu ell be hand lings-
form, sær lig ved ano rek tal og cer vi kal kreft 
(13).

I Norge har mer enn 1 600 kvin ner (0,6 % av 
den kvin ne li ge be folk nin gen) vært inn lagt på 
sy ke hus tre el ler fle re gan ger med fis tel dia-
gno se i hen hold til Norsk pa si ent re gis ter 
(NPR) (4). Data fra dett e re gis te ret re flek te rer 
an tall kvin ner som mott ar kir ur gisk be hand-
ling for gy ne ko lo gisk fis tel, men kan ikke si 
noe om år sak el ler be hand lings ut fall.

Med den ne stu di en øns ket vi å be skri ve kli-
nis ke ka rak te ris ti ka ved og be hand lings re sul-
ta ter for gy ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av 
kir ur gi el ler strå le be hand ling ved gjen nom-
gang av en 25-års ko hort fra en av de ling som 
si den 2012 har vært et na sjo nalt be hand lings-
sen ter.

Ma te ria le og me to de

Den ne stu di en in klu der te en sy ke hus ko hort 
av kvin ner som ble be hand let ved Kvin ne kli-
nik ken, Hau ke land uni ver si tets sju ke hus 
1995 – 2019 for gy ne ko lo gisk fis tel for år sa ket av 
strå le be hand ling og/el ler kir ur gi. Data er eks-
tra hert fra pa si ent jour na ler, og fra 2014 fra 
Re gis ter for gy ne ko lo gis ke fist ler (Da ta til syns-
god kjen ning 14/00215 – 2/CGN). Alle kvin ner 
har gitt bredt, skrift lig sam tyk ke til del ta gel se 
i re gis te ret. 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 2015/326). Ko mi te en ga unn-
tak for inn hen ting av sam tyk ke fra kvin ner 
som al le re de var døde før stu die start. De ler av 
ma te ria let (1995 – 2005) har vært om talt tid li-
ge re (8) og er tatt med for å be ly se ut vik ling 
over lang tid.

Fist ler ble ka te go ri sert som uro ge ni ta le (fra 
urin le der, blæ re el ler urin rør til ute rus el ler 
va gi na) el ler enterogenitale (fra tarm til ute-
rus, va gi na el ler perineum). Fist ler som af -
ser te både urin vei er og tarmgebet, ble ka te-
go ri sert se pa rat. Hvis kvin nen had de mott att 
strå le be hand ling, ble fis te len klas si fi sert som 

strå le be tin get, uav hen gig av even tu ell for ut-
gå en de el ler led sa gen de kir ur gi.

Ni vå et på en fis tel ble de fi nert som av stan-
den fra hymenalnivå til fis te lens åp ning i ute-
rus, va gi na el ler perineum, og stør rel sen ble 
an gitt som fis te lens stør ste tverrdiameter.

Dia gnos tis ke og kir ur gis ke pro se dy rer
Gy ne ko lo gisk un der sø kel se un der ge ne rell 
ane ste si ble sup plert med cys to sko pi for uro-
ge ni ta le fist ler og di rek te son de ring el ler opp-
løs ning med me ty len blått el ler gel per rek-
tum ved enterogenital fis tel. Bil led dia gnos-
tikk (uro gra fi/mag nett o mo gra fi med kon-
trast for sterk ning) ble brukt som til leggs  un-
der sø kel ser ved usik re funn el ler mis tenkt 
af ek sjon av urin le der el ler tarm seg ment over 
rek tum.

Ka te ter med dre na sje ba sert på he vert prin-
sip pet (uro ge ni ta le fist ler) el ler tem po rær 
enterostomi (enterogenitale fist ler) ble brukt 
som pri mær be hand ling der som ska den ble 
på vist tid li ge re enn 21 da ger ett er an tatt opp-
stått ska de.

Va gi nal fis tel plas tikk er av de lin gens stan-
dard be hand ling. Det gjø res en ek si sjon av fis-
te len fra vaginalsiden med lag vis luk king av 
blæ re-/tarm vegg, vesikovaginal-/rektovagi-
nalspatiet og vaginalmukosa/perinealhud. 
Fist ler fra ure ter el ler høy ere tarm seg ment 
enn rek tum ble of test ope rert via ab do mi nal 
til gang i sam ar beid med uro log el ler gast ro-
ki rurg.

Ved uro ge ni tal fis tel fikk kvin nen ka te ter-
dre na sje frem til post ope ra tiv kon troll ett er 
14 da ger, mens enterogenital fis tel ble kon trol-
lert 2 – 3 må ne der ett er pri mær be hand ling. 
Ved fis tel ett er strå le be hand ling ble all tid en-
terostomi an lagt før even tu ell fis tel kir ur gi, og 
den ne ble re ver sert der som ett er kon troll be-
kref tet til he ling (14). Kvin ne ne ble fulgt med 
ett er kon trol ler til fis te len var be kref tet luk ket 
el ler man ikke anså å ha ytt er li ge re fis tel rett et 
be hand ling å til by.

Sta tis tisk ana ly se
Alle in di vi du el le data ble ano ny mi sert før re-
gist re ring. Sta tis tis ke ana ly ser ble ut ført med 
pro gram met SPSS ver sjon 21 (IBM Corpora-
tion, Armonk, NY, USA). Kon ti nu er li ge data var 
ikke nor mal for del te, og er pre sen tert som 
me di an. Spred ning er an gitt som interkvartil-
bredde (IKB) og sam men lig net ved ikke-pa ra-
me trisk test (Mann-Whitneys U-test). Ka te go-
ris ke va riab ler ble sam men lig net ved Pear-
sons khi kvad ratt est el ler Fishers eks ak te test 
der som an tatt < 5 i en kelt cel ler. Sta tis tisk sig-
ni fi kans ble an gitt som to si dig p-ver di < 0,05.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no



1237TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

Re sul ta ter
Av to talt 411 kvin ner dia gnos ti sert med gy ne-
ko lo gisk fis tel i tids rom met 1995 – 2019 had de 
182 kvin ner en fis tel for år sa ket av strå le be-
hand ling el ler kir ur gi. 163/182 (90 %) av dis se 
sam tyk ket til del ta gel se i stu di en (fi gur 1). To-
talt had de 80/163 kvin ner (49 %) vært be hand-
let for kreft. I alt 94 kvin ner had de uro ge ni tal 
fis tel, 62 enterogenital fis tel, mens 7 had de 
fis tel som om fatt et både urin vei er og tarm.

Ut vik ling over tid
An tall kvin ner be hand let ved av de lin gen økte 
hver fem års pe ri ode i lø pet av de un der søk te 
25 åre ne (ta bell 1). An de len som ble hen vist fra 
and re hel se re gi o ner enn Hel se Vest, økte sig-
ni fi kant, fra 1/12 (8 %) av pa si en te ne i tids rom-
met 1995 – 99 til 89/154 (58 %) i ti den 2015 – 19. 
Den ne an de len var størst for kvin ner med 
fist ler for år sa ket av kir ur gi. To talt 35/46 (76 %) 
av pa si en te ne var hen vist fra and re re gi o ner 
den siste fem års pe ri oden.

Fist ler et er kir ur gi
Kir ur gi var år sak til fis tel hos 124/163 kvin ner 
(76 %) (ta bell 2). Fis tel ett er kir ur gi var uro ge-
ni ta le hos 91/124 (73 %) og for år sa ket av hys ter-
ek to mi hos 71/124 (57 %) (hvor av 6 va gi nalt og 
12 la pa ro sko pisk), el ler ett er urin in kon ti nens-
inn grep med ten sjons fri vaginaltape (TVT) 
hos 11/124 (9 %). Hos 24/33 (72 %) av kvin ner 
med enterogenital fis tel var tarm inn grep år-
sa ken. Av kvin ne ne med fis tel ett er kir ur gi var 
41/124 (33 %) ope rert på grunn av kreft syk dom, 
hvor av 20 grun net ko lo rek tal kreft. Kvin ner 
med fis tel ett er kir ur gi var sig ni fi kant yng re 
enn kvin ner med fis tel ett er strå le be hand ling, 
og det gikk sig ni fi kant kor te re tid fra ska den 
til symp to mer enn ved fis tel ett er strå le be-
hand ling (ta bell 2).

Fist ler et er strå le be hand ling
Av 39 kvin ner med fis tel ett er strå le be hand-
ling had de 29 kvin ner også gjen nom gått 
kreft kir ur gi. Fist ler ett er strå le be hand ling var 
enterogenitale hos 34/39 (87 %). Rek tum can cer 
(22/39; 56 %) og cer vix can cer (11/39; 28 %) var de 
hyp pig ste kreft for me ne. I alt 5/39 (13 %) kvin-
ner had de fist ler som om fatt et både tarm og 
urin vei er. Fis tel ett er strå le be hand ling had de 
sig ni fi kant stør re me di an dia me ter og var lo-
ka li sert sig ni fi kant la ve re i va gi na enn fis tel 
ett er kir ur gi (ta bell 2).

Re sul tat av fis tel be hand ling
Va gi nal fis tel plas tikk ble ut ført hos 107/163 
(66 %) av kvin ne ne. Det ga til he ling hos 96/100 

(96 %) av pa si en te ne med fis tel ett er kir ur gi, 
mot 4/7 (57 %) av dem med fis tel ett er strå le -
behand ling. Ab do mi nal fis tel pro se dy re ble 
ut ført hos 16/163 (9 %) av alle pa si en te ne, hos 
åtte i form av reimplantasjon av ure ter ved 
ureterovaginal fis tel. Ka te ter dre na sje el ler 
tem po rær sto mi uten ytt er li ge re fis tel be hand-
ling ga til he ling hos to talt 14/163 (9 %), ti av 
dem med fis tel ett er kir ur gi. Me di an opp føl-
gings tid for fis tel ett er kir ur gi var åtte uker, 
mot 39 uker for fis tel ett er strå le be hand ling. 
Ta bell 3 vi ser for skjell i type be hand ling og 
re sul tat mel lom de to pa si ent grup pe ne. Det 
var be ty de lig høy ere til he lings rate ved fis tel 
ett er kir ur gi, 117/124 (94 %), mot 10/39 (26 %) ved 
fis tel ett er strå le be hand ling.

Dis ku sjon

I den ne sy ke hus ko hor ten ble det fun net sto re 
for skjel ler i ka rak te ris ti ka og pro gno se for gy-
ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av kir ur gi ver sus 
strå le be hand ling. Fis tel ett er strå le be hand-

ling gav se ne re symp to mer, var stør re i dia me-
ter, of te re enterogenitale og til hel te sjeld ne re 
(26 %). Fist ler ett er kir ur gi, der imot, had de 
svært god til he lings rate (94 %).

Ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus, der et 
na sjo nalt be hand lings sen ter ble etab lert i 2012, 
har det vært en sta dig øk ning både i to talt an-
tall pa si en ter med gy ne ko lo gis ke fist ler og an-
del pa si en ter hen vist fra and re hel se  regio ner. 
I en gjen nom gang av Norsk pa si ent re gis ter 
2008 – 14 ble det fun net at en sig ni fi kant stør re 
an del av fis tel inn grep, 31 %, ble ut ført i Hel se 
Vest sam men lig net med lan det for øv rig (4). I 
siste fem års pe ri ode (2015 – 19) var hele 76 % av 
kvin ner med fis tel ett er kir ur gi hen vist fra 
 and re hel se re gi o ner (Hel se Vest om fatt er 21 % 
av Norges be folk ning). Dett e ty der på at sen te-
rets til bud er blitt ytt er li ge re kjent og nå be nyt-
tes for hele den ak tu el le pa si ent grup pen.

I vårt ma te ria le var hys te rek to mi år sak til 
57 % av fist le ne ett er kir ur gi og var den do mi-
ne ren de år sa ken til uro ge ni tal fis tel. Dett e 
sam sva rer med en bri tisk ko hort fra en uro lo-
gisk av de ling, der hys te rek to mi had de for år-

Fi gur 1  Gy ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av kir ur gi og/el ler strå le be hand ling be hand let ved Kvin ne kli nik ken, 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus 1995–2019.
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sa ket 159/238 (67 %) av uro ge ni ta le fist ler (6). 
Sykehusregisterdata fra Stor bri tan nia an gir 
ri si ko en for urinveisskade ved hys te rek to mi 
til 1/788 (1,3 ‰), og høy ere ved ra di kal kreft kir-
ur gi (15). At hele 41/124 (33 %) av våre fist ler et-
ter kir ur gi opp sto som ledd i kreft be hand ling, 
støtt er dis se fun ne ne.

Det er be skre vet øken de fore komst av urin-
veisskader ved over gang til la pa ro sko pisk tek-
nikk ved hys te rek to mi (10). I Norge er nå la pa-
ro sko pi ho ved me to de for hys te rek to mi ved 
god ar te de til stan der (9) og øker i bruk ved 
kreft be hand ling. Vårt ma te ria le med 6 va gi-
na le og 12 la pa ro sko pis ke inn grep av to talt 71 

hysterektomier er for lite til å kon klu de re på 
ri si ko for de uli ke til gan ge ne.

Ten sjons fri vaginaltape er den van lig ste 
ope ra sjo nen ved stress in kon ti nens (11). To talt 
9 % av fist ler ett er kir ur gi i vårt ma te ria le var 
for år sa ket av ten sjons fri vaginaltape. I Norge 
ble det ut ført 9 826 pro se dy rer med ten sjons-
fri vaginaltape i tids rom met 2004 – 08 (16), 31 
443 eks tra po lert til og med 2019. Det til sva rer 
at 3,5 per 10 000 kvin ner ope rert med ten-
sjons fri vaginaltape er blitt be hand let for fis-
tel ved vårt sen ter i den pe ri oden.

Tid fra ska de til symp tom de but var sig ni fi-
kant kor te re ved fis tel ett er kir ur gi, me di an 
1 uke mot 39 uker i grup pen med fis tel ett er 
strå le be hand ling. Dett e av spei ler nok at en 
kir ur gisk pro se dy re of te re gir umid del bar fis-
tel, mens strå le be hand ling in du se rer vevs end-
rin ger over tid. Hos beg ge grup per var det 
imid ler tid re la tivt lang tid fra symp tom til 
dia gnos tikk, hen holds vis 17 og 14 uker. Dett e 
un der stre ker at hel se per so nell bør være mer 
opp merk som på fa ren for fis tel ut vik ling som 
mu lig år sak ved ny opp stått urin- el ler av fø-
rings lek ka sje ett er kir ur gisk inn grep el ler 
strå le be hand ling i bek ken re gi o nen. 9 % av 
kvin ne ne i vår ko hort til hel te ved kun mid ler-
ti dig av last ning med ka te ter el ler entero-
stomi. Dett e støtt er tid li ge re stu di er (17), som 
vi ser at det er nytt ig å leg ge inn ka te ter med 
god he vert dre na sje så snart som fis tel er mis-
tenkt. Da vil pa si en ten kun ne unn gå fis tel inn-
grep.

Til he lings ra ten på 94 % (117/124) ved fis tel 
 ett er kir ur gi er me get god og lik til he lings -
raten for ob ste tris ke fist ler i Norge (93 %) (5). 
Vaginalplastikk har len ge vært sen te rets ho-
ved me to de, og en til he lings rate på 97 % er god, 
også sam men lig net med data fra Stor bri tan-
nia, der man fant 86 % til he ling ved transvesi-
kal fis tel plas tikk ved en uro lo gisk av de ling (6).

Fis tel ett er strå le be hand ling til hel te hos 
kun 26 % i vårt ma te ria le, og 72 % av dis se for-
ble med per ma nent uro- el ler enterostomi. En 
bri tisk stu die av uro ge ni ta le fist ler ett er stråle-
be hand ling opp nåd de 53 % til he ling (6), og i 
en ame ri kansk stu die av tarm kom pli ka sjo ner 
ett er strå le be hand ling treng te 63 % av dem 
med enterogenitale fist ler per ma nent sto mi 
(18). Kvin ner med fis tel ett er strå le be hand ling 
har ofte and re be svær li ge symp to mer på strå-
le ska de enn urin-/av fø rings lek ka sje som føl ge 
av en even tu ell fis tel, som blæ re smer ter, dy-
su ri og dia ré (13). Det for sø kes gjer ne hy per-
bar ok sy ge ne ring som be hand ling av dis se. 
Det var få pa si en ter i vår ko hort som fikk slik 
be hand ling, og vi kan ikke vur de re i hvil ken 
grad den ne med vir ker til fisteltilheling.

Tabell 1  Kvinner diagnostisert med gynekologisk fistel (n = 411) i tidsrommet 1995–2019 ved Kvinneklinikken, 
Haukeland universitetssjukehus (fra 2012: Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler). Andel 
kvinner per femårsperiode som tilhørte Helse Vest er sammenlignet med kvinner henvist fra andre regioner.

Helseregion,  
n (%) 1995 – 99 2000 – 04 2005 – 09 2010 – 14 2015 – 19 P-verdi1

Helse Vest 11 (92) 46 (90) 68 (75) 70 (68) 65 (42) < 0,001

Andre regioner 1 (8) 5 (10) 23 (25) 33 (32) 89 (58)

1 Khikvadrattest

Tabell 2  Kliniske karakteristika for 163 kvinner med gynekologisk fistel etter kirurgi eller strålebehandling 
behandlet ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus i perioden 1995–2019. Alle verdier er median 
(interkvartilbredde).

Variabel

Fistel etter 
kirurgi 
n = 124

Fistel etter 
 strålebehandling 

n = 39 P-verdi1

Alder ved diagnose (år) 52,5 (17) 60,0 (23) 0,017

Tid fra skade til symptom (uker) 1 (4) 39 (206) < 0,001

Tid fra symptom til diagnose (uker) 17 (57) 14 (21) 0,470

Fistelnivå (mm over hymenalnivå) 85 (30) 60 (40) 0,002

Største fisteldiameter (mm) 3 (3) 10 (16) < 0,001

1 Mann-Whitneys test

Tabell 3  Gynekologisk fistel etter kirurgi eller strålebehandling (n = 163) behandlet i perioden 1995–2019 ved 
Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Behandlingsvalg og resultater er sammenlignet. Median 
oppfølgingstid (interkvartilbredde) for fistel var 8 (18) uker etter kirurgi og 39 (102) uker etter strålebehandling. 
Alle verdier er antall (prosent).

Fistel etter 
kirurgi 
n = 124

Fistel etter 
 strålebehandling 

n = 39 P-verdi

Behandlingskategori < 0,0011

Vaginal fistelplastikk 100 (80) 7 (18)

Abdominal fistelkirurgi 12 (10) 4 (10)

Kateter/pyelostomi/enterostomi2 12 (10) 23 (59)

Annen3/ingen behandling 0 (0) 5 (13)

Resultat etter behandling < 0,0014

Tilhelt fistel 117 (94) 10 (26)

Persisterende fistel 7 (6) 29 (74)

Permanent pyelostomi/enterostomi 9 (7) 28 (72) < 0,0014

1 Fishers eksakte test
2 Uten annen spesifikk fistelrettet kirurgi
3 Inkluderer ev. hyperbar behandling
4 Khikvadrattest
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lyk ket og langt bedre enn for fist ler for år sa ket 
av strå ling. Fist ler ett er strå le be hand ling vil i 
ho ved sak for bli per ma nen te. Sy ste ma tisk 
gjen nom gang av re sul ta ter fra en na sjo nal 
be hand lings tje nes te er vik tig for å gjø re til bu-
det kjent og sik re li ke ver dig be hand lings til-
bud.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.12.2019, før s te re vi sjon inn sendt 18.4.2020, 
 godkjent 26.5.2020.

li tet. For ti den gjen nom går vi der for hva som 
kan være re le van te kva li tets mål å in klu de re i 
tje nes tens re gis ter for å iva re ta dett e as pek tet 
ved frem ti dig pa si ent be hand ling.

Kon klu sjon

Ut fra våre tall kan vi kon klu de re med at Na-
sjo nal be hand lings tje nes te for gy ne ko lo gis ke 
fist ler i øken de grad blir be nytt et av pa si en ter 
fra alle hel se re gi o ner, at be hand lin gen av gy-
ne ko lo gis ke fist ler for år sa ket av kir ur gi er vel-

En stu die del ta gel se på 90  % av pa si ent -
kohor ten er høy og må kun ne an tas å være 
re pre sen ta tiv for vår be hand lings ko hort. Selv 
om pa si en te ne ble fort lø pen de re gist rert ved 
sen te ret, er opp lys nin ger om spe si fik ke kli -
niske de tal jer og be hand lings ut fall sup plert i 
ett er tid. Stu di en har der for de ge ne rel le be-
grens nin ge ne som lig ger i en re tro spek tiv 
ko hort stu die.

Ho ved må let for stu di en var å på vi se ut fal let 
av be hand lin gen. Det kan an se es som en svak-
het, i lik het med fle re and re stu di er (19), at vi 
mang ler pasientrapporterte data om livs kva-
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Tiårsprediksjon av hjer te-  
og kar syk dom hos fris ke nors ke 
menn ba sert på NORRISK-2

BAK GRUNN
Nors ke ret nings lin jer for pri mær fore byg ging av hjer te- 
og kar syk dom an be fa ler bruk av risikoskårmodellen 
NORRISK-2, med noen til legg. Vi øns ket å un der sø ke om 
NORRISK-2 kun ne pre di ke re hjer te- og kar syk dom hos 
fris ke nors ke menn som del tok i ko hort stu di en Oslo 
Ischemia Study.

MA TE RIA LE
NORRISK-2-skår ble be reg net for 2 014 menn i al ders grup-
pen 40 – 60 år som i 1972 – 75 ble in klu dert i Oslo Ischemia 
Study. Cox-re gre sjons ana ly ser ble be nytt et for å kal ku -
lere ha sard ra tio for død og hjer te- og kar syk dom in nen  
ti år ett er førs te gangs un der sø kel sen.

RE SUL TA TER
In gen gikk tapt fra opp føl gin gen. Av de 2 014 men ne ne 
døde 125 i før s te tiår ett er in klu sjon, hvor av 61 av kar dio-
vas ku lær syk dom. De som døde, var eld re enn de over -
leven de, med stør re an del dag lig røy ke re, og de had de 
høy ere sy sto lisk blod trykk og hvi le puls, økt to tal ko le -
sterol og la ve re fy sisk yte ev ne. Ma jo ri te ten av de som 
døde av akutt hjer te in farkt og hjer ne slag in nen ti år,  
ble i NORRISK-2 klas si fi sert i høy ri si ko grup pen.

FOR TOLK NING
NORRISK-2 iden ti fi ser te høy ri si ko per so ne ne godt  
i den ne ko hor ten av fris ke, mid del ald ren de nors ke 
menn. Det støtt er bruk av de nors ke ret nings lin je ne  
i be slut nin gen om even tu ell pri mær fore byg ging av 
hjer te- og kar syk dom.
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HO VED FUNN
NORRISK-2, et en kelt skå rings sy stem 
for ti års ri si ko for hjer te- og kar syk-
dom, iden ti fi ser te de fles te som 
ut vik let hjer te- og kar syk dom in nen 
ti år blant 2 014 fris ke menn i al de- 
 ren 40 – 60 år som ble un der søkt  
i 1970-åre ne.

Ut over fak to re ne i NORRISK-2 (al der, 
kjønn, dag lig røy king, s-ko le ste rol, 
sy sto lisk blod trykk) var fy sisk yte- 
 ev ne un der me di an en ro bust ri si ko- 
 fak tor for syk dom.

I den nors ke be folk nin gen har 21 % etab lert 
hjer te- og kar syk dom el ler økt ri si ko for å 
få det (1), og i dag bru ker om trent 1,1 mil -
lio ner nord menn le ge mid ler for å fo re -
bygge slik syk dom (1). Vi har en rek ke fore-
byg gen de mu lig he ter, så ut ford rin gen er 

å finne dem som best tren ger til tak. Ved si den 
av upå vir ke li ge ri si ko fak to rer som arv, al der 
og kjønn, er de vik tig ste ri si ko fak to re ne hy-
per ten sjon, røy king, for høy et ko le ste rol ver di 
og lite fy sisk ak ti vi tet. Det er ut vik let gode 
 al go rit mer for å iden ti fi se re høy ri si ko in di -
vider, se nest av Rossello og med ar bei de re (2). 
Best kjent i Norge er NORRISK, som i 2017 ble 
re vi dert til NORRISK-2. Mo del len er ba sert på 
fle re nors ke ko hort stu di er og re gis ter data, og 
an slår ri si ko en for dø de lig og ikke-dø de lig 
 ko ro nar syk dom og hjer ne slag i lø pet av de 
nes te ti år (3).

Oslo Ischemia Study (OIS) er en ko hort stu-
die av 2 014 mid del ald ren de menn som var 
fris ke ved in klu sjo nen i 1972 – 75, og som er 
fulgt opp i 35 år. Ho ved hen sik ten var å un der-
sø ke fore koms ten av uopp da get ko ro nar syk-
dom hos an tatt fris ke menn, og der nest å re-
la te re funn ved ba sis un der sø kel sen til ut vik-
ling av kar dio vas ku lær syk dom se ne re (4). Et 
bredt pa nel av kli nis ke opp lys nin ger, blod -
prøver, rønt gen bil der og funk sjons må lin ger 
ble gjort ved in klu sjo nen. Til tross for at del-
ta ker ne ble be dømt som fris ke, døde man ge 
i lø pet av de før s te ti ob ser va sjons åre ne.

Vi øns ket å va li de re NORRISK-2 i en uav hen-
gig norsk ko hort stu die ved å un der sø ke hvor 
man ge av de tid lig syke el ler døde i Oslo Ische-
mia Study som ett er da gens ret nings lin jer ville 
ha blitt an be falt primærprofylaktisk be hand-

ling mot hjer te- og kar syk dom. I til legg ville vi 
un der sø ke om ri si ko vur de rin gen  kun ne for-
bed res ved å in klu de re et mål for fy sisk yte   ev-
ne, noe som ikke inn går i NORRISK-2-mo del len.

Ma te ria le og me to de

Oslo Ischemia Study
Be drifts le ge ne ved fem sto re ar beids plas ser i 
Oslo hen vis te an tatt fris ke menn (40 – 59 år) til 
stu di en, og 2 014 (86 % av de fore spur te) del tok. 
Den før s te un der sø kel sen fant sted i åre ne 
1972 – 75 og om fatt et sy ke his to rie, kli nisk un der-
sø kel se og blod prø ver. Også hjer te- og lun ge-
funk sjon ble tes tet, og fy sisk yte ev ne ble kart-
lagt med er go me ter syk ling med 50 watt økt 
be last ning hvert sjett e mi nutt inn til nær ut-
matt el se. Mor bi di tets- og mor ta li tets data er 
kom plett e til og med 31.12.2007, fra hen holds vis 
siste opp føl ging (5) og Sta tis tisk sen tral by rå. 
Kom bi nert hjer te- og karmorbiditet og -mor ta-
li tet er pri mært en de punkt. Kar dio vas ku lær 
død er de fi nert som død av hjer te in farkt, akutt 
hjer te død, hjer ne slag, lun ge em bo lis me el ler 
aor ta syk dom. Ko ro nar syk dom er de fi nert som 
an gi na pectoris el ler ikke-fa talt hjer te in farkt.

NORRISK-2
Mo dell po pu la sjo nen for NORRISK er 66 
712 menn og kvin ner i al de ren 40 – 79 år fra 
 un der sø kel sen Cohort of Norway (CO NOR) i 
1994 – 99, og va li de rings po pu la sjo nen 39 289 
del ta ke re i CO NOR i 2000 – 03, beg ge uten selv-
rap por tert hjer te- og kar syk dom el ler sy ke-
hus opp hold med slik dia gno se (6). En de punk-
ter kom fra pro sjek tet Car dio vas cu lar Dis ease 
in Norway (CVDNOR) (7). For pe ri oden 
1994 – 2009 ble alle sy ke hus inn leg gel ser, døds-
år sa ker og døds da to er inn hen tet. Før s te hen-
del se var en de punkt: Inn leg gel se for akutt 
hjer te in farkt el ler hjer ne slag samt død av ko-
ro nar syk dom el ler hjer ne slag. Død av and re 
år sa ker ble be hand let som kon kur re ren de 
ri si ko. I mo dell po pu la sjo nen ble det 6 117 en-
de punk ter in nen ti år (3); i va li de rings po pu-
la sjo nen 2 732. NORRISK-2 gir sam let ri si ko for 
syk dom og død in nen ti år (3). Man leg ger inn 
al der, kjønn, s-to tal ko le ste rol, sy sto lisk blod-
trykk og dag lig røy king i dia gram met, og far-
ge  ko de ne føl ger gren se ne for høy ri si ko ut fra 
våre na sjo na le ret nings lin jer (fi gur 1) (8). I 
mo del len inn går også fa mi lie his to rikk på 
hjer te- og kar syk dom, på gå en de hy per ten-

sjons be hand ling og s-HDL-ko le ste rol (3); se 
ri si ko kal ku la tor hos Hel se di rek to ra tet (9).

Vi har be reg net sam let ti års ri si ko for dø de-
li ge og ikke-dø de li ge hjer te in farkt og hjer ne-
slag, og inn delt men ne ne i seks ri si ko grup per 
(< 2 %, 2–< 4 %, 4–< 6 %, 6–< 8 %, 8–< 10 % og 10 % 
og høyere) ut fra NORRISK-2-skår, og tatt med 
Hel se di rek to ra tets til leggs fak to rer i vur de rin-
gen av om in ter ven sjon ville ha blitt an be falt 
i dag.

Sta tis tis ke ana ly ser
Data fra ba sis un der sø kel sen hos de over le  -
vende og døde ble sam men lik net med t-test 
for kon ti nu er li ge va riab ler og khi kvad ratt est 
for ka te go ris ke va riab ler. Cox-re gre sjons-
analyser ble brukt for å tes te for skjel ler mel-
lom høy es te og la ves te kvar til med hen syn til 
ri si ko for kli nis ke en de punk ter (for dag lig røy-
king: ja/nei). Re la tiv ri si ko ble utrykt som ha-
sard ra tio med 95 % kon fi dens in ter val ler. Føl-
gen de ko va ri a ter var med i mo del len: al der, 
sy sto lisk blod trykk, dag lig røy king, kropps-
mas se in deks, s-to tal ko le ste rol, fy sisk yte ev ne, 
s-K+ og hvi le puls. Ko va ri a te ne, med unn tak av 
al der og dag lig røy king, er in klu dert som kvar-
ti ler, og vi vi ser ha sard ra tio for høy es te mot 
la ves te kvar til. Re sul ta ter med to si dig p-ver di 
< 0,05 ble an sett som sig ni fi kan te. Ku mu la tiv 
an del som opp lev de et en de punkt, ble be reg-
net med Kap lan-Mei er-kur ver. Alle sta tis tis ke 
ana ly ser ble ut ført med JMP 12 (SAS In sti tu te 
Inc., Cary, NC, USA).

Re sul ta ter

Ti år et ter ba sis un der sø kel sen var 125 av 
de 2 014 men ne ne døde (alle døds år sa ker, ta-
bell 1). De tid lig døde var i snitt eld re (52,5 år), 
var i stør re grad dag lig røy ke re (66 %), var i dår-
li ge re fy sisk form og had de høy ere hvi le puls 
enn de over le ven de. De had de økt sy sto lisk 
blod trykk, økt to tal ko le ste rol og økt meng de 
tri gly se ri der (alle p < 0,05, ta bell 1).

Kar dio vas ku lær syk dom de bu ter te hos 156, 
og 61 av dem døde. Ri si ko fak to re ne for kar dio-
vas ku lær syk dom og død var de sam me som 
for to tal dø de lig het, bort sett fra at sy sto lisk 
blod trykk ikke var sta tis tisk sig ni fi kant syk-
domsprediktor (ta bell 1). I en mul ti va ria bel 
le ve tids mo dell var dag lig røy king, ko le ste rol 
og fy sisk yte ev ne ved un der sø kel sen sig ni fi-
kan te pre dik to rer for tiårstotaldødelighet og 
kar dio vas ku læ re hen del ser (ta bell 2).
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NORRISK-2-ap pli ka sjon
Fi gur 2 vi ser an de len kar dio vas ku læ re hen del-
ser (akutt hjer te in farkt og hjer ne slag) in nen 
ti år, for delt et ter NORRISK-2-skår. Fi gu ren 
 vi ser en jevn ri si ko øk ning med øken de skår, 
opp til 12,6 % i høy es te klas se. Ob ser vert ti års-
ri si ko var gjen nom gå en de litt høy ere enn 
 pre di kert ri si ko. Kap lan-Mei er-kur ver vi ser 
øken de an del en de punk ter fra lav til mid dels 
og høy be reg net ri si ko (fi gur 3a og 3b). Av 1 128 
del ta ke re i al ders grup pen 45 – 54 år og 416 i 
grup pen 55 – 60 år døde hen holds vis 25 og 27 
av kar dio vas ku lær år sak. Da gens ret nings -
linjer for in ter ven sjon iden ti fi ser te hen holds-
vis 21 (84 %) og 22 (81 %) høy ri si ko per so ner 
blant dis se.

Fy sisk yte ev ne
Fy sisk yte ev ne skil te de som ut vik let kar dio-
vas ku lær syk dom, fra de fort satt fris ke, også 
jus tert for NORRISK-2-skår: Sam men lik net 
med den minst fy sisk ak ti ve kvartilen har den 
mest ak ti ve en ha sard ra tio på 0,33 (kon fi dens-
in ter vall 0,19 – 0,58) for å ut vik le hjer te- og kar-
syk dom in nen ti år (ta bell 2). Fi gur 4 in di ke rer 
at stra ti fi se ring av NORRISK-grup pe ne ett er 
fy sisk yte ev ne over el ler un der me di a nen gir 
for skjel ler i ri si ko mel lom høy og lav fy sisk 
yte ev ne for kom bi nert en de punkt hjer te -
infarkt og hjer ne slag i grup pe ne med lav og 
mo de rat høy ri si ko (< 5 % og 5 – 10 %), mens  dett e 
ikke ser ut til å være til fel le i høy es te ri si  ko-
grup pe.

Dis ku sjon

De som døde in nen ti år, had de over vekt av 
ri si ko fak to rer: høy ere al der, stør re an del dag-
lig røy ke re, høy ere sy sto lisk blod trykk, høy ere 
hvi le puls og høy ere totalkolesterolverdi. De 
had de også la ve re fy sisk yte ev ne. Da gens ret-
nings lin jer (NORRISK-2 med Hel se di rek to -
ratets til legg) iden ti fi ser te godt de kar dio -
vasku læ re høy ri si ko in di vi de ne i ko hor ten. 
Man ge som ville ha blitt an be falt in ter  ven-
sjon, klar te seg imid ler tid gjen nom de ti 
 før s te åre ne uten kar dio vas ku lær syk dom 
el ler død. Den lave spe si fi si te ten be tyr imid-
ler tid ikke at screen ing og fore byg gen de me-
di sin ville ha vært uten ge vinst: De fort satt e 
som høy ri si ko po pu la sjon frem over, og et 
stort an tall ut vik let noe se ne re hjer te- og kar-
syk dom, slik opp føl gings data fra Oslo Ische-
mia Study vi ser (10).

