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Bruk av rusmidler under sex
Chemsex kan defineres som bruk av met-
amfetamin, kokain, ketamin og lignende 
rusmidler under sex. Blant 1 001 mannlige 
pasienter på Olafiaklinikken i Oslo rappor-
terte 144 om chemsex. Andelen var noe 
høyere blant menn som har sex med menn 
enn blant menn som har sex med kvinner. 
Det var assosiasjon mellom chemsex og 
psykiske plager, hivinfeksjon og syfilis, flere 
enn ti seksualpartnere og deltagelse i sex-
fester. Menn som har chemsex bør informe-
res om risiko for seksuelt overførbare infek-
sjoner og tilbys regelmessig testing for slike 
infeksjoner.
SIDE 1244

Amyotrofisk lateral sklerose  
og genetisk utredning
Genetisk utredning kan hos mange pasien-
ter bekrefte diagnosen amyotrofisk lateral 
sklerose på molekylært nivå, men betyd-
ningen for slektningers sykdomsrisiko kan 
være usikker. En kartlegging av alle pasien-
ter med sykdommen ved Akershus universi-
tetssykehus i perioden 2004�–�14 viste en 
restriktiv praksis for bruk av gentesting –  
i tråd med internasjonale anbefalinger. 
Ønsket om økt pasientmedvirkning og krav 
for deltagelse i kliniske studier kan endre 
slik praksis. Også der prediktiv testing ikke 
er aktuelt, kan pasienter og deres slektnin-
ger ha nytte av genetisk utredning og veiled-
ning.
SIDE 1211, 1251

Langt frem til Én innbygger – én journal
I 2012 satte regjeringen et mål om én inn-
bygger – én journal, der alle pasientdata 
skulle samles i ett, felles IT-system. Bare 
Helse Midt-Norge er i gang med å samle 
sykehus og primærhelsetjeneste i et nytt, 
felles system. De andre helseregionene 
 arbeider med å koble sammen sykehusene  
i hver sin region. Det er fortsatt ikke satt  
en tidsfrist eller lagt en plan om når og 
hvordan man skal koble sammen alle 
 helseregionene for å virkeliggjøre visjonen 
om én innbygger, én journal.
SIDE 1209, 1270

Syke mennesker

Føler du deg frisk? Vel, statistikken er ikke på din side lenger.  
63 % av alle over 45 års alder trenger behandling for hypertensiv 
sykdom, dersom American College of Cardiology og American 
Heart Associations nye definisjon av hypertensjon anvendes på 
den amerikanske befolkningen. Det viser en ny studie publisert  
i BMJ. Den samme studien fastslår at mer enn halvparten av dem 
som allerede får medikamenter for hypertensjon ifølge kriteriene 
er underbehandlet og trenger enda flere medikamenter. Det er 
liten grunn til å tro at tallene er svært annerledes i Norge.

Når vi holder oss med diagnosekriterier som gjør halvparten  
av den voksne befolkningen til behandlingskrevende pasienter,  
er det grunn for oss leger til å stoppe opp og løfte blikket fra 
 reseptblokken. Flere diagnoser, flere piller og flere legekontroller 
er ikke det som skal til for å bedre folkehelsen. Mest medisin er 
sjelden best medisin.
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«Det som ofte tiltrekker meg i tegninger  
og bilder, er sammenstillingen av noe kjent 
som de fleste kan relatere seg til, med noe 
ukjent. I arbeidet mitt forsøker jeg å la dette 
spillet komme til uttrykk – å forfølge en 
histories surrealistiske logikk, en sprekk  
i virkeligheten. Hvordan kommunisere noe 
man egentlig ikke kan vise? Det var hoved-
utfordringen med denne forsidens tema. 
Informasjonsgrafikk kan med sitt rene og 
enkle språk brukes til å løse komplekse 
oppgaver. Jeg tok to enkle og velkjente sym-
boler, som i seg selv ikke har noe med hver-
andre å gjøre, og kombinerte dem med en 
humoristisk vri. Selve forbindelsen mellom 
sex og kjemiske stoffer lar jeg det være opp 
til leseren selv å trekke.»

Dette skriver Benedikt Rugar, en Berlin-
basert kunstner, som har laget denne for-
siden av Tidsskriftet. Sjekk ut flere av arbei-
dene hans her: http://www.benediktrugar.de/
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Hel se-Norge bør sam les  
rundt ett IT-sy stem

LIT TE RA TUR
1 Hel se Midt-Norge. Hel se platt for men – én jour nal for hele hel se tje nes ten  

i Midt-Norge. https://hel se-midt.no/Si der/Helseplattformen.aspx (1.8.2018).
2 Meld. St. 9 (2012–2013). En inn byg ger – én jour nal. https://www.regjeringen.no/

no/do ku men ter/meld-st-9-20122013/id708609/ (1.8.2018).
3 Syal R. Abandoned NHS IT sy stem has cost £10bn so far. The Guardian 18.9.2013. 

https://www.theguardian.com/society/2013/sep/18/nhs-re cords-sy stem-10bn 
(13.6.2018).

4 McCullagh D. U.S. sti mu lus bill pu shes e-health re cords for all. Cnet.com 
11.2.2009. https://www.cnet.com/news/u-s-sti mu lus-bill-pu shes-e-health-re cords-
for-all/ (13.6.2018).

5 År lig mel ding 2017 for Hel se Midt-Norge RHF til Hel se- og om sorgs de par te men-
tet. Stjør dal: Hel se Midt-Norge, 2017: 5. https://www.regjeringen.no/contentasse
ts/18f93a5faa81417b8ac28f74a02cc0ee/arlig-mel ding-2017-fra-hel se-midt-norge-
rhf.pdf (13.6.2018).

I 2012 satt e re gje rin gen må let Én inn byg ger, én jour - 
nal. Alle pa si ent da ta skul le fø res sam men i ett, fel les  
IT-sy stem. Seks år se ne re mang ler fort satt pla nen for  
å kom me i mål.

Fast le ger, sy ke hjem, spe sia lis ter og sy ke hus sli ter i dag med et lap pe-
tep pe av pa si ent da ta sy ste mer som stort sett ikke snak ker sam men. 
Sy ste me ne er inn kjøpt, dre vet og vi de re ut vik let hver for seg. IT-sy ste-
me ne in ternt på sy ke hus snak ker ofte ikke med hver and re og de kan 
sjel den kom mu ni se re med sy ste me ne til and re ak tø rer. Har pa si en-
ter flytt et el ler er på rei se, er det stor ri si ko for at kri tisk in for ma sjon 
mang ler. Sykehus og fast le ger kan fore lø pig bare sen de hver and re 
hen vis nin ger og epi kri ser.

Ho ved år sa ken til ut sett el sen er at hel se re gi o ne ne har av vist et 
fel les, na sjo nalt jour nal sy stem. Hver hel se re gi on leg ger fort satt sine 
egne IT-stra te gi er og -bud sjett er. I ste det for å jobbe sam men mot ett 
fel les mål, gjen nom fø rer hel se re gi o ne ne nå fire se pa ra te pro sjekt løp 
for å kob le sine egne sy ste mer sam men. Pro sjek te ne skal fi nan si e res 
over egne drifts bud sjett, der IT skal kon kur re re med alle and re gode 
for mål.

Hel se re gi o ne ne har hel ler ikke fått noen tids fris ter av Hel se- og 
om sorgs de par te men tet og Di rek to ra tet for e-hel se for å gjen nom -
føre før s te trinn – å kob le sam men sy ke hus og pri mær hel se tje nes te. 
Hvor god over sikt hel se ve se net har over din sy ke his to rie, vil i øken de 
grad av hen ge av hvor i lan det du bor.

Hel se Midt-Norge har kom met lengst. De må bytt e ut sitt gam le 
pa si ent da ta sy stem og skal der for an skaff e et mo der ne sy stem som 
skal bru kes av hele hel se sek to ren i re gi o nen – fra fast le ge ne til sy ke-
hu se ne (1). De tre and re hel se re gi o ne ne har der imot be stemt seg for 
å mo der ni se re ek si ste ren de jour nal sy ste mer ved sy ke hu se ne. Når de 
er fer di ge, er det langt frem til Én inn byg ger, én jour nal (2). Pri mær-
hel se tje nes ten i re gi o ne ne – blant an net alle fast le ge ne og sy ke hjem-
me ne – er ikke med.

Ett er på står Hel se-Norge over for et gi gant pro sjekt med å kob le 
hel se re gi o ne nes IT-sy ste mer sam men. Hvor dan dett e pro sjek tet skal 
or ga ni se res og hvem som skal be ta le, har in gen fore lø pig snak ket 
om. I til legg vil tre av fire hel se re gi o ner ikke få inn ført be slut nings-
støtt e, den nye ty pen sy ste mer som gir le ge ne råd og alar mer un der-
veis i be hand lin gen av pa si en ter.

Det ar gu men te res mot ett fel les, na sjo nalt IT-sy stem for di det vil 
være som å sam le alle egg i en kurv: Et pro blem el ler en for sin kel se 
vil ram me alle bru ker ne. Dis ku sjo ne ne om opp ryd ding i hel se sek to-
rens IT-sy ste mer skjer fort satt i skyg gen av to ha va rer te gi gant pro-

sjek ter. I Eng land og USA for søk te man i 1990- og 2000-åre ne å gjen-
nom fø re na sjo na le IT-løft for hele el ler sto re de ler av hel se sek to ren 
(3–4). Pro sjek te ne var vel dig am bi si ø se og alt skul le skje sam ti dig –  
i land med hen holds vis 65 og 300 mil li o ner inn byg ge re. Sjan se ne for 
å lyk kes er langt stør re med bare litt over fem mil li o ner inn byg ge re.

Et an net mye gjen tatt ar gu ment mot fel les IT-sy ste mer er at man 
bare får én le ve ran dør. Det er en ri si ko. Men sto re stat li ge or ga ni sa-
sjo ner som Nav, Skatt e eta ten og Forsvaret har ikke fle re pa ral lel le 
le ve ran dø rer. De har valgt ett sy stem fra én le ve ran dør el ler ut vik ler 
ett sy stem selv.

Hel se- og om sorgs de par te men tet bør, med hjelp fra Di rek to rat  
for e-hel se, ven de blik ket frem over og ta kon troll over det som  
i rea li te ten er ett, stort pro sjekt. «La oss se hva som skjer ett er hvert» 
bør er statt es med «la oss lage en full sten dig plan for å kom me helt  
i mål».