Risikokategori:     Lav        Middels        Høy

 Aldersspesifikke tiårsrisikokategorier (%)

Alder (år) Lav risiko Middels risiko Høy risiko

65–74 < 12,0 12,0–14,9 ≥ 15,0

55–64 < 8,0 8,0–9,9 ≥ 10,0

45–54 < 4,0 4,0–4,9 ≥ 5,0

Alder (år) Systolisk blodtrykk (mm Hg) Ikke-røyker Røyker

70–74

160 17 18 19 20 22 21 23 24 25 27
150 16 17 18 19 20 20 21 22 24 25
140 15 15 16 17 19 18 20 21 22 23
130 13 14 15 16 17 17 18 19 20 22
120 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20

65–69

160 12 13 15 17 18 17 19 21 23 25
150 11 12 14 15 17 15 17 19 21 23
140 10 11 12 14 15 14 15 17 19 21
130 9 10 11 12 14 13 14 15 17 19
120 8 9 10 11 12 11 13 14 16 17

60–64

160 8 10 11 13 15 13 15 17 20 23
150 7 9 10 12 13 12 13 16 18 21
140 6 8 9 10 12 10 12 14 16 18
130 6 7 8 9 11 9 10 12 14 16
120 5 6 7 8 9 8 9 11 13 15

55–59

160 5 7 8 10 12 10 12 14 17 21
150 5 6 7 9 11 8 10 12 15 18
140 4 5 6 8 9 7 9 11 13 16
130 3 4 5 6 8 6 8 9 11 14
120 3 4 4 6 7 5 7 8 10 12

50–54

160 3 5 6 8 10 7 9 11 15 18
150 3 4 5 6 8 6 8 10 12 16
140 2 3 4 5 7 5 6 8 10 13
130 2 3 3 4 6 4 5 7 9 11
120 2 2 3 4 5 3 4 6 7 10

45–49

160 2 3 4 5 7 5 7 9 12 16
150 2 2 3 4 6 4 5 7 10 13
140 1 2 3 4 5 3 4 6 8 11
130 1 1 2 3 4 3 4 5 7 9
120 1 1 2 2 3 2 3 4 5 7

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

Serum-totalkolesterol (mmol/l)

Fi gur 1  NORRISK-2-far ge dia gram vi ser ti års ri si ko for dø de lig og ikke-dø de lig hjer te- og kar syk dom hos menn 
med s-HDL-ko le ste rol > 1,0 mmol/l, uten blod trykks be hand ling el ler kjent hjer te- og kar syk dom i fa mi li en (3). 
Grønn far ge be tyr lav ri si ko, gul mid dels ri si ko og rød høy ri si ko.
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me di a nen, vil kun ne hjelpe i be hand lings val-
get i tvils til fel ler der NORRISK-2-skår er i gul 
sone.

Styr ke og be grens nin ger
Oslo Ischemia Study er en pros pek tiv ob ser va-
sjons stu die med lang opp føl gings tid og nær 
full sten di ge data på alle del ta ker ne. Alle men-
ne ne var fris ke, uten me di sin bruk og i full 

jobb ved in klu sjo nen. Sann syn lig vis var det 
en enda stør re an del høy ri si ko per so ner blant 
de som ikke ble in klu dert i stu di en, og det er 
sann syn lig at noen med høy ri si ko se ne re ble 
satt på fore byg gen de be hand ling. Beg ge dis se 
for hol de ne til si er at NORRISK-2-pre dik sjons-
ev nen kan være enda stør re. Våre funn kan 
ikke di rek te over fø res til syke el ler til kvin ner. 
Våre 2 014 del ta ke re bod de i Oslo, mens NOR-

Ta bell 2  Ha sard ra tio i mul ti va riab le le ve tids mo del ler med prediktorene al der, sy sto lisk blod trykk, dag lig -
røyking, kropps mas se in deks, se rum-to tal ko le ste rol, fy sisk form, se rum-K+ og hvi le puls. Kon fi dens in ter val ler  
i pa ren tes. Sta tis tisk sig ni fi kan te for skjel ler (to si dig p-ver di < 0,05) er ut he vet. N = 2 014. Q4 vs. Q1 = ri si ko for hold 
mel lom høy es te og la ves te kvar til. S-K+ = ka li um kon sen tra sjon i se rum.

Variabel

Døde innen  
ti år  

(n = 125) 
Hasardratio

Døde av hjerte- 
og karsykdom 

innen ti år  
(n = 61) 

Hasardratio

Syke eller døde  
av hjerte- og karsyk-

dom innen ti år  
(n = 156) 

Hasardratio

Alder
(Q4 vs Q1)

1,64 (0,92-–3,06) 1,16 (0,54–2,71) 1,35 (0,81–2,29)

Systolisk blodtrykk 
(Q4 vs. Q1)

1,00 (0,62 – 1,66) 0,87 (0,43 – 1,83) 1,22 (0,75 – 1,99)

Dagligrøyking 
(Ja/Nei)

2,22 (1,53 – 3,27) 1,54 (0,92 – 2,63) 1,46 (1,06 – 2,03)

Kroppsmasseindeks 
(Q4 vs. Q1)

1,25 (0,78 – 2,02) 1,07 (0,53 – 2,21) 1,08 (0,69 – 1,68)

S-kolesterol 
(Q4 vs. Q1)

1,80 (1,08 – 3,09) 2,95 (1,34 – 7,42) 2,04 (1,27 – 3,35)

Fysisk form 
(Q4 vs. Q1)

0,45 (0,23 – 0,84) 0,31 (0,11 – 0,77) 0,33 (0,19 – 0,58)

S-K+ 
(Q4 vs. Q1)

1,42 (0,82 – 2,49) 1,67 (0,75 – 3,80) 1,22 (0,73 – 2,05)

Hvilepuls 
(Q4 vs. Q1)

1,63 (0,96 – 2,87) 1,43 (0,67 – 3,19) 0,93 (0,57 – 1,52)

Ta bell 1  Funn ved ba sis un der sø kel sen i Oslo Ischemia Study (med standarddeviasjoner) og syk dom/død in nen ti år.

Variabel
I live 

(n = 1 889)

Døde 
(alle årsaker)  

(n = 125) P-verdi

Ikke hjerte-  
og karsykdom 

(n = 1 858)

Hjerte-  
og karsykdom 

(n = 156) P-verdi

Alder (år) 49,7 (5,5) 52,5 (5,2) < 0,001 49,7 (5,5) 51,3 (5,5) < 0,001

Dagligrøyker (n) 799 (42 %) 83 (66 %) < 0,001 793 (42 %) 89 (57 %) < 0,001

Systolisk blodtrykk (mm Hg) 129,8 (17,5) 134,9 (21,8) 0,01 130,0 (17,9) 131,5 (17,3) 0,30

Diastolisk blodtrykk (mm Hg) 87,0 (10,3) 88,7 (11,8) 0,12 87,0 (10,4) 87,5 (10,6) 0,64

Hvilepuls (slag/min) 61,3 (10,0) 63,2 (10,8) 0,05 61,4 (9,8) 61,3 (8,4) 0,87

Kroppsmasseindeks (kg/m2) 24,5 (2,7) 25,0 (3,1) 0,15 24,5 (2,7) 24,9 (3,0) 0,18

Fysisk yteevne (kJ/kg) 1,46 (0,56) 1,09 (0,47) < 0,001 1,45 (0,56) 1,20 (0,45) < 0,001

Totalkolesterol (mmol/l) 6,6 (1,2) 7,0 (1,2) 0,001 6,6 (1,2) 7,0 (1,2) < 0,001

Triglyserider (mmol/l) 1,3 (0,7) 1,5 (0,7) 0,01 1,31 (0,7) 1,43 (0,8) 0,056

Det er in ter es sant at NORRISK-2-mo del len 
har god va li di tet i en stu die fra 1970-åre ne, en 
tid med mind re blod trykks be hand ling og 
ennå in gen sta ti ner. Blod trykk som ri si ko fak-
tor slår mye ster ke re inn se ne re i stu di en (11) 
sam men lik net med ti års ob ser va sjons tid her. 
Stu di en be kref ter at NORRISK-2 med Hel se di-
rek to ra tets til leggs fak to rer iden ti fi se rer de 
fles te nors ke mid del ald ren de menn som tren-
ger fore byg gen de be hand ling mot kar dio vas-
ku lær syk dom.

Dår lig fy sisk yte ev ne er as so siert med økt 
ri si ko for hjer te- og kar syk dom (12, 13). Dett e 
vi ses også i våre re sul ta ter for de før s te ti år 
(ta bell 1 og 2, fi gur 4). Vi har tid li ge re på vist at 
for bed ret fy sisk yte ev ne re du se rer ri si ko en 
for hjer ne slag (14), at rie flim mer (5, 15) og mu-
li gens også kreft (16). Fy sisk yte ev ne er der-
med en på vir ke lig ri si ko fak tor som man kan 
dis ku te re om bør inn gå i vur de rin gen av be-
ho vet for fore byg gen de be hand ling. NOR-
RISK-2 om fatt er bare fak to rer som må les el ler 
ett er spør res hos all menn le gen, mens fy sisk 
yte ev ne i vår stu die er målt ved ar beids-EKG. 
De med høy est NORRISK-2 skår (rødt) blir uan-
sett an be falt me di si ne ring, mens de med la-
vest skår (grønt) ikke blir det. Ut fra as so sia-
sjo nen mel lom fy sisk yte ev ne og ti års re sul tat 
(fi gur 4) kun ne man ten ke seg at de med lav 
fy sisk yte ev ne og mid dels ri si ko (gul grup pe) 
kun ne bli an be falt fore byg gen de be hand ling, 
mens de fy sisk spre ke kun ne vur de res som de 
grøn ne. Ge vins ten av en slik vur de ring var 
ikke sta tis tisk sig ni fi kant her, men det er li ke-
vel mu lig at all menn le gens skjønns mes si ge 
vur de ring av fy sisk form til over el ler un der 
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hvert al ders trinn er re du sert gjen nom åre ne 
(18). Fi gur 2 vi ser dess uten at vår stu die po pu-
la sjon fra 1970-årene har noe høy ere an tall 
kar dio vas ku læ re hen del ser enn man ville 
vente ut fra NORRISK-2-skå re ne, som er ba sert 
på data fra 20 – 25 år se ne re. Po pu la sjo ne ne 
blir der med noe for skjel li ge. NORRISK-2 om-
fatt er al ders grup pen 45 – 74 år, mens del ta -
kerne i Oslo Ischemia Study var 40 – 59 år. Vi 
klas si fi ser te de yng ste i lav ri si ko grup pen, 
men prin si pi elt bør ikke NORRISK-2-kri te ri e ne 
an ven des på dem.

Kli nis ke im pli ka sjo ner
Hel se screen ing blant fris ke er om dis ku tert på 
grunn av fa ren for over dia gnos tikk og over-
me di si ne ring (19). Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
har de fi nert kri te ri er for å eva lu e re po pu la-
sjons ba ser te screen ings tes ter. Kri te ri e ne in ne-
bæ rer blant an net at screen in gen skal være 
for syk dom mer med al vor li ge kon se kven ser, 
hvor screen ing kan gi en po ten si ell for del for 
dem det gjel der. Tes ten må være plau si bel og 
ikke ska de lig i seg selv, det må fin nes en ef ek-
tiv be hand ling for syk dom men hvis den opp-
da ges i et tid lig sta di um, og dess uten må det 
gis nøy tral in for ma sjon til be folk nin gen, slik 
at man selv skal kun ne av gjø re om man øns-

røy king van li ge re enn nå (17), mens me ta-
bolsk syn drom og dia be tes type 2 i dag er 
van li ge re enn på den ti den. I Trom sø un der sø-
kel sen har man vist at NORRISK-2-skå re ne for 
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Andel kardiovaskulære hendelser i Oslo Ischemia Study (%)

Predikerte kardiovaskulære hendelser (NORRISK-2) 
< 2 % 6–< 8 % 8–< 10 %2–< 4 % 4–< 6 % ≥ 10 %

Fi gur 2  Ob ser vert an del del ta ke re i Oslo Ischemia Study som ut vik let kar dio vas ku læ re hen del ser in nen ti år, 
grup pert ett er NORRISK-2-skår.
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Kumulativ andel kardiovaskulær sykdom (%)

a.

Kumulativ andel kardiovaskulær død  (%)

b.

  Lav risiko        Middels risiko        Høy risiko

Observasjonstid (år) Observasjonstid (år)
0 02 23 35 57 79 91 14 46 68 810 10

Fi gur 3  Ku mu la tiv an del som fikk hjer te in farkt el ler hjer ne slag, grup pert ett er NORRISK-2-skår med Hel se di rek to ra tets til legg. a) Kar dio vas ku lær syk dom (n = 156).  
b) Kar dio vas ku lær død (n = 61).

RISK-2 er ba sert på 51 425 menn fra hele lan-
det. Svært få, om noen, fin nes i beg ge da ta -
base ne.

Da Oslo Ischemia Study star tet, var dag lig-
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for pro gno sen. I all menn prak sis kan man 
trygt opp ford re de fles te til økt fy sisk ak ti vi-
tet, og kan skje gjø re en skjønns mes sig vur de-
ring av fy sisk form og star te fore byg gen de 
be hand ling hos de som har mo de rat for høy et 
NORRISK-2-skår (gul sone) og dår lig fy sisk yte-
ev ne.

Vi må po eng te re at NORRISK-2 bare er et 
verk tøy for ri si ko skå ring, og at høy ri si ko per-
so ne ne må få en sterkt mo ti ve ren de og in tens 
opp føl ging.

Kon klu sjon
Fore byg ging av hjer te- og kar syk dom hos høy-
ri si ko per so ner kan gi sto re hel se ge vins ter, så 
det er vik tig å finne ut hvem som har be hov 
for pre ven ti ve til tak. Ri si ko pro fi len til de tid-
lig døde mid del ald ren de men ne ne i Oslo 
 Ischemia Study vi ser opp hop ning av klas sis ke 
ri si ko fak to rer for hjer te- og kar syk dom. Gjen-
nom ap pli ka sjon av NORRISK-2 på del ta ker ne 
i Oslo Ischemia Study ser vi at mo del len fan-
ger opp høy ri si ko in di vi der. Dett e styr ker bru-
ken av den ne enk le risikoskårmodellen i ar-
bei det med pri mær fore byg ging av hjer te- og 
kar syk dom.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 1.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 16.4.2020, 
 godkjent 26.5.2020.

ment i den dag li ge ut kikk ett er per so ner med 
høy kar dio vas ku lær ri si ko.

I stu di en ble fy sisk yte ev ne vur dert ved ar-
beids test på er go me ter syk kel og fun net vik tig 
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Andel kardiovaskulære hendelser i Oslo Ischemia Study (%)

  Høy fysisk form        Lav fysisk form

Beregnet tiårsrisiko ut fra NORRISK-2 
Over 10 %Under 5 % 5–10 %

Fi gur 4  An del kar dio vas ku læ re hen del ser i Oslo Ischemia Study in nen ti år, for delt på NORRISK-2-grup per opp-
delt ett er fy sisk yte ev ne over el ler un der me di a nen.

ker en screen ings test el ler ikke (20, 21). Ba sert 
på dis se kri te ri e ne og våre funn me ner vi at 
NORRISK-2 med Hel se di rek to ra tets til leggs fak-
to rer kan an be fa les som et prak tisk in stru-
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KORT R AP PORT

MAR THE A. PET TER SEN
Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

TRUDE I. SMUK KE STAD
Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

For bruk av opio i der ved  
to kir ur gis ke sy ke hus av de lin ger

BAK GRUNN
For må let med un der sø kel sen var å do ku men te re 
for bru ket av opio i der ved to kir ur gis ke av de lin ger ved 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø i pe ri oden 
2010 – 17.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
For bru ket av opio i der ved Gas tro kir ur gisk av de ling  
og Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ble inn hen-
tet fra Sy ke hus apo tek Nord. Alle opio i der ble om reg net 
til ora le mor fin ek vi va len ter.

RE SUL TA TER
For bru ket av mor fin ved Gas tro kir ur gisk av de ling ble 
re du sert fra 223 835 ora le mor fin ek vi va len ter per år  
i pe ri oden 2010 – 13 til 147 641 i pe ri oden 2014 – 17. Ved 
Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ble for bru ket  

av mor fin per år re du sert fra 28 652 ora le mor fin ek vi va-
len ter i pe ri oden 2010 – 13 til 22 945 i pe ri oden 2014 – 17. 
For bru ket av ok sy ko don ved Gas tro kir ur gisk av de ling 
økte fra 210 643 ora le mor fin ek vi va len ter per år i pe ri o-
den 2010 – 13 til 376 322 i pe ri oden 2014 – 17. Ved Av de ling 
for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi økte for bru ket av ok sy  ko-
don fra 28 922 ora le mor fin ek vi va len ter per år i pe ri oden 
2010 – 13 til 123 875 i pe ri oden 2014 – 17. Ved Gas tro kir ur gisk 
av de ling var øk nin gen ty de ligst for ok sy ko don gitt 
in tra ve nøst el ler sub ku tant. Ved Av de ling for hjer te-, 
lun ge- og kar ki rur gi var øk nin gen størst for ok sy ko don 
ad mi nist rert per os.

FOR TOLK NING
For bru ket av opio i der økte ved beg ge stu die av de lin ge ne, 
og ok sy ko don ut gjor de størs te de len av øk nin gen.

SID SEL KRISTIANSEN
Sy ke hus apo tek Nord, Tromsø

AS LAK JOHANSEN
Smer te av de lin gen
Ope ra sjons- og in ten siv kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

LARS MA RI US YT RE BØ
lars.marius.ytrebo@unn.no
Ope ra sjons- og in ten siv kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

Akutt me di sinsk og ane ste sio lo gisk forsk nings-
grup pe
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Mar the A. Pett er sen og Trude I. Smuk ke stad har bi dratt 
i like stor grad til den ne ar tik ke len.
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HO VED FUNN
I pe ri oden 2010 – 17 økte for bru ket  
av opio i der ved to kir ur gis ke av de-
lin ger ved Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge i Tromsø.

End rin gen var i all ho ved sak for år -
saket av økt for bruk av ok sy ko don.

Opio i der er ef ek ti ve i be hand-
ling av akutt og post ope ra-
tiv smer te (1). Opio i der er 
va ne dan nen de, og over for-
bruk er svært ut bredt, de 
se ne re åre ne best do ku men-

tert i USA og Ca na da (2, 3). Ved Uni ver si tets -
syke hu set Nord-Norge i Tromsø har mor fin 
tra di sjo nelt vært førstevalgsopioid ved in di-
ka sjo nen akutt og post ope ra tiv smer te. Vår 
hy po te se var at for bru ket av opio i der har end-
ret seg over tid, og at ok sy ko don er i ferd med 
å er statt e mor fin som før s te valg til pa si en ter 
med akutt og post ope ra tiv smer te. For må let 
med stu di en var å kart leg ge for bru ket av 
opio i der ved to kir ur gis ke av de lin ger ved Uni-
ver si tets sy ke hu set Nord-Norge i Tromsø i pe-
ri oden 2010 – 17.

Ma te ria le og me to de

Gas tro kir ur gisk av de ling og Av de ling for 
 hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ble valgt som stu-
die av de lin ger for di dis se av de lin ge ne ikke 
had de gjen nom gått or ga ni sa sjons mes si ge 
end rin ger som kun ne ha på vir ket Sy ke hus-
apo tek Nords sta tis tikk over ut le ver te le ge-
mid ler. Tids pe ri oden 2010 – 17 ble valgt for di 
Sy ke hus apo tek Nord ikke had de på li te li ge 
data len ger til ba ke i tid.

Salgs tall for alle ty per opio i der til in ne lig-
gen de pa si en ter i stu die av de lin ge ne ble inn-
hen tet fra sy ke hus apo te ket. Dag kir ur gis ke 
pa si en ter er ikke med reg net, og hel ler ikke 
pa si en ter på post ope ra tiv av de ling el ler in ten-
siv av de ling. For bru ket av mor fin og ok sy ko-
don ble om reg net til ora le mor fin ek vi va len ter 
med føl gen de om reg nings fak to rer: 1 mg mor-
fin per oralt = 0,5 mg ok sy ko don per oralt = 1 
oral mor fin ek vi va lent, og 1 mg mor fin in tra-
ve nøst = 0,66 mg ok sy ko don in tra ve nøst = 
1 mg ketobemidon in tra ve nøst = 10 mg pe ti-
din in tra ve nøst = 3 ora le mor fin ek vi va len ter. 
Om reg nin ge ne er ba sert på kon ver te rings -
tabel le ne for opio i der til Smer te av de lin gen og 
Re gio nalt kom pe tan se sen ter for lind ren de 
be hand ling ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-

Norge (4). Våre om reg nin ger med hen syn til 
ok sy ko dons re la ti ve po tens i for hold til mor-
fin er tid li ge re be nytt et av and re (5, 6).

Stu di en ble re gist rert og god kjent som et 
kva li tets pro sjekt av Per son vern om bu det ved 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge (re gist re-
rings num mer 2342).

Re sul ta ter

An tal let be hand lings døgn i de to av de lin ge ne 
end ret seg lite i pe ri oden 2010 – 17 (fi gur 1). 
 Fi gur 2 vi ser det to ta le for bru ket av mor fin og 
ok sy ko don ved Gas tro kir ur gisk av de ling og 
Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi reg-
net om til ora le mor fin ek vi va len ter. For bru ket 
av mor fin ved Gas tro kir ur gisk av de ling ble 
re du sert fra gjen nom snitt lig 223 835 ora le 
mor fin ek vi va len ter per år i pe ri oden 2010 – 13 
til 147 641 i pe ri oden 2014 – 17. Ved Av de ling for 
hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ble gjen nom snitt-
lig for bruk av mor fin re du sert fra 28 652 ora le 
mor fin ek vi va len ter per år i pe ri oden 2010 – 13 
til 22 945 i pe ri oden 2014 – 17.

Det gjen nom snitt li ge for bru ket av ok sy ko-
don ved Gas tro kir ur gisk av de ling økte fra 210 
643 ora le mor fin ek vi va len ter per år i pe ri oden 
2010 – 13 til 376 322 i pe ri oden 2014 – 17. Ved Av-
de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi økte 
for bru ket av ok sy ko don fra gjen nom snitt lig 
28 922 ora le mor fin ek vi va len ter per år i pe rio-
den 2010 – 13 til 123 875 i pe ri oden 2014 – 17.

Ved Gas tro kir ur gisk av de ling var end rin gen 

i for bru ket ty de ligst for le ge mid ler gitt in tra-
ve nøst el ler sub ku tant, mens end rin gen ved 
Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi var 
mest mar kant for le ge mid ler ad mi nist rert per 
os.

Ketobemidon og pe ti din ble også for skre vet 
i stu die av de lin ge ne. I 2017 var for bru ket av 
ketobemidon ved Gas tro kir ur gisk av de ling 
225 ora le mor fin ek vi va len ter og ved Av de ling 
for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi 3 025 ora le 
mor fin ek vi va len ter. For pe ti din var til sva -
rende tall 3 000 og 0.

Dis ku sjon

Mens to tal for bru ket av opio i der har vist en 
be skje den øk ning i Norge i pe ri oden 1999 – 2013 
(7), har det de siste åre ne vært en ty de lig øk-
ning i bruk av ok sy ko don i både Norge, Sve ri ge 
og Dan mark (8). I vår un der sø kel se fant vi en 
klar øk ning i for bruk av ok sy ko don i beg ge 
stu die av de lin ge ne, mens for bru ket av mor fin 
ikke ble til sva ren de re du sert.

Det fin nes in gen fa sit på hva som vil være 
rik tig opio id for bruk i en kir ur gisk av de ling. 
Øk nin gen i for bru ket av opio i der be hø ver der-
for ikke være en ty dig ne ga tiv. Vi har ikke fun-
net over be vi sen de data som til si er at det ene 
le ge mid let er bedre eg net enn det and re (9), 
og det er hel ler ikke na sjo nal enig het om hva 
som bør være før s te valg for be hand ling av 
akutt og post ope ra tiv smer te i sy ke hus. Te -
maet har tid li ge re vært de batt ert i Tids skrif tet 

Fi gur 1  An tall be hand lings døgn ved Gas tro kir ur gisk av de ling og Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ved 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge i pe ri oden 2010–17.

Se også lederartikkel side 1210
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I USA er det do ku men tert at mar keds fø rin-
gen av ok sy ko don har vært of en siv og til dels 
mis vi sen de (2). Vi vet ikke i hvil ken grad mar-
keds fø rin gen av ok sy ko don kan ha med vir ket 
til prak sis end rin ger i Norge (13).

Stu di en har be grens nin ger og svak he ter. Vi 
kan ikke være sik re på at re sul ta te ne fra de to 
in klu der te av de lin ge ne er re pre sen ta ti ve for 
and re kir ur gis ke av de lin ger ved Uni ver si tets-
sy ke hu set Nord-Norge. Vi har in gen opp lys-
nin ger om fag li ge be grun nel ser for at le ge ne 
for skrev som de gjor de, og vi har hel ler ikke 
stu dert sam men hen gen mel lom opio id for-
bruk, dia gno se ko der og type kir ur gisk inn-
grep som ble ut ført. Opio id for bru ket i den ne 
stu di en om fatt er ikke bare be hand ling av 
post ope ra tiv smer te, men også pa si en ter med 
akutt smer te som ikke har gjen nom gått kir-
ur gi, pa si en ter inn lagt med for ver ring av 
smer te til stan der og pa si en ter med et etab lert 
uhen sikts mes sig for bruk av me di ka men ter 
og rus mid ler.

Vi kon klu de rer med at for bru ket av opio -
ider økte ved beg ge stu die av de lin ge ne, og at 
ok sy ko don ut gjor de størs te de len av den ne 
øk nin gen.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 24.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 22.4.2020, 
god kjent 7.5.2020.

i 2016 (10, 11). Til hen ger ne av ok sy ko don som 
førstevalgsopioid ved post ope ra tiv og an nen 
akutt sterk smer te ar gu men ter te med for ut-
sig bar ab sorp sjon per oralt (12), ras ke re an-

slags tid, få ak ti ve me ta bo litt er og mind re nyre-
av hen gig eli mi na sjon. Mot de batt an te ne men-
te det ikke var til strek ke lig do ku men tert at 
dis se for skjel le ne var av kli nisk be tyd ning (11).

Fi gur 2  For bruk av mor fin og ok sy ko don om reg net til ora le mor fin ek vi va len ter ved Gas tro kir ur gisk av de ling  
og Av de ling for hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge i pe ri oden 2010–17.

MAR THE A. PET TER SEN
er me di sin stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TRUDE I. SMUK KE STAD
er me di sin stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SID SEL KRISTIANSEN
er far ma søyt og med lem av le ge mid del ko mi te en 
ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

AS LAK JOHANSEN
er spe sia list i ane ste sio lo gi og av de lings over le ge. 
Han er sty re med lem i Norsk for en ing for smer te-
me di sin.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LARS MA RI US YT RE BØ
lars.marius.ytrebo@unn.no
er spe sia list i ane ste sio lo gi, over le ge og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Knu ter i tyreoidea  
– ut red ning og opp føl ging

Knu ter i tyreoidea er van lig. Ved økt 
bruk av bil de dia gnos tikk på vi ses 
 fle re knu ter som til fel di ge funn.  
De al ler fles te er be nig ne og tren
ger in gen be hand ling. Sy ste ma tisk 
ul tra lyd un der sø kel se ut ført av lege 
med god kom pe tan se, even tu elt 
kom bi nert med cy to lo gisk prø ve 
taking, vil i stor grad kun ne av kla re 
hvil ke knu ter som kre ver opp føl ging.

Knu ter i tyreoidea er en van lig kli
nisk pro blem stil ling. Epi de mio lo
gis ke stu di er har vist at pre va len
sen av pal pab le knu ter hos voks ne 
er om kring 5 % hos kvin ner og 1 % 
hos menn (1). Un der sø kel ser med 

høy opp lø se lig ul tra lyd kan av dek ke knu ter i 
tyreoidea hos 19 – 68 % av til fel dig un der søk te 
per so ner (1).

For kli ni ke re og ra dio lo ger uten er fa ring in
nen tyreoideadiagnostikk kan det være ut ford
ren de å ut re de og vur de re knu ter i tyreoidea. 

Med bak grunn i Na sjo nalt hand lings pro gram 
med ret nings lin jer for ut red ning, be hand ling og 
opp følg ning av kreft i skjold brusk kjer te len som 
ble ut gitt i 2017 (2), ny ere in ter na sjo nal litt e ra
tur og egne er fa rin ger vil vi an  be fa le en frem
gangs måte for mål rett et ut red ning av knu ter 
i tyreoidea.

De fles te knu ter i tyreoidea er be nig ne 
(87 – 95 %) (3). Må let med ut red nin gen er å 
iden ti fi se re den lil le grup pen pa si en ter med 
kreft i tyreoidea, og sam ti dig unn gå unød ven
di ge un der sø kel ser av pa si en ter med god 
artede knu ter. God anam ne se og pal pa sjon 
ut ført av un der sø ken de lege er av gjø ren de i 
den kli nis ke vur de rin gen.

Alle hen vis nin ger til bil de dia gnos tikk skal 
in ne hol de de tal jer om sy ke his to ri en og den 
kli nis ke un der sø kel sen (ram me 1). I de sjeld ne 
til fel le ne der mis tan ken om kreft er stor, bør 
pa si en ten hen vi ses di rek te til pak ke for løp for 
kreft i spe sia list hel se tje nes ten (ram me 2).

De fles te pa si en ter med kli nisk el ler ra dio
lo gisk på vist knu te i tyreoidea blir hen vist til 
mål rett et ul tra lyd un der sø kel se på sy ke hus 
el ler rønt gen in sti tutt. Av hen gig av fun ne ne 
ved den ne un der sø kel sen av gjø res det om pa
si en ten er fer dig ut re det (be nignt ra dio lo gisk 

EVA SIG STAD
Av de ling for pa to lo gi
Kli nikk for la bo ra to rie me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let

KRIS TIN HOL GER SEN FA GER LID
Av de ling for ra dio lo gi og nu kle ær me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let

TROND HAR DER PAUL SEN
Sek sjon for bryst og endokrinkirurgi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Aker sy ke hus

ING RID NORHEIM
Tyreoideaseksjonen
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Aker sy ke hus

funn), og pa si en ten tren ger da ikke sup ple
ren de un der sø kel ser el ler ul tra lyd kon troll. 
Hen vis ning til ny kon troll med ul tra lyd an be
fa les kun der som det til kom mer nye symp to
mer (ram me 1) el ler funn som er alar me ren de 
(ram me 2). Det bør frem kom me klart av ul tra
lyd be skri vel sen hvor vidt det er be hov for vi
de re ut red ning med ultralydveiledet finnåls
cytologi (FNC). Pa si en ten bør da hen vi ses til 
et sen ter hvor dett e kan ut fø res.

Det er stor va ria sjon i kom pe tan sen til le 
gene som ut fø rer den ini tia le ul tra lyd un der
sø kel sen. Om ut red nin gen ikke er kon klu siv, 
for eks em pel ved sub op ti mal ul tra lyd vur de
ring el ler mang len de mu lig het til prø ve ta
king med fin nål, må pa si en ten un der sø kes på 
ny og even tu elt hen vi ses til et kom pe tan se
sen ter for tverr fag lig vur de ring og be hand
ling. Vi har de siste fem åre ne re gist rert en 
øk ning av hen vis nin ger til tverr fag lig vur de
ring på rundt 50 % ved vårt kom pe tan se sen ter 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

De siste ti å re ne har an tal let kreftt il fel ler i 
tyreoidea økt i Norge, og i 2018 var det 408 nye 
til fel ler (294 kvin ner og 114 menn) (4). Mor ta
li te ten ved tyreoideakreft er sta bil. Me di an 
al der ved dia gno se var 54 år i pe ri oden 
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Ram me 1 

Kliniske opplysninger som grunnlag  
for henvisning til ultralydundersøkelse 
av hals.

Anamnese og klinisk vurdering  
av kreftrisiko

Tidligere strålebehandling av hodet eller 
halsen

Familiær disposisjon for tyreoideakreft

Alder under 18 år og over 70 år (spesielt 
hos menn)

Rask vekst av en knute

Klinisk undersøkelse med palpasjonsfunn

Hard konsistens, fiksert lesjon, palpable 
lymfeknuter (se alarmsymptomer i ramme 2)

Persisterende dysfoni (hes stemme),  
dysfagi eller dyspnoe (se alarmsymptomer  
i ramme 2)

Blodprøver

TSH, fritt tyroksin (fT4), fritt trijodtyronin 
(fT3), antistoff mot tyreoideaperoksidase 
(anti-TPO) og s-kalsium (ev. kalsitonin)

Ram me 2 

Symptomer og funn som krever rask 
utredning og henvisning til pakkeforløp 
(2).

Alarmsymptomer

Palpabel tumor og minst ett av følgende:

Fiksert tumor

Rask vekst av tumor

Nyoppstått heshet

Blodig hoste

Nyoppståtte svelge- og pustevansker

Nyoppståtte smerter

Barn (under 18 år) med knute i tyreoidea

Radiologiske funn, molekylære funn eller 
celleforandringer ved finnålscytologi

Malignitetssuspekte funn på CT- eller ultra-
lydundersøkelse

Bethesda-gruppe 5 og 6

BRAF-mutasjon

2014 – 18, og har vært nær mest uend ret fra 1984 
(4). Økt bruk av bil de dia gnos tikk har bi dratt 
til at fle re til fel ler av kreft i tyreoidea opp da
ges. De fles te kreft knu te ne er kar si no mer med 
god pro gno se (5). Me ta sta ser ut gjør kun 0,2 % 
av ma lig ne tu mo rer i tyreoidea i ru ti ne dia
gnos tikk (5), og blir i all ho ved sak av dek ket og 
hånd tert i spe sia list hel se tje nes ten.