Det enk les te vil sann syn lig vis være å vi de re ut vik le sy ste met fra 
dem som har kom met lengst, det vil si Hel se Midt-Norge. Hel se- og 
om sorgs de par te men tet bør tør re å for føl ge den nå vagt for mu ler te 
mu lig he ten som lig ger i at Hel se Midt-Nor ges pro sjekt i 2016 ble 
ut pekt som «re gio nal ut prø vings are na for det na sjo na le mål bil det 
Én inn byg ger – én jour nal» (5). Hel se Midt-Norge bør få de nød ven -
dige res sur se ne til å gjen nom fø re en vel lyk ket inn fø ring av et nytt, 
mo der ne pa si ent jour nal sy stem med be slut nings støtt e for både 
sy ke hus og pri mær hel se sek to ren. Der nest bør dett e inn fø res i de 
and re hel se re gi o ne ne, én ett er én, til vi en der opp med ett fel les 
 pa si ent da ta sy stem for hele Norge.

Mye pe ker mot at vi da både kan spa re pen ger, re du se re ri si ko  
og spa re tid. Ikke minst slip per man gi gant pro sjek tet med å kob le 
sam men hel se re gi o ne nes uli ke IT-sy ste mer.

Kan skje får vi uan sett til slutt Hel se Midt-Nor ges sy stem over  
hele lan det, men i fra væ ret av en ty de lig plan ser det nå ut som vi  
vil gå en lang og for dy ren de om vei. Én inn byg ger, én jour nal blir 
for hå pent lig vis til slutt en rea li tet. Men til hvil ken pris og når?

EI NAR RY VAR DEN
einar.ryvarden@tidsskriftet.no
er di gi tal sjef i Tids skrif tet og har tid li ge re vært jour na list, 
re dak tør og IT-le der.
Foto: Stur la son

Se også re por ta sje side 1270
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Én innbygger, én journal blir forhåpentligvis 
til slutt en realitet. Men til hvilken pris og når?»
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Når ju sen kom mer i vei en  
for kom mu ni ka sjo nen

LIT TE RA TUR
1 Whorf BL, Car roll JB, red. Lan guage, Thought and Rea li ty: Selected Wri tings  

of Ben ja min Lee Whorf. Cam brid ge, MA: Technology Press of Mas sa  chusetts 
In sti tu te of Technology, 1956: 5.

2 Galasiński D. Lan guage and psy chi a try. Lan cet Psy chi a try 2018; 5: 200�–�1. 
3 Syse A. Om me di sinsk etikk, me di sin og jus. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 

1626. 
4 LOV-1999-07-02-62. Lov om etab le ring og gjen nom fø ring av psy kisk hel se vern 

(psy kisk hel se vern lo ven). https://lovdata.no/do ku ment/NL/lov/1999-07-02-62 
(23.6.2018).

5 Hel se di rek to ra tet. Psy kisk hel se vern lo ven og psy kisk hel se vern for skrif ten  
med kom men ta rer. https://helsedirektoratet.no/ret nings lin jer/psy kisk- 
hel se vern  loven-og-psy kisk-hel se vern for skrif ten-med-kom men ta rer (23.6.2018).

6 Hel se di rek to ra tet. Hel se per so nello ven med kom men ta rer. Ka pitt el 8.  
https://helsedirektoratet.no/ret nings lin jer/hel se per so nello ven-med- 
kom men ta rer/seksjon?Tittel=kapittel-8-do ku men ta sjons plikt-11475#§-39.- 
plikt-til-å-føre-jour nal (23.6.2018).

Språket for mer hvor dan vi ten ker – og hand ler. Har 
 krave ne til jour nal språket fjer net oss fra pa si en te ne?

Godt fag språk og pre si se be gre per er vik tig og nød ven dig for å kun ne 
be ly se og iva re ta etis ke di lem ma er i psy kisk hel se vern, ett er som 
språket for mer må ten vi ten ker på, men også hva vi pri ori te rer (1). 
Tek no lo gisk ut vik ling, økt bru ker med virk ning og rett til inn syn har 
sann syn lig vis hatt fle re po si ti ve eff ek ter på pa si ent jour na len, som 
mind re bruk av frem med gjø ren de språk og mer re spekt full om ta le 
av pa si en ten. Krav til ju ri disk do ku men ta sjon gir ett er alt å døm me 
økt retts sik ker het, men dett e in ne bæ rer ikke nød ven dig vis god 
be hand ling el ler god kom mu ni ka sjon. Kan be ho vet for å ha ju ri disk 
rygg dek ning fak tisk fjer ne opp merk som he ten fra pa si en ten?

Ling vis ten Da ri usz Galasiński har på pekt at alle for mer for kom -
muni ka sjon er mål rett et og av hen gig av kon tekst (2). Uan sett om vi 
for tel ler en god his to rie, stil ler spørs mål, in for me rer el ler do ku men-
te rer, har vi et for mål med det vi kom mu ni se rer. Han tar til orde for 
at kli nisk kom mu ni ka sjon bør re flek te re hvil ket for mål man har og  
i mind re grad være sen trert rundt hvil ke fak tis ke spørs mål som skal 
stil les. I for len gel sen av dett e: Hva er ho ved for må let med jour na len? 
Kom mu ni ka sjon med and re be hand le re? Med pa si ent og på rø ren de? 
El ler er ho ved for må let mer de fen sivt – å do ku men te re at lov verk og 
ret nings lin jer er fulgt i til fel le man skul le bli kik ket i kor te ne?

Pro fes sor As lak Syse har i en le der i Tids skrif tet skre vet om den 
sen tra le for skjel len mel lom me di sinsk og ju ri disk ten ke må te: Me di-
si nen skal være til nytt e for den en kel te (for måls ra sjo na li tet), mens 
ju sen skal for sø ke å ge ne ra li se re ved å ut for me reg ler som skal 
 gjel de i de fles te til fel ler (normrasjonalitet) (3). Beg ge ten ke må ter  
er frukt ba re, men det er en ibo en de kon flikt mel lom dem.

In nen for psy kisk hel se vern for hol der vi oss dag lig til beg ge for-
mer for ra sjo na li tet, sann syn lig vis mer di rek te enn in nen for and re 
me di sins ke fag felt. Vi skal hver dag be hand le en kelt men nes ker med 
sine helt per son li ge og in di vi du el le be hov, sam ti dig som vi ofte står  
i van ske li ge etis ke di lem ma er knytt et til pa si ent au to no mi og bruk  
av tvang (4). Både ju ri disk og me di sinsk ten ke må te kom mer til 

 utt rykk i lo ver og for skrif ter. Dett e med fø rer at sel ve be hand lings-
språket, også i pa si ent jour na le ne, ett er hvert har blitt inn vevd  
med ju ri disk ter mi no lo gi. Kli nis ke be gre per be nytt es også mer  
i lov teks  tene. Den ne end rin gen har nok skjedd trinn vis i takt med 
de tal je rings gra den i lov ver ket, men ett er at vik ti ge, prin si pi el le 
end rin ger i lov om psy kisk hel se vern tråd te i kraft 1. sep tem ber 2017 
(4), ser vi ett er vår me ning kla re tegn til en mar kert økt «juridifise-
ring» av språket.

Den ty de lig ste end rin gen i lo ven in ne bæ rer at pa si en ter med sam-
tyk ke kom pe tan se gis rett til å nek te be hand ling i psy kisk hel se vern. 
Hen sik ten med lov end rin gen er å brin ge kri te ri e ne for psy kisk hel se-
hjelp nær me re ho ved prin sip pe ne om pa si en tens selv be stem mel ses-
rett og vil kår om sam tyk ke før hel se hjel pen ytes (5). Kra vet til vur de-
ring av sam tyk ke kom pe tan se er om fatt en de, og til sva ren de har 
om fan get av an be fa lin ger for do ku men te ring av vur de rin ge ne vokst. 
Det er uunn gåe lig at vur de rin ge ne for mu le res in nen for ju ri disk 
ter mi no lo gi, dett e på vir ker både språk lig kom plek si tet og an tall ord.

Når for må let er uklart, vil fag språket vi be nytt er ett er hvert gli 
over i for mu le rin ger for søkt til pas set et ju ri disk for mål, for di kra -
vene til språk og do ku men ta sjon her er mest nor me ren de og ty de-
ligst for mu lert. Kli ni ke re er jo ikke ju ris ter, og språket blir sann syn-
lig vis både dår li ge re, mer om sten de lig og gjen ta gen de.

Vi me ner det er en åpen bar fare for at vi mis ter jour na lens ho ved-
for mål av syne, nem lig kom mu ni ka sjon om sel ve be hand lin gen av 
pa si en ten. Ho ved for må let med jour nal fø rings plik ten er å sik re at 
opp lys nin ger som er nød ven di ge og re le van te for for svar lig be hand-
ling blir ned teg net og kan gjen fin nes (6). Inn hol det bør gi best 
mu lig do ku men ta sjons støtt e for god hel se hjelp og kom mu ni ka sjon 
rundt den ne.

Jour na len er et av de vik tig ste ar beids verk tøy ene vi be hand le re 
har. Når jour nal språket vir ker frem med gjø ren de, un der gra ves jour-
na len som kom mu ni ka sjons ka nal, både mel lom be hand le re og 
mel lom be hand ler og pa si ent/på rø ren de. Ju ri disk språk gjør hel ler 
ikke jour na len mer til gjen ge lig og for ståe lig for den det til syv en de 
og sist hand ler om, nem lig pa si en ten.
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Pa si en ter med al vor lig og mu lig ar ve lig syk dom og de res 
slekt nin ger kan ha nytt e av ge ne tisk ut red ning og vei led-
ning, også når pre dik tiv gen tes ting ikke er ak tu elt.