Mo der ne og ade kvat ul tra lyd dia gnos tikk 
kan i stor grad skille malignitetssuspekte knu
ter fra be nig ne. Sam men med et ade kvat cy
to lo gisk ma te ria le vil det som re gel kun ne 
stil les en dia gno se som er så sik ker at den kan 
gi grunn lag for be slut ning om vi de re for løp. 
Det er vik tig at den som ut fø rer ul tra lyd un
der sø kel sen, har god er fa ring og kom pe tan se 
i vur de ring av knu ter i tyreoidea. Økt fo kus på 
opp læ ring i ul tra lyd dia gnos tikk av tyreoidea 
og etab le ring av sent re med mu lig he ter for 
ultralydveiledet finnålspunksjon og even tu elt 
til ste de væ rel se av scree ner (bio in gen iør) el ler 
cy to log un der prø ve ta kin gen, vil kun ne bi dra 
til at fle re pa si en ter får sine knu ter av klart ved 
før s te ul tra lyd vur de ring. På noen in sti tu sjo
ner, der cytopatologene selv ut fø rer ul tra lyd
un der sø kel sen og even tu ell med føl gen de 
punk sjon, opp nås høy treff sik ker het (6). Dett e 
kre ver imid ler tid en til strek ke lig be man ning 
av ultralydkompetente cytopatologer.

Ru ti ne mes sig an ven del se av stan dar di ser te 
ma ler for be sva rel se av ul tra lyd un der sø kel se 
og cy to lo gisk vur de ring vil kun ne bi dra til en 
sik re re dia gno se (7). En sam let vur de ring av 
kli nis ke funn, ul tra lyd un der sø kel ser og cy to
lo gisk prø ve ta king av gjør det vi de re for lø pet 
for pa si en ten. Et godt tverr fag lig sam ar beid 
mel lom kli ni ker, ra dio log og pa to log er av gjø
ren de for å opp nå en mest mu lig sik ker dia
gno se, og vil være til stor hjelp for å av kla re 
til fel ler der det er dis kre pans mel lom kli nis ke 
funn og funn ved ul tra lyd un der sø kel se el ler 
cy to lo gisk vur de ring.

Bil de dia gnos tikk

Ul tra lyd er den beste bil de mo da li te ten til å 
vur de re og ka rak te ri se re knu ter i tyreoidea og 
kan av kla re om det er in di ka sjon for finnåls
cytologi. Hos pa si en ter uten ri si ko fak to rer for 
ut vik ling av kreft i tyreoidea skal ul tra lyd un
der sø kel se ikke ut fø res som screen ing. Ul tra
lyd an be fa les hel ler ikke ru ti ne mes sig ved 
hypo el ler hy per ty re ose. Der som pa si en ten 
har pal pab le knu ter, øken de knu te stru ma, 
for stør re de lym fe knu ter på hal sen el ler kli

nisk mis tan ke om ma lign le sjon, skal ul tra lyd
un der sø kel se av hal sen ut fø res. Ved pla ger og 
ube hag over kjer te len må kli ni ke ren vur de re 
om pa si en ten skal hen vi ses til ul tra lyd.

En nor mal tyreoideakjertel er velavgrenset 
med ho mo gen ekko struk tur ved ul tra lyd. 
Hos voks ne er leng den av hver lapp van lig vis 
4 – 6 cm og bred den/tyk kel sen opp til 2 cm. 
Nor malt tyreoideavolum hos kvin ner er 
10 – 15 ml og hos menn 12 – 18 ml (8). Ved vur
de ring av en tyreoideaknute skal stør rel se og 
lo ka li sa sjon be skri ves. Knu tens ekkogenisi
tet, form, av grens ning, for kalk nin ger og vas
kularisering samt even tu el le tegn til vekst 
uten for tyreoidea bør nøye be skri ves. Hvis 
pa si en ten har fle re knu ter, må hver av dis se 
vur de res.

En ty pisk be nign tyreoideaknute har et cys
tisk el ler spongiøst (svamp ak tig) preg, er vel
avgrenset og har oval form (fi gur 1a). Hvis pa
si en ten har fle re ens ar te de og velavgrensede 
knu ter i en for stør ret kjer tel, er dis se som re gel 
be nig ne og un der sø kes ikke nær me re cy to lo
gisk. Kon troll med ul tra lyd un der sø kel se ut fø
res kun der som det til kom mer symp to mer 
el ler funn som er alar me ren de (ram me 2).

Malignitetssuspekte tyreoideaknuter er 
gjer ne so li de og lav/hypoekkogene, har ure
gel  mes sig av grens ning og ir re gu lær form og 
kan in ne hol de mik ro for kalk nin ger (fi gur 1d). 
Dis se knu te ne må un der sø kes vi de re med fin
nålscytologi.

Ved mis tan ke om kreft i tyreoidea skal hele 
hal sen un der sø kes med ul tra lyd for å se om 
det fore lig ger lym fe knu te me ta sta ser. En pa to
lo gisk lym fe knu te på hal sen kan være før s te 
tegn på kreft i tyreoidea (9).

I USA og fle re eu ro pe is ke land bru kes rap
por te rings sy ste mer (7, 10–12) med ul tra lyd 
krite ri er for å gra de re ri si ko en for ma lig ni tet. 
Slike sy ste mer sik rer stan dar di ser te ul tra lyd
be skri vel ser og kan bedre kom mu ni ka sjo nen 
mel lom ra dio log, cy to log og kli ni ker. Ame ri
can Col le ge of Radiology (ACR) bru ker Thy roid 
Im aging Re porting and Data Sy stem (TIRAD) 
som klas si fi ka sjons sy stem ett er in spi ra sjon 
fra Breast Im aging and Re porting Data Sy stem 
(BI RAD). Eu ro pe iske ret nings lin jer an be fa ler 
en va ri ant av dett e: EUTIRAD (12). EUTIRAD 
klas si fi se rer hver knu te i en be stemt ri si ko
grup pe ut fra ul tra lyd kri te ri er. ACRTIRAD 
sam sva rer i ho ved sak med EUTIRAD (10, 13), 
men ACRTIRAD be reg ner ri si ko ved å sum me
re fle re ul tra lyd kri te ri er (13, 14). I hver ri si ko
grup pe blir be ho vet for finnålscytologi an gitt 
ut fra knu tens stør rel se (ta bell 1).

Den en kel te knu tes vaskularisering er ikke 
med i TIRADkri te ri e ne, men kan gi vik tig til
leggs in for ma sjon.

TIRAD er et over sikt lig rap por te rings sy stem 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Tabell 1  Kriterier for klassifisering av risiko for malignitet i tyreoidea basert på ultralydfunn. Tabellen viser klassifisering benyttet av American College of Radiology 
(ACR) og klassifisering benyttet av EU. Det amerikanske klassifiseringssystemet er basert på poeng ved ultralydfunn av knutenes sammensetning, ekkogenisitet, form, 
avgrensning og ekkogene foci. I det europeiske systemet klassifiseres funnene som angitt i tabellen (10, 12, 13). TIRAD = Thyroid Imaging Reporting and Data System.  
FNC = finnålscytologi.

Kategori Vurdering ACR-TIRAD
ACR-TIRAD 
Ultralydpoeng EU-TIRAD

EU-TIRAD 
Ultralydfunn

TIRAD 1 Normal, benign Ingen FNC /  
ingen kontroll

0 Ingen FNC / 
ingen kontroll

Ingen knuter

TIRAD 2 Ikke suspekt Ingen FNC /  
ingen kontroll

2 Ingen FNC / 
ingen kontroll

Cyste, spongiøs og svampaktig (blandet 
solid og cystisk)

TIRAD 3 Lav risiko FNC av knute  
≥ 2,5 cm 
Kontroll ≥ 1,5 cm

3 FNC av knute 
> 2 cm

Oval 
Velavgrenset 
Iso-/hypoekkoisk 
Ingen høyrisikotegn

TIRAD 4 Moderat suspekt / 
intermediær risiko

FNC av knute  
≥ 1,5 cm 
Kontroll ≥ 1 cm

4 – 5 FNC av knute 
> 1,5 cm

Oval 
Velavgrenset 
Middels hypoekkoisk 
Ingen høyrisikotegn

TIRAD 5 Høy risiko FNC av knute  
≥ 1 cm 
Kontroll ≥ 0,5 cm

7 og flere FNC av knute 
> 1 cm 
Kontroll/FNC 
< 1 cm

Minst ett av følgende høyrisikotegn: 
Irregulær form 
Irregulær avgrensning 
Mikrokalk 
Markert hypoekkoisk og solid

Fi gur 1  Ty pis ke ul tra lyd funn ved uli ke klas si fi se rin ger av ri si ko for ma lig ni tet i tyreoidea (TIRAD = Thy roid 
Im aging Re porting and Data Sy stem). a) Knu ten er oval, velavgrenset og svamp ak tig. Den har et be nignt preg 
(TIRAD 2). b) Knu ten er oval, velavgrenset og isoekkoisk. Det er lav ri si ko for kreft (TIRAD 3). c) Knu ten er oval, 
velavgrenset og mo de rat hy po ek koisk. Det er mo de rat ri si ko for kreft (TIRAD 4). d) Knu ten er uskarpt av gren set, 
in ne hol der mik ro kalk og er mar kert hy po ek koisk pe ri fert. Det er høy ri si ko for kreft (TIRAD 5).

a b

c d

som kan heve kva li te ten på ul tra lyd un der sø
kel se ne (ta bell 1, fi gur 1). Sy ste met kan også 
bi dra til å re du se re over dia gnos tikk. Vi vil 
fore slå at EUTIRAD bru kes som stan dard ved 
be sva rel se av ul tra lyd un der sø kel se av tyreo
idea. ACRTIRAD er imid ler tid li ke ver dig, og 
fin nes også som en en kel nett ba sert kal ku la
tor (15). Det bør kom me frem i sva ret hvil ket 
sy stem som er be nytt et.

Scin ti gra fi har in gen plass i dia gnos tikk av 
knu ter i tyreoidea. Det ut fø res bare om kon
sen tra sjo nen av sTSH (ty reoi dea sti mu le ren de 
hor mon) er lav, for å av dek ke (even tu elt ute
luk ke) et hyperfungerende ade nom (2).

Ame ri can Col le ge of Radiology har laget ret
nings lin jer (så kal te white pap er guide li nes) 
(16) for knu ter som blir på vist til fel dig ved CT 
og MRun der sø kel ser. De an be fa ler vi de re ut
red ning med ul tra lyd av knu ter stør re enn 
15 mm hos pa si en ter over 35 år og knu ter 
 stør re enn 10 mm hos pa si en ter un der 35 år 
(16). De nors ke ret nings lin je ne føl ger dis se 
 an be fa lin ge ne (2).

PETCT be nytt es ru ti ne mes sig ved ut red ning 
av fle re ty per kreft. Et til fel dig funn med økt 
opp tak av FDG (flu or18mer ket deoksyglu
kose) i tyreoidea er as so siert med ma lig ni tet 
hos rundt 30 % (16). Dis se pa si en te ne skal der
for hen vi ses til ul tra lyd med finnålscytologi 
(2, 16).
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Ultralydveiledet  
finnålscytologisk prø ve ta king
Det er på vist høy ere pro sent an del dia gnos tisk 
ma te ria le ved ultralydveiledet cy to lo gisk un
der sø kel se sam men lik net med palpasjonsvei
ledet cy to lo gisk un der sø kel se (17). Finnåls
cytologi skal der for ut fø res med ul tra lyd vei
led ning. Det an be fa les å bru ke tyn ne nå ler 
(25G el ler 27G, hhv. 0,46 mm og 0,36 mm i 
dia me ter) uten as pi ra sjon. Unn taks vis kan en 
23Gnål (0,60 mm i dia me ter) be nytt es ved 
 cys tis ke le sjo ner. Ultralydveiledet finnålscyto
logi sik rer at det blir stuk ket i «rik tig» knu te/ 
lesjon, og i rik tig om rå de i knu ten.

Cytopatologisk vur de ring  
av ma te ria le fra tyreoidea
Hen vis ning til cy to lo gisk un der sø kel se bør 
in ne hol de in for ma sjon om kli nis ke funn og 
funn ved ul tra lyd un der sø kel sen. Dett e er av
gjø ren de for at pa to lo gen skal kun ne gi en 
god vur de ring av pre pa ra tet, og for å unn gå 
feil tolk ning.

Cy to lo gisk vur de ring av finnålsutstryk fra 
tyreoidealesjoner føl ger den in ter na sjo na le 
Be thes daklas si fi ka sjo nen (18). Inn fø rin gen av 
den ne klas si fi ka sjo nen har bi dratt til at dia

gno se ne av gitt av pa to lo ge ne er mer en het 
lige, kon se kven te og enk le re for kli ni ker ne å 
for hol de seg til. Klas si fi ka sjons sy ste met ble 
in tro du sert in ter na sjo nalt i 2010, og ble opp
da tert og re vi dert i 2017. Be thes daklas si fi ka
sjo nen på cy to lo gis ke pre pa ra ter fra tyreoidea 
ble im ple men tert i Norge i 2013 – 14. Klas si fi ka
sjo nen er inn delt i seks grup per. Hver grup pe 
har en be teg nel se og er num me rert fra 1 til 6, 
der 1 er ueg net ma te ria le, 2 er sik kert be nignt 
ma te ria le, 3 er uav klart ma te ria le, 4 er neo
plastisk ma te ria le, 5 er malignitetssuspekt 
ma te ria le, og 6 er sik kert ma lignt ma te ria le. 
Det kan være små ny an ser mel lom uli ke la bo
ra to ri er med hen syn til klas si fi se rin gen av 
cy to lo gi ma te ria let i de seks grup pe ne, men 
klas si fi ka sjons sy ste met sy nes å være godt 
etab lert i mil jø ene som ut re der le sjo ner i ty
reoidea. Be thes daklas si fi ka sjo nen be skri ver 
også ri si ko en for ma lig ni tet for hver av de 
seks grup pe ne og gir kon kre te an be fa lin ger 
for vi de re hånd te ring. Dett e er nytt ig for le 
gene som er in vol vert i ut red nin gen. I Norge 
er det er fa rings mes sig for man ge ikkevurder
bare pre pa ra ter (Be thes dagrup pe 1). Er far ne 
le ger bør ut fø re den ultralydveiledete prø ve
ta kin gen for å øke an de len prø ver med dia
gnos tisk ma te ria le (Be thes dagrup pe 2 – 6) (18). 
Uav hen gig av hvem som punk te rer, vil det 
være en for del at en scree ner el ler cy to log er 

til ste de når finnålspunksjonen ut fø res, slik 
at kva li te ten på ma te ria let kan vur de res 
umid del bart, så kalt ra pid on-site eva lua ti on 
(ROSE) (19). Vår er fa ring er at et nært sam ar
beid mel lom le gen som ut fø rer un der sø kel
sen (ra dio log/kli ni ker), og scree ner/cy to log 
he ver kva li te ten på ut red nin gen.

Opp sum me ring

Knu ter i tyreoidea er van lig, og de al ler fles te 
er be nig ne. Ul tra lyd er den beste bil de mo da
li te ten til å vur de re knu ter i tyreoidea. For å 
heve kva li te ten på ul tra lyd un der sø kel se ne og 
for å unn gå over dia gnos tikk an be fa ler vi mål
rett et opp læ ring av alle som ut fø rer ul tra lyd 
av tyreoidea. Le gen som ut fø rer ul tra lyd un
der sø kel sen, bør bru ke et stan dar di sert rap
por te rings sy stem (TIRAD). Finnålscytologi bør 
ut fø res med ul tra lyd vei led ning. Til ste de 
væren de scree ner el ler cy to log vil kun ne bi
dra til å sik re prø ve kva li te ten. Mo der ne ut red
ning og be hand ling av knu ter i tyreoidea er 
av hen gig av tett sam ar beid mel lom kli ni ker, 
ra dio log og pa to log.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 2.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 12.5.2020, 
 godkjent 15.6.2020.

ÅSE TAN GE RUD
er spe sia list i ra dio lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EVA SIG STAD
er ph.d., spe sia list i pa to lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRIS TIN HOL GER SEN FA GER LID
er spe sia list i ra dio lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TROND HAR DER PAUL SEN
er spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i endokrinkirurgi 
og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ING RID NORHEIM
er dr.med., spe sia list i en do kri no lo gi og sek sjons
over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Cooper DS, Do her ty GM, Haugen BR et al. Re vised 

Ame ri can Thy roid As so cia ti on ma na ge ment 
guide li nes for pa ti ents with thy roid nod ules  
and diff er en ti at ed thy roid can cer. Thy roid 2009; 
19: 1167 – 214. 

2 Hel se di rek to ra tet. Thyreoideakreft (skjold brusk
kjer tel kreft) – hand lings pro gram.  Lest 20.5.2020.

3 Russ G, Leboulleux S, Leenhardt L et al. Thy roid 
incidentalomas: epidemiology, risk strat i fi ca tion 
with ult ra sound and workup. Eur Thy roid J 2014;  
3: 154 – 63. 

4 Can cer in Norway. 2018. Oslo: Kreft re gis te ret, 2019.  
Lest 20.5.2020.

5 Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G et al. WHO 
clas si fi ca tion of tumours of endocrine or gans. 
Lyon: International agency for re search on can cer 
(IARC), 2017.

6 Sau er T, Dough ty RW, Orzsagh V et al. The cyto
pathologist in the hos pi tal – Based Fnac cli nic: US 
image guid ance is our new tool to an even bett er 
Fnac prac tice. Mat hews Journal of Cytology and 
His tol o gy 2018; 2: 1 – 10. 

7 Tessler FN, Mid dle ton WD, Grant EG et al. ACR 
thy roid im aging, re porting and data sy stem 
(TIRADS): white pap er of the ACR TIRADS com 
mittee. J Am Coll Radiol 2017; 14: 587 – 95. 

8 Dighe M, Barr R, Bojunga J et al. Thy roid ult ra
sound: sta te of the art part 1–thy roid ult ra sound 
re porting and diff u se thy roid diseases. Med Ultra
son 2017; 19: 79 – 93. 

9 Cole man SC, Smith JC, Bur key BB et al. Longstand
ing la te ral neck mass as the ini tial man i fes ta tion 
of welldiff er en ti at ed thy roid car ci no ma. Laryngo
scope 2000; 110: 204 – 9. 

10 Grant EG, Tessler FN, Ho ang JK et al. Thy roid 
ult ra sound re porting lex i con: white pap er of the 
ACR thy roid im aging, re porting and data sy stem 
(TIRADS) com mitt ee. J Am Coll Radiol 2015; 12: 
1272 – 9. 

84



12 54 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140

KLINISK OVERSIKT

11 Mid dle ton WD, Teefey SA, Rea ding CC et al. Multi 
institutional anal y sis of thy roid nodule risk strati 
fi ca tion using the Ame ri can Col le ge of Radiology 
Thy roid Im aging Re porting and Data Sy stem. AJR 
Am J Roentgenol 2017; 208: 1331 – 41. 

12 Russ G, Bonnema SJ, Er do gan MF et al. Eu ro pean 
Thy roid As so cia ti on guide li nes for ult ra sound 
ma lig nan cy risk strat i fi ca tion of thy roid nod ules 
in adults: the EUTIRADS. Eur Thy roid J 2017; 6: 
225 – 37. 

13 Diaz F, Garcia Duitama I, Radosevic A et al.  
ACRTIRADS and EUTIRADS, are they so diff e  

rent? Eu ro pean Congress of Radiology 2019.  
doi: 10.26044/ecr2019/C2490.

14 Fish SA. ACR TIRADS is best to de crease the num ber 
of thy roid bi op sies and main tain ac cu ra cy. Clin 
Thyroidol 2019; 31: 113 – 6. 

15 ACR TIRADS cal cu la tor.  Lest 20.5.2015.
16 Ho ang JK, Lan ger JE, Mid dle ton WD et al. Man 

aging in ci den tal thy roid nod ules detected on 
im aging: white pap er of the ACR In ci den tal 
Thy roid Fin dings Com mitt ee. J Am Coll Radiol 
2015; 12: 143 – 50. 

17 Can AS, Pe ker K. Com par i son of palpationver sus 

ult ra soundguided finenee dle aspi ra tion bi op sies 
in the eva lua ti on of thy roid nod ules. BMC Res 
No tes 2008; 1: 12. 

18 Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Be thes da sy stem for 
re porting thy roid cytopathology. Thy roid 2017;  
27: 1341 – 6. 

19 Ji ang D, Zang Y, Ji ang D et al. Val ue of ra pid onsite 
eva lua ti on for ult ra soundguided thy roid fine 
nee dle aspi ra tion. J Int Med Res 2019; 47: 626 – 34. 

Lytt til Tidsskriftets  
nye podkast
N Y  E P I S O D E  H V E R  14 .  DAG 

I Stetoskopet snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.



12 55TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140:  12 55–60

NOE Å LÆRE AV

GURI GRIM NES
guri.grimnes@unn.no
En do kri no lo gisk sek sjon
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet

JO HAN SVART BERG
En do kri no lo gisk sek sjon
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet

Mann i 60-åre ne  
med tung pus tet het og øde mer

En mann i 60-åre ne ble inn lagt med 
øde mer, tung pus tet het og hy per ten-
sjon. Det var star ten på et lang truk-
kent og uvan lig syk doms for løp med 
dia gnos tis ke og be hand lings mes sige 
ut ford rin ger.

En mann i 60-åre ne med kjent ast ma, 
kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom og se-
bo re isk ek sem ble un der en fe rie inn-
lagt i sy ke hus grun net øken de he vel se 
i an sik tet og un der eks tre mi te te ne 
samt dys pné som had de vart noen 

uker. Han sto på tiotropiumbromid, mon te lu kast 
og sim vas ta tin, og had de brukt betametason-
salve inn til for to må ne der si den. Han had de 
røykt cir ka én pak ke to bakk per uke, men slut et 

fire år før det ak tu el le. Gjen nom fle re år had de 
han mer ket re du sert mus kel kraft, mer ir ri ta belt 
hu mør, øken de buk om fang og ten dens til blå mer-
ker.

Kli nisk un der sø kel se vis te at pa si en ten var 
 afe bril, med blod trykk 195/118 mm Hg, re spi ra-
sjons fre kvens 24 per mi nut, re gel mes sig puls på 
96 slag/min og SaO2 94 %. Vek ten var 81 kg, mot 
selvoppgit 71 kg to må ne der tid li ge re. Han had de 
ge ne ra li sert ødem, prok si mal myo pa ti og rundt 
an sikt, men ikke fet an sam ling i nak ken el ler 
striae.

He ma to lo gis ke blod prø ver vis te nor ma le funn, 
CRP 13 mg/l (re fe ran se ver di < 5), glu ko se 11,2 
mmol/l (4,2 – 6,3), HbA1c 54 mmol/mol, ka li um 
2,3  mmol/l (3,5 – 4,4) og krea ti nin 66 µmol/l 
(60 – 105). Han had de let tro po nin T-stig ning med 
69 – 57 ng/l (< 15) og nor ma le proBNP-ver di er. EKG 
vis te si nus ryt me med ne ga tiv T i nedreveggsav-
ledninger og ST-de pre sjo ner i V3–V6. Ek ko kar dio-

RAG NAR MARTIN JOA KIM SEN
En do kri no lo gisk sek sjon
Uni ver si tets sy ke hu set i Nord-Norge

Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet

INA BEA TE OLSEN
Lun ge me di sinsk av de ling
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

GUN NAR OLTMANNS
Abdomenseksjonen
Rønt gen av de lin gen
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet

EI RIK KJUS AAH LIN
Gas tro kir ur gisk av de ling
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

LINE MOI
Av de ling for kli nisk pa to lo gi
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

gra fi vis te ejek sjons frak sjon 55 % og mu lig let 
ned sat kon trak ti li tet i sep tum ba salt. CT tho rax 
vis te in gen tegn til lun ge em bo li. CT ab do men og 
bek ken vis te be ty de lig økt tet het i krøset, som ga 
mis tan ke om pannikulit el ler pankreatitsekvele 
med fet vevs nek ro se.

Ved akutt inn leg gel se på grunn av dys pné og 
øde mer er det fle re til stan der som må vur de-
res, in klu dert hjer te svikt og lun ge em bo li. 
Man fant ett er ini tial ut red ning ikke hol de-
punk ter for dett e. Symp to mer og funn ga mis-
tan ke om hyperkortisolisme.

Hor mon blod prø ver vis te morgenkortisol 1 620 
nmol/l (130 – 600), ad re no kor ti ko tropt hor mon 
(ACTH) 9,6 pmol/l (2,0 – 11,4), ty reoi dea sti mu le ren-
de hor mon (TSH) 0,24 mIE/l (0,2 – 4,3), frit ty rok sin 
(FT4) 7 pmol/l (9 – 22), fol lik kel sti mu le ren de hor-
mon (FSH) 4,6 IU/l (< 12), lu te ini se ren de hor mon 
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(LH) 1,5 IU/l (< 9), tes to ste ron 2,3 nmol/l (10 – 28), 
sek su al hor mon bin den de glo bu lin (SHBG) 24 
nmol/l og pro lak tin 170 mIU/l (86 – 324). Kor ti sol-
ni vå et på kvel den var 1 270 nmol/l.

Sam men med det kli nis ke bil det ga for høy et 
kor ti sol uten døgn va ria sjon og ACTH i øvre 
nor mal om rå de mis tan ke om ACTH-av hen gig 
Cushings syn drom. Slike ver di er kan imid ler-
tid også ses som fy sio lo gisk re spons på en 
akutt syk dom. Fi gur 1 vi ser krop pens re gu le-
ring av kor ti sol pro duk sjon.

Det ble ut ført kort dek sa me ta son-sup pre sjons test 
(ram me 1) (1), hvor morgenkortisol var 1 050 
nmol/l, dvs. upå vir ket.

Suppresjonstesten styr ket mis tan ken om 
 Cushings syn drom. Med så pass høye ACTH-
ver di er er au to nom pro duk sjon i bi ny re ute-
luk ket, men det vil være usik kert om det er 
hy po fy se tu mor el ler ek to pisk pro duk sjon som 
har for år sa ket ver di ene. Nær me re av kla ring 
ba se res på at en ACTH-pro du se ren de hy po  fyse-
tu mor til en viss grad lar seg på vir ke av sed-
van li ge re gu le rings me ka nis mer (ram me 1).

Det ble gjort dek sa me ta son-suppresjonstest over 
to døgn og CRH-test, uten at kor ti sol- el ler ACTH-
ver di ene end ret seg. MR hy po fy se vis te nor ma le 
funn.

Pa si en ten had de også på virk ning av fle re hy-
po fy se ak ser, med lav tes to ste ron ver di sam-
men med lave go na do tro pin ver di er (hy po go-
na do trop hypogonadisme) samt lav TSH-ver di 
sam men med lav FT4-ver di (se kun dær hy po -
tyreo se). Beg ge kun ne peke mot hypofysær 
syk dom, hvor mang len de sti mu le ring fra hy-
po fy sen med fø rer svek ket hor mon pro duk-
sjon i ende or ga ne ne te stik ler og tyreoidea. 
Imid ler tid kan al vor lig syk dom gi suppresjon 
av gonadotrop akse (1), og tyreoideaprøvene 
kun ne pas se med ikke-ty reo idal syk dom (2).

Pa ral lelt med pri mær ut red nin gen ble pa -
sien ten satt på be hand ling for hy per ten sjon, 
hy po ka le mi og hy per gly ke mi i form av spiro-
nolakton, amlodipin, ka li um klo rid og in su lin. 
Sam let ga re sul ta te ne mis tan ke om ek to pisk 
Cushings syn drom, og han ble ett er seks da-
ger over flytt et til sitt lo ka le uni ver si tets sy ke-
hus for vi de re ut red ning. All menn til stan den 
var da be ty de lig bedre.

Ny CT tho rax og ab do men ble tat ti da ger et er 
for ri ge CT. Igjen fant man en 10 × 15 cm stor opp-
fylning i mesenteriet. Ved bi op si fra oppfylningen 
ble det kun på vist bin de vev og om rå der med 

 muciner. Det var ikke på vis ba re cel ler i ru ti ne far-
get snit. Im mun his to kje mis ke un der sø kel ser var 
ne ga ti ve for de nevroendokrine mar kø re ne kro-
mogranin, synaptofysin og CD56 samt epi tel  mar-
kø ren cytokeratin (CK). Det var usik kert om bi op-
si ma te ria let var re pre sen ta tivt. Karsinoembryo-
nalt an ti gen (CEA) og gly ko pro te i net CA125 i se-
rum var beg ge nor ma le. Sam let set opp fat et vi 
oppfylningen som mu lig fet vevs nek ro se.

Regranskning av de to tid li ge re CT-un der sø kel-
se ne vis te en rund kontrastladende kaviterende 
for tet ning på 16 mm (fi gur 2) i venst re un der lapp 
nær øsofagus. Tran sø so fa geal ul tra lyd med fin-
nålsaspirasjonscytologi på vis te noen få grup per 
tet lig gen de cel ler med ty de li ge cel le gren ser, lite 
cy to plas ma og kjer ner med let kor net kro ma tin 
uten ty de lig nu kleol. Cel le ne ble opp fat et som 
let aty pis ke, men av uviss opp rin nel se. I til legg 
in ne holdt prø ven re gel mes si ge plateepitelceller 
og sann syn lig re ak tivt sy lin der epi tel, an tat fra 
stikkanal gjen nom øsofagus og lun ge. Ma te ria let 
var for spar somt for im mun his to kje mis ke un der-
sø kel ser.

To uker et er finnålsaspirasjonscytologien ble 
det ble gjort po si tron emi sjons to mo gra fi (PET) 
med fluorodeoksyglukose (FDG) og CT som vis te 
økt opp tak av fluorodeoksyglukose i dis ta le de ler 
av øsofagus samt i lun ge for and rin gen. Opp ta ket 
kun ne skyl des gjen nom gåt pro se dy re, og man 
plan la der for gjen tat un der sø kel se et er 5 – 6 uker. 
Pa si en ten var imid ler tid blit dår li ge re, og man 
star tet be hand ling med ketokonazol.

Me di ka men tell be hand ling av hyperkortiso-
lisme ba se rer seg på hem ming av for skjel li ge 
ledd i ste ro id syn te sen. Ketokonazol hem mer 
fle re en zy mer i ste ro id syn te sen, har lang somt 
inn sett en de ef ekt og kan gi blant an net gy-
ne ko ma sti og levertoksisitet. Metyrapon gir 
ras ke re ef ekt og hem mer kun siste trinn av 
kor ti sol syn te sen. Sam ti dig øker ni vå ene av 
binyreandrogener, som kan gi hir su tis me hos 
kvin ner. Etomidate har også rask ef ekt og 
 ad mi nist re res in tra ve nøst. Dett e bru kes som 
ane ste si mid del, kan gi se da sjon og kre ver at 
pa si en ten blir over vå ket. Vårt valg var prag-
ma tisk ba sert på hva som var til gjen ge lig in-
nen ri me lig tid.

Tre uker se ne re ble pa si en ten inn lagt med buk-
smer ter, kval me og opp kast. Han had de ut spilt 
buk med pal pa sjons smer ter i epigastriet, nor -
male tarm ly der og høye in flam ma sjons mar kø rer. 
Det ble star tet be hand ling med cefotaksim mot 
in fek sjon uten sik kert fo kus. CT ab do men vis te 
vok  sende oppfylning som nå strakk seg fra me-
senteriet og opp til pan kre as og duo de num. CRP 
steg til 443 mg/l, og an ti bio ti ka ble end ret til 

Ram me 1 

Utredning ved Cushings syndrom (1)

1. Primærutredning ved mistanke  
om Cushings syndrom

a)  Kort deksametason-suppresjonstest:  
1 mg deksametason gis kl 23. Neste 
morgen kl. 8 måles kortisol, som skal 
være supprimert (< 50 nmol/l). Falskt 
høy verdi kan ses ved:

rask nedbryting av deksametason, f.eks. 
ved enzyminduksjon grunnet annen 
medikasjon (fenytoin, karbamazepin, 
glitazoner)

økt kortisolbindende globulin på grunn 
av østrogentilskudd/p-piller

b)  Døgnurinsamling med måling av fritt 
kortisol. Feilkilder:

ufullstendig samling (falskt lav verdi)

stort urinvolum (falskt høy verdi)

alvorlig stress, akutt sykdom, depresjo-
ner, fedme, polycystisk ovariesyndrom 
(falskt høy verdi)

nyresvikt (GFR<30 ml/min (falskt lav 
verdi)

c)  Spyttkortisol kveld. Falskt forhøyet verdi 
kan ses ved:

Blodtilblanding fra munnslimhinne

Unormal døgnrytme

2. Videre utredning etter påvist Cushings 
syndrom

Ved videre utredning skal man skille ACTH-
avhengig fra ACTH-uavhengig Cushings 
syndrom. ACTH måles på morgenen kl. 8–9:

ACTH > 4,4 pmol/l = ACTH-avhengig

ACTH < 2,0 pmol/l = ACTH-uavhengig

ACTH 2,0–4,4 pmol/l = gråsone

3. Videre utredning ved ACTH-avhengig 
Cushings syndrom

Ektopisk ACTH-overproduksjon skal skilles 
fra ACTH-produserende hypofysetumor. 
Dette er basert på at en hypofysetumor til 
en viss grad lar seg påvirke av sedvanlige 
reguleringsmekanismer.

Utvidet deksametason-suppresjonstest: 
Deksametason 0,5 mg × 4 gis over to dager, 
og serum-kortisol måles påfølgende mor-
gen. Kortisol forventes å falle minst 30 % 
ved ACTH-produserende hypofysetumor.

CRH-test: 100 µg kortikotropinfrigjørende 
hormon (CRH) injiseres, og s-kortisol og 
ACTH måles før injeksjon og etter 15 og  
30 minutter. En ACTH-produserende hypo-
fysetumor responderer på dette med 
stigning i nivåer av ACTH og kortisol,  
hvor kortisol forventes å stige minst 20 % 
ved ACTH-produserende hypofysetumor.
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piper acil lin/tazobaktam. Blod kul tu re ne var ne ga-
ti ve. Han var ved va ren de afe bril, men sam ti dig 
immunsupprimert pga. steroidoverproduksjon. 
På vi tal in di ka sjon ble det ut ført la pa ro to mi. Man 
fant en stor ab scess og nek ro tisk vev, som ved nek-
ro ti se ren de pan krea tit. Ab scess hu len ble tømt og 
dren inn lagt.

Et er hvert tøm te det seg gal le lig nen de væs ke i 
dre ne ne, og man mis tenk te tynn tarms per fo ra-
sjon. Det ble gjort gas tro sko pi, uten tegn til per-
fo ra sjon av duo de num, men ved re ope ra sjon fant 
man en per fo ra sjon helt mot Treitz’ li ga ment. 
Den ne ble luk ket. Kromogranin A-ver di en var let 
for høy et, på 10 nmol/l (< 6). Ny FDG-PET/CT ble 
ut ført, og det ble ikke set økt FDG-opp tak knyt et 
til lun ge tu mor/øsofagus, som ved før s te un der sø-
kel se. Oktreotidscintigrafi av dek ket hel ler ikke 
pa to lo gisk ak ku mu la sjon av somatostatinresep-
torpositivt vev.

Ut red nin gen så langt vis te ikke en ty dig at det 
fore lå en ACTH-pro du se ren de lun ge tu mor. 
Kromogranin A-ver di en, som er økt ved de 
fles te nevroendokrine tu mo rer, var lett for-
høy et. Imid ler tid var prø ven tatt ett er at pa -
sien ten had de be gynt med protonpumpe-
hemmer, hvil ket kan gi falskt for høy e de ver-
di er. Dess ver re ble det ikke fan get opp at pa-
si en tens glu ko se nivå var for høy et ved den 
and re FDG-PET-un der sø kel sen, noe som øker 
ri si ko en for falskt ne ga ti ve funn.

Pa si en ten kom seg greit et er ope ra sjo nen og ble 
ut skre vet til opp tre ning på sy ke hjem. Be hand ling 
med ketokonazol ble et er hvert end ret til mety-
rapon, da det lot seg skaf e. Han kom seg raskt 
un der re ha bi li te rings opp hol det, og all menn til-
stan den var be ty de lig bedre da han en må ned 
se ne re ble inn lagt for ny eva lue ring. Den ne gan-
gen had de han morgenkortisol på 755 nmol/l 
(ACTH 18,7  pmol/l) og kvelds ver di 393 nmol/l 
(ACTH 11,2 pmol/l). Kor ti sol ver di en falt til 140 
nmol/l et er kort dek sa me ta son-suppresjonstest. 
Døgnurinmåling vis te frit kor ti sol på 267 nmol/ 
24  t (45 – 272 nmol/24 t).

Vi tol ket ten den sen til nor ma li se ring av kor-
ti sol ver di ene til at det hele had de vært en fy-
sio lo gisk re spons på in ter kur rent syk dom. 
Mis tan ken om at det fort satt kun ne fore lig ge 
en ACTH-pro du se ren de tu mor, var der med 
svek ket.

Be hand lin gen med metyrapon, spironolakton og 
amlodipin ble av slut et. Pa si en ten fikk opp tre-
ning og gjeninnhentet grad vis vekt og mus ku la-
tur. Fire må ne der et er ope ra sjo nen var blod tryk-
ket nor malt uten me di ka sjon og vek ten 68 kg. 

Yt er li ge re 12 må ne der et er det e var kli nisk sta-
tus til freds stil len de, og morgenkortisol 266 
nmol/l. Opp føl gin gen ved en do kri no lo gisk po li kli-
nikk ble da av slut et.

Yt er li ge re to år se ne re ble det på kon troll hos 
lun ge lege be mer ket øken de sen tral fed me, og det 
ble målt kor ti sol kl. 14, som var 750 nmol/l. Han 
ble inn lagt for ny en do kri no lo gisk ut red ning. Her 
kom det frem at han det siste halv å ret på nyt var 
blit ho ven i an sik tet, fikk let e re blå mer ker og var 
mer uro lig. Han had de hy per ten sjon, 160/105 mm 
Hg, rundt an sikt og sen tral fed me med tyn ne eks-
tre mi te ter. Ben tet hets må ling av dek ket osteopeni 
med T-skår −1,9 i lår hal ser. Kor ti sol ver di ene var 
437 nmol/l mor gen og 529 nmol/l kveld, med kor-
re spon de ren de ACTH-ver di er 17,4 og 16,7 pmol/l. 
Kvelds ver di ene for kor ti sol i spyt var for høy et, og 
kor ti sol ble ikke sup pri mert ver ken et er kort el ler 
lang dek sa me ta son-suppresjonstest. Døgnurin-
samlingen vis te fort sat nor mal meng de frit kor-
ti sol, og MR hy po fy se vis te nor ma le funn. CT av-
dek ket cys tis ke for and rin ger i pan kre as med ut-
vi del se av pan kre as gang, og tu mo ren i venst re 
lun ges un der lapp mål te 17 mm og var blit mer 
ho mo gen. Tu mor ble be skre vet å ha bred tilfesting 
til pleu ra og kun ne være pleu ral. CT-fun net i pan-
kre as ble vur dert til ikke å være malignitetssus-
pekt, og kon troll med mag ne tisk resonanskolan-
giopankreatografi (MRCP) ble plan lagt seks må-
ne der frem i tid.

Ved regranskning av bil de ne fant man imid ler-
tid en hypervaskulær le sjon i co lon ascen dens 
som kun ne være for en lig med nevroendokrin tu-
mor (NET). Pa ral lelt kom prø ve sva re ne at pro-
gastrinfrigjørende pep tid (proGRP) var 4 053 ng/l 
(< 80 ng/l) og nev ron spe si fikk enolase (NSE) 9,5 
µg/l (< 12 µg/l).

På nytt fore lå mis tan ke om ek to pisk Cushings 
syn drom. For høy et proGRP styr ket mis tan ke 
om tu mor med nevroendokrin dif e ren sie-
ring, men si den lun ge le sjo nen var til nær met 
uend ret over tre år, FDG-opp tak ikke var økt 
på siste FDG-PET/CT el ler var syn lig på oktreo-
tidscintigrafi, og finnålsaspirasjonscytologi 
tid li ge re var gjort, ville vi av ven te re sul ta te ne 
fra plan lagt ko lo sko pi vur de ring før ny lun ge-
ut red ning.

Ved ko lo sko pi un der sø kel se gjen fant man in gen 
tu mor i co lon ascen dens, men små po lyp per len-
ger dis talt. His to lo gi vis te tu bu læ re ade no mer 
med lav gra dig in tra epi te li al neo pla si. Kromo-
granin A-ver di en var nå 5,6 nmol/l (end ret ref. 
< 3,5). Ny oktreotidscintigrafi var ne ga tiv. Før 
plan lagt lun ge ut red ning ble pa si en ten inn lagt 
med mus kel svak het, ge ne rell he vel se og psy kisk 
uro. Kor ti sol- og ACTH-ver di er var sti gen de til hen-

holds vis rundt 900 nmol/l og 22 pmol/l både mor-
gen og kveld. Kor ti sol i spyt kveld og kor ti sol i 
døgn urin var beg ge sterkt for høy et.

På bak grunn av tid li ge re sy ke his to rie, der vi 
had de kon klu dert med en fy sio lo gisk for bi -
gåen de kor ti sol øk ning, av ven tet vi opp start 
av me di ka men ter rett et mot kortisoloverpro-

ACTH

+

+

+ +

–

–

Hypotalamus

Stress

Effekter i kroppen

Hypofyse

Binyre

CRH

ACTH

Kortisol

Tumor

Fi gur 1  Re gu le ring av kor ti sol ut skil ling

Fi gur 2  Ak si al re kon struk sjon av CT-un der sø kel se 
med in tra ve nøs kon trast og lungeemboliprotokoll 
tatt ved før s te inn leg gel se. Hes ses lun ge tu mor 
(mar kert) me dia lt ba salt i venst re un der lapp. Lun-
ge tu mor er kaviterende, med for tyk ket vegg med 
bløtvevstetthet 40–50 HU.
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duksjon og plan la snar lig en do sko pisk ul tra-
lyd un der sø kel se og finnålsaspirasjonscyto-
logi av lun ge tu mor.

Pa si en ten ut vik let i mel lom ti den ma ge smer ter og 
ut spilt buk. Grun net re spi ra sjons be svær ble han 
lagt på in ten siv post med re spi ra sjons støt e. En do-
sko pisk ul tra lyd un der sø kel se måt e ut set es, men 
man gjor de ny FDG-PET/CT fire år et er siste un-
der sø kel se. Den ne gan gen var det økt FDG-opp tak 
ba salt i venst re underlappstumor (fi gur 3).

CT ab do men vis te funn for en lig med akut nek-
ro ti se ren de pan krea tit. Pa si en ten ble an set som 
ino pe ra bel grun net ko mor bi di tet og ble be hand-
let kon ser va tivt med dre na sje og an ti bio ti ka. 
Hans kli nis ke til stand for ver ret seg raskt, og han 
døde med pan krea tit og re spi ra sjons svikt.

Det ble ut ført ob duk sjon. Sva ren de til pan kre as’ 
ana to mis ke lo ka li sa sjon og vi de re un der dia frag-
ma på venst re side var det ri ke lig grå brunt nek-
ro tisk ma te ria le. Det ble på vist spar somt med 
be vart pan kre as vev med spred te hvi te stea rin flek-
ker som ved pan krea tit, med over gang til nek ro-
tisk om rå de for en lig med ut bredt nek ro ti se ren de 
pan krea tit. Me dia lt i venst re lun ges un der lapp 
subpleuralt var det en 16 mm stor velavgrenset 
svulst. Svuls ten var rød brun med fast kon sis tens 
og ho mo gen snit fla te. Ved mik ro sko pisk un der-
sø kel se var den kap sel kledd og be stod av små 
cel ler vok sen de i flak, med mo de rat meng de cy-
to plas ma og run de kjer ner uten ty de lig nu kleol 
(fi gur 4). Det var svært få mi to ser og in gen sik ker 
nek ro se. Cel le ne i svulst ve vet var po si ti ve for de 
nevroendokrine mar kø re ne CD56, synaptofysin 
og kromogranin A, mens til stø ten de lun ge vev var 
ne ga tivt.

Im mun his to kje misk far ging for ACTH vis te 
 ty de lig po si ti vi tet i cy to plas ma i svulst cel le ne. 
 Be tyd nin gen av pro li fe ra sjons mar kø ren Ki67 i 
ob duk sjons ma te ria let er usik ker, men det ble be-
mer ket svært lav Ki67 i svulst ve vet mens det fore-
lå spredt po si ti vi tet i til stø ten de lun ge vev, ho ved-
sa ke lig i om rå der med kro nisk be ten nel se. Det 
his to lo gis ke bil det pas set med lav gra dig nevro-
endokrin tu mor i lun ge, så kalt kar si noid, hvor 
funn av < 2 mi to ser per 2 mm2, Ki67 ≤ 5 % og fra-
vær av nek ro se er for en lig med ty pisk kar si noid 
(3). For øv rig var bi ny re ne lit sto re og pre get av 
au to ly se, men med be vart over ord net ar ki tek tur. 
Hy po fy sen var upå fal len de og uten hol de punkt 
for ade nom.

Sam let var kli nisk ut red ning og funn ved ob-
duk sjo nen for en lig med Cushings syn drom 
for år sa ket av ek to pisk ACTH-pro duk sjon fra 
kar si noid tu mor i lun ge. Det kli nis ke for lø pet 
kun ne pas se med syk lisk Cushings syn drom 
(4).

Fi gur 3  Økt FDG-opp tak i tu mor me dia lt og ba salt i venst re lun ges un der lapp ved FDG-PET/CT tatt un der siste 
inn leg gel se.

Fi gur 4  He ma tok sy lin- og eosin far get his to lo gisk snitt fra lun ge ved ob duk sjon vi ser lun ge vev med en velav-
gren set, kap sel kledd svulst (mar kert med sor te pi ler). Svuls ten er rikt vaskularisert (blod kar mar kert med hvi te 
pi ler). Svulst cel le ne vok ser ho ved sa ke lig i flak og er uni for me med mo de rat meng de cy to plas ma og run de, 
mør ke kjer ner. Ved im mun his to kje misk un der sø kel se var svulst cel le ne po si ti ve for nevroendokrine mar kø rer. 
Sam let var de his to lo gis ke fun ne ne for en lig med lav gra dig nevroendokrin svulst, så kalt kar si noid, i lun ge. Det 
ble i til legg ut ført im mun his to kje misk un der sø kel se for ad re no kor ti ko tropt hor mon (ACTH). Inn felt ses de talj 
fra im mun his to kje misk far get snitt som vi ser po si ti vi tet for ACTH i svulst cel le ne som frem kom mer som brun-
far ge i cy to plas ma.
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Dis ku sjon

Dia gnos tikk av Cushings syn drom er ut ford-
ren de. Spe si elt kan det være van ske lig å skille 
fy sio lo gisk fra pa to lo gisk kor ti sol for høy el se. 
Syk lisk Cushings syn drom, hvor epi so der med 
hyperkortisolisme av bry tes av pe ri oder med 
nor mal kor ti sol sek re sjon, er svært sjel den og 
byr på sær li ge dia gnos tis ke ut ford rin ger (4).

Fle re fak to rer bi dro til at dia gno sen i dett e 
til fel let ikke ble sik ker før det var for sent. Pa-
si en ten ble kli nisk og bio kje misk frisk ett er at 
tynn tarms per fo ra sjon og pan krea titt ble kir-
ur gisk be hand let i før s te run de. Dett e gjor de 
at vi opp fatt et hans for bi gå en de hyperkorti-
solisme til å ha vært en fy sio lo gisk re spons. 
År sa ken til syk dom men – en lang somt vok -
sende nevroendokrin tu mor i lun ge – ble ikke 
vekt lagt nok tid lig i for lø pet, da den var ut -
seen de  mes sig be nign, og ver ken FDG-PET/CT, 
oktreotidscintigrafi el ler cy to lo gi ga ini tialt 
mis tan ke om ma lig ni tet.

De to før s te FDG-PET/CT-un der sø kel se ne 
kun ne imid ler tid gi grunn til mis tan ke om 
både falskt po si ti ve og falskt ne ga ti ve funn, da 
før s te un der sø kel se ble tatt for tid lig ett er prø-
ve ta king av tu mor og and re med for høy et 
blod suk ker. Oktreotidscintigrafi kan også un-
der es ti me re opp tak for nevroendokrine tu-
mo rer un der 2 cm. Vi bur de der for lagt mer 
vekt på å få av klart lun ge for and rin gen tid li-
ge re i for lø pet, helst med per ku tan lun ge -
biopsi ett er at den før s te finnålsaspirasjons-
cytologien fra lun ge tu mor ikke ga kon klu siv 
dia gno se. Ved kli nisk funn av hyperkortiso-
lisme kan ikke én en kelt ne ga tiv cy to lo gisk 
prø ve ta king til leg ges av gjø ren de vekt.

Ved symptomresidiv med før te in ter kur rent 
syk dom samt opp føl ging av and re funn at ny 
prø ve ta king sta dig ble ut satt. I dag er PET/CT 

med 68Ga-DOTATOC et al ter na tiv i ut red nin-
gen. Den ne er mer føl som for nevroendokrine 
tu mo rer med lav Ki67 enn FDG-PET/CT (5) 
(ram me 2).

Be hand lings mes sig valg te vi å ikke sett e inn 
kortisolsenkende be hand ling un der and re 
syk doms pe ri ode. Dett e var be grun net med 
sterk mis tan ke om at kor ti sol stig nin gen var 
se kun dær til un der lig gen de pan krea titt – og 
ikke mot satt – og man var redd for å ut lø se en 
re la tiv bi ny re svikt. I ett er tid er det lett å ten ke 
at vi bur de ha star tet med eks em pel vis mety-
rapon kom bi nert med kor ti kos te roid sub sti-
tu sjon ba sert på kli nisk re spons. Bi la te ral 
 ad re nal ek to mi for rask syk doms kon troll kan 
også vur de res, men var ikke ak tu elt i dett e til-
fel let, hvor man mått e av stå fra kir ur gi grun-
net ko mor bi di tet.

I ste det for vår ini tia le tolk ning, at kor ti sol-
øk nin gen kom se kun dært til pan krea titt, kan 
man und res på om pa si en tens pan krea titt er 
var ut løst av de høye kor ti sol ni vå ene. I en ka-
sus-kon troll-stu die fant man økt ri si ko for 
akutt pan krea titt hos bru ke re av per ora le glu-
ko kor ti koi der (OR 1,53, 95 % kon fi dens in ter vall 
1,27 – 1,84) (6). Li ke dan er det rap por tert til fel ler 
hvor pa si en ter fikk pan krea titt ett er opp start 
med per ora le ste ro i der – ikke bare én gang, 
men også ved reeksponering (7, 8).

Dett e syk doms for lø pet var lang va rig og kre-
ven de og end te dess ver re fa talt. Pa si en tens på-
rø ren de har et øns ke om at man drar lær dom 
av den ne his to ri en, som de mon stre rer at man 
ikke skal un der vur de re det nevroendokrine 
po ten si a let til til sy ne la ten de uskyl di ge lun ge-
tu mo rer. Den vi ser også at for lø pet til syk lisk 
Cushings syn drom kan være svært lang truk-
kent. I til legg stil ler avan ser te dia gnos tis ke 
pro se dy rer sto re krav til kom mu ni ka sjon om 
po ten si el le feil kil der og feil tolk nin ger.

Pa si en tens ek te fel le har sam tyk ket til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Takk til over le ge Trond Bogs rud ved Nu kle ær me di sinsk 
av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke hus, for fag li ge inn spill og 
til ret e leg ging av nu kle ær me di sins ke bil der. Takk også til 
Bil de dia gnos tisk av de ling, Akershus uni ver si tets sy ke hus 
for bruk av CT-bil de (fi gur 2).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 19.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 1.4.2020, 
 godkjent 19.5.2020.

Ram me 2 

Bil de dia gnos tikk ved mis tan ke om 
nevro endokrin tu mor i lun ge (3).

FDG-PET/CT er an be falt hos alle pa si en ter 
med lun ge kreft som er ak tu el le for ku ra tiv 
be hand ling.

Nevroendokrine tu mo rer kan ha va ri e ren de 
opp tak ved FDG-PET/CT.

Nevroendokrine tu mo rer ut tryk ker of test 
somatostatinreseptorer og an be fa les ut re-
det med somatostatinreseptorbasert bil de-
dia gnos tikk, som oktreotidscintigrafi el ler 
PET/CT med 68Ga-DOTATOC.

PET/CT med 68Ga-DOTATOC fore trek kes 
for an oktreotidscintigrafi grun net bedre 
sen si ti vi tet.

Ty pis ke kar si noi de tu mo rer har lav pro li fe-
ra sjons ak ti vi tet (Ki67-in deks) og høy soma-
tostatinreseptoruttrykk og av bil des godt 
ved somatostatinreseptorbasert bil de dia-
gnos tikk.

Aty pis ke kar si noi de tu mo rer har ofte 
 høy ere pro li fe ra sjons ak ti vi tet (Ki67-in deks) 
og la ve re somatostatinreseptoruttrykk og 
av bil des da van lig vis med høy ere opp tak 
ved FDG-PET/CT.
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Pa si ent med al vor lig  
covid-19  behand let  
med re kon va le sens plas ma

Covid-19 kan føre til livs tru en de 
syk dom. I på ven te av vak si na sjon 
og do ku men tert ef ek tiv be hand ling 
ut prø ves fle re al ter na ti ve be hand-
lin ger. Det e er den før s te pub li ser te 
be skri vel sen av en pa si ent som fikk 
be hand ling med re kon va le sens -
plasma i Norge.

En mann i 70-åre ne ble inn lagt ett er 
åtte da gers sy ke his to rie med febri-
lia. Siste døg net før inn leg gel se til-
kom akutt for ver ring med tung pus-
tet het og for vir rings til stand. Pa -
sien ten var fra tid li ge re frisk og 

bruk te kun protonpumpehemmer som fast 
me di ka sjon. Da han an kom sy ke hu set, var 
han vå ken, men ikke orien tert for tid el ler 
sted. Han had de SpO2 på 88 % med 15 l/min 
ok sy gen på re ser voar mas ke, re spi ra sjons -
frekvens 42 per mi nutt, tem pe ra tur 40,7 °C, 
hjer te fre kvens på 114 slag/min og blod trykk 
134/64 mm Hg. Før s te blod gass med ok sy gen 
15 l/min vis te pH 7,56 (7,35 – 7,45), PaO2 6,2 kPa 
(9,6 – 12,4), pCO2 3,4 kPa (4,7 – 5,9), bi kar bo nat 
22  mmol/l (22 – 26) og lak tat 2,9  mmol/l 

(0,4 – 1,8). Rønt gen tho rax vis te dif ust ut bred te 
for tet nin ger bi la te ralt. På sterk mis tan ke om 
covid-19 ble pa si en ten flytt et til iso lat på in ten-
siv av de lin gen. Grun net al vor lig re spi ra sjons-
svikt ble han raskt in tu bert og til kob let re spi-
ra tor.

Re spi ra tor be hand lin gen for løp re la tivt 
ukom pli sert før s te uken, og han ble eks tu bert 
dag 7 ett er inn leg gel se. Nes te dag ble han 
igjen in tu bert grun net re spi ra sjons svikt. Den 
re spi ra to ris ke si tua sjo nen for ver ret seg, og 
både ok sy ge ne rin gen og ven ti la sjo nen ble 
dår li ge re (fi gur 1a–b). Kli nis ke funn var nå for-
en lig med klas sisk akutt lun ge svikt syn drom 
(ARDS) med sti ve lun ger, og CT tho rax dag 15 
vis te be ty de li ge lun ge for and rin ger og pe ri -
fere lungeemboluser (fi gur 2).

For å kla re å ven ti le re pa si en ten til strek ke lig, 
ble han i en leng re pe ri ode dypt se dert og mus-
kel re lak sert, med både boluser og kon  tinu er lig 
in fu sjon med mus kel re lak se ren de mid ler over 
fle re da ger. Det ble for søkt mage leie i fle re om-
gan ger, uten bed ring, og pa  sienten mått e snus 
til ba ke i rygg leie grun net van s ke lig ven ti le ring 
med be ty de lig øk ning av pCO2 (fi gur 1).

Sars-CoV-2 ble på vist da han an kom sy ke -
huset, men el lers var det in gen vekst i blod-
kul tu rer, urin el ler bron kial skyl le prø ve. An ti-
bio ti ka be hand ling var lang va rig, ini tialt i 

ATLE TOT LAND
Hjer te- og lun ge av de lin gen
Hau ge sund sju ke hus

EI NAR K. KRIS TOF FER SEN
Av de ling for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

TOR AU DUN HER VIG
Ei ning for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin
Hau ge sund sju ke hus

Kli nisk Institutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

for lø pet em pi risk og kon ti nuert grun net 
 fe ber og høy CRP, selv om det ikke ble på vist 
agens. Sir ku la to risk var pa si en ten sta bil og 
stort sett uten be hov for vasopressor. Han 
 had de fle re epi so der med at rie flim mer, som 
ble be hand let både me di ka men telt og med 
elek tro kon ver te ring. Krea ti nin ver di en steg 
opp til 150 µmol/l (60 – 105), men pa si en ten ut-
vik let ikke be hand lings kre ven de ny re svikt.

Nasofarynksprøve for sars-CoV-2 var fort satt 
po si tiv dag 23. Pa si en ten var ett er lang tids 
in ten siv be hand ling svært pre get, med be ty-
de lig mus kel svinn og ved va ren de re spi ra-
sjons svikt. Om pa si en ten ville over le ve den 
ak tu el le syk dom men, var usik kert. Be hand-
ling med re kon va le sens plas ma ble der for dis-
ku tert med blod ban ken. Det var på dett e tids-
punk tet kom met opp ford ring fra hel se myn-
dig he te ne i EU om å bru ke re kon va le sens -
plasma. Det ble frem skaf fet plas ma fra to 
blod gi ve re, og pa si en ten fikk trans fu sjon med 
re kon va le sens plas ma dag 31. Beg ge blod gi -
verne had de gjen nom gått ve ri fi sert covid-19-
in fek sjon, og den ene had de i til legg fått på-
vist IgG-an ti stof mot sars-CoV-2 i høyt nivå. Til 
sam men 900 ml re kon va le sens plas ma ble 
der for trans fun dert, med lang som in fu sjons-
has tig het.

I lø pet av det nes te døg net ble pa si en ten afe-



1262 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140

KORT KA SUI  STIKK

bril, og sars-CoV-2-test fra nasofarynks tatt dag 
32 var ne ga tiv. To på føl gen de prø ver fra lun ge 
var også ne ga ti ve. Pa si en ten ble flytt et ut av 
iso la sjon dag 36 og fra in ten siv av de lin gen dag 
63. Han var da uten re spi ra sjons støtt e.

Dis ku sjon

Den ne ka sui stik ken er en kort opp sum me-
ring av et lang va rig og kom pli sert in ten siv for-

løp hos en pa si ent med covid-19. Pa si en ten var 
en tid li ge re frisk mann med CFS-skår (clin i cal 
frail ty scale) på 1 (vel dig sprek) (1).

Covid-19 er en ny syk dom, og hos den ne pa-
si en ten ble al ter na ti ve me di ka men ter og be-
hand lings al ter na ti ver fort lø pen de dis ku tert. 
Dag 31 var pa si en ten kri tisk dår lig, og ytt er li-
ge re te ra peu tis ke til tak var nød ven dig. Ut ifra 
til gjen ge lig litt e ra tur ble pas siv im mu ni se-
ring ved hjelp av re kon va le sens plas ma vur-
dert som beste al ter na tiv. Pas siv im mu ni se-

ring bru kes i be hand ling av fle re in fek sjons-
syk dom mer (2, 3), in klu dert sars (4). Be hand-
ling med re kon va le sens plas ma ved covid-19 
var al le re de for søkt i fle re land (5, 6), og vi fant 
det der for etisk rett å gjen nom fø re be hand-
lin gen i sam råd med pa si en tens fa mi lie. På 
dett e tids punk tet var ikke va li der te ana ly ser 
for nøy tra li se ren de an ti stof mot sars-CoV-2 
til gjen ge lig i Norge. I litt e ra tu ren og i ny lig 
iverk satt e pro to kol ler var in gen vel de fi nert 
plas ma dose an gitt. På bak grunn av pa si en-
tens al vor li ge til stand og usik ker het knytt et 
til fore komst av nøy tra li se ren de an ti stof i 
do nor plas ma, ble det be stemt å bru ke to blod-
gi ve re.

Si den pa si en ten had de fått in ten siv be hand-
ling både i for kant av og pa ral lelt med plas ma-
trans fu sjo nen, kan man ikke med sik ker het si 
hvor stor be tyd ning in fu sjon med re kon va le-
sens plas ma had de. Men kvel den for plas ma-
trans fu sjo nen sam men fal ler med et ven de-
punkt i sy ke his to ri en. Ut fra både kli nis ke og 
la bo ra to rie mes si ge pa ra met re går pa si en ten 
fra en ut vik ling med lang som for ver ring til 
grad vis bed ring (fi gur 1). Dess ver re ble det ikke 
tes tet for sars-CoV-2 rett før trans fu sjo nen.

Ett er at trans fu sjo nen ble gjen nom ført, har 
det kom met en ar tik kel som ty der på at re-
kon va le sens plas ma kan bedre over le vel sen 
hos ikke-in tu ber te pa si en ter (7). Hos in tu  berte 
pa si en ter er kunn skaps grunn laget ennå for 
lite. I til legg er det godt do ku men tert at trans-
fu sjon av re kon va le sens plas ma er trygt (8). 
Dett e er opp munt ren de når man nå plan leg-
ger å til by pa si en ter re kon va le sens plas ma i en 
na sjo nal mo ni to re rings stu die og i en ran do-
mi sert kli nisk stu die på en kel te sy ke hjem.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 4.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 15.6.2020, 
 godkjent 24.6.2020.

a.

b.

Fi gur 1  Pa si en tens for løp av a) O2-ra tio (PaO2/FiO2) og b) ar te ri ell CO2-ver di (pCO2).

Fi gur 2  CT tho rax (ak si a le snitt) tatt dag 15 vi ser utt alt 
mo saikk møns ter med matglassforandringer i beg ge 
lun ger.

Se også lederartikkel side 1211
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Pa si ent med al vor lig covid-19 
 behand let med ste ro i der

En kvin ne i 60-åre ne med covid-
19-ut løst akutt lun ge svikt syn drom 
 had de sta sjo nær kri tisk syk dom 
ett er tre ukers in ten siv be hand-
ling. Dag 19 på re spi ra tor fikk hun 
be hand ling med ste ro i der. Det ble 
raskt kli nisk bed ring, og hun kunne 
av ven nes fra ven ti la sjons støtt e. 
Bed rin gen kan ha vært til fel dig el ler 
et re sul tat av and re fak to rer, men vi 
me ner den ne ka sui stik ken kan bi dra 
til å be ly se bruk av ste ro id be hand-
ling ved al vor lig covid-19.

En kvin ne i 60-åre ne ble inn lagt på 
lo kal sy ke hus i mid ten av mars ett er 
ti da ger med for kjø lel se, ledd smer-
ter, ho de pi ne og fe ber. Hun var ku-
ra tivt be hand let for bryst kreft noen 
år tid li ge re, had de slutt et å røy ke 

sam me år og bruk te in gen fas te me di si ner.
Fem te dag med symp to mer had de pa si en-

ten tatt kon takt med fast le ge. C-re ak tivt pro-
tein (CRP) var da 20 mg/l (re fe ran se om rå de 

< 5) og fer ri tin 550 μg/l (15 – 350). De nes te da-
ge ne had de hun re du sert mat lyst, tung  pustet-
het selv ved lett ak ti vi tet og vanntynn av  føring 
fle re gan ger per dag. Da pa si en ten ni en de dag 
kon tak tet fast le ge på nytt, var CRP-ver di en 
177 mg/l, pe ri fer ok sy gen met ning (SpO2) uten 
ok sy gen til før sel 94 % og re spi ra sjons fre kven-
sen (RF) 22 per mi nutt. Fast le gen star tet pe ni-
cil lin be hand ling for an tatt pneu mo ni. Ett er 
ett døgns an ti bio ti ka be hand ling var pa si en-
ten i ved va ren de dår lig form med tung pus tet-
het og fe ber på 39,5 °C. Hun ble da lagt inn på 
lo kal sy ke hus.

Ved inn komst var SpO2 88 %. Den ne steg til 
93 % med 4 l O2 på bril le ka te ter. Pa si en ten  føl te 
selv in gen tung pust, re spi ra sjons fre kven sen 
var 22 per mi nutt. Øv ri ge vi ta le må lin ger vis te 
nor ma le funn: blod trykk 127/61 mm Hg, puls-
fre kvens 74 per mi nutt og tem pe ra tur 36,8 °C 
målt rek talt. Ved aus kul ta sjon hør tes knat re-
ly der over høy re lun ge ba salt, for øv rig var 
kli nisk un der sø kel se upå fal len de. Blod gass 
uten sup ple ren de ok sy gen vis te pH 7,41 
(7,35 – 7,45), pO2 6,0 kPa (> 9,3), pCO2 4,3 kPa 
(4,3 – 6), bi kar bo nat (HCO3−) 21 mmol/l (22 – 27), 
base over skudd (BE) −4 mmol/l (−2–+3), lak tat 
1 mmol/l (0,4 – 0,8) og ok sy gen met ning (SaO2) 
84 % (> 94 %). CRP var 172 mg/l, leu ko cytt er 7,6 
· 109/l (3,5 – 11), laktatdehydrogenase (LD) 325 U/l 

TORE HAUG LID
Me di sinsk kli nikk
Nord lands sy ke hu set Bodø

TER JE TOL LÅ LI
Lun ge av de lin gen
Nord lands sy ke hu set Bodø
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KNUT DYB WIK
Kir ur gisk kli nikk
Nord lands sy ke hu set Bodø

Nord uni ver si tet

(105 – 205), d-di mer 1,0 (< 0,5), krea ti nin 105 
μmol/l (45 – 90), alaninaminotransferase 
(ALAT) 51 U/l (< 45), aspartataminotransferase 
(ASAT) 58 U/l (< 35), al ka lisk fos fa ta se (ALP) 100 
U/l (< 105) og gammaglutamyltransferase (GT) 
211 U/l (< 75).

Det ble tatt po ly me ra se kje de re ak sjons test 
(PCR) i nasofarynks for luftveispatogene bak-
te ri er og vi rus, in klu dert sars-CoV-2, samt 
blod kul tur og urin dyrk ning. In tra ve nøs be-
hand ling for mu lig bak te ri ell pneu mo ni ble 
star tet (pe ni cil lin 1,2 mg × 4 og ery tro my cin 
500 mg x 4), og pa si en ten ble lagt på iso lat. 
Rønt gen tho rax tatt da gen ett er vis te spred te 
små for tet nin ger i beg ge lun ger og ba sa le ate-
lek ta ser på høy re side.

Natt en ett er inn leg gel se ble det star tet be-
hand ling med ikke-in va siv ven ti la sjons støtt e 
som kon ti nu er lig po si tivt luft veis trykk (NIV-
CPAP). Ini tialt ble dett e to le rert, men ett er 12 
tim ers be hand ling falt saturasjonen til 85 %. 
Hun fikk da i ste det 7 l/min O2 på ok sy gen -
maske, og saturasjonen la seg på 89 %. I lø pet 
av før s te inn leg gel ses døgn had de hun 10 – 12 
vanntynne av fø rin ger og desaturerte be ty de-
lig (ned mot SpO2 64 %) ved toa lett be søk.

To da ger ett er inn leg gel se kom be skjed om 
at hun var po si tiv for sars-CoV-2. Det ble vur-
dert at be hov for re spi ra tor var nært fore -
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ståen de, og pa si en ten ble der for akutt trans-
por tert til sen tral sy ke hus i Epishuttle trans-
port ku vø se med 9 l/min O2 på mas ke.

Blod gass ved an komst sen tral sy ke hu set 
(med 9 l/min O2 på mas ke) vis te pH 7,48, pO2 
6,2, pCO2 3,9, HCO3− 22, BE −2, lak tat 1,7 og Sa02 
84 %. Pa si en ten opp fyl te samt li ge Berlin-kri te-
ri er (1) for akutt lun ge svikt syn drom (acu te 
re spi ra tory dis tress syn drome, ARDS) av al vor-
lig grad (pO2/FiO2 < 13,3 kPa/< 100 mm Hg). In-
tu ba sjon for løp ukom pli sert, og det ble star-
tet re spi ra tor be hand ling un der dyp se da sjon 
dag 3 ett er inn leg gel se ved lo kal sy ke hus. Det 
ble etab lert trykkon trol lert ven ti la sjon: in spi-
ra sjons trykk 15 cm H2O, po si tivt en de ek spi ra-
to risk trykk (PEEP)10 cm H2O og re spi ra sjons-
fre kvens 20 per mi nutt.