Ved man ge syk dom mer, som for eks em pel kreft, hjer te- og kar syk-
dom, Alzheimers syk dom, Parkinsons syk dom og amyo tro fisk la te ral 
skle ro se (ALS), ut gjør ar ve li ge til fel ler en li ten un der grup pe. Det 
skil les mel lom fa mi li æ re og spo ra dis ke syk doms til fel ler, der først-
nevn te an tas å ha mendelsk ar ve gang og sist nevn te mul ti fak to ri ell 
år sak. Pri mær dia gnos tikk be ror ofte på kli nis ke dia gnos tis ke kri te -
rier. Hen sik ten med ge ne tisk ut red ning er først og fremst å iden ti fi-
se re de ar ve li ge til fel le ne, og ut red nin gen kan, for uten å be kref te 
dia gno sen, iden ti fi se re un der grup per med sær skil te be hov for me di-
sinsk og tverr fag lig opp føl ging. Ved ar ve lig syk dom har hver fa mi lie 
sin egen syk doms gi ven de mu ta sjon. Fa mi li ens spe si fik ke mu ta sjon 
kan of te re enn tid li ge re gi in for ma sjon om pro gno se og be hand-
lings mu lig he ter. Ge ne tisk ut red ning er et sko le eks em pel på per son-
til pas set me di sin, de fi nert som fore byg ging, dia gnos tikk, be hand ling 
og opp føl ging til pas set bio lo gis ke for hold hos den en kel te (1).

Kun når en syk doms gi ven de mu ta sjon er iden ti fi sert hos pa si en-
ten, kan fris ke slekt nin ger til bys tes ting for mu ta sjo nen for å få 
kunn skap om egen ri si ko. Før slik pre dik tiv gen tes ting er ge ne tisk 
vei led ning lov på lagt i Norge, slik det er i man ge and re eu ro pe is ke 
land (2, 3). Ved noen al vor li ge, ar ve li ge syk dom mer der det ver ken 
fin nes eff ek tiv fore byg ging el ler be hand ling, føl ger vei led nin gen  
en nøye ut ar bei det pro se dy re. Forsk ning vi ser at fler tal let av fris ke 
som vel ger pre dik tiv gen tes ting ett er slik vei led ning, tak ler det godt 
– uav hen gig av test re sul ta tet (4).

Nak ken og med ar bei de re har un der søkt om kli ni ke re i prak sis 
føl ger in ter na sjo na le an be fa lin ger om ge ne tisk ut red ning av pa si en-
ter som har amyo tro fisk la te ral skle ro se (5). I ret nings lin je ne an be fa-
les de tal jert fa mi lie anam ne se hos alle pa si en ter og DNA-un der sø kel-
ser kun i vis se fa mi li æ re til fel ler (6). Selv om un der sø kel se av noen 
ge ner kan ak se le re re den dia gnos tis ke pro ses sen og gi pro gno stisk 
in for ma sjon, skal det iføl ge ret nings lin je ne ikke re kvi re res DNA- 
under sø kel se ved spo ra dis ke til fel ler med klas sisk syk dom.

Den sist nevn te an be fa lin gen er pro ble ma tisk. I stu di en fra Akers-
hus uni ver si tets sy ke hus mang let fa mi lie opp lys nin ger i jour na len  
i 38 % av til fel le ne (5), noe som vi ser at an be fa lin ge ne om å inn hen te 
en de tal jert fa mi lie anam ne se ikke var fulgt. Selv om pa si en ten er  
det før s te kjen te syk doms til fel let i fa mi li en, er det ikke gitt at det er 
spo ra disk. På grunn av re du sert gjen nom slags kraft (pe ne trans) ved 
amyo tro fisk la te ral skle ro se kan ar ve lig syk dom «gå un der ra da ren», 

især i små fa mi li er. Au to so malt do mi nant og X-bun det ar ve lig syk-
dom kan også skyl des ny opp stått e mu ta sjo ner, som på sam me måte 
som and re mu ta sjo ner kan over fø res til ett er kom me re. Først ett er 
fle re ge ne ra sjo ner, el ler når det er ut ført ge ne tis ke un der sø kel ser, 
kan man anta at til fel let var spo ra disk. Selv om fa mi lie anam ne se og 
sam tyk ke ba sert inn hen ting av opp lys nin ger er en del av til bu det ved 
medisinskgenetiske av de lin ger, ty der nors ke og uten lands ke stu di er 
på at nev ro lo ger i li ten grad hen vi ser ALS-pa si en ter dit. Dett e kan 
skyl des mang len de kjenn skap til ge ne tikk og ge ne tis ke tje nes ter, 
el ler le gens opp le vel se av etis ke og psy ko lo gis ke ut ford rin ger (5, 7).

An be fa lin gen om be gren set bruk av ge ne tisk ut red ning av pa si en-
ter med amyo tro fisk la te ral skle ro se er be grun net blant an net med 
pa si en tens og slekt nin gers rett til ikke å vite om syk dom men er 
ar ve lig (5). Det er uvan lig å bru ke utt ryk ket «rett til ikke å vite» om 
ut red ning av syke. Utt ryk ket be teg ner van lig vis fris ke per so ners rett 
til å av stå fra pre dik tiv gen tes ting. I pa si ent- og bru ker rett ig hets -
loven står det rik tig nok at pa si en ter har rett til ikke å bli på dytt et 
in for ma sjon som de ikke øns ker om sin syk dom (8), men også at de 
har rett til å få den in for ma sjo nen som er nød ven dig for å få inn sikt 
i sin hel se til stand og inn hol det i hel se hjel pen. Uten ge ne tisk ut red-
ning og vei led ning fra rø ves både pa si ent og slekt nin ger så vel ge ne-
rell in for ma sjon om ri si ko ba sert på ar ve gang el ler em pi ris ke tall 
som mu lig he ten til å vel ge om de vil vite el ler ikke vite i til fel ler der 
slekt nin ger kan til bys pre dik tiv tes ting.