Ok sy gen kon sen tra sjo nen i in spi ra sjons -
luften (FiO2) kun ne kort tid ett er in tu ba sjon 
re du se res fra 80 % til 65 %, og det ble an lagt 
per ku tan dilatasjonstrakeostomi. Ba sert på 
lo kalt ut ar bei det pro se dy re ble an ti bio ti ka -
behand lin gen end ret til in tra ve nøs piper-
acillin-tazobaktam 4 g × 4 og azi tro my cin 
500 mg × 1. An ti my ko tisk be hand ling med 
in tra ve nøs kaspofungin 50 mg ×1 ble lagt til. 
Ett er én uke se po ner te man azi tro my cin og 
kaspofungin. Azi tro my cin ble se po nert for di 
hun had de in ter mitt e ren de AV-blok ke ring, og 
in di ka sjo nen for å kon ti nue re be hand lin gen 
ble an sett som svak. Kaspofungin ble se po nert 
for di sopp in fek sjon ble an sett som kli nisk lite 
sann syn lig.

Fem døgn ett er inn leg gel sen ved lo kal sy ke-
hus had de pa si en ten CRP-ver di på 380 mg/l og 
fort satt stort ok sy gen be hov. I mage leie kun ne 
FiO2 re du se res fra 0,8 til 0,5. For å unn gå høye 
luft veis trykk (> 30 cm H2O) til lot vi høy pCO2 
og på føl gen de pH rundt 7,20 (permissiv hy-
perkapni). Grun net opp løf ten de rap por ter fra 
Frank ri ke og Kina (2, 3), valg te vi seks da ger 
ett er inn leg gel se å star te med per oral hy d rok-
sy  klo ro kin 600 mg × 2 i met nings dose, ett er-
fulgt av 200 mg × 3 i ti da ger (til sva ren de dose 
i den plan lag te WHO-stu di en).

Pa si en ten så ut til å være i bed ring 11 da ger 
ett er ini tial inn leg gel se (fi gur 1). Hun var let -
tere å oksygenere i rygg leie, og CRP-ver di en var 
falt til 128 mg/l. Der ett er fikk hun en be ty de lig 
for ver ring og ble mer kre ven de å ven ti le re. Tre 
da ger se ne re var CRP ste get til 343 mg/l, FiO2 
mått e økes og vi mått e på ny leg ge henne i 
mage leie. Til tross for ne ga ti ve funn på bak te-
rio lo gisk dyrk ning (fem blod kul tu rer, syv ek-
spek to rat dyrk nin ger og tre urin dyrk nin ger), 
valg te vi da å skifte an ti bio ti ka til meropenem 
2 g × 3.

18 da ger ett er inn leg gel se vis te CT (fi gur 2) 

bi la te ra le lun ge for tet nin ger og pe ri fe re lun-
ge  em bo li er. Den pro fy lak tis ke do sen med 
blod for tyn nen de som pa si en ten had de fått 
si den hun ble lagt på re spi ra tor (dalteparin 
5 000 E × 1 sub ku tant), ble der for økt til vekt-
jus tert be hand lings dose for lun ge em bo li 
(12 500 E × 1 sub ku tant). CRP-ver di en var ved-
va ren de høy til tross for bred spek tret an ti bio-
ti ka be hand ling, og pa si en ten ble for tred je 
gang be ty de lig O2-kre ven de, med uend ret re-
spi ra tor inn sats.

Som be hand le re føl te vi at vi sto med ryg-
gen mot veg gen. Vi søk te i litt e ra tu ren ett er 
støtt e for po ten si elt ef ek tiv be hand ling og 
fant sva ke an be fa lin ger for at kor ti kos te roi der 
kun ne for sø kes hos pa si en ter med al vor lig 
vi rus ut løst akutt lun ge svikt syn drom (4–6). 
Ett er tverr fag lig dis ku sjon valg te vi dag 22 
 ett er inn leg gel se (til sva ren de dag 19 på re spi-
ra tor) å gi ste ro id be hand ling i form av Solu-
Medrol 80 mg (ek vi po tent med dek sa me ta son 
20 mg) × 1 in tra ve nøst i fem da ger og der ett er 
40 mg × 1 i fem da ger (5).

To da ger ett er opp start av ste ro id be hand lin-
gen var pa si en ten mar kant lett e re å oksyge-
nere, had de sti gen de PaO2/FiO2-ra tio og raskt 
syn ken de ver di er av CRP og leu ko cytt er, ett er 
at dis se ini tialt økte kraf tig da gen ett er at det 
ble gitt ste ro i der (fi gur 1). Pa si en ten kun ne 
der et ter grad vis av ven nes fra re spi ra tor -

behand ling, en be hand ling som ved eks tu ba-
sjon had de vart i to talt 28 døgn.

38 da ger ett er inn leg gel se ble pa si en ten 
over ført fra in ten siv av de ling til sen ge post. 
Hun had de da tapt 15 kg i vekt. SpO2 var da 
92 % med 1 l O2 på bril le ka te ter, med desature-
ring til 87 – 88 % ved mo bi li se ring. Hun ble ut-

Fi gur 1  Må lin ger av in flam ma sjons pa ra met re og ok sy ge ne rings be hov fra ini tial inn leg gel se: CRP-ver di (på 
Y-akse til venst re, må le en het 0–400 mg/l), leukocyttverdi (på Y-akse til høy re, må le en het 0–40 ·109/l) og PaO2/
FiO2-ra tio (på Y-akse til høy re, må le en het 0–40 kPa). Re spi ra tor be hand ling ble star tet dag 3 og av slutt et dag 31. 
Ste ro i der ble gitt dag 22 (rød lin je).

Fi gur 2  Frontalsnitt av CT tho rax tatt 28 da ger ett er 
symp tom de but, 17 da ger ett er inn leg gel se og 14 da ger  
ett er at pa si en ten ble lagt på re spi ra tor. På da væ ren de  
tids punkt had de pa si en ten fort satt be ty de  lig be hov  
for re spi ra tor. Bil det vi ser ut bred te mattglassfortet-
ninger med pe ri fer og ba sal dis tri bu sjon samt bro-
steins møns ter (cra zy pa ving).

Se også lederartikkel side 1211 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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kunn ska pen om covid-19 var spar som. Ved 
even tu ell be hand ling med ste ro i der for akutt 
lun ge svikt syn drom an be fal te UpToDate på 
dett e tids punk tet dek sa me ta son 20 mg × 1 i 
fem da ger, ett er fulgt av 10 mg × 1 i fem da ger 
(5). Dett e er do sen vi be hand let vår pa si ent 
med. I ett er tid er an be fa lin gen i UpToDate 
end ret spe si fikt for covid-19 ba sert på fun ne ne 
i RE COV ERY-stu di en, det vil si 6 mg × 1 i 10 da-
ger (6). Vår pa si ent fikk så le des be hand ling 
med ste ro i der først ved tred je for ver ring, tre 
gan ger så len ge fra symp tom de but som gjen-
nom snitt lig i RE COV ERY-stu di en og med tre 
gan ger så høy dose av et ek vi po tent ste ro id.

RE COV ERY-stu di en kan kom me til å end re 
prak sis for pa si en ter med al vor lig covid-19. 
Re tro spek tivt kan man stil le spørs mål om-
kring hvor vidt vår pa si ent bur de fått be hand-
lin gen tid li ge re. Vi me ner den ne ka sui stik ken 
bi drar til å be ly se spørs må let om kring bruk 
av ste ro i der hos pa si en ter med covid-19.

Vi øns ker å takke alle an sat e som var in vol vert i be hand
lin gen av pa si en ten.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 11.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 31.7.2020, 
 godkjent 10.8.2020.

skre vet til spe sia li sert re ha bi li te rings sen ter 56 
døgn ett er at hun ble lagt inn på lo kal sy ke hus.

Dis ku sjon

Vår pa si ent med al vor lig covid-19 had de ty-
piske de but symp to mer, øken de saturasjons-
problemer og ut vik let al vor lig akutt lun ge-
svikt syn drom med be hov for lang va rig re spi-
ra tor be hand ling. Hun had de et trepuklet 
for løp, som grun net ne ga ti ve funn på bak te-
rie dyrk nin ger og lite re spons på an ti bio ti ka-
be hand ling tro lig var me di ert av en sy ste misk 
in flam ma to risk re spons og ikke en se kun dær 
bak te ri ell in fek sjon. 22 da ger ett er inn leg gel se 
var pro gno sen dys ter.

I lø pet av pa si en tens syk doms for løp kom 
sta di ge opp da te rin ger av be hand lings an be -
falin ger. Fle re av de kli nis ke be slut nin ge ne 
gjort un der veis kan dis ku te res, både bruk av 
trans port ku vø se, trykkon trol lert re spi ra tor-
be hand ling, ven ti le ring i mage leie og tid lig 
be hand ling med hydroksyklorokinin og bred-
spek tret an ti bio ti ka. Bed rin gen som kom et-
ter be hand ling med ste ro i der, kan ha vært 
til fel dig el ler skyl des and re fak to rer.

I Ver dens hel se or ga ni sa sjons an be fa lin ger 
i mars fra rå det man i ut gangs punk tet be-
hand ling med ste ro i der til pa si en ter med 

covid-19 og akutt lun ge svikt syn drom (7). Sur-
viving Sep sis Cam paign lan det på en svak an-
be fa ling om å be hand le slike pa si en ter med 
ste ro i der, i lave do ser og med kort va rig het 
(4). I sin opp da te ring i mai in klu der te også 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon mu lig he ten for å 
vur de re ste ro id be hand ling ved al vor lig akutt 
lun ge svikt syn drom (8).

Fem da ger ett er før s te inn sen del se av den ne 
ar tik ke len pub li ser te Nature en pres se mel-
ding om ho ved fun ne ne fra RE COV ERY-stu di en 
(9), og en må ned se ne re ble de pre li mi næ re 
re sul ta te ne – som i mel lom ti den har lig get 
of ent lig til gjen ge lig (10) – pub li sert i New 
Eng land Journal of Medicine (11). Stu di en vi ser 
sig ni fi kant la ve re dø de lig het (29,3 % ver sus 
41,4 %) for re spi ra tor be hand le de pa si en ter 
med al vor lig covid-19 som fikk dek sa me ta son 
6 mg dag lig i ti da ger. Dett e ble gitt til pa si en-
ter (i gjen nom snitt) ti en de dag et ter sym-
ptom de but, til sva ren de det som var før s te 
al vor li ge innsykning for vår pa si ent (inn leg-
gel se dag 11 ett er symp tom de but). I stu di en 
var ef ek ten av dek sa me ta son størst blant pa-
si en ter som had de blitt re spi ra tor be hand let i 
mer enn syv da ger, hvor in flam ma to ris ke lun-
ge for and rin ger sann syn lig vis spil ler en stør re 
rol le.

Vi be hand let vår pa si ent ett er da væ ren de 
kunn skaps ba ser te an be fa lin ger, i en tid hvor 
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Alvorlig ketoacidose hos  
en pasient med SGLT2-hemmer 
som diabetesmedisin

Diabetisk ketoacidose sees sjelden 
hos pasienter med type 2-diabetes. 
Leger og pasienter må være klar over 
at SGLT2-hemmere gir økt risiko 
for diabetisk ketoacidose, også hos 
pasienter med type 2-diabetes. Her 
presenteres en kvinne i 40-årene 
som ble behandlet for type 2-diabe-
tes og innlagt med alvorlig diabetisk 
ketoacidose.

En kvinne i 40-årene våknet med for-
verring av dyspné som hadde opp-
stått kvelden i forveien. Ambulanse 
ble tilkalt, og ved ankomst var pa-
sienten våken, klar og orientert. 
Respirasjonsfrekvens var > 20 per 

minutt, puls 115 slag/min, blodtrykk 135/80 
mm Hg og glukose 13,6 mmol/l. Sykehuslegen 
som ble konferert, anbefalte at pa sienten tok 
kontakt med fastlege. Hun fikk hastetime hos 
daglegevakt, der man ved undersøkelse fant 
puls på 100 slag/min, ellers upåfallende status. 
Glukose ble ikke målt. Pasienten ble sendt 
hjem. Seks timer senere ble hun funnet kom-

atøs av samboeren, som ringte 113. Ambulanse 
rykket ut og brakte pasienten til sykehus.

Pasienten ble undersøkt av medisinsk team 
i akuttmottaket. Hun var bevisstløs, med Glas-
gow Coma Scale (GCS)-skår 4, temperatur 
35,3 °C (øret), blodtrykk 90/54 mm Hg, puls 127 
slag/min, respirasjonsfrekvens 24 per minutt 
og glukose 25,3 mmol/l. Pupillene var store og 
reagerte ikke på lys. Hjerte- og lungeauskulta-
sjon var normal.

Pasienten hadde fått diagnosen type 2-dia-
betes åtte år tidligere og ble behandlet med 
tablettene vildagliptin 50 mg × 2, metformin 
1 000 mg × 2, glimepirid 2 mg × 1 og dapa-
gliflozin 10 mg × 1 (siste tre år). For øvrig var 
hun frisk og i full jobb, men hadde vært i ge-
nerelt dårlig form i ukene før innleggelse.

Arteriell blodgass viste alvorlig metabolsk 
acidose med pH 6,69 (7,35 – 7,45), HCO3− 
1,1 mmol/l (22,0 – 26,0), baseoverskudd (BE) 
−31 mmol/l (−3–+3), aniongap 18,0 mmol/l 
(3– 11), klorid 116  mmol/l (98 – 108), laktat 
1,2 mmol/l (0,0 – 2,4). Urinstiks viste utslag på 
ketoner 3+ og glukose 4+. Laboratorieprøver 
viste leukocytter 20,1 · 109/l (3,5–8,8), CRP 1 mg/l 
(< 5), normale funn på nyre- og leverprøver, 
røntgen thorax og CT caput.

Pasienten ble behandlet ved medisinsk 
overvåkningsavdeling. Første døgnet fikk hun 
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intravenøs behandling med totalt 4 500 ml 
natriumklorid 9 mg/ml, 375 mmol bikarbo-
nat, 83 IE insulin og 230 mmol kaliumklorid. 
Det var ikke behov for respirasjonsstøtte eller 
pressor. Hun våknet gradvis til i løpet av de 
første timene og ble overflyttet til sengepost 
dagen etter innkomst. Etter to døgn var pH 
7,37 (7,35 – 7,45) og HCO3− 16,3  mmol/l 
(22,0 – 26,0). HbA1c var 112 mmol/mol (20 – 42) 
(12,4 %).

Subkutan insulinbehandling ble startet, og 
pasienten ble utskrevet i god allmenntilstand 
etter fire døgn, med middels langtidsvirkende 
insulin 16 IE morgen og 8 IE kveld i opptrap-
ping. Vildagliptin og metformin ble konti-
nuert, mens dapagliflozin og glimepirid ble 
seponert.

Prøvesvar besvart i etterkant viste positiv 
anti-GAD og lav C-peptidverdi. Dette er for-
enlig med en udiagnostisert latent autoim-
mun diabetes utviklet i voksen alder (latent 
autoimmune diabetes in adults, LADA) og 
ikke type 2-diabetes som antatt.

Diskusjon

Diabetisk ketoacidose er en alvorlig tilstand 
som ubehandlet kan være livstruende. Samti-
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dig inntak av SGLT2-hemmer er assosiert med 
en mildere grad av hyperglykemi, og pasien-
ten kan få euglykemisk ketoacidose med blod-
glukose < 11,1 mmol/l (1). Diabetisk ketoaci-
dose ved samtidig inntak av SGLT2-hemmer 

har en insidens på 9,4 % ved type 1-diabetes og 
< 0,2 % ved type 2-diabetes (2). Dette er data fra 
studier hvor pasientene monitoreres tett.

Dapagliflozin, som vår pasient brukte, er en 
SGLT2-hemmer som kom til Norge i 2012. 

 Andre SGLT2-hemmere i Norge er empagliflo-
zin, kanagliflozin og ertugliflozin. SGLT2- 
hemmere er en medikamentgruppe som 
foreskrives i økende grad grunnet dens sen-
kende effekt på blodglukose, blodtrykk og 
vekt og den gunstige kardiorenale profilen. 
Flere studier har vist at denne medikament-
gruppen reduserer forekomsten av kardiovas-
kulære hendelser og død og reduserer syke-
husinnleggelser grunnet hjertesvikt (2).

I de nasjonale faglige retningslinjene for 
diabetes foreslås SGLT2-hemmer som andre-
valgsmedikament, på lik linje med GLP-1-ana-
loger, som tillegg til metformin hos pasienter 
med type 2-diabetes og kjent hjerte- og karsyk-
dom (3).

Vår pasient hadde en svært dårlig regulert 
diabetes og dermed klar indikasjon for insu-
linbehandling. Det viste seg i ettertid at pa-
sienten hadde LADA-diabetes, som ofte feildia-
gnostiseres som type 2-diabetes. Det antas at 
årsaken til den alvorlige ketoacidosen var 
sviktende insulinproduksjon og samtidig 
bruk av SGLT2-hemmer (ramme 1).

SGLT2-hemmere reduserer blodglukose-
nivået ved å skille ut glukose gjennom nyrene. 
Dette skjer ved at medikamentet binder seg 
til natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2) i 
proksimale tubuli, med påfølgende økt renal 
glukoseutskilling og dermed lavere glukose-

Tabell 1  Sammenligning av funn ved SGLT2-hemmer og klassisk diabetisk ketoacidose, basert på Dizon (5).

Biokjemi SGLT2-indusert diabetisk ketoacidose Klassisk diabetisk ketoacidose

S-glukose Normal/↑ ↑↑

pH ↓↓ ↓

Bikarbonat ↓↓ ↓

Ram me 1 

Fakta om SGLT2-hemmere og ketoacidose. Basert på Karslioglu (1) og Diaz-Ramos (2) 
samt egen erfaring.

Symptomer på diabetisk ketoacidose er nedsatt allmenntilstand, kvalme, magesmerter, tørste, 
polyuri, forvirring og hyperventilering

Anti-GAD og C-peptid bør måles ved nyoppdaget type 2-diabetes for å vurdere risiko for LADA

SGLT2-hemmer skal nulles ved risiko for diabetisk ketoacidose (dehydrering, infeksjon, kirurgi)

Vær forsiktig med SGLT2-hemmer ved lav egenproduksjon av insulin (type 1-diabetes/LADA/
mangeårig type 2-diabetes/pankreatitt). Vurder C-peptidmåling.

Andre risikofaktorer for SGLT2-assosiert ketoacidose er redusert insulindose, overforbruk av 
alkohol, lavkarbodiett og enkelte medikamenter

Oppstår akutte symptomer ved bruk av SGLT2-hemmer, skal man utelukke (euglykemisk) keto-
acidose

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Figur 1  Mulige mekanismer for SGLT2-hemmer-indusert euglykemisk/hyperglykemisk ketoacidose, basert på Singh (4).
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KORT KASUISTIKK

nivå. Dette resulterer i lavere insulinnivå med 
økt lipolyse og økt ketonlegemenivå. I tillegg 
oppreguleres reabsorpsjon av ketonlegemer 
renalt. SGLT2-hemmere stimulerer også glu-
kagonproduksjon, som øker ketonlegeme-
nivået og den hepatiske glukoseproduk-
sjonen. Ved en SGLT2-hemmer-indusert diabe-
tisk ketoacidose kan vi derfor se meget lave 
bikarbonatverdier (tabell 1) i tillegg til både 

euglykemisk og hyperglykemisk ketoacidose 
(figur 1) (2).

Denne kasuistikken illustrerer at det er vik-
tig at klinikere og pasienter er klar over økt 
risiko for diabetisk ketoacidose ved bruk av 
SGLT2-hemmere både hos pasienter med type 
1- og type 2-diabetes samt at minimal hyper-
glykemi ofte resulterer i en forsinket dia-
gnose. Ved Akershus universitetssykehus har 

vi de siste par årene sett en økende forekomst 
av alvorlig diabetisk ketoacidose ved type 
2-diabetes der vi antar at SGLT2-hemmere har 
vært medvirkende årsak.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Mottatt 21.12.2019, første revisjon innsendt 25.3.2020, 
godkjent 6.5.2020.
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Gul hud uten gul sott

På bil det sees et sped barn med ty de lig 
gul hud sam men med en slekt ning 
med nor malt blek hud far ge.

Et tre må ne der gam melt barn ble av 
hel se sta sjons le ge hen vist til bar ne av de ling 
grun net gul hud far ge. Bar ne le gen som så til 
pa si en ten, fant et til sy ne la ten de friskt barn 
med gul hud far ge og ble ke sclerae (bil de). 
S-bi li ru bin var 12 µmol/l (re fe ran se <  20 
µmol/l). Bar net ble full am met, og vekt ut vik-
lin gen had de vært nor mal. Av fø ring og urin 
had de nor mal far ge. Kon klu sjo nen var at bar-
net var friskt, og in gen dia gno se ble stilt.

Ved seks må ne ders al der ble bar net rehen-
vist av sam me hel se sta sjons le ge grun net fort-
satt gul hud. Kli nisk un der sø kel se, s-bilirubin-
verdier, øv ri ge le ver prø ver, he ma to lo gis ke 
pa ra met re, stoff skif te prø ver, blod suk ker, nyre-
prø ver og vi ta min speil var nor ma le. Bar net 
ble fort satt am met, og ved kost holds anam -
nese frem kom det at mor spis te 2 kg kle men-
ti ner hver dag. Dia gno sen karotenemi ble stilt 
på kli nisk og anam ne stisk grunn lag. Ved av-
slutt en de kon troll ved ett års al der had de mor 
grad vis slutt et å amme, og bar net had de nå 
nor mal hud far ge.

Ka ro te no i der fin nes i frukt og grønn sa ker, 
også grøn ne grønn sa ker, og er vik tig ste pre-
kursor for vi ta min A hos men nes ker (1). Karo-
tenemi/karotenoidemi sees spe si elt hos sped-
barn og små barn som spi ser mye grønn sa ker 
som gul røtt er og søt po tet, sær lig pure er av 
dis se, og er også be skre vet ved stoff skif te syk-
dom, dia be tes og le ver syk dom (1) samt ved 
inn tak av ka ro ten til skudd (2). Gul far gen ved 
karotenemi sees i hud, sær lig inni hen der, på 
fot så ler og i nasolabialfurer, men ikke på scle-
rae el ler slim hin ner. Det er pub li sert fle re ka-

sui stik ker om barn med karotenemi, in klu-
dert sped barn (3), men vi har bare fun net ett 
be skre vet til fel le ved eks klu siv mors melk -
ernæ ring (4). I en ka sui stikk se rie fra den an-
nen ver dens krig be skri ves fle re kvin ner med 
karotenemi (4), der hver spis te 1,6 – 3,2 kg gul-
røtt er ukent lig. Den ene kvin nen opp lev de at 
hen nes di en de sped barn også ble gul i hu den, 
men ikke på sclerae. Beg ge ble dia gnos ti sert 
med karotenemi.

Ved re ell gul sott har sclerae gul far ge, og 
man skal all tid mis ten ke le ver syk dom. Også 
her er kost holds anam ne se vik tig, in klu dert 
kostt il skudd, da dett e kan med fø re al vor lig 
le ver ska de, in klu dert ful mi nant le ver svikt 
(5).

Hud far ge ved karotenemi nor ma li se res in-
nen 2 – 6 uker ved di ett end ring, men det er in-
gen me di sinsk grunn til å end re di ett så len ge 
kost hol det el lers er godt sam men satt (3). Man 
bør li ke vel være opp merk som på mu lig he ten 
for sam ti dig vi ta min-A-tok si si tet, som kan sees 
ved eks tre me kost holds va ner (6). Karotenemi 
og vi ta min-A-tok si si tet kan opp stå også hos 
barn med eks tre me og unød ven di ge eks klu-
sjons di ett er, f.eks. grun net for eld res red sel for 
mat va re al ler gi (7).

I til fel ler med gult sped barn skal man i kli-
nisk un der sø kel se se på både sclerae og hud. 
Det vik tig ste er å ute luk ke kon ju gert hy per  bili-
ru bi ne mi, som kan være symp tom på galle-
gangsatresi. Ved den ne til stan den vil bar na 
først få gule sclerae, og de har gul sott ut over 
de to før s te le ve uke ne. Selv om avfarget av fø-
ring er et klas sisk tegn på gallegangsatresi, er 
det på in gen måte ob li ga to risk. Gult barn over 
to ukers al der skal der for vur de res for øye blik-
ke lig hjelp, uav hen gig av far ge på av fø ring.

Pa si en tens for eld re har sam tyk ket til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mottatt 16.10.2019, første revisjon innsendt 15.4.2020, 
godkjent 22.4.2020.
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Hvor dan opp sum me re  
or di na le data?

I man ge stu di er inn går or di na le 
data, for eks em pel hel tal le ne  
fra 1 til 4. Kan det være me nings
fylt å opp sum me re slike data 
ved bruk av gjen nom snitt el ler 
me di an?

Or di na le ska la er, ofte kalt Likert-ska la er, bru kes 
mye in nen me di sinsk forsk ning og en rek ke 
and re fag felt. Et eks em pel er spørs må let «Hvor-
dan er hel sa di nå?» i Hel se un der sø kel se ne i 
Nord-Trøn de lag (HUNT). Svar al ter na ti ve ne er 
ka te go ri ene «Dår lig», «Ikke helt god», «God» og 
«Svært god», som vi her vil num me re re fra 1 til 
4. Ka te go ri ene er or di na le, for di selv opp levd 
hel se er bedre jo høy ere opp på ska la en man 
krys ser av. Men «av stan den» mel lom ka te go -
riene be hø ver ikke være like stor. Et kvan ti ta-
tivt mål på «av stand» mel lom ka te go ri ene be-
hø ver ikke en gang å være me nings fylt.

Ta bell 1 vi ser svar for de lin gen for det e spørs-
må let i Ung-HUNT 1 (1), se pa rat for gut er og 
jen ter. Vi ser at jen ter rap por ter te dår li ge re 
hel se enn gut er. Den ne for skjel len er sta tis-
tisk høy sig ni fi kant: Wilcoxon-Mann-Whitneys 
test gir p = 0,001. For skjel len er mest ty de lig 
for ka te go ri en «Svært god», som rap por te res 
av hen holds vis 32,9 % av gut e ne og 24,2 % av 

jen te ne. En så stor for skjell i pro sent an del vil 
i man ge sam men hen ger reg nes som kli nisk 
re le vant.

Me di an av or di na le data
I det ak tu el le eks em pe let er me di a nen lik 
 ka te go ri 3 («God») for både gut er og jen ter. 
Hvor dan er det e mu lig når det er en sta tis tisk 
høy sig ni fi kant for skjell mel lom kjøn ne ne? Vi 
kan fast slå at me di an er et lite eg net mål på 
sen tral ten dens for or di na le data, sær lig når 
det er få ka te go ri er slik som her. Til tross for 
det e bru ker man ge fors ke re me di an som mål 
på sen tral ten dens for or di na le data, an ta ke lig 
for di noen hev der at me di a nen, og ikke gjen-
nom snit et, er re le vant hvis da ta ene ikke er 
nor mal for delt (2). Men hvor dan kan Wil-
coxon-Mann-Whitneys test li ke vel på vi se en 
høy sig ni fi kant for skjell? Sva ret er at den ne 
tes ten ikke er be gren set til å tes te om me di a-
nen er for skjel lig, men ge ne relt tes ter om ver-
di ene i den ene grup pen er høy ere enn i den 
and re. I det e eks emp let er det e til fel le, selv 
om me di a nen er lik.

Gjen nom snitt av or di na le data
Hvis vi reg ner ut gjen nom snits skå ren for 
hvert av kjøn ne ne, får vi 3,236 for gut er og 
3,143 for jen ter, og dif e ran sen blir 0,093. Kan 
det e være et eg net opp sum me rings mål for 
for skjel le ne mel lom grup pe ne? Det er ikke 
in tui tivt hvor dan det kan tol kes på en or di nal 
ska la, men dif e ran se i gjennomsnitsskår har 

fak tisk en prak tisk for tolk ning ved en Likert-
ska la (3): Hvis vi slår sam men ka te go ri 2, 3 og 
4 og sam men lig ner med ka te go ri 1, får vi at 
an de len med høy ere selv opp levd hel se er 671 / 
674 = 0,9955 for gut er og 837 / 840 = 0,9964 for 
jen ter, med dif e ran se el ler sann syn lig hets-
over vekt på −0,0009 el ler −0,09 %. Til sva ren de 
tall for de and re mu li ge dikotomiseringene 
er vist i ta bell 1. Sum men av sann syn lig hets-
over vekt for gut er i for hold til jen ter er lik 
9,3 %, alt så 0,093, som er iden tisk med dif e-
ran sen i gjennomsnitsskår. Med and re ord er 
det ikke nød ven dig at ska la en har lik av stand 
mel lom trin ne ne for at dif e ran sen i gjen-
nomsnitsskår skal kun ne ha en for tolk ning.

Hva bør rap por te res?
Hvil ke opp sum me rings mål er eg net for or di-
na le data? Man bør all tid rap por te re de fak -
tiske an tall i hver ka te go ri, som i de to før s te 
tall ko lon ne ne i ta bell 1. Me di an (og kvar ti ler) 
er ikke eg net for or di na le data, i alle fall ikke 
ved få ka te go ri er. Gjen nom snit har en for-
ståe lig for tolk ning i form av sann syn lig hets-
over vekt og kan være re le vant i noen sam-
men hen ger.

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er dr.ing. og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
 psy kisk hel se og bar ne vern (RKBU Midt-Norge)  
ved Institut for psy kisk hel se, NTNU.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Vie TL, Huft ham mer KO, Holmen TL et al. Is 

self-rated health in ad o les cence a pre dic tor of 
pre scribed med i ca tion in adulthood? Fin dings 
from the Nord Trøn de lag Health Study and the 
Nor we gi an Pre scrip tion Da ta ba se. SSM Pop ul 
Health 2017; 4: 144 – 52. 

2 Ly der sen S. Gjen nom snit og stan dard av vik el ler 
me di an og kvar ti ler? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 
140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0032.

3 Karls son P. Är det OK at använda parametriska 
me to der när man analyserar likertskalor? Quar-
tilen Svenska statistikersamfundets tids skrif tet  
2004; 4: 11 – 2. 

Ta bell 1  Selv rap por tert hel se for ung dom mel lom 12 og 20 år fra Hel se un der sø kel sen i Nord-Trøn de lag i pe ri o-
den 1995–97.

Antall (%), fra (1)
Antall i eller over 

denne kategorien (%)
Differanse 

i %Kategori Gutter Jenter Gutter Jenter

Dårlig (= 1) 3 (0,4) 3 (0,4)

Ikke helt god (= 2) 57 (8,5) 77 (9,2) 671 (99,6) 837 (99,6) −0,09

God (= 3) 392 (58,2) 557 (66,3) 614 (91,1) 760 (90,5) 0,62

Svært god (= 4) 222 (32,9) 203 (24,2) 222 (32,9) 203 (24,2) 8,77

Totalt 674 (100) 840 (100) 9,30
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Kjuagutten som helst  
ville spille sak so fon

Øy stein Søb stad sier han er en jazz mu si ker som har re ha bi li tert seg til lege. Sann he ten er at han har 
spilt på man ge stren ger gjen nom li vet.

Musikkarrieren ble mer enn 
en hob by da han fikk blåse 
trom pet un der av tje ning  
av mi li tær tje nes ten. Et er på 
gikk tu ren til Sve ri ge der 
han liv nær te seg som free

lancemusiker i fle re år.
– Jeg ville helst spille jazz, men i 1970åre ne 

var jaz zen død i Nor den, sær lig i Sve ri ge. Det 
var po pu lær mu sikk som gjaldt, og jeg fikk 
spille med kjen te, po pu læ re ar tis ter som 
blant an net Lill Lind fors, Cor ne lis Vreeswijk 
og LillBabs.

Så ville han rei se til USA for å vi de re ut vik le 
mu sikk li den ska pen.

– Men der var det ikke tak høy de for  
folk med ra di ka le ide er i ho det. Det ble 
in gen mu sikk ut dan ning på meg, og jeg 
fort sat e som en halv stu dert fløy tist i Skan
di na via.

Det van ske li ge val get
Øy stein er vokst opp på Hors øy, en lit iso lert 
øy uten for Ask øy. Her lå en av Norges stør ste 
sild ol je og sil de mel fa brik ker, der hans far 
var sjef.

– Alt er his to rie nå, øya er ra sert av in du
stri ut byg ging. Barn dom men min er bor te. 
Det er trist.

Mo ren var pia nist og bi dro til at han lær te 
no ter før han lær te bok sta ver. Fa ren var 
in gen iør ut dan net og be ton te vik tig he ten  
av en «or dent lig» ut dan ning.

– Det sat dypt i meg, og et er noen  
år lot jeg meg over ta le til å la mu sik ken  
bli en fri tids sys sel. Jeg luk tet lit på psy ko 
logi, men mer ket at krop pen og sær lig  
fy sio lo gi en fen get mer enn å gra ve i sje 
len.
– Ang rer du på at du valg te lege li vet?

– Jeg er ikke en som ang rer. Jeg har jo av 
og til spurt meg selv hvor dan li vet had de 
vært hvis jeg had de blit pro fe sjo nell mu si

ker, men det er hel dig vis mye som er spen
nen de i me di si nen også. Jeg så tid lig at jeg 
ville bli all menn le ge. I det fa get var det 
man ge hyg ge li ge folk som var ge nu int 
opp tat av å hjelpe pa si en te ne. Dess uten 
pas ser all menn me di si nen for oss som har 
prak tisk er fa ring. Det har jeg i rikt monn fra 
job ber i in du stri en, byg ge bran sjen og på 
hav na fra den ti den jeg måt e ten ke all si dig 
for å ha noe å leve av.

All menn me di si nen dek ket ikke hele hans 
in ter es se felt, han treng te per spek ti vet som 
sam funns me di si nen gav.

– Jeg ville se me di si nen på et kom mu ne 
og fyl kes ni vå. Også her ble jeg til truk ket  
av det gode mil jø et med man ge kolleger 
med stor kunn skap.

Han fikk jobb som by dels over le ge i Ber
gens «grå by del», Løv stak ken, en by del som 
nå er his to rie. Om rå det ble også kalt Blod 
byen, for di om rå det var pre get av mye so si al 
uro og slås sing. Sol heims vi ken, grun dig 
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gensk ung gut el ler ga te gut. De har glimt  
i øyet, er frei di ge og kjap pe i re plik ken. 
Dess uten har de hjer tet på ret sted og sterk 
ret fer dig hets sans. Språk rå det sier at det 
kor rek te er å skrive tjua gutt, for ety mo lo gisk 
har or det med tjuv å gjø re. I Bergen blir 
den ne eks pert ut a lel sen fny sen de av vist 
med krys tall klar ar gu men ta sjon: «Vi lar ikke 
øst len din ger av gjø re slikt!»

Øy stein Søb stad he ver seg over den ne 
de bat en og for tel ler:

– Jeg had de ald ri drømt om noe sånt.  
Jeg sat e stor pris det.

Det gyl ne hånd tak
Giar diaut brud dets smit e kil de ble spo ret til 
den kuns ti ge inn sjø en Svar te di ket. Inn sjø en 
var i 1855 kil den til Norges før s te mo der ne 
vann verk, hvor van net ble le det i ut hul te 
tøm mer stok ker og tryk ket var så høyt at 
vann spru ten sto 40 me ter til værs på tor get 
på inn vi el ses fes ten.

His to risk set har Svar te di ket lit dår lig 
ryk te i byen. Un der kri gen had de tys ker ne 
ka ser ner i Is da len, der van net lig ger, og de 
lot klo ak ken renne ret ut i Svar te di ket.

– Det er for ståe lig at by ens inn byg ge re var 
enda mer skep tisk til tysk enn egen pro du
sert klo akk, kom men te rer Øy stein tørt.

Giar diaut brud det har man ge lik he ter 
med ko le ra epi de mi en i Lon don i 1854, der 
le gen John Snow på mes ter lig vis på vis te at 
smit e kil den var drik ke van net fra en brønn.

om talt i Gun nar Staalesens kri mi nal ro ma
ner, lig ger her.

– Det han skri ver om den ne del en av byen, 
er svært be skri ven de. I en av bø ke ne hans er 
jeg om talt som «still go ing strong»! Jeg skal 
for res ten opp tre sam men med ham nes te 
uke i an led ning jazz klub ben Swing’n’Sweets 
25års ju bi le um, for tel ler han mens vi de ler 
fel les gle de over for fat e rens er ke ber gens ke 
bø ker.

Smit e vern over le gen
I 1998 ble Øy stein Søb stad inn sten dig opp
ford ret til å søke den ny opp ret e de stillin
gen som smit e vern over le ge i Bergen.

– Jeg ble vel dig glad for å bli spurt. Dess
ver re var det in gen opp læ ring, og jeg måt e 
selv finne ut hva jeg skul le gjø re. Den før s te 
ti den gikk jeg hjem et er endt ar beids dag og 
spur te meg selv: «Har jeg gjort noe i dag?».

I slut en av 1990åre ne var det rundt 300 
he pa titAsmit e de blant rus mis bru ker ne  
i byen. Det med før te en lang pe ri ode med 
smit e opp spo ring og et er hvert vak si ne ring 
av re gist rer te rus bru ke re.

– Vi etab ler te et tet sam ar beid med Mat 
tilsy net. Ve te ri næ re ne der had de mye kunn
skap som vi kun ne dra nyt e av. Vi fikk også 
all tid gode råd hos Fol ke hel sa i Oslo. Da 
epi de mi en var på sit ver ste, så vi hvor vik tig 
det var å ha en god smit e vern plan. Bergen 
had de ikke hat det før smit e vern lo ven 
kom i 1995.

Med en li ten lat er for tel ler han at også 
her ble ar bei det gjort uten opp læ ring.

– Jeg måt e sy sam men pla nen et er eget 
hode og kom bi ne re det med det jeg les te 
meg til un der veis.

Giar dia lamblia
Det gode sam ar bei det med Mat il sy net kom 
til sin ret da Bergen kom mu ne høs ten 2004 
fikk et stort ut brudd av Giar dia lamblia. Det 
var 1 400 re gist rer te smit e de, men det re el le 
tal let på smit e de var nok 5 000 – 6 000.

– Det tok ikke lang tid før la bo ra to ri et på 
Hau ke land ble sprengt. Vi måt e stil le dia
gno sen på grunn lag av kli nis ke funn. 10 % 
re spon der te ikke på me tro ni da zol (Fla gyl), 
og 10 % av dem fikk kro nisk ut mat el ses syn
drom, alt så 50 – 70 men nes ker. Langt fle re 
fikk ir ri ta bel tarmsyn drom.

Det han i et er tid sy nes de mest ret best, 
var kon tak ten med me dia.

– Man ge kol le g er skyr me dia, men  
jeg ten ker an ner le des. Vi bør og skal sam 
arbei de med dem, de er den beste ka na len 
for å nå ut til pub li kum. Jour na lis te ne var 
 mo de ra te i be gyn nel sen, men så tok de  
av sil ke hans ke ne og sat e oss til veggs for 
mang len de fram gang i opp spo ring av 
 smit e kil den. Det var ube ha ge lig for oss som 
job bet in tenst for å finne smit e kil den, uten 
hell, men så pass må man tåle – selv om vi 
blant an net had de sam let inn 100 kg hun de
skit for å tes te om smit en kom der fra.

Han fort set er mo no lo gen:
– Det dum mes te du gjør, er å av vi se pres

sen. Da gra ver de mer, uten at du aner hvor 
det en der. Jeg tok er fa rin gen fra den ne hen
del sen med inn i smit e vern pla nen, der jeg 
be ton te vik tig he ten av å la all in for ma sjon 
til me dia gå via en in for ma sjons le der. For  
å gi pub li kum et tro ver dig inn trykk er det 
uhy re vik tig at alle med ar bei der ne er sam
kjør te, so li da ris ke og støt er opp un der det 
in for ma sjons le de ren fron ter utad.
– Hva lær te dere av den ne hen del sen?

– Vi lær te at læ re bø ke ne ikke all tid stem
mer med vir ke lig he ten. Vi de re var sam 
arbeidet med Hau ke land ble av gjø ren de for 
hånd te rin gen av epi de mi en. All ros til dem 
som bi dro sterkt i dia gnos tik ken. De job bet 
nær mest døg net rundt en pe ri ode for å ta 
unna til send te prø ver. Vi lær te også hvor 
vik tig det er å føre nøy ak tig logg bok og 
epi de mi kur ve for å kla re å se når epi de mi en 
roer seg. I et er kant så vi at epi de mi en fak
tisk var over da den ble meldt.

Kjuaguten
Et er Giar diaut brud det ble han til delt 
 Bergen pres se for en ings Kjuagutsta tu et.

En kjuagut er be nev nel sen på en ber

«Vi bør og skal sam ar bei de 
med me dia, de er den  
beste ka na len for å nå ut  
til pub li kum»

«Mu sik ken er min form  
for me di ta sjon, sær lig den  
jeg im pro vi se rer»
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– Det er jo en fan tas tisk his to rie. Tenk 
hvil ken skan da le det var når Snow fjer net 
hånd ta ket til den ne vann pum pen!

Øy stein for tel ler at han er med lem i Det 
gyl ne hånd tak, en in ter na sjo nal for en ing 
der de som er epi de mio lo gi in ter es ser te og 
har en fag lig ku rio si tet i ba ga sjen, kan bli 
tat opp.

Du e nes ver ste fi en de?
Som and re stør re byer hu ser Bergen et be ty
de lig an tall tam me duer, lo kalt kalt taksjab
ber – til stor gle de for både tu ris ter og by ens 
egne inn byg ge re. Øy stein ler hjer te lig når 
jeg spør om hans for hold til duer.

– Jeg kom nok lit feil ut i den sa ken. Vi  
må til ba ke til 2005, da det var ut brudd av 
fug le in flu en sa. En iv rig jour na list mer el ler 
mind re la or de ne i mun nen min om den 
po ten  siel le smit e fa ren du e ne kun ne re pre
sen  tere. Jeg fore slo å re du se re be stan den,  
og re ak sjo nen ute ble ikke! Jeg fikk så hat en 
pas set. Det gikk så langt at jeg fikk draps
trus ler. Til og med et med lem av Norsk 
hus kat for en ing ring te meg og sa at jeg  
ikke for tjen te lønn for ar bei det mit og 
bur de av skje di ges. Jeg har for øv rig ald ri 
skjønt hva det e had de med hus kat e ne  
å gjø re.

– Jeg me ner fort sat at man må ha en  
viss kon troll over be stan den, også ut fra et 
dy re etisk syns punkt. Det kan ikke være så 
man ge duer at de ikke får nok mat. Fuge 
influ en sa en er jo også en tan ke vek ker når  
vi vet at små barn lø per rundt i fug le skit en, 
ram ler over ende og tar seg for. Men nå skal 
det inn røm mes at det ald ri er på vist fug le 
influ en sa vi rus blant duer, selv om vi var 
redd for det. Nei, det hånd ter te jeg ikke 
sær lig godt, sier han med lat er i stem men.

– Duer har en spe si ell plass i folks hjer ter. 
Det er ikke til fel dig at vi har be gre pet freds
due, det lær te jeg grun dig av den ne his to 
rien.

Pen sjo nist li vet
Vi leg ger fa get til side. Som pen sjo nist fyl ler 
Øy stein Søb stad ti den med mu sikk.

– Me di si nen var et mel lom spill. Jeg tar 
spil le job ber der jeg kom mer til og har det 
fak tisk tra velt, men jeg li ker å jobbe. Det går 
i jazz og klas sisk mu sikk, det er det som 
tref er meg i hjer tet. Sak so fo nen snak ker til 
meg. Mu sik ken er min form for me di ta sjon, 
sær lig den jeg im pro vi se rer. Det har hjul pet 
meg mye.

Pen sjo nist i den til brin ges el lers sta dig 
mer i Hard an ger.

– Kona mi er et le ven de men nes ke. Som 
ny pen sjo nert læ rer tok hun gart ner ut dan
ning et er at vi had de kjøpt et vei løst små
bruk i Hard an ger der vi dyr ker grønn sa ker. 
Her har det bodd folk i alle år, og på ei en
dom men lig ger det en grav fra bron se al de
ren. Pla nen er å lage et kul tur land skap til ret
te lagt for seil bret, fis ke tu rer og ikke minst 
eple dyr king. Vi ten ker også at vi kan ha 
mu sikkurs her.

Han blir myk i blik ket: – Hard an ger fjor den 
er vill og vak ker, et rikt land skap. Det er så 
vak kert å sit e her med et glass hvit vin og se 
hav ør nen som har hen tet seg en fisk, mens 
ni se ne kan skje duk ker opp ute på fjor den. 

Her er det mink, mår og røys kat. Vi ser ikke 
bort fra at vi flyt er inn hit, det er jo i ti den  
å finne til ba ke til gam le le ve må ter.

– Vi gjør det som er en kelt, sier han, for  
i nes te øye blikk å for tel le at de plan leg ger  
å plan te 150 ep le trær som kan gi rå va rer til 
et eget sideri.

Til ba ke blikk
– Når du ser til ba ke på yr kes li vet, hva er du 
mest for nøyd med?

– Jeg er stort set for nøyd med li vet slik det 
ble. Det var smart å bli lege. Med den ut dan
nin gen føl ger det så mye som gir god all
menn dan nel se. Nå kan jeg ta små job ber 
som det pas ser meg, og si den vi nå er blit 
små bru ke re, er kunn ska pen om mik ro flo ra 
kjekt å ha med seg fra me di si nen. Når jeg  
ser hvor hardt li vet har blit for man ge 
mu si ke re, ang rer jeg ikke på at jeg for lot 
musikkarrieren. Jeg er en god im pro vi sa tor, 
noe jeg ny ter godt av både i mu sik ken og 
me di si nen. Med im pro vi sa sjon føl ger flek si
bi li tet. For ut set nin gen er å ha lært form
språket grun dig. Jeg har all tid tenkt: Du skal 
ikke bare gjø re dit, du skal gjø re det med 
stil, sier han og av slut er sam ta len:

– Det er en for del å være gam mel, i den 
for stand at jeg ikke len ger lar meg sjok ke re 
så let som da jeg var ung. Ikke blir jeg så  
let ir ri tert hel ler. Før var jeg mer fir kan tet, 
nå er jeg mer åpen for ting slik de er. Som 
gam mel er det også let e re å ha au to ri tet  
og ev nen til å skjæ re igjen nom i tide.

Til in for ma sjon er in ter vju et med Øy stein Søb stad gjen
nom ført og skre vet før ko ro na pan de mi en brøt ut i Norge.

JAN NI KE REY MERT
jannike.reymert@gmail.com

ØY STEIN SØB STAD

Født 12.10.1945

Cand.med. 1981

Spe sia list i all menn me di sin 1989

All menn le ge på Ask øy 1983 – 94

Hel se sjef i Løv stak ken by del i Bergen 
1994 – 98

Smit e vern over le ge i Bergen kom mu ne 
1998 – 2015

Har hat man ge spil le opp drag i Bergen  
fra 15års al de ren

Fri lans mu si ker i fle re land 1966 – 72

«Jeg er stort sett for nøyd med 
li vet slik det ble. Det var smart 
å bli lege»
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Lun ge kreft on de mand

LIT TE RA TUR
1 Hel se di rek to ra tet. Fort satt vik tig å fo re byg ge røy king.  Lest 17.6.2020.
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Lege liv kan være lan ge vak ter og høy ar beids be last ning, 
men det kan også være av slap ping for an tv-en et er endt 
jobb dag. Hva med å in vi te re «the Marl bo ro Man» – den 
iko nis ke, vand ren de si ga ret re kla men – opp i so fa en 
med fa mi li en hver kveld?

La «the Marl bo ro Man» sitt e der og kje de røy ke og snakke om hvor 
kult røy king er for an un ge ne dine. Ikke? Jeg vil på stå at han al le re de 
har sne ket seg inn i stu en våre, men det er på tide å bort vi se ham  
for godt.

Idet du trod de du ikke len ger be høv de å be kym re deg for at 
 pa si en te ne og bar na dine skal be gyn ne å røy ke, bom bar de res vi  
av to bakks re kla me dag lig – kan skje uten at vi ten ker på det. «Men 
re kla me for to bakk er da ulov lig,» ten ker du kan skje?

Det stem mer, men to bakks bran sjen sy nes å ha fun net et att rak tivt 
smutt hull å sni ke si ga rett stum pe ne sine inn gjen nom: nem lig Net
flix – el ler «Smokeflix», som jeg har be gynt å kalle det. Se ri e ne som 
pro du se res av Net flix for me lig oser av røy ken de rol le fi gu rer, den ene 
mer urea lis tisk enn den and re.

Ka rak te re ne i Net flixpro duk sjo ner som House of Cards og Blood-
line dam per som skor stei ner. Også se ri e ne Stran ger Things og The 
Wal king Dead blir ut pekt som vers tin ger og er fun net å ha mye 
høy ere fre kvens av røy king enn se ri er som ikke er pro du sert av 
Net flix. Frem stil lin gen av røy king er på fal len de: Den vir ker på tatt  
og lite rea lis tisk med tan ke på ka rak te re nes so sio øko no mis ke sta tus. 
Si ga rett er sel ges ty pisk inn som en lind ring i van ske li ge si tua sjo ner, 
og folk be gyn ner gjer ne å røy ke (igjen) når li vet går dem imot.

All to bakks re kla me er ulov lig i Norge, med unn tak av «in di rek te 
re kla me av uve sent lig om fang i uten lands ke pro gram mer sendt 
over norsk fjern syn og nors ke ka bel nett, samt i uten landsk pro du
sert film.» Kan røy kin gen i slike se ri er sies å være uve sent lig? Den 
fø les mye mer på tren gen de enn en an non se i et ma ga sin, og mens 
sist nevn te er ulov lig, kan man ser ve re en hel af tens snik re kla me for 
to bakk via nors ke tvtil by de re uten at noen muk ker.

Det er jo lett å ten ke at det ikke er så far lig – at røy king ikke er 
noen trus sel, si den det uan sett ikke an se es som «kult» blant unge 

len ger. Men dans ke og nors ke hel se myn dig he ter meld te i 2019 om  
at an tal let røy ke re i Norge og Dan mark økte for før s te gang si den 
slutt en av 1980åre ne (1, 2). Tal le ne har si den blitt re du sert i Norge, 
men røy king øker i man ge and re land, både i Eu ro pa og i ver den for 
øv rig. Og når to bakks bran sjen år lig bru ker svim len de 9 mil li ar der 
kro ner på mar keds fø ring i USA ale ne, er det for di de vet at det fun ge
rer. Bran sjen har dess uten i det siste fått en ny ge ne ra sjon hek tet på 
kult fe no me net «Juul» – en esi ga rett for kledd som en min ne pin ne. 
Og blir man først av hen gig av ni ko tin pro duk ter, øker sann syn lig 
heten for at man også be gyn ner å røy ke si ga rett er (3).

Kall meg gjer ne prip pen – se ri er flom mer jo over av vold og rus
mis bruk uten at det gjør oss til nar ko ma ne volds ut øve re. Men når 
ame ri kans ke fol ke hel se myn dig he ter be reg ner at al ders gren ser på 
fil mer med røy king kan red de 1 mil li on barn og unge i USA fra å dø 
av røy ke re la tert syk dom, er det umu lig å ikke bry seg. Én ny røy ker 
er én for mye. Vi som har sett en liv redd kols pa si ent kjem pe for 
hvert ån de drag glem mer det ald ri. Det er som å se på at noen druk
ner – hele da gen, hver dag.

Røy king tar frem de les enormt man ge liv, og kan skje sås frø et til 
en ny røy ker i din egen stue, uten at du leg ger mer ke til det? Har  
et hel se ve sen som skal møte eld re bøl gen, råd til fle re røy ke re? Må 
for eld re be gyn ne å be kym re seg for ung doms røy king igjen? Er det 
ok at to bakks bran sjen – som egent lig er på lagt strenge re strik sjo ner 
hva re kla me an går – sni ker seg inn i stua vår for kledd som un der
hold ning?

Kan vi som le ger – med et an svar for bedre fol ke hel se – bare se den 
and re vei en (på tven) og still ti en de ak sep te re for hol de ne? For eld re 
bør be visst gjø res, og som for bru ke re kan vi en ga sje re oss ved å kla ge 
til se rie pro du sen te ne. Jeg hå per nors ke hel se myn dig he ter er seg  
sitt an svar be visst og job ber mål rett et for et to tal for bud på to bakks
re kla me, slik de har for plik tet seg til ved å ra ti fi se re WHOs to bakks
kon ven sjon. Vi kan alle gjø re vårt for et to bakks fritt sam funn!

Selv har jeg sagt opp Net flixabon ne men tet mitt, jeg fikk tran ge 
bron ki er bare av å se på. Jeg får sta dig mel din ger fra Net flix av ty pen 
«Kom til ba ke!». Det står til og med «Net flix er all tid re kla me fri!» Mon 
det. Jeg kom mer kan skje til ba ke – men ikke før dam pen har lagt seg.

ING RID HOK STAD
ihokstad@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i me di sinsk bio kje mi ved Sy ke huset 
Inn lan det.

«To bakks bran sjen sy nes å ha fun net et   
 attrak tivt smutt hull å sni ke si ga rett stum  pene 
sine inn gjen nom: nem lig Net flix – el ler  
 ‘Smokeflix’, som jeg har be gynt å kalle det»

«For eld re bør be visst gjø res, og som  
for bru  kere kan vi en ga sje re oss ved å kla ge  
til  seriepro du sen te ne»
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Hva er lik het?
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Covid-19 har på nytt ak tua li sert spørs må let om hva 
 likebe hand ling i hel se tje nes ten egent lig be tyr.

Li ke be hand ling er en sen tral mål set ning for hel se tje nes ten, men 
sam ti dig er den kro nisk underpresisert. Hva in ne bæ rer li ke be hand-
ling i prak sis? Lik til gang, lik me di sinsk be hand ling, like mu lig he ter 
for hel se for bed ring el ler hel bre del se, like man ge le ve år, el ler like 
man ge kva li ta tivt gode le ve år?

Spørs må let om li ke be hand ling av covid-19-pa si en ter med be hov 
for in ten siv pleie har vært ak tu elt i vår. Ita li ens ke ret nings lin jer ble 
ver dens kjen te for di høy al der var et selv sten dig ned pri ori te rings  kri-
te ri um. De bri tis ke ret nings lin je ne fra Na tio nal In sti tu te for Health 
and Care Ex cel len ce (NICE) sier at re spi ra to rer skal for de les likt 
mel lom alle pa si en ter, et er at det er gjort en vur de ring av pa si en-
tens skrø pe lig het (1), sam ti dig som det eks pli sit sies at al der ale ne 
ikke er et kri te ri um. Det fore lig ger ikke nors ke ret nings lin jer for 
for de ling av re spi ra to rer, men Hel se di rek to ra tet og spe sia list for -
enin ge ne i Le ge for en in gen har git ge ne rel le ret nings lin jer for 
 pri ori te rin ger un der pan de mi en. Norsk ge ria trisk for en ing fore slår 
noe av det sam me som NICE, med sær lig hen vis ning til at svært syke 
gam le har li ten nyt e av in ten siv be hand ling, men des to stør re nyt e 
av god pal lia sjon (2).

Ju li an Savulescu og kol le g er har set på NICE sine ret nings lin jer  
og kri ti se rer dem for å være «et usta bilt kom pro miss mel lom ega-
lita risme og uti li ta ris me» (3). Egalitarismen ut ryk kes ved at alle skal 
ha like stor sjan se for å få re spi ra tor be hand ling. Sam ti dig skal sann-
syn lig he ten for ef ekt av be hand lin gen til leg ges vekt – som er et 
uti li ta ris tisk prin sipp, for di det tar hen syn til hel se ge vins ten som 
kan rea li se res. Li ke be hand lings prin sip pet stø ter alt så mot kra vet 
om at re spi ra to re ne skal for de les slik at ef ek ten blir størst mu lig.

Savulescu og kol le g er har in gen ting imot det e. Tvert imot hev der 
de at sann syn lig he ten for ef ekt ikke er til strek ke lig, man må også  
ta hen syn til hvor man ge fris ke le ve år som kan for ven tes av be hand-
lin gen. Ef ekt må med ri me lig het de fi ne res som en kom bi na sjon  
av den umid del ba re hel se for bed rin gen og va rig he ten av den. NICE-

ret nings lin je ne sier at ef ekt skal vekt leg ges, men ikke pa si en tens 
al der, hvil ket in ne bæ rer at va rig he ten av ef ek ten ikke skal tel le.

Savulescu de fi ne rer egalitarisme som at alle skal ha like mu lig -
heter til re spi ra tor be hand ling, uav hen gig av and re fak to rer, mens 
uti li ta ris me er å mak si me re an tall for ven te te (gode) le ve år i be folk-
nin gen. En uti li ta rist vil der med pri ori te re unge for an eld re, der som 
den unge med sann syn lig het kan for ven tes å opp nå fle re le ve år med 
be hand lin gen.

Det er ikke åpen bart at det e er brudd på lik hets prin sip pet, det 
kom mer an på hvil ken lik hets de fi ni sjon man leg ger til grunn. Der-
som må let er mest mu lig lik het i an tall le ve år over et livs løp, vil 
li ke be hand ling in ne bæ re å pri ori te re i hen hold til an tall le ve år den 
en kel te kan få som re sul tat av be hand lin gen. Ge ne relt vil det bety at 
unge pri ori te res for an eld re, for di po ten si a let for frem ti di ge le ve år 
øker med min ken de al der.

I bio etik ken me ner man ge at det er en nød ven dig mot set ning 
mel lom prin sip pet om li ke be hand ling på den ene si den og mest 
mu lig hel se for bed ring på den and re. Mot set nin gen gjel der imid ler-
tid bare for be stem te de fi ni sjo ner av lik het (4). Dis ku sjo nen om 
pri ori te ring mel lom covid-19-pa si en ter har ty de lig gjort be ho vet for 
mer pre si se de fi ni sjo ner av mål set nin ge ne og økt be visst het om 
hvil ke mål set nin ger som kan kom me i kon flikt med hver and re.

BE RIT BRIN GE DAL
berit.bringedal@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstitutet

«Det er ikke åpen bart at det te er brudd på 
lik hets prin sip pet, det kom mer an på hvil ken 
lik hets de fi ni sjon man leg ger til grunn»

Il lust ra sjon: Sloop com mu ni ca tions / iStock
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An falls fore byg gen de le ge mid ler,  
ikke an ti epi lep ti ka

Ter me ne an ti epi lep ti ka, antikonvulsiva 
og re frak tær epi lep si er upre si se og bør 
er stat es av mo der ne be teg nel ser.

Me di sinsk fag ter mi no lo gi end res i takt med 
økt vi ten (1). Må ne sy ke som be teg nel se på 
epi lep si er for lengst for latt. Pa si en te ne er 
ikke spe si elt an falls ut satt e ved full må ne. 
Be teg nel sen falle syke er også for latt. Vi vet 
nå at un der halv par ten av epi lep tis ke an fall 
er for bun det med fall (2).

In ter na sjo nal ut vik ling
Fag ter me ne vi bru ker, bør være mest mu lig 
pre si se og spei le da gens kunn skap. Le ge mid
ler brukt mot epi lep si har len ge vært kalt 
an ti epi lep ti ka. Den ne be teg nel sen gir inn
trykk av at le ge mid le ne mot vir ker epi lep si
ut vik ling, epileptogenesen, men det gjør de 
ikke. De gir kun en symp to ma tisk, an falls
dem pen de ef ekt uten å på vir ke sel ve epi lep
si en og epi lep si pro gno sen. De på vir ker kun 
an falls ut vik lin gen, iktogenesen, i en al le re de 
etab lert epi lep to gen le sjon ved å svek ke, 
for kor te el ler i beste fall for hind re epi lep 
tiske an fall.

In ter na sjo nalt har le den de epileptologer 
len ge iv ret for å skifte ut ter men antiepilep
tic drug (AED) med den mer kor rek te anti
seizure med i cine (ASM) (3). At antiepileptic 
drug, og det nors ke an ti epi lep ti ka, er godt 
inn ar bei det, an s es ikke som til strek ke lig 
ar gu ment for å fort sett e bru ken.

På norsk
Hva skal vi kalle le ge mid del grup pen anti
seizure medicines på norsk? Antianfallsmedi
siner vir ker litt opp styl tet. Ett er en ufor mell 
spør re run de blant le ge ne ved Spe si al sy ke 
huset for epi lep si var det bred enig het om  
å bru ke an falls fore byg gen de le ge mid ler 
 (ta bell 1). Den ne be teg nel sen gjør det lett e re 
å for mid le til pa si en te ne at me di ka men te ne 
bare dem per an falls ten den sen uten å ku re re 
syk dom men.

I eng elsk ord bo ka er den me di sins ke 
 be tyd nin gen av sei zure for klart som ’an fall, 

slag(til fel le), att akk’. Sånn sett er både sei
zure på eng elsk og an fall på norsk uspe si 
fikke ter mer ett er som antiseizure og an falls
fore byg gen de ikke sier noe om hvil ken type 
an fall det er snakk om. Selv om vi på norsk 
kan snakke om mig re ne an fall og ra se ri an
fall, vil li ke vel le se ren nep pe være i tvil om  
at an fall brukt i en ar tik kel om epi lep si 
drei er seg om epi lep tis ke an fall.

I fag mil jø et er det vik tig å skille mel lom 
an falls dem pen de le ge mid ler og det man for 
ti den jak ter in tenst på, nem lig me di ka men
ter som gri per inn i epileptogenesen, så kal te 
antiepileptogene el ler syk doms mo di fi se ren de 
le ge mid ler.

Fle re for slag
Epi lep tis ke an fall er en sam le be teg nel se på 
an fall som en ten er ledd i en epi lep si, som  
er det hyp pig ste, el ler om an fall som ikke  
er ledd i epi lep si, som for eks em pel fe ber
kram per el ler ab sti nens an fall. I tråd med 
det eng els ke ep i lep tic seizures bør vi på 
norsk bru ke be teg nel sen epi lep tis ke an fall, 
ikke epi lep si an fall. Der som man skul le ha 
brukt ter men epi lep si an fall, bur de den ha 
vært for be holdt de til fel le ne der an fal le ne  
er ledd i en sik ker epi lep si.

Le ge mid ler brukt mot epi lep si blir av og 
til kalt antikonvulsiva. Ett er vårt skjønn bør 
vi slutt e også med den ne ter men, for di dis se 
le ge mid le ne re du se rer ten den sen til man ge 
ty per epi lep tis ke an fall, ikke bare kram pe 
anfall. Dess uten vir ker noen av dem, som 
etosuksimid, ikke mot kram pe an fall i det 
hele tatt (4).

Rundt en tre del av pa si en te ne med epi 
lepsi opp når ikke an falls kon troll med de 
le ge mid le ne vi har nå (5). Om dis se pa si en te
nes epi lep si har det vært brukt fle re ter mer, 

som re frak tær, in trak ta bel el ler te ra pi re si
stent. Vi me ner dis se er uhel di ge ett er som 
de gir inn trykk av at epi lep si en er upå vir ke
lig av en hver form for be hand ling. Det er 
feil. Noen av pa si en te ne kan hjel pes med for 
eks em pel kir ur gisk be hand ling, va gus ner ve
sti mu le ring el ler ke to gen di ett. Vårt for slag 
er at vi i ste det bru ker be teg nel sen le ge mid
del re si stent epi lep si el ler far ma ko re si stent 
epi lep si.

Der som fle re be hand lings mo da li te ter  
i til legg til le ge mid ler ikke har hjul pet, 
fore slår vi å bru ke van ske lig kon trol ler bar 
epi lep si el ler al vor lig epi lep si. Det in ne bæ rer 
at det er van ske lig, men ikke umu lig å kon
trol le re syk dom men. Vi bør ikke ord leg ge 
oss slik at vi fra tar pa si en te ne et hvert håp 
om bed ring.

KARL O. NAK KEN
karln@oushf.no
er pen sjo nert nev ro log.

ERIK SÆT RE
er spe sia list i nev ro lo gi og over le ge ved Spe si al sy ke
hu set for epi lep si.
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1 Ny len na M. Ord og utt rykk som for svin ner.  
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2 Tuft M, Nak ken KO. Epi lep si som stig ma – ond, 
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3 French JA, Perucca E. Time to start cal ling things  
by their own names? The case for antiseizure 
medicines. Epilepsy Curr 2020; 20: 69 – 72. 

4 Gören MZ, Onat F. Ethosuximide: from bench to 
bed side. CNS Drug Rev 2007; 13: 224 – 39. 

5 Bro die MJ. Phar ma co log i cal treat ment of drug 
resis tant epilepsy in adults: a prac ti cal guide. Curr 
Neurol Neurosci Rep 2016; 16: 82. 

Tabell 1  Engelske termer med forslag til norske oversettelser.

Engelsk Norsk Synonym

Antiseizure medicines Anfallsforebyggende legemidler Anfallsdempende legemidler

Drug resistant epilepsy Legemiddelresistent epilepsi Farmakoresistent epilepsi

Refractory epilepsy Vanskelig kontrollerbar epilepsi Alvorlig epilepsi
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Kvan ti ta tivt må te hold

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

«Alle» er in ter es sert i er næ ring hos barn, men in ter es sen for hva de eld ste blant oss bur de spi se har vært li ten, iføl ge en ar tik kel 
i Tids skrif tet nr. 4/1917. Un der føl ger en rek ke for slag om hva de bur de spi se – og en ad var sel om at gam le mat va ner er von de  
å ven de (Tidsskr Nor Lægeforen 1917; 15: 131 – 2).

Strauss: Om er næ ring i oldingealderen.  
I motsætning til er næ rin gen i bar ne al de ren, 
som opviser en hel literatur, har in ter es sen 
for er næ ring i involutionsperioden væ ret 
me get li ten. Der er imid ler tid man ge ei en
dom me li ge tilstande, som sær teg ner oldin
gealderen, og som er værd at ta hen syn til. 
Bortset fra de slet ikke li ke gyl di ge de fek ter  
i tandgaren er det især føl gen de tilstande, 
som for tje ner vor opmerksomhet: Sta se 
katar rer, svind av mavevæggens tyk kel se  
og formindskelse av dens kjer tel or ga ner 
– sær lig pepsinkjærtlerne; og dis se mang ler 
gjør, at man maa undgaa tungt fordøielige 
spi ser. Nedsættelse av mavesaftsekretionen, 
svind av fett et i buk hu len og en te rop to sen 
er and re vigtige se ni le fak to rer. – Der imot 
hol der mavesækkens mo ti li tet sig godt helt 
til den høie al der dom.

Tar men er hos ol din gen ikke istand til at 
kom pen se re manglerne ved fø dens be ar bei
del se i mun den og mavesækken, væggene 
blir tynde, slimhinden og muskularis at ro
fisk. Den væsentlige aarsak til træg mave  
hos ol din ger er leie for and rin ger og muskel
svækkelse i tyktarmen. Nedsættelse av sen si
bi li te ten i rek tum kan ogsaa være aarsak til 
koprostasen.

En de lig vil ogsaa svækkelse av buk pres sen 
og hæmorrider van ske lig gjø re defækastio
nen. For styr rel ser av hjer tets funktion 
 be vir ker ofte en sær lig ømfindtlighet for 
en hver ster ke re opfyldning av ma ven, idet 
dia frag ma der ved dri ves op og be vir ker en 
leie for and ring av hjer tet med indskrænk
ning av dets bevægelighetsfrihet.

Det vil de imid ler tid ikke være rigtig at 
opstille noget be stemt skema for er næ ring 
av ol din ger paa grundlag av de nævnte 
se ni le for and rin ger. Gam le folk opgir nø dig 
sine va ner, selv om de er til ska de. Man maa 

der for ikke tvin ge sine ford rin ger igjennem, 
naar for and rin ger i diæeten ikke er ab so lut 
nød ven dig. Man fremkalder bare ulyst paa 
mat og gjør in gen nytt e. Altsaa in gen smaa
lige diætforskrifter, men bare al me ne mere 
el ler mind re strengt for ord nen de, alt efter
som tilfældet ford rer det.

For det før s te: Ma ten maa ikke kræve en 
alt for in ten siv tygning, men skal ha en mere 
fly ten de el ler grøtagtig kon sis tens. Mæng
den bør bare ut gjø re om trent ¾ av, hvad  
et i ar beids pe ri oden væ ren de men nes ke 
be hø ver. Næ rin gen bør ikke indeholde 
 me get av de stof er, som kan dan ne ri ke lig 
gas, for di opdrivning av tar me ne let for
aarsaker oppressionstilstande. Grundsæt
ningen maa være: «Faa og hyp pi ge re maal
tider.» En ol ding maa altid faa sin an den 
fro kost og «eftasværd». Hel digst vil det  
være, om melk og mel ke mat dan net ho ved
næ rings mid let – der til hve te brød og kjeks, 
kav rin ger osv. Men en ol ding maa ogsaa ha 
et visst kvan tum av kjøt, helst hvitt (høns, 
kalv osv.).