De kon ser va ti ve ret nings lin je ne for ge ne tis ke un der sø kel ser  
ved amyo tro fisk la te ral skle ro se har vært ut ar bei det av og dis ku tert  
i nev ro lo gis ke fag mil jø er, men pro blem stil lin ge ne er de sam me ved 
and re syk dom mer. Det fin nes ikke be legg for at in for ma sjon om 
ge ne tisk he te ro ge ni tet el ler re du sert pe ne trans skul le med fø re økt 
psy ko lo gisk be last ning for den som blir vei le det. God for kla ring til 
pa si ent og fa mi lie kre ver imid ler tid spe si ell kom pe tan se som fin nes 
hos ge ne tis ke vei le de re. Pa si en ter med amyo tro fisk la te ral skle ro se 
og de res slekt nin ger vil ha nytt e av ge ne tisk ut red ning og vei led ning 
uav hen gig av mu lig het for, el ler øns ke om, pre dik tiv gen tes ting.
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Ut red ning og be hand ling av barn og ung dom med 
 funksjo nel le li del ser stil ler sto re krav til tverr fag lig 
 samar beid og god kon takt med pa si ent og på rø ren de.

Sy ke his to ri en som Gjems & Helgeland pre sen te rer i dett e num mer 
av Tids skrif tet hand ler om en gutt med ho de pi ne og lam mel ser der 
man ikke fant noen or ga nisk for kla ring (1). Psy kia trisk ut red ning 
vis te hel ler in gen tegn til psy kisk li del se. Der med ble det uklart 
hvem som skul le ha det vi de re be hand lings an sva ret for gutt en. 
Pa si en ten og pa si en tens for eld re ble stå en de til ba ke med ube svar te 
spørs mål og en be ty de lig frykt for at gutt en had de en al vor lig syk-
dom. Først når man mak tet å etab le re en tverr fag lig sam ar beids-
grup pe, kom man i en be hand lings si tua sjon hvor det lyk tes å få 
ham frisk igjen.

Be gre pet funk sjo nel le til stan der el ler kon ver sjons til stan der er  
et sam le be grep for symp to mer og funn der man ved me di sins ke 
un der sø kel ser ikke kla rer å av dek ke noen or ga nisk år saks for kla ring 
(2). Det fin nes in gen gode un der sø kel ser om fore koms ten, men 
del stu di er an ty der at kon ver sjons for styr rel ser hos barn og ung dom 
fore kom mer jevn lig (3). Det er der for sann syn lig at man ge le ger vil 
møte dis se pa si en te ne i lø pet av sin kar rie re.

Ofte er det in nen pe dia tri en man ser de mest al vor li ge og dra ma-
tis ke for lø pe ne av funk sjo nel le til stan der (4). Dett e er ikke over ras-
ken de, ett er som barn og unge i stør re grad enn voks ne vil utt ryk ke 
kon flik ter og van ske lig he ter gjen nom kropps li ge symp to mer (5). 
Dis se kan være kort va ri ge og gå over av seg selv, men de kan også 
ved va re og bli van ske li ge å be hand le. Til stan de ne er hyp pigst hos 
barn i 12�–�15 års al der og er mer van lig hos jen ter enn gutt er (5).

Barn og ung dom med funk sjo nel le so ma tis ke til stan der har et 
stort spek ter av symp to mer og funn, som of test nev ro lo gis ke. Dett e 
sett er sto re krav til er fa ring hos pe dia te ren el ler nev ro lo gen. Den 
kli nis ke un der sø kel sen er vik tig og skal dan ne grunn laget for vi de re 
un der sø kel ser. Det er makt på lig gen de at man tar seg god tid og 
ev ner å for kla re og in for me re. Til ba ke mel din gen om at man ikke 

fin ner noen or ga nisk for kla ring kan el lers fort opp fatt es som at 
pa si en tens pla ger blir mis trodd. Dett e kan føre helt galt av sted og 
bi drar ikke helt sjel den til angst og frykt for al vor lig syk dom hos 
både barn og for eld re, slik Gjems & Helgeland på pe ker. Bed re blir 
det ikke hvis en psy kia trisk ut red ning kon klu de rer med at pa si en-
ten ikke opp fyl ler kri te ri er for en bar ne psy kia trisk dia gno se. Dett e 
re sul te rer i at fa mi li en blir en kas te ball i sy ste met og at for eld re ne 
noen gan ger opp sø ker ikke-se ri ø se para me di sins ke mil jø er.

Sam ar beid om pa si en ter på tvers av fag pro fe sjo ner kan være nyt-
tig, men ikke all tid like lett å få til. Det er fle re år sa ker til det. Hver -
dagen er hek tisk og tra vel, og tverr fag li ge ak ti vi te ter blir ofte ned -
priori tert. Mang len de kunn skap og re spekt om hvil ken kom pe tan se 
and re fag spe sia li te ter re pre sen te rer, spil ler også inn. Li ten hel hets-
for stå el se for pa si en tens si tua sjon bi drar sik kert også. Ikke sjel den 
blir pa si en ten den ta pen de part, med en dår li ge re dia gnos tisk ut red-
ning og be hand ling.