Raa frugt bør forbydes, men eple og apri
koskompot er guns tig; li ke le des godt kok te 
plom mer. Spørsmaalet om nydelsesmidler 
blir be svart noget for skjel lig av for skjel li ge 

læ ger. Naar en gam mel mand hele sit liv har 
druk ket ½ fl. vin pr. dag, skal man ikke for
byde ham den apetit og humørforbedrer.  
Et glas vin el ler en li ten snaps er et fortræfe
lig «mave mid del» for man ge gam le folk. 
– Der imot maa en ri ke lig nydelse av al ko hol 
forbydes, sær lig koncentrerte al ko hol sor ter 
(het vin, kognak o. s. v.).

Det sam me gjælder for bru ken av tobak. 
Lett e cigarer vil nep pe ska de en, som er vant 
til at røke tobak, mere end det tvung ne 
av hold fra et til vant nydelsesmiddel. Per so
ner, som maa lig ge til sengs, maa faa en 
an den er næ ring og i and re mængder end 
den, som endnu kan ta tilstrækkelig mo ti on.

Angaaeende grundsætningen for diæten  
i oldingealderen gjel der et ord av Naunyn: 
«Kvan ti ta tivt maatehold er i almindelighet 
ho ved sa ken.» Diæten skal ikke re gu le res 
efter et givet skema, men efter be stem te 
grundsætninger.

«Gam le folk opgir nø dig sine 
va ner, selv om de er til ska de»

«Men en ol ding maa ogsaa  
ha et visst kvan tum av kjøt, 
helst hvitt»

Il lust ra sjons fo to: Chris ti an Grund seth / Anno Dom kir ke od den
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En hver me di sin stu dents ma re ritt?

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Kan du ba sal før s te hjelp? Det kun ne ikke un der teg ne de tid lig i stu di et. Vi had de ett før s te hjelps kurs det før s te se mes te ret,  
for så å stu de re i fle re år uten re pe ti sjon. Si tua sjons be skri vel sen fra 1995 ly der der for ube ha ge lig vel kjent, og det var ikke 
 sjelden at tan ken på liv lø se barn og bes te for eld re i stans fikk meg til å skjel ve i buk se ne (Æsculap 1995; 75(3): 9).

STANS på bane 4!

Tirs dag et er mid dag. Bane 4 rul ler inn på 
Ma jor stua sta sjon. Plut se lig fal ler en eld re 
mann i gol vet. Folk skri ker opp, stim ler 
sam men rundt den liv lø se kropp. Er han 
død?

Er det noen lege her? ro pes det. Tan ke ne 
spin ner om kring. Lege, nei, sna re re halv stu
dert le ge stu dent, hus ker ikke når vi had de 
kurs i før s te hjelp. Jeg ven ter et kvart se kund 
og hå per at en el ler an nen skal mel de seg. 
En el ler an nen, en el ler an nen!!

Jeg er sy ke plei er, sier ei dame. Har noen  
et speil? Gud skje lov, ten ker jeg, et men nes ke 
som kan noe. Men hvor for står det så man ge 
rundt og gla ner? Selv sagt! Det er so si al por
no gra fi in practicum. Det er dis se men nes
ke ne som le ser Se og Hør hos tann le gen.

Nes te tan ke: Hvor for i svar te er det så 

len ge si den vi har hat før s te hjelps kurs på 
stu di et? For å kjen ne seg ri me lig trygg på 
pro se dy ren bør før s te hjelp dril les en gang  
i året. Mik ro sko pisk ut se en de av pie ce 
 mealnek ro se er vik tig, be va res, men det e  
er vik ti ge re. Livs vik tig, fak tisk. Plut se lig 

kjen ner jeg sinne sige inn over meg: Jeg fø ler 
meg så sik ker på at fa kul te tet ikke vil gjø re 
noe med det.

Er lend Hem

«Er det noen lege her?  
ro pes det»

Illustrasjonsfoto: P. A. Risnes jr. / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
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ANMELDELSER

En kelt og prak tisk  
om al ler gi og ek sem

Sann he ten om al ler gi og ek sem er skre vet  
av Ben te Kra ne Kvens ha gen, bar ne le ge med 
kom pe tan se i al ler go lo gi. Bo ken sy nes mest 
ak tu ell for for eld re til barn med al ler gis ke 
syk dom mer og ek sem, men også voks ne 
al ler gi ke re og hel se per so nell med an svar  
for den ne pa si ent grup pen kan ha nyt e av  
å lese den.

Bo ken be står av fire ho ved de ler med fle re 
un der ka pit ler. I den før s te del en skri ver 
for fat e ren de tal jert om IgE-me di ert og 

SANN HE TEN OM 
AL LER GI OG EK SEM
Ben te Kra ne Kvens ha gen
208 s. Oslo: J.M. Stenersens 
Forlag, 2020. Pris NOK 379 
ISBN 978-82-7201-695-0

cel le me di ert al ler gi, men om ta ler også 
til stan der som ikke opp fat es som al ler gi. 
Del to om hand ler ast ma med dif e ren si al-
dia gno ser, og del tre symp to mer og be hand-
ling av ato pisk ek sem. I del fire be skri ver 
for fat e ren hvor dan unn gå el ler bremse 
ut vik ling av al ler gis ke syk dom mer og opp-
sum me rer med ti ho ved punk ter, hvor av 
dag lig ol je bad ved tørr hud vir ker til å være 
et av de vik tig ste.

For fat e ren er en ga sjert, bru ker et fol ke lig 
språk, og bo ken in ne hol der man ge pasient-
kasuistikker fra egen prak sis. Det e gjør 
bo ken let å lese og for stå, også for le se re 
uten hel se fag lig bak grunn. For fat e rens 
egne er fa rin ger kom mer til utrykk gjen nom 
hele bo ken, men hun er nok så nøye med  
å angi om inn hol det er ba sert på forsk ning 
el ler egen er fa ring. Noen il lust ra sjo ner 
kun ne vært nyt ig, spe si elt i av snit e ne  
som om ta ler me ka nis mer og pa to fy sio lo gi. 
 Me ka nis mer og symp to mer ved kryss al ler gi 
kun ne også vært mer ut før lig be skre vet.

Noen av av snit e ne i bo ken blir lit over -
flødi ge. Det e gjel der spe si elt av snit e ne 
hvor for fat e ren de ler er fa rin ger fra egen 
fa mi lie, av snit et om pencillinallergi og CRP 
sin dia gnos tis ke ver di for å skille bak te ri el le 
og vi ra le in fek sjo ner, og dis ku sjo nen om 
ol je bad øde leg ger vas ke ma ski nen el ler fø rer 

til tet e av løps rør. Det e, sam men med for fat-
te rens nok så bas tan te per son li ge på stan der 
som at få vet hva ir ri ta bel tarm er, mens hun 
selv hev der å vite mye om det, kan svek ke 
til li ten til bo ken. I til legg vekt leg ges dag lig 
ol je bad som et vik tig til tak ved tørr hud 
el ler ek sem, på tross av at ol je bad ikke ble 
fun net å ha fore byg gen de ef ekt ved ek sem  
i en ny lig norsk stu die pub li sert i Lan cet (1). 
Noen re sul ta ter fra Lan cet-stu di en om ta les, 
men pub li ka sjo nen kun ne vært med i re fe-
ran se lis ten.

Det e er li ke vel en bok som pa si en ter  
og for eld re kan ha stor nyt e av å lese, men 
le ser ne bør være be viss te på at bo ken også 
in ne hol der ikke-do ku men ter te syns punk ter. 
På tross av be grens nin ge ne nevnt over kan 
også bo ken være nyt ig for hel se per so nell.

ING VILD BRUUN MI KAL SEN
Bar ne le ge med kom pe tan se om rå det i al ler go lo gi
Over le ge, Barne- og ung doms kli nik ken
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

LIT TE RA TUR
1 Skjer ven HO, Reh bin der EM, Vetukatil R et al. Skin 

emollient and ear ly com ple men tary feeding to 
pre vent infant atopic dermatitis (PreventADALL): 
a fac to ri al, multicentre, clus ter-ran dom ised tri al. 
Lan cet 2020; 395: 951 – 61. 

Kjær lig hets er klæ ring 
fra en bes te mor

Mål grup pen er alle bes te for eld re uan set 
bak grunn, men boka kan med for del le ses 
både av le ger og for eld re flest. Her de les 
man ge gode råd og eks emp ler, ikke minst 
om hvor dan man kan snu ne ga ti ve ut sagn 
om til noe po si tivt. Det er alt fra råd om 

BAR NE BARN!
Gro Ny lan der
Gle de og al vor. 263 s, ill. 
Oslo: Sol um bok ven nen, 
2019. Pris NOK 399  
ISBN 978-82-7488-915-6

bar ne vog ner og vik tig he ten av an sikt til 
an sikt-kon takt til be grens ning i bruk av 
mo bil te le fo ner og and re tids ty ver. Rå de ne  
er i ho ved sak kva li tets sik ret med re fe ran ser 
til forsk ning og an nen lit e ra tur, ikke minst 
for fat e rens egen.

Boka er kro no lo gisk bygd opp fra ny he ten 
om det kom men de bar net til ung doms -
tiden. Kor te ka pit ler og man ge un der av snit, 
alle med gode over skrif ter, gjør bo ken let  
å lese, man øv re re rundt i og slå opp i. Bil -
dene er vak re og man ge, og det er til og  
med fine teg nin ger laget av et bar ne barn.

Det e er en raus bok hvor for fat e ren byr 
på seg selv. Og hen nes er fa ring er om fat -
tende. Som lege og gy ne ko log, Norges 
amme spe sia list, fors ker og for mid ler med 
in ter es se for blant an net psy ko lo gi og mil jø-
sak, er hun in gen gjen nom snits bes te mor, 
men hun har den sam me en tu si as men de 
al ler fles te bes te for eld re kan kjen ne seg 
igjen i og føle slekt skap til. Med sin so li de 
bak grunn og sit mot kan hun ut ford re 
po li tisk kor rekt het om bar ne ha ge start og 

for de ling av for eld re kvo ter, det siste godt 
for ank ret i et glø den de ar beid for am ming.

En viss kon flikt er det al li ke vel i un der-
kom mu ni se rin gen av vik tig he ten av også  
å hjelpe et barn inn i gode ru ti ner det før s te 
le ve å ret, noe som kan opp fat es som en 
mot set ning til å få til am ming. Ikke alle får 
til det, til tross for iher dig inn sats – med og 
uten bes te for eld re. In gen bur de føle at de 
kom mer til kort av den grunn. Te ma er om 
bar ne barn som er funk sjons hem met el ler 
dør, er også med i boka, men ut gjør bare en 
li ten del. Her kun ne nok for fat e ren ha git 
mer.

Gro Ny lan der leg ger lista høyt, men slik 
bør det også være. Bar ne barn er frem ti den. 
Det brenner for fat e ren for i en slik grad at 
det smit er. Mil jø sa ken kom mer på kjø pet. 
Vi i bes te for eld re ge ne ra sjo nen blir hei et ut 
av god sto len – og godt er det.

EILI SPONHEIM
Pen sjo nert barne- og ung doms psy kia ter
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BJAR NE RAN HEIM

Tid li ge re av de lings over le ge Bjar ne Ran heim 
døde 8. juli 2020, 97 år gam mel.

Ran heim var trøn der, og som me get  
ung mann kom han un der kri gen i il le galt 
 ar beid i sitt nær om rå de. Han ble til slutt 
ar res tert og satt i kon sen tra sjons leir til 
kri gens slutt. Hans krigs inn sats før te til at 
han ble til budt stu die plass i Dan mark, hvor 

kunst og var et tid lig med lem av Den nors ke 
nevrolitterære klubb. Han ar ran ger te klub
bens som mer mø te på Lillehammer i 2001  
og skrev bi drag til alle klub bens fire bø ker.

Ran heim gjor de en be ty de lig or ga ni sa to
risk inn sats for Norsk nev ro lo gisk for en ing. 
Han var ho ved man nen bak gjen nom fø rin
gen av for en in gens sto re ar ran ge ment 
 «Hjer ne året 1995». Det var helt na tur lig at 
han ble valgt til æres med lem av sam me 
for en ing i 1996.

Med Bjar ne Ranheims død har norsk 
nev ro lo gi mis tet en frem ra gen de fag mann 
og en strå len de am bas sa dør for fa get.

Han la ald ri skjul på hvor me get fa mi li en 
be tyd de for ham, og vi sen der vår med fø 
lelse til Eli sa beth og de res barn og bar ne
barn.

RAG NAR STI EN, ANNE HEGE AAMODT, 
ARE BRE AN

han gjen nom før te me di sin stu di er og spe 
siali se ring i nev ro lo gi. I Dan mark traff han 
også sin Eli sa beth.

I 1964 ble han til satt som enes te nev ro log 
ved sy ke hu set i Lillehammer. Da egen nev ro
lo gisk sen ge av de ling ble opp rett et i 1975, ble 
han av de lings over le ge. Den stil lin gen had de 
han til sin av gang i 1990. Han var en me get 
aner kjent fag mann og var også sy ke hu sets 
sjefslege i åre ne 1976 – 81.

Ran heim gjor de en be ty de lig inn sats  
i krigs og kon flikt om rå der for FN, Røde 
Kors, Norsk Folkehjelp og Ro ta ry Interna
tional. Det er knapt noe land i Af ri ka el ler  
Asia han ikke be søk te i slik tje nes te. Han  
ble til delt Røde Kors’ høy es te ut mer kel se  
for sitt ar beid.

Bjar ne Ran heim var en kul tur per son lig
het. Sær lig mu sikk, men også litt e ra tur,  
var ham kjær. Han var spe si elt in ter es sert  
i skjæ rings punk tet mel lom nev ro lo gi og 

LIS BETH HANSEN

Vår kjæ re all menn prak ti se ren de kol le ga  
og ven nin ne Lis beth Hansen døde av kreft
syk dom 17. juni 2020, bare 48 år gam mel. 
Kol le ga er, fa mi lie og ven ner står igjen med 
et dypt savn.

Lis beth voks te opp i Vest by i Akershus 
med en sto re søs ter og for eld re.

Ett er gym na set fulg te hun i sin fars fot
spor og be gyn te på si vil in gen iør stu di et  
i kje mi ved NTNU i Trondheim. Halv veis  
i stu di et er kjen te hun at det var en an nen 
vei hun ville gå og be gyn te på me di sin stu 
diet ved Uni ver si te tet i Oslo i 1995.

had de et ær lig og til ste de væ ren de ve sen.  
Var du like ær lig og lo jal til ba ke, fikk du en 
venn for li vet. Hun var uredd for det mes te. 
Det var ald ri stil le rundt henne. Som of test 
le det hun sam ta len, men var li ke vel en som 
kun ne lytt e.

Vi del te vik ti ge stu die år og har alle våre 
per son li ge min ner og his to ri er om Lis beth 
som vi bæ rer vi de re. Opp igjen nom åre ne 
har vi holdt kon takt, fulgt med på hver 
andres ut vik ling både fag lig og so si alt. Vi  
lot oss vir ke lig im po ne re av Lisbeths lø ping 
de sei ne re åre ne, med åttemilsløp på me ritt
lis ten.

Vi er man ge som vil sav ne Lis beth. Våre 
tan ker går til Jan Tore, Sond re og Storm 
Gus tav, som har mis tet sin sto re kjær lig het 
og sin mor.

Vi tak ker for alle gode min ner og min nes 
henne med kjær lig het.

På veg ne av stu die ven ner fra PK-95

KATH RINE AG LEN SEEBERG,  
IN GER MA RIE VEI BY, ING VILD HALL BERG

Lis beth var en per son med enorm ka pa si
tet. Ved si den av stu di e ne var hun en ga sjert  
i stu dent for en in gen MSO (Me di si ner nes 
sek su al opp lys ning). Hun fikk jobb er fa ring 
mens hun stu der te. På Gau stad psy kia tris ke 
sy ke hus var hun til gle de for pa si en ter og 
kol le ga er i fle re år. Sei ne re job bet hun ved 
am bu lan se tje nes ten i Oslo. Også her gjor de 
hun inn trykk på sine kol le ga er som en 
en tu si as tisk med ar bei der.

Tur nus tje nes ten gjen nom før te hun ved 
sy ke hu set i Bæ rum, med dis trikts tje nes te  
i Nitt e dal. Akutt me di sin lå hen nes hjer te 
nær. Ett er tur nus be gyn te hun å jobbe ved 
ane ste si av de lin gen på sy ke hu set i Gjøvik, 
der ett er i Dram men. Det ble kre ven de  
å kom bi ne re den ne vakt be las ten de spe   sia
lite ten med fa mi lie liv. I alle fall for Lis beth, 
som ald ri gjor de noe halv veis. Hun bo satt e 
seg på Nes od den og prak ti ser te som fast 
lege, i til legg til å være kom mu ne le ge i noen 
år. Som fast le ge var hun grun dig, ty de lig  
og om sorgs full. Struk tu rer te ar beids da ger  
gav rom for å føl ge opp bar na på sko len  
og på fot ball ba nen, med uli ke verv. Hun  
var enormt stolt av gutt e ne sine.

Det var lett å bli fa sci nert av Lis beth. Hun 

En å snakke med.
      Konfidensielt.
         Lett tilgjengelig.

3 gratis timer.
Uten journal.
Med taushetsplikt.

Det er ikke alle opplevelser som kan deles med – eller forstås av – andre som ikke har samme 
 erfaringer som deg. Med en støtte kollega kan du prate om både personlige og profesjonelle 
utfordringer. Ordningen tilbys alle leger og medisinstudenter. www.legeforeningen.no/kollegastotte
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stillingsportal for leger.
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Foto: Thinkstock

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

15
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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   Allmennmedisin  LEGEJOBBER
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ALLMENNMEDISIN

Fastlege/LIS 3 i allmennmedisin
Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som fastlege for 
snarlig tiltredelse.  
For fullstendig utlysningstekst se vår nettside eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: 26.09.2020
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o

Nyopprettet fastlegehjemmel (null-liste) ved  
Oasen legesenter - Fyllingsdalen bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 20.09.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Olsvik legesenter 
- Laksevåg bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 20.09.2020
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Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Flaktveit 
legesenter - Åsane bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 27.09.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Sletten  
Allmennpraksis - Årstad bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 27.09.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Cort Piil Helsesenter 
- Bergenhus bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 27.09.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Biskopshavn  
Legesenter - Bergenhus bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 27.09.2020
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LEGEJOBBER  Medisinsk mikrobiologi, Psykiatri

MEDISINSK MIKROBIOLOGI PSYKIATRI

LES MER PÅ
https://unilabs.no/jobb-og-karriere

UNILABS LABORATORIEMEDISIN SØKER 

Spesialist i medisinsk mikrobiologi

Region Örebro län
Överläkare/specialistläkare
inom klinisk mikrobiologi  
till Laboratoriemedicinska kliniken 
För mer information kontakta Martin Sundqvist,  
medicinskt ledningsansvarig, telefon +46196023586 
Ansökan senast 20 september 2020 
www.regionorebrolan.se/ledigajobb

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

Klinikk Kognito i Trondheim

100 % avtalehjemmel i psykiatri
Det er innenfor fagområdet psykiatri ledig 100 % hjemmel.
Hjemmelen er lokalisert i gruppepraksis ved Klinikk Kognito i
Trondheim. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på
utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Helse
Midt-Norge ønsker på sikt at alle avtalespesialister skal være
tilknyttet et felles regional journalsystem (Helseplattformen).
Kontaktpersoner: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382 / 
e-post  Karin.Bostad@helse-midt.no, rådgiver Arnt Egil Hasfjord, 
tlf. 413 22 145 / e-post  Arnt.Egil.Hasfjor@helse-midt.no eller
avtalespesialist i psykiatri Tone D. Sletten, tlf. 909 26 181 / 
e-post  tone.dorthe.sletten@gmail.com
Søknadsfrist: 6. oktober 2020

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.

fra
nt
z.n

o

Helse Sør-Øst RHF søker:

• Ledig 40 % avtalehjemmel / seniorpolitikk 
i psykiatri - lokalisert til Oslo 

• Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri  
- lokalisert til Nesodden 

• Ledig to 100 % avtalehjemler i psykiatri  
- lokalisert til Oslo Øst 

For fullstenig utlysningstekst og elektronisk 
søknadsskjema, se helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 29. september 2020
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Radiologi, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

R ADIOLOGI

Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården

Läs mer och ansök på www.karolinska.se/jobb

TRE SPECIALISTLÄKAR- 
TJÄNSTER 
till Thoraxradiologin i Solna
Vi utlyser nu tre tjänster inom thoraxradiologi, med 
möjlighet till vidare subspecialisering inom thorax- 
radiologi, till exempel onkologisk-, hjärta-, interven-
tion-, interstitiella lungsjukdomar och/eller strålterapi. 
Vår enhet är forskningsinriktad med utmärkta möjlig-
heter till utveckling för en högspecialiserad radiolog 
inom thoraxradiologi

Information om tjänsten lämnas av: 
Subhash Srivastava, Sektionchef Thorax.  
Tel: 0724-69 87 87

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-18

Ref-nr: 171478

ØYESYKDOMMER

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

Trondheim

100 % avtalehjemmel innen
øyesykdommer
Da en av våre avtalespesialister skal slutte blir det innenfor
fagområdet øyesykdommer ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i
Trondheim. Helse Midt-Norge RHF ønsker en praksis med generell
oftalmologi uten cataractkirurgi.  Avtalespesialisten må være
særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot
felles journalsystem. 
Kontaktpersoner: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382 / 
e-post  Karin.Bostad@helse-midt.no eller rådgiver Arnt Egil
Hasfjord, tlf. 413 22 145 / e-post  Arnt.Egil.Hasfjor@helse-midt.no.
Søknadsfrist: 7. oktober 2020

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.

fra
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FORSKJELLIGE STILLINGER

Lege – arbeidsretta rehabilitering
100 % fast stilling
Det er ulike spesialitetar som kan vera aktuelle for AiR, til dømes 
fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin, allmenn- 
medisin, eller andre. Teneste ved AiR – Klinikk er også godkjent 
som institusjonsteneste for legar i spesialisering som allmennlegar.

Vår profesjon:
AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse medverka til at 
pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka 
livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og 
gruppeundervisning. Ofte er det snakk om fysiske eller psykiske 
utfordringar, som regel i ein kombinasjon.

• AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtale- 
terapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idretts- 
pedagog.

• Klinikken har i tillegg eit kartlegging- og vurderingsteam 
beståande av lege, arbeidskonsulent, samtaleterapeut og 
fysioterapeut.

Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk 
praksis, og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profe- 
sjonane. Du vil også delta i systematisk fagleg utvikling saman med 
medarbeidarane dine, noko som har stor prioritet i klinikken. 

Arbeid- og ansvarsområde:
Medverke til å styrke ressursar og moglegeheiter for personar med 
samansette plager og nedsett arbeidsevne gjennom:

• Individuelle konsultasjonar og rettleiing
• Medisinske vurderingar
• Søknadsvurdering
• Fortløpande journal- og epikrisearbeid
• Undervising
• Tverrfagleg sparring og samarbeid

Faglege kvalifikasjonar:
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Blikk for tverrfaglege funksjonsvurderingar
• Interesse for undervising og gruppeprosessar
• Teamspelar som kan gjera andre gode gjennom konstruktiv 

fagleg dialog
• God skriftleg framstillingsevne
• Erfaring med fagområdet er ei føremon, men ikkje eit krav
• Personlege eigenskapar vert lagt vekt på.

Me tilbyr:
• Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom 

kurs o.l.
• Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet  

arbeidsretta rehabilitering
• Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30 
• Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
• Hjelp til å skaffe møblert bustad

Søknadsfrist snarast, men seinast 22. september – me tek søkarar 
inn til intervju fortløpande og avsluttar prosessen når me har funne 
den rette.

For meir informasjon, kontakt: Fungerande klinikkleiar, Siri Mørch 
på tlf. +47 474 63 408, e-post siri.morch@air.no eller nestleiar 
klinikk, Jon Hovsa tlf. 35 06 28 00.

Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/
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LEGEJOBBER  Forskjellige stillinger, Ledige stipendier – legater – fond

Diakonstiftelsen Røysum etablerer i samarbeid med ME- 
foreningen et nytt omsorgstilbud for alvorlig syke ME-pasienter, 
og søker:

STILLINGEN KREVER

 − erfaring med ME-pasienter
 − spesialisering i allmennmedisin 
eller annen relevant bakgrunn
 − interesse for forskning

Det legges vekt på personlige 
egenskaper

Lønn etter avtale

• 20 % stilling
• Oppstart ca. 1. mars 2021

For fullstendig utlysningstekst, 
se Legejobber.no eller Finn.no 
(FINN-kode: 188392197)

Søknadsfrist: 14.09.2020

Røysumtunet er en moderne helseinstitusjon med ulike tilbud innen epilepsi, psykisk 
helse, utviklingshemming, slag, demens og sammensatte behov. 230 faste ansatte. 
Avtale med 7 legespesialister. Utvider fra 84 til 96 plasser.

TILSYNSLEGE, ME-PASIENTER

Kontaktperson: Erik Nordengen, 924 06 676 /6 13 33 500.

Søknad med CV og relevante attester sendes:
Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 Jaren eller en@roysumtunet.no

www.roysumtunet.no

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

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 utilstrekkeligheter 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 dokumentasjon ved 
vurdering av søknaden.

Søknad kan sendes innen 20. oktober 2020 til  
Legeforeningen ved Tone Houge Holter, Postboks 1152 
Sentrum, 0107 Oslo, evt epost: tone.houge.holter@
legeforeningen.no.  

FORSKNINGSSTIPEND

Raagholtstiftelsen vil i år foreta utdeling av  
stipendier til stiftelsens formål. I år prioriteres 
fagutvikling og forskning innen blinde- og  
kreftsaken.

Alle søknader skal sendes elektronisk med 
vedlegg i Word-format til Advokat Finn Kohmann,  
post@finn-senioradvokat.no – innen 01.10.2020.

Se www.raagholtstiftelsen.no for nærmere 
opplysninger om formål, krav til søknad, 

 dokumentasjon av forskningsprosjekt etc.

Olav Raagholt og Gerd Meidel  
Raagholts stiftelse 

- Fagutvikling og forskning innen 
hjerte-, blinde- og kreftsakenn

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

LY T T  T I L  T I D S S K R I F T E T S  N Y E  P O D K A ST

 
Hver 14. dag snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI 
For psykologar og legar blir det våren 2021 sett i gang: 

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i: 
OSLO – seminarleiar Rune Johansen

BERGEN – seminarleiar Carl Fredrik Gamst
STAVANGER - seminarleiar Tormod Knutsen

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i: 
OSLO –seminarleiar Kjartan Thu

STAVANGER – seminarleiar ikkje avklart

Innføringsseminaret gjev ei generell innføring i psykoanalytisk og 
psykodynamisk teori, intervjuteknikk, evaluering og terapi. Som 
ledd i utdanninga blir det kravd at kandidatane i heile seminar- 
perioden arbeider med psykoterapi med enkeltpasientar (vaksne) 
under kvalifisert vegleiing (definert og godkjent av IFP). Det er 
ønskeleg med minimum to års klinisk praksis frå psykisk helsevern 
før opptak. 

• Innføringsseminaret omfattar 196 undervisningstimar over 4 
semester, organisert som dagseminar med 8 undervisnings- 
timar kvar gong og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar 
på 10 undervisningstimar. Desse blir arrangert fredag kveld og 
laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår på faste vekedagar, 11 pr. år, og spesial- 
seminar blir arrangert 2 gonger i løpet av seminartida.  

Vidaregåande seminar bygge på innføringsseminaret og gjev ei 
teoretisk fordjuping  med større vekt på det kliniske arbeidet. Ved 
sidan av dei ovanfor nemnde rammene for innføringsseminar skal 
kandidaten gå i ikkje-trygdefinansiert lærebehandling godkjent 
av instituttet. Det er ønskeleg at lærebehandlinga er starta før 
igangsetting av vidaregåande seminar. For opptak på vidaregåande 
seminar er det nødvendig med anbefaling i vegleiingsattest frå 
innføringsseminaret. 

• Vidaregåande seminar omfattar 196 undervisningstimar over 4 
semester, organisert som dagseminar med 8 undervisnings- 
timar kvar gang og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar 
på 10 undervisningstimar som blir arrangert fredag kveld og 
laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår vanlegvis på faste vekedagar, 11 pr. år, og 
spesialseminar blir arrangert 2 gonger i løpet av seminartida. 

Det blir kravd gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 
Faglitteraturen er i hovudsak på engelsk. Vi oppfordrar søkarar til 
å sette seg godt inn i utdanninga sine rammer. Fullstendig infor-
masjon om utdanninga sitt innhald finns på Instituttet si heimeside 
www.instpsyk.no. Der finn ein også søknadsskjema.  

Ny undervisningsplan. For seminar med oppstart frå og med 2017 
gjeld ny undervisningsplan. 

Les planen her: www.instpsyk.no/utdanning/undervisningsplan 
-for-kandidatutdanningen-gjeldende-fom-seminarer-som-starter
-i-2017/  

Seminaravgift er kr 12 000,- pr. semester for begge seminar. 
Søknadsfrist: 15. oktober 2020.  Søknad skal sendast via heimesida 
www.instpsyk.no/utdanning/nye-seminarer/soknad-til-seminar

For nærmare informasjon: telefon 22 58 17 70 eller e-post  
sekr@instpsyk.no eller und-leder@instpsyk.no  

Gruppeveilederutdanning

Fire dagers kurs i januar 2021

Har du lyst til å bli gruppeveileder for  
unge kolleger i allmennmedisin?

Legeforeningen starter opp utdanning av et nytt kull 
gruppeveiledere til spesialistutdanningen i allmenn- 
medisin. Første kurs finner sted 25-28.01 2021 på  
Ilsetra nord for Lillehammer. 

Vi har spesielt behov for nye veiledere i Oslo og omegn, 
Stavanger, Trondheim, Tromsø og Innlandet.  
Veilederutdanningen består av tre firedagers kurs i 
løpet av to år. På kursene er det mye egenaktivitet. 
Deltakerne blir godt kjent med hverandre, og lærer 
veiledningspedagogikk og metoder for gruppeledelse. 
Etter første kurs starter deltakerne egne veilednings-
grupper. Erfaringene brukes i utdanningen.

Vi trenger spesialister med engasjement for faget og 
glede av å veilede unge kolleger. Hvis du er interessert, 
send en søknad med en kort CV og begrunnelse for at 
du mener at du er egnet. Ta gjerne med navn på en 
kollega du kan ha som referanse.

Søknad sendes til:

Konsulent Ruth Skolseg, Medisinsk fagavdeling,  
Legeforeningen

Tlf 41701124

E-post: veiledningsgrupper@legeforeningen.no

For mer opplysninger, ta gjerne kontakt med veileder-
koordinator i ditt område.
www.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Allmenn 
medisin/Veiledningsgrupper/veilederkoordinator/



1291

Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no SPESIALISTER  

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  12,  2020;  140

ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
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MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

På tide med en ny æra  
for kom mu ne over le gen

Hvem skul le trodd at kom mu ne - 
over le gen ble kjen dis? Vel, de av  
oss som har hatt job ben, vet at  
an svars om rå det in ne hol der krutt 
nok. Man ge kom mu ne over le ger 
har gjen nom åre ne stått i stor men 
i na bo fei der, me nin gitt epi de mi er, 
ka ta stro fe hånd te ring el ler bo lig ut-
byg ging. Men for Ola Nord mann har 
kom mu ne over le gen vært gan ske 
ukjent. Slik er det ikke len ger.

Jeg er im po nert over hvor dan den ene  
kom mu ne over le gen et er den and re står 
fram på riks dek ken de me di er og for tel ler 
om kre ven de smit e spo ring, nød ven di ge 
til tak for å hol de smit e tryk ket nede og gode 
råd til inn byg ger ne. Ar bei det gjø res på tross 
av sva ke be red skaps pla ner og små stil lings
stør rel ser. Man ge av våre kol le g er i sam
funns me di si nen har job bet dag og nat, 
gjen nom alle røde da ger og fe rie si den før 
pås ke.

Vi har len ge – før ko ro na – på pekt at kom
mu ne over le ge ne har for små stil lin ger til  
å løse sine ar beids opp ga ver. Man ge har ikke 
av ta ler om sted for tre der ved fra vær, men en 
klar for vent ning om at de skal være til gjen ge
li ge hele ti den.

Norge har 356 kom mu ner, som alle har 
sin sær egen het. Det er både noe vak kert og 
noe kre ven de med det kom mu na le selv  
sty ret; det gir flek si bi li tet og mu lig het for  
å iva re ta lo ka le be hov, men det gir også rom 
for uøns ket va ria sjon i or ga ni se ring, mang
len de sy stem, over sikt og rol le og an svars 
av kla ring.

Det er nes ten like man ge må ter å or ga ni
se re smit e vern og kom mu ne over le gens 
rol le på, som det er kom mu ner. Noen kom
mu ner har kom mu ne over le ger i hele stil lin
ger med be red skaps av ta le og fag lig sam ar

beid. Noen ste der de ler fle re kom bi le ger på 
an sva ret, mens and re ste der er kom mu ne
over le gen bare en 20 pro sent stil ling ale ne. 
Den siste va ri an ten blir mer som en kom
mu ne over le ge på pa pi ret. Le ge for en in gen 
har gjen nom fle re år ut ford ret kom mu ne ne, 
gjen nom KS, til å bru ke ta riff av ta len til 
av kla ring av rol ler, an svar og ret ig he ter for 
kom mu ne over le ge ne. Det e kun ne bøte på 
de ne ga ti ve ut slage ne av den kom mu na le 
fri he ten og føre til stør re for ut sig bar het, 
bedre be red skap og bedre re krut e ring. 
Dess ver re har KS så langt av vist å ta det e 
an sva ret på veg ne av lan dets kom mu ner.

Covid19 har sat det e fra væ ret av sy stem 
og an svars av kla rin ger på prø ve. Kom mu ne
over le gen har be ståt, men ikke or ga ni se rin
gen. Le ge for en in gen har len ge et er lyst 
le del se av de me di sins ke tje nes te ne i kom
mu nen. In nen for de fles te kom mu na le 
sek to re ne er det an sat topp le de re med 
re le vant ut dan ning og er fa ring, som si vil 
 in gen iø rer, lek to rer, øko no mer og sy ke  
plei e re. Det me di sins ke til bu det i kom mu
ne ne skil ler seg mar kant ut, med et få tall 
le de re med me di sinsk kom pe tan se. Den ne 
pan de mi en har vist at det er be hov for et 
bre de re per spek tiv på le del se av kom mu ne
nes me di sins ke til bud, og at me di sinsk 
kom pe tan se må inn i hele le der lin jen. Kom
mu ne over le gen bør sit e ved råd man nens 
bord.