Tverr fag lig sam ar beid er noe vi må til stre be. En god be hand ling 
for den ne grup pen pa si en ter er å ska pe tryg ge ram mer og for ut sig-
bar struk tur. I dett e lig ger det også at man etab le rer gode tverr fag -
lige for bin del ser og godt sam ar beid om kring pa si en te ne. Kjer nen  
i be hand lings opp leg get for barn og ung dom med funk sjo nel le 
li del ser er at de in vol ver te fag per so ne ne kom mu ni se rer sam men. 
Dett e ble al le re de på pekt i 1994, da man hev det at dis se pa si en te ne 
ville pro fitt e re på et nært sam ar beid mel lom uli ke fag grup per (6).

Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus har man i fle re tiår hatt en ar beids-
form hvor bar ne psy kia te re og -psy ko lo ger sam ar bei der tett med 
bar ne le ge ne. På den må ten får man en god kunn skaps ut veks ling  
og for stå el se for hver and res ar beids kul tur. De sis te åre ne har opp fat-
nin gen om at slikt sam ar beid er ve sent lig for den ne pa si ent grup-
pen, hel dig vis fått stør re fot fes te. I 2007 ble det på pekt i Hel se di rek-
to ra tets sta tus rap port at den «stør ste bar rie ren in nen hel se sek to ren 
for barn og unge med be hov for ko or di ner te tje nes ter, er man gel på 
hel het, for ut sig bar het og sam ord ning av tje nes te ne» (7). Dett e tok 
man kon se kven se ne av. Så sent som i 2016 ble det i na sjo nal hel se-  
og sy ke hus plan ved tatt at alle barne- og ung doms me di sins ke av de-
lin ger skul le ha psy ko lo ger og/el ler psy kia te re in klu dert i av de lin-
gen (8).
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Ri si ko for peripar- 
tum pe ri na tal død 
ved føds ler i fø de stue

Kunn skap om fød sels om sor gen er vik tig for 
å gi kvin nen og pa ret best mu lig grunn lag 
for plan leg ging av fød sel og fø de sted. Slik 
kunn skap er også vik tig for over våk ning  
av kva li te ten på tje nes te til bu det. Der for er 
de ny lig pub li ser te re sul ta te ne fra fø de stue-
pro sjek tet vik ti ge (1).

Hver ken ar tik ke len el ler den til hø ren de 
le der ar tik ke len (2) om ta ler ny norsk forsk-
ning knytt et til ri si ko for at bar net dør 
 un der fød se len el ler i lø pet av før s te le ve-
døgn ved uli ke ka te go ri er av føde in sti tu sjo-
ner. Vi un der søk te ri si ko en for peripartum 
pe ri na tal død, de fi nert som døds fall un der 
fød se len el ler i lø pet av før s te le ve døgn, og 
sam men lig net føds ler i fø de stue, fø de av de-
lin ger av ulik stør rel se og uplan lagt fød sel 
uten for føde in sti tu sjon (3).

Ri si ko en for peripartum pe ri na tal død er 
lav i Norge, og for fler gangs fø den de var det 
in gen for skjell mel lom fød sel i fø de stue og  
i fø de av de ling. Få førs te gangs fø den de fød te 
ved fø de stu e ne; de had de imid ler tid en mer 
enn tre dob let ri si ko for å mis te bar net der-
som de fød te ved en fø de stue sam men lig net 
med fø de av de ling (3,6 / 1 000 ver sus 1,3 / 1 000, 
jus tert re la tiv ri si ko 3,5; 95 % KI 1,4�–�8,9). Om 
dis se føds le ne var plan lagt ved fø de stu en 
går ikke fram av fød sels re gis te rets ru ti ne-
data. Ri si ko en for at bar net døde var imid-
ler tid langt la ve re ved fø de stu en enn ved 
uplan lagt fød sel uten for in sti tu sjon for 
den ne grup pen.

Dett e vi ser at ar bei det med sær skilt re gi-
stre ring er vik tig, men også at det er grunn 

til å vise var som het i å an be fa le førs te gangs-
fø den de å plan leg ge fød sel ved fø de stue. 
Fø de stu en må ha be red skap til å hånd te re 
ufor ut sett e akutt e si tua sjo ner.
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ØIAN OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Vi tak ker Eng jom og med ar bei de re for in ter-
es se for vår ar tik kel. Fø de stue pro sjek tet  
i Me di sinsk fød sels re gis ter (MFR) skul le 
blant an net sam le inn eks tra data for  
å av kla re om føds ler som skjer ved fø de -
stuene var plan lagt el ler ikke plan lagt  
å fore gå der, hvor man ge føde kvin ner som  
ble over flytt et til sy ke hus, år sa ker til over-
flytt in ger og re sul ta ter ved dis se føds le ne. 
Data om sli ke for hold re gist re res ikke 
 ru ti ne  mes sig i re gis te ret.