Vi må inn i en ny æra for kom mu ne over 
 le gen. Den me di sins ke le del sen må styr kes, 
stil lings stør rel se ne økes og be red skaps ord
nin ger av ta le fes tes. Covid19 har vist oss at 
be red skap kos ter, men dår lig be red skap 
kos ter mer.
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vært man ge engs te li ge for eld re til barn med 
kro nis ke og al vor li ge syk dom mer. Ens ar tet 
in for ma sjon og prak sis i hele lan det har nok 
gjort for eld re tryg ge re. Vi har også fåt til  
ba ke mel din ger på at ar bei det vårt har bi
drat til å gjø re dia lo gen mel lom fast le ge og 
for eld re og bar ne le ge og for eld re enk le re, 
for di de kan hen vi se til at det er bred fag lig 
enig het bak rå de ne, for kla rer GreveIs dahl.

Be gren set for hånds kunn skap
Vei le der ne byg ger på til gjen ge lig, opp da tert 
kunn skap og er helst ba sert på inn spill fra 
spe sia lis ter ved fle re sy ke hus. Et godt net
verk av kol le g er i Norsk bar ne le ge for en ing 
har vært av gjø ren de for at in for ma sjo nen 
kom raskt på plass, i til legg til mil jø et ved 
FHI.

– Ut ford rin gen med ko ro na vi rus ut brud
det er at det er et stort be hov for fag li ge 
vei le de re, uten at det fore lig ger mye kunn
skap. Der for må vi også leg ge stor vekt på 
fag lig skjønn og eks per ti se in nen de uli ke 
fag fel te ne, sier bar ne le ge GreveIs dahl.

Norge fikk sit før s te covid19til fel le  
i slut en av feb ruar. Norsk bar ne le ge for 
 en ing be gyn te på sin før s te vei le der for 
hånd te ring av ny fød te av covid19po si ti ve 
mød re i be gyn nel sen av mars.

vak si ne ved Folkehelseinstitutet og har 
job bet med ko ro na ut brud det si den ja nu ar.

– Jeg har blit kon tak tet av uli ke kol le g er 
og har vært in vol vert i fle re av vei le der ne.  
Da vi star tet ar bei det, ba bar ne le ge for en in
gen om å få kjenn skap til hvem som had de 
ut ar bei det råd, et er som noen al le re de 
had de laget råd på eget sy ke hus sine net si
der. Gjen nom mit ar beid ved Folkehelse 
institutet vet jeg ver di en av å få sam let all 
in for ma sjon på et sted, slik at alle bar ne  
le ger, fast le ger, pa si en ter og and re in ter es
ser te kan finne frem. Det har vært vel lyk ket,  
for tel ler hun.

Stort in for ma sjons be hov
Net sta tis tikk vi ser at vei le der ne er let e  
å na vi ge re i og at pub li kum fin ner in for ma
sjo nen de er på jakt et er. I for bin del se med 
gjen åp nin gen av bar ne ha ger og sko ler, 
pub li ser te Norsk bar ne le ge for en ing sam
men med Folkehelseinstitutet en vur de ring 
av hvor vidt barn med mu lig ri si ko også 
trygt kun ne møte på sko le og i bar ne ha ger. 
Et er det e av tok an tall hen ven del ser til 
bar ne le ger og FHI.

– Det ty der på at vi har nådd ut med in for
ma sjo nen. In for ma sjons be ho vet un der det e 
ko ro na vi rusut brud det er stort, og det har 

Bar ne le ge ne set ter dags or den 
med fag li ge vei le de re

I kjøl van net av ko ro na vi rus-ut brud det be stem te Norsk bar ne le ge for en ing  
seg for å lage nett ba ser te fag li ge vei le de re. Nå har nett si de ne pas sert 32 000 
uni ke si de vis nin ger.

Hen sik ten med an be fa lin ge ne, som er pro
du sert av med lem me ne i Norsk bar ne le ge
for en ing og del vis i sam ar beid med Folke
helseinstitutet (FHI), er å bi dra til å gi be
folk nin gen ens ar te te råd og lik prak sis i hele 
lan det. Sær lig i for bin del se med gjen åp ning 
av bar ne ha ger og sko ler har det vært vik tig 
at for eld re ne til barn med uli ke kro nis ke 
syk dom mer får like an be fa lin ger, uan set 
geo gra fisk plas se ring.

Vei le der ne, som man fin ner på bar ne le ge
for en ings net si der, fav ner over et bredt 
spek ter av ak tu el le pro blem stil lin ger knyt et 
til hånd te ring av barn med kro nis ke og 
al vor li ge syk dom mer un der ko ro na vi rus  
ut brud det. Det e kan være barn med kreft, 
barn med hjer te og lun ge syk dom, barn 
som får im mun dem pen de be hand ling på 
grunn av reu ma tisk syk dom, in flam ma to
risk tarm syk dom el ler lig nen de, barn med 
dia be tes, fø den de og ny fød te med covid19, 
el ler be hand ling av barn med covid19  
i sy ke hus.

Egen res surs per son
Mar gre the GreveIs dahl er spe sia list i bar ne
syk dom mer og sty re med lem i bar ne le ge  
for en in gen. Hun har sit dag li ge vir ke som 
over le ge ved av de ling for smit e vern og 
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Ini tia tiv rikt fag mil jø
Bar ne le ge ne i Norge har kon takt net gjen
nom sin egen for en ing og in ter es se grup per 
in nen for uli ke fag felt. Det er også etab ler te 
tra di sjo ner for å sam ar bei de om fag li ge 
vei le de re som lig ger på helsebiblioteket.no.

– Net ver ke ne har vært svært vik ti ge, eff ek
ti ve og nyt i ge i det e ar bei det. Si den vi 
kjen ner hver and re fra før, har ar bei det fore
gåt på epost og det har ikke vært be hov for 
mø ter, opp ly ser GreveIs dahl.

Et er at ko ro na en kom, er kjen te in ter es se
grup pe ne i de uli ke fag fel te ne be ho vet for 
in for ma sjon til sine pa si ent grup per. Ut kast 
ble på be gynt og sendt rundt og det var fle re 
pa ral lel le ini tia tiv. Må let var å nå ut med 
vei led ning og pro se dy rer som sik ret at barn 
fikk sam me råd og be hand ling, uan set hvor 
i lan det de bor.

– En kel te ini tia tiv kom fra fag mil jø ene 
selv, mens and re ble et er lyst et er hvert som 
både Folkehelseinstitutet og de uli ke spe sia
li te te ne fikk spørs mål, både fra fast le ger, 
pa si en ter og pa si ent or ga ni sa sjo ner. De 

for sto at det var vik tig å få ut in for ma sjon, 
sier GreveIs dahl før hun ut dy per:

– Det e ble sær lig ty de lig da de før s te 
til fel le ne ble opp da get i Norge før sko ler  
og bar ne ha ger steng te. Da tok man ge kon
takt og lur te på om de res syke barn had de 
ri si ko for al vor lig for løp av covid19. Da 
bar ne ha ge ne og sko le ne se ne re skul le gjen
åp ne, ble det nød ven dig å lage en over sikt lig 
og let til gjen ge lig lis te over til stan der som 
ble an set å ikke med fø re ri si ko for al vor lig 
for løp av covid19. Det e var es sen si elt for at 
dis se bar na kun ne del ta i bar ne ha ge og gå 
på sko le som nor malt.

Plan leg ging av tema
Bar ne le ge ne har tat ut gangs punkt i ak tu el le 
pro blem stil lin ger når de har lagd vei le der ne: 
Gra vid mor med covid19 – kan det ny fød te 
bar net være sam men med mor, og kan mor 
amme? Kan mors melk do ne res til ny født  
av de lin ger un der ko ro na vi rus ut brud det? 
Barn med dia be tes – har de høy ere ri si ko for 
al vor lig for løp av covid19 slik det er set hos 

voks ne/eld re dia be ti ke re? Hva med barn 
med lun ge syk dom mer, kreft og im mun sup
pri me ren de be hand ling?

– In ter es se grup per og fag mil jø er som ikke 
had de pub li sert råd til sine pa si ent grup per, 
fikk an be fa lin ger om å ut ar bei de det e, slik 
at det var på plass da bar ne ha ger og sko ler 
gjen åp net. Jeg tror de fles te in ter es se grup
pe ne har inn set ver di en av å kun ne spre 
in for ma sjo nen, også for å re du se re an tall 
hen ven del ser og unn gå ulik prak sis. Man ge 
har også drat nyt e av egne in ter na sjo na le 
net verk for å høs te er fa rin ger fra land som 
var for an oss i ut brud det, uten at det enda 
var pub li sert casese ri er el ler ar tik ler, av slut
ter GreveIs dahl.

STIG KRING EN
stig.kringen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

GODT BE SØKT PÅ NETT: Mar gre the GreveIs dahl og Norsk bar ne le ge for en ing har nådd ut til man ge med sine råd un der ko ro na pan de mi en. Foto: Hei ko Jun ge/NTB Scan pix.
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Stopptober 2020: Slik tar du opp røy ke slutt  
med dine pa si en ter

Vi nær mer oss årets Stopptober, 
kam pan jen hvor Hel se di rek to-
ra tet i ok to ber hvert år opp ford-
rer alle som røy ker til å gjø re et 
slutteforsøk. Som lege kan du bi dra 
til at pa si en te ne dine får en po si tiv 
opp le vel se med slutteforsøket.

Le ge for en in gen opp ford rer alle le ger til  
å be nyt e kam pan jen til å ta opp røy ke slut 
med sine pa si en ter. I sam ar beid med Hel se
di rek to ra tet gir vi deg for slag til hvor dan du 
kan ta pra ten på en god måte.

Very brief ad vice
Det fin nes fle re uli ke me to der å bru ke for  
å ska pe en god sam ta le om røy ke slut med 
dine pa si en ter. En av me to de ne Hel se di rek
to ra tet an be fa ler er very brief ad vice, el ler 
kort råd giv ning på norsk. Med den ne me to
den kan du på kort tid møte pa si en ten på  
en god måte og bi dra til før s te steg på vei en 
mot å gjø re et sluteforsøk.

Hel se di rek to ra tet har laget en kort film
snut til hel se per so nell som vi ser hvor dan 
me to den very brief ad vice kan bru kes. Fil
men fin ner du på Hel se di rek to ra tets net  
si de in nen ut gan gen av sep tem ber og på 
Hel se di rek to ra tets You Tubeka nal.

Mo ti ve ren de in ter vju
En an nen aner kjent me to de in nen ad ferds
end ring er mo ti ve ren de in ter vju. Mo ti  
ve ren de in ter vju er sam ta le me to dikk for  
å støt e pa si en ten i å ska pe ind re mo ti va sjon 
til å gjø re end ring. Re flek siv lyt ing, åpne 
spørs mål, be kref tel ser og opp sum me ring  
er tek nik ker som lig ger til grunn for hjel pe
rens rol le.

Hel se di rek to ra tet har laget et podcast
kurs over fire epi so der om mo ti ve ren de 
in ter vju, der røy ke slut er et av te ma ene. 
Kur set er til gjen ge lig i de fles te podcast 
ap per og på Hel se di rek to ra tets net si der,  
og er et fint vir ke mid del for å øke egen 
kom pe tan se på fel tet. Me to den be står  
av fire et er føl gen de pro ses ser, med mål  
om å ska pe god kom mu ni ka sjon.

Be still røy ke slutt ma te ri ell
På Hel se di rek to ra tets net si de for Stopptober 
får du mer in for ma sjon om kam pan jen og de 
uli ke plat for me ne Hel se di rek to ra tet vil være 
til ste de på. Der lig ger også røy ke slut ma te ri
ell for ned last ning, samt en be stil lings side 
med mu lig het for å be stil le fy sisk ma te ri ell til 
dit le ge kon tor. Le ge for en in gen opp ford rer 
alle le ger til å for be re de pa si en te ne på å gjø re 
et sluteforsøk 1. ok to ber. Dit bi drag kan øke 
pa si en tens sjan se til å kla re å slut e for godt.

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Mo ti ve ren de in ter vju
1.  Ska pe re la sjon og en ga sje re  

til sam arbeid.

2. Av kla re tema – må let for end rin gen.

3. Få frem end rings ar gu men te ne.

4. Plan leg ge gjen nom fø ring.

Very Brief Ad vice
Sam ta len kan eks em pel vis se slik ut:

1.  Spør om pa si en ten røy ker:  
– Røy ker du? (pa si en ten sier ja).

2.  Gi råd om an be falt me to de  
for å slut e: 
– Viss te du at den mest eff ek ti ve me to
den for å slut e er å få pro fe sjo nell 
vei led ning og sam ti dig bru ke le ge
mid ler for røy ke slut? (pa si en ten 
sva rer).

3.  Hen vis til røykeslutilbud:  
– På frisk livs sen tra len i kom mu nen  
kan du bli fulgt opp med sam ta ler 
el ler kurs. Skal jeg sen de en hen vis
ning slik at de kon tak ter deg? Du kan 
også selv ta kon takt. Jeg an be fa ler også 
at du tar en tit på Hel se di rek to ra tets 
hjel pe til bud på sluta.no og vur de re  
å bli med på å gjø re et røy ke slut for
søk i ok to ber.

KAM PAN JE MA TE RI ELL: Hel se di rek to ra tet har ut for met fle re type kam pan je ma te ri ell som kan las tes ned fra de res 
net si der. Bil det vi ser en side i røy ke slut ka len de ren. Foto: Hel se di rek to ra tet

Stopptober
Kam pan je der alle som røy ker el ler 
snu ser kan bru ke ok to ber til å gjø re et 
sluteforsøk sam men.

Kla rer man 28 da ger uten røyk, er sjan
sen fem gan ger så stor for at man lyk kes 
med sluteforsøket.

Hel se per so nell, kom mu ner og frisk livs
sen tra ler opp ford res til å bru ke an led
nin gen til å ta opp røy ke slut.

Har du spørs mål om Stopptober, kon
takt sluta@helsedir.no.
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Lanserte medbestemmelsesbarometeret 2020

Høy grad av med virk ning gir til lit 
mel lom le de re og an sat te. Li ke vel 
sva rer hele 64 pro sent av de an sat te 
i hel se- og om sorgs sek to ren at de 
opp le ver kon troll gjen nom di gi ta le 
løs nin ger.

Med be stem mel ses ba ro me te ret ble lan sert 
før s te gang i 2016, og har blit kjørt år lig 
si den den gang. Ba ro me te ret er en re pre sen
ta tiv spør re un der sø kel se om parts sam ar
beid, med be stem mel se, med virk ning og 
be drifts de mo kra ti i norsk ar beids liv. Med  
be stem mel ses ba ro me te ret 2020 ble lan sert 
12. au gust på Os lo Met.

– Vi ser at en høy grad av med virk ning og 
med be stem mel se gir høy grad av opp levd 
pro duk ti vi tet. Mot sat gir en høy grad av 
ly dig het og kon troll la ve re pro duk ti vi tet,  
sa Ida Dran ge, fors ker ved ar beids forsk
nings in sti tut et ved Os lo Met da rap por ten 
ble lagt frem.

I med be stem mel ses ba ro me te ret kom mer 
det også frem at høy grad av med virk ning 
og med be stem mel se gir bedre til lit mel lom 
le de re og an sat e.

Digital over våk ning
I årets ba ro me ter ble res pon den te ne også 
spurt om de res ar beids opp ga ver ble kon
trol lert gjen nom di gi ta le løs nin ger. Hele 
64 pro sent av de an sat e i hel se og om sorgs
sek to ren svar te ja på det e spørs må let.

– Vi gjor de in ter vju er på sy ke hu se ne. Fle re 
pek te på at en bak si de ved det e er at man 
kan hen te ut in for ma sjon om den en kel te 
lege i sy ste me ne. Eks em pel vis kan man se 
hvor len ge en kir urg er på ope ra sjons stua, 
så kalt kniv tid. Hvis ti den er fire ti mer og 
le gen had de en åte tim ers vakt, kun ne 
ved kom men de få spørs mål om hvor for hun 
bare had de vært ak tiv i fire ti mer. Det e er 
eks em pel på over våk ning som kan være 
nyt ig for én del av or ga ni sa sjo nen, men 
opp le ves som ne ga tivt for en an nen del, 
for tal te Dran ge.

In ter es sant for sy ke hus le ger
I et er kant av rap portfrem leg gel sen var det 
pa nel de bat, der blant an net le der i Yng re 
le gers for en ing, Kris tin Utne, del tok. I pa ne
let sat også Sig ve Bol stad i Po li ti ets fel les for
bund, Au dun Ing vart sen i Le der ne, Kjers ti 
Bar sok i Norsk tje nes te manns lag og Kris tin 
Dæh li i Fors ker for bun det.

– Le ger er en grup pe som tra di sjo nelt har 
hat stor grad av au to no mi i job ben. Men 
hvis man er lege i et akut mot ak for eks em
pel, så job ber man un der et gan ske hie rar
kisk sy stem og er av hen gig av dril le de ru ti
ner. Så vår med lems mas se sprer seg gan ske 
mye ut over den ne ska la en, sa Utne.

Hun syns fun ne ne er in ter es san te å se  
i sam men heng med le ge nes ar beids hver dag 
i sy ke hus.

– De siste åre ne har vi set at pro duk ti vi te
ten går ned over. Vi har mind re pa si ent be
hand ling per lege enn vi har hat tid li ge re. 
Mye av det hand ler om det som be skri ves 
som stan dar di se ring og kon troll, for di  
i sy ke hus er det rap por te ring hele vei en.  
For å byt e en hof te, må du fylle ut 12 skje ma. 
Da kan du måle kniv tid så mye du vil, men 
det du ikke må ler er hvor man ge skje ma 
som må fyl les ut i for kant og et er kant og 
hva det gjør med fag lig he ten vår, sa Utne  
og stil te spørs må let:

– Vi skal selv føl ge lig do ku men te re ar bei
det vårt, men do ku men te rer vi på en hen
sikts mes sig måte?

Vik tig med sted lig le del se
Utne pek te også på at le ge ne opp le ver at 
be slut nings ta ke re øns ker å fu sjo ne re en  
he ter og bygge stør re sy ke hus, for di det er  
et øns ke om fag li ge ro bus te en he ter. Men 
man ge som job ber i tje nes ten opp le ver at  
de be hand ler mer eff ek tivt på mel lom sto re 
sy ke hus.

– Det er utro lig mye kom mu ni ka sjon på et 
sy ke hus, og du kan ofte få løs nin ger til å fun
ge re for di du kjen ner og har til lit til kol le ga
ene dine ved and re av de lin ger. Vi ser at ved 
sto re fu sjo ner så fal ler den til li ten. Det blir 
mer usik ker het og kan skje har du en le der 
som er le der for fle re av de lin ger og der med 
ikke en sted lig le der. Det på vir ker pro duk ti
vi te ten og på vir ker ev nen vår til å gi god 
pa si ent be hand ling.

Utne pek te også på at sy ke hu se ne har stor 
grad av med be stem mel ses are na er, men at 
de ikke all tid fun ge rer op ti malt.

– Det man ge av oss opp le ver er nok at de 
are na ene, for eks em pel et AMUmøte, har 
endt opp med å bli en slags sjekk lis te, uten 
at det får noen vi de re kon se kven ser. Det kan 
eks em pel vis dreie seg om et ha va rert ITpro
sjekt el ler at et sy ke hus har blit byg get for 
lite. Da har de an sat e sagt fra i alle are na er, 
men li ke vel ikke opp levd at de har blit lyt et 
til, av slut et Utne.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KOMMENTERTE BAROMETERET: Kristin Utne fra Yngre legers forening (nr. to fra venstre), sammen med Kristin 
Dæhli fra Forskerforbundet, Audun Ingvartsen fra Lederne, Kjersti Barsok fra Norsk Tjenestemannslag og Sigve 
Bolstad fra Politiets fellesforbund. Foto: OsloMet 

«Vi skal selvfølgelig dokumen-
tere arbeidet vårt på sykehus, 
men dokumenterer vi på en 
hensiktsmessig måte? »  

KRISTIN UTNE,  
LEDER I YNGRE LEGERS FORENING
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du på legeforeningen.no. Det vil bli en  
kom bi na sjon av fy sisk til ste de væ rel se og 
we bi nar der det gis mu lig het til å kom me 
med inn spill og spørs mål.

Ar ran ge men tet er in ternt for Legefor 
eningens foreningsledd.

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING
info@legeforeningen.no

mot myn dig he ter, po li ti ke re, hel se for  
valt ning, kom mu ner og ko ro na kom mi  
sjo nen.

Ak tu el le tema som vil bli dis ku tert er 
læ ring fra tid li ge re epi de mi er, or ga ni se ring 
og ka pa si tet av in ten siv be red skap, bøl ger  
i pan de mi en og le del se i pan de mi si tua sjon. 
I til legg vil or ga ni se ring av smit e po li kli nik
ker, le ge vakt og le ge kon tor, kom mu nal 
be red skap og ka ran te ne/smit e vern for 
hel se per so nell bli tat opp.

Nær me re pro gram og på mel ding fin ner 

Hø rings mø te med Ko ro na kom mi sjo nen

Pre si dent Ma rit Her man sen og vi se-
pre si dent Anne-Ka rin Rime del tok 
på hø rings mø tet med Ko ro na kom-
mi sjo nen tors dag 25. juni. På veg ne 
av Le ge for en in gen for mid let de 
fle re for hold som kom mi sjo nen bør 
un der sø ke nær me re.

– Det er av gjø ren de for kom mi sjo nens le gi ti
mi tet at den lyt er til de som har ståt i sent
rum for be gi ven he te ne. Kom mi sjo nen må 
gjø re un der sø kel ser blant dem som har 
møt pan de mi en, i hel se tje nes ten og som 
har opp levd hvor dan sy ste me ne, in for ma
sjons lin je ne og kri se be red ska pen fun ger te. 
Det e om fat er både hel se per so nell og  
pa si en ter, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Ko ro na kom mi sjo nen skal eva lu e re myn
dig he te nes hånd te ring av ko ro na pan de mi en 
og ble opp nevnt av re gje rin gen 24. ap ril 2020. 
Kom mi sjo nen le des av Ste ner Kvinns land.

Bur de for stått al vo ret tid li ge re
Le ge for en in gen me ner for må let med kom
mi sjo nen må være å lære av det som ikke 
har fun gert. 

– Vi me ner myn dig he te ne bur de ha for
ståt al vo ret i si tua sjo nen tid li ge re. Le ge  
for en in gen ga al le re de i feb ruar ut rykk for 
be kym ring for covid19 og om man var 
be redt på den si tua sjo nen som kun ne opp
stå i Norge. Vi ble da møt med at myn dig  
he te ne og hel se tje nes ten had de kon troll. 
Vårt inn trykk var da at de sig na le ne vi fikk 
fra myn dig he te ne ikke stem te over ens med 
de er fa rin ge ne våre med lem mer og til lits
valg te had de ute i tje nes ten, sier Her man sen.

– Det har også vært et stort be hov for 
in for ma sjon fra myn dig he te ne til hel se tje

nes ten. Det bur de vært bedre ka na ler for 
ty de lig og ens ar tet in for ma sjon om for 
eks em pel test kri te ri er, ka ran te ne be stem
mel ser og ny kunn skap om vi ru set, sier  
hun vi de re.

Sy ke hu se ne i li ten grad rus tet
Vi se pre si dent AnneKa rin Rime trakk frem  
at Ko ro na kom mi sjo nen bør se nær me re på 
hvil ken over sikt man had de over ka pa si te
ten i hel se tje nes ten og hvil ke be red skaps  
pla ner som fore lå.

– Med ka pa si tet så ten ker vi på an tall 
in ten siv plas ser, smit e vern ut styr, kom pe  
tan se hos per so nell og an svars for de ling.  
I til legg bør det un der sø kes hvil ke be red
skaps pla ner som fore lå, fra na sjo nalt nivå  
til det en kel te hel se fo re tak og kom mu ne,  
og i hvil ken grad dis se var an ven de li ge og 
ble fulgt. Le ge for en in gen har et klart inn
trykk av at det var mang len de pla ner for 
den ne ty pen be red skap på alle ni vå er av 
hel se tje nes ten, sier Rime.

Le ge for en in gen me ner at sy ke hu se ne  
i li ten grad var rus tet for covid19.

– Are a le ne har vist seg smit e vern mes sig 
lite eg net, det har vært for lite per so nell, for 
få in ten siv plas ser og det har vært en ty de lig 
man gel på vik tig utsyr. Dis se for hol de ne har 
et er vår opp fat ning med ført at man har 
måt et kute ned på plan lagt ak ti vi tet i langt 
stør re om fang enn smit en ale ne skul le til si. 
Det e vil få lang va ri ge kon se kven ser, me ner 
hun.

Her man sen og Rime av slut et med å un
der stre ke at det er et be hov å for bed re sy ste
mer og tje nes ter mens pan de mi en på går 
et er som in gen vet hvor len ge den vil vare. 
De opp ford ret der for Ko ro na kom mi sjo nen 
til å pub li se re eva lue rin ger og vur de rin ger 
un der veis i ar bei det, slik at hel se tje nes ten 
på den måte straks kan dra nyt e av den 
kunn ska pen kom mi sjo nen får.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TY DE LI GE: Pre si dent Ma rit Her man sen og vi se pre si dent AnneKa rin Rime me ner at det er et be hov for å for bed re 
sy ste mer og tje nes ter mens pan de mi en på går et er som in gen vet hvor len ge den vil vare. Foto: Thomas Bar stad 
Eck hoff/Le ge for en in gen

Er fa rings kon fe ran se om covid-19

16. ok to ber ar ran ge rer Le ge for en in gen 
en hel dags kon fe ran se om covid-19. 
Hen sik ten er å få di rek te er fa rin ger fra 
våre med lem mer og til lits valg te ute  
i tje nes ten, men også å få syns punk ter 
fra and re som står tje nes ten nær.

Er fa rin ge ne fra kon fe ran sen vil bli sam let  
og brukt i Le ge for en in gens vi de re ar beid 
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Vel kom men til Le ge nes hus!

– Det siste året har hu set gjen nom-
gått en to tal re no ve ring for å bli et 
Le ge nes hus for frem ti den, for tel ler 
ge ne ral sek re tær Geir Riise.

I ok to ber flyt er Le ge for en in gen til ba ke til  
et ny oppus set Le ge nes hus, et er å ha holdt 
til i mid ler ti di ge lo ka ler si den juli 2019.

– Hu set er åpent for våre med lem mer  
og til lits valg te. Er du i Oslo, så kom gjer ne 
inn om en tur. Her har du mu lig het for  
å sit e og jobbe lit, kjøpe deg en god lunsj 
el ler ta en kaff e i den nye kaff e ba ren som 
ven der ut mot Chris ti ania Torg, for tel ler 
ge ne ral sek re tær Riise.

Le ge nes hus er sen tralt plas sert i Oslo,  
i gang av stand til sen tral ba ne sta sjo nen, 
trikk, buss og Tbane, på Chris ti ania Torv 5.

Mo der ne møte- og sel skaps lo ka ler
– Vi åp ner sam ti dig vårt topp mo der ne og 
tek nisk avan ser te kurs og kon fe ran se sen ter, 
sier Riise.

Alle or ga ni sa sjons ledd kan leie mø te rom 
på kurs og kon fe ran se sen te ret til ra bat er te, 
kon kur ran se dyk ti ge pri ser. Her leg ges det til 
ret e for kom bi na sjon av fy sis ke og di gi ta le 
mø ter.

Til sam men 10 mø te rom står til dis po si
sjon, fra små mø te rom for 6 per so ner til 
mø te sa ler som tar hen holds vis 55 per so ner 
og 65 per so ner i klas se roms opp set. De to 
stør ste mø te sa le ne kan slås sam men til et 
stort mø te rom.

– Der som gjel den de reg ler for smit e vern 
opp ret hol des, vil det bli en re du sert ka pa si
tet på mø te rom me ne. I dis se da ger tar vi 
selv føl ge lig også an svar og sik rer god til ret
te leg ging for smit e vern, un der stre ker Riise.

Sen te ret kan også bru kes til so si a le ar ran
ge men ter, og med lem mer er in vi tert til  
å bru ke det til å hol de dis pu tas mid da ger, 
fei ring av run de år el ler and re hyg ge li ge 
be gi ven he ter. Selv om ho ved mål grup pen for 
Le ge nes hus er egne med lem mer, or ga ni sa
sjo ner og an sat e, kan også and re pri va te og 
be drif ter leie seg inn.

God mat av høy kva li tet
Som en del av det nye kon sep tet, har Le ge
for en in gen også inn gåt et sam ar beid med 
en ny le ve ran dør av mat ser ve rin gen og 
kaff e ba ren på hu set. Et er en grun dig pro
sess falt val get på Toma.

– Toma er en god part ner for å ut vik le 
Le ge nes hus slik vi øns ker det skal bli. De 
kan vise til gode le ve ran ser på mat, og vi 
gle der oss til de skal ser ve re oss både varm 
og kald mat i nye flot e om gi vel ser, sier Riise 
og av slut er:

– Så da gjen står det bare å øns ke vel kom
men, vi gle der oss til å ta imot alle som 
kom mer på be søk!

Du kan føl ge Le ge nes hus på Face book  
og LinkedIn. Øns ker du å vite mer om  
mu lig he te ne i Le ge nes hus, kan du be sø ke 
www.legeneshus.no.

STEIN RU NAR ØS TI GAARD
stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no  
Seksjon for netjenester og dokumentasjon
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Risnes, Kari Ravndal
Risøe, Cecilie
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
Viste, Kristin
Vetrhus, Morten
Wallenius, Marianne
Wergeland, Ebba
Westin, Andreas Austgulen
Wiseth, Rune
Wold, Cecilie Bendiksen
Wyller, Torgeir Bruun
Zahl, Per-Henrik
Zeiner, Pål
Øiesvold, Terje
Øksengård, Anne Rita
Ørstavik, Kristin
Øymar, Knut
Aasen, Tor
Aasland, Olaf
Aasly, Jan
Aavitsland, Preben

Andreassen, Ole A.
Aurlien, Dag
Austad, Joar
Bachmann, Ingeborg Margrethe
Backe, Bjørn
Bakken, Inger Johanne
Bartnes, Kristian
Berentsen, Sigbjørn A.
Berg, Tore Julsrud
Bergan, Stein
Berild, Dag
Berntsen, Erik Magnus
Berntsen, Gro Karine Rosvold
Birkeland, Kåre Inge
Bjørner, Trine
Bramness, Jørgen Gustav
Brantsæter, Arne Broch
Bratlid, Dag
Brattebø, Guttorm
Braut, Geir Sverre
Bretthauer, Michael
Brodal, Per Alf
Brustugun, Odd Terje
Braarud, Anne-Cathrine
Bøhmer, Ellen
Chaudhry, Farrukh Abbas
Christiansen, Rolf Espen Falk
Claudi, Tor
Dale, Ola
Dietrichs, Espen
Døllner, Henrik
Ebbing, Cathrine
Ellingsen, Christian Lycke
Engelsen, Bernt
Eri, Lars-Magne
Eskild, Anne
Faiz, Kashif
Flottorp, Signe Agnes
Flægstad, Trond
Fredheim, Olav Magnus
Fretheim, Atle
Frich, Jan

Fønnebø, Magne Vinjar
Førde, Reidun
Gilbert, Mads
Gilhus, Nils Erik
Gisvold, Sven Erik
Gradmann, Christoph
Grimsrud, Tom Kristian
Grydeland, Thomas B.
Gulbrandsen, Pål
Gulseth, Hanne Løvdal
Hagve, Tor-Arne
Hannestad, Yngvild Skåtun
Hanoa, Rolf
Hansen, John-Bjarne
Hartmann, Anders
Hasle, Gunnar
Haug, Jon Birger
Haugen, Trine B.
Haugaa, Kristina H.
Helland, Åslaug
Hilt, Bjørn
Hjartåker, Anette
Hjelmesæth, Jøran Sture
Hofmann, Bjørn
Hokland, Bjørn M.
Holme, Øyvind
Holmøy, Trygve
Houge, Gunnar
Hunskår, Steinar
Husebekk, Anne
Høye, Anne
Høye, Sigurd
Høymork, Siv Cathrine
Haarr, Dagfinn
Haave, Per
Haaverstad, Rune
Ihle-Hansen, Hege
Iversen, Ole-Erik
Jacobsen, Geir Wenberg
Jakobsen, Jarl Åsbjørn
Jenum, Anne Karen
Johansen, Rune

Johansen, Truls E. Bjerklund
Juel, Niels Gunnar
Jørgensen, Anders Palmstrøm
Kerty, Emilia
Kirkengen, Anna Luise
Kiserud, Torvid Waldemar
Kran, Anne-Marte Bakken
Kristiansen, Ivar Sønbø
Krohg-Sørensen, Kirsten
Krohn, Jørgen Gitlesen
Kurz, Kathinka Dæhli
Kvestad, Ellen
Kørner, Hartwig
Lang, Astri M.
Larsen, Alf Inge
Larsen, Øivind
Lassen, Kristoffer
Lie, Anne Kveim
Lillebø, Kristine
Lærum, Ole Didrik
Løberg, Magnus
Madsen, Steinar
Mahesparan, Rupavathana
Manner, Ingjerd W.
Meisingset, Tore Wergeland
Meland, Eivind
Midelfart, Anna
Mørch, Kristine
Nakken, Karl Otto
Nakstad, Per Hjalmar
Nessa, John N.
Nestaas, Eirik
Nielsen, Rune
Nilsen, Kristian Bernhard
Nissen-Meyer, Lise Sofie H.
Nordbø, Svein Arne
Nordrehaug, Jan Erik
Nylenna, Magne
Olsen, Anne Olaug
Paulssen, Eyvind J.
Paus, Benedicte
Pihlstrøm, Lasse
Prescott, Trine 
Pukstad, Brita Solveig
Raknes, Guttorm
Randsborg, Per-Henrik
Ranhoff, Anette Hylen
Reed, Wenche
Reiso, Harald
Retterstøl, Kjetil



DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Implantasjon av hjertestarter

Epiglotitt

Dosering av antibiotika 

Reseptlegemidler som ikke 
hentes

Legers behandling av egen 
familie
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Vi har ledig kapasitet!
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

Offentlige avtaler*

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Ingen ventetid for 
pasienten

Korte svartider til deg 
som henviser

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid

• Kardiologi

• Karkirurgi

• Gastrokirurgi

• Gastrolab

• Urologi

• Øre-nese-hals

• Plastikkirurgi

• Ortopedi

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)
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