Eng jom og med ar bei de re har ny lig pub li-
sert en ar tik kel ba sert på ru ti ne data fra 
re gis te ret om ikke-plan lag te føds ler uten for 
føde in sti tu sjon og sam men lig net re sul ta -
tene med føds ler i for skjel li ge ty per føde -
insti tu sjo ner (1). De fant at ri si ko en for peri-
partum pe ri na tal død de fi nert som døds fall 

un der fød se len el ler før s te le ve døgn var 
tre dob let (3,6/1 000 føds ler ver sus 1,3/1 000 
føds ler) for førs te gangs fø den de som fød te 
ved fø de stu er sam men lig net med dem  
som fød te ved små fø de av de lin ger med 
mind re enn 500 føds ler år lig. En svak het 
med den stu di en er at for fatt er ne ikke 
 kun ne ta i be trakt ning hvor vidt fø de stue-
føds le ne var plan lagt å skje der el ler ikke,  
og at man har in klu dert alle føds ler fra 
svan ger skaps uke 22, el ler med fød sels vekt 
over 500 gram, dvs. også svært pre ma tu re 
føds ler.

Ved fø de stu e ne se lek te res bare fø den de 
med svan ger skaps va rig het mer enn 36 uker. 
Føds ler med kor te re svan ger skaps va rig het 
ved fø de stu er er der for ikke-plan lag te fø de-
stue føds ler, og dis se har opp lagt høy ere peri-
partum pe ri na tal dø de lig het. Vi kan der for 
ikke se at Eng jom og med ar bei de res stu die 
gir hol de punk ter for å si at man må vise 
var som het med å an be fa le førs te gangs -
føden de å plan leg ge fød sel ved fø de stue.  
Det gjø res forøvrig hel ler ikke i Norge, men 
førs te gangs fø den de som har et sterkt øns ke 
om fød sel ved fø de stue kan ett er nøye vur-
de ring se lek te res til slik fød sel.
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Les forfatternes tilsvar på tidsskriftet.no

Kjønn, iden ti tet  
og syk dom

Man ge takk til Lie og Slag stad for svar på 
min kom men tar (se Tids skrif tet nr. 12) til 
de res le der (1). De res pre si se ring av for skjel-
len mel lom en per sons kjønns iden ti tet, 
per so nens kjønns ka rak te ris ti ka og per so-
nens øns ke om å end re dis se, er vik tig. Det 
er også pris ver dig at de ser fa re ne for me di-
ka li se ring av kjønns iden ti tet. Sam ti dig 
for blir be grun nel sen for å gjø re kjønns -
inkon gru ens til syk dom høyst uklar.

Hvis det er slik som Lie og Slag stad skri ver, 
at det er «det er pa to lo gi se ring av kjønns-
iden ti te ter som har skapt pla ger for man ge», 
så bur de man vel nett opp være eks tremt 
for sik tig med slik pa to lo gi se ring. Hvis pro-
ble met er fra vær av hel se tje nes ter og nær-
vær av dia gno ser, så bør man vel frem me 
hel se tje nes te ne og ikke dia gno se ne. Hvis 
hel se tje nes tens ka te go ri er er «re sul tat av 
his to ris ke pro ses ser» og av «om fatt en de 
kom pro mis ser og prak tisk ar beid … i fag-
mil jø et, blant trans per so ner og ak ti vis ter»  
så blir det uklart hvor for man skal bru ke 
ak ti vis men og mak ten på dia gno sen.

Kjønn har utvil somt vært vik tig, men er 
det ikke nett opp nor me ne for dett e man  
vil end re? Vi bru ker «min part ner» (og ikke 
«min kone») og «hen» (og ikke «han»). Det 
går rik tig nok smått, men i et slikt per spek tiv 
kan det å skjæ re i en kelt men nes kers ge ni ta-
li er for å end re kul tu rel le fe no me ner vir ke 
mot sin hen sikt. I til legg bry ter det med 
me di si nens selv for stå el se gjen nom 3000 år. 
På vei en mot et sam funn der vi vekt leg ger 
de ind re kva li te ter mer enn de ytre att ri but-
ter, und res jeg på om det å skjæ re i folks 
krop per er den rett e må ten å for me in di vid 
og sam funn på?

At rie flim mer  
hos id retts ut øve re

Takk til Sil je Holt Jahr og med ar bei de re for 
pre sen ta sjon av sy ke his to ri en til en id retts-
mann i 40-åre ne med re si di ve ren de hjer ne-
in farkt, an falls vis at rie flim mer og per sis te-
ren de foramen ova le (1). Vi fin ner det sær lig 
in ter es sant at pa si en ten had de an tatt e tre-
ningsinduserte struk tu rel le kar di a le end rin-
ger og øns ker i den an led ning å kom me 
med noen ut dy pen de kom men ta rer om 
id retts hjer te, at rie flim mer og ri si ko for 
hjer ne slag.

Om id retts ut øve re med at rie flim mer har 
økt ri si ko for hjer ne slag på lin je med and re 
atrieflimmerpasienter er uav klart. Tverr-
snitts data fra stu di en av at rie flim mer hos 
bir ke bei ne re vis te at fore koms ten av hjer ne-
slag var mer enn dob belt så høy blant bir ke-
bei ne re med at rie flim mer sam men lig net 
med de uten (2). Den sam me stu di en vis te  
at kun to av tre bir ke bei ne re med at rie flim-
mer og in di ka sjon for an ti koa gu la sjons -
behand ling (CHA2DS2 VASC-skår ≥2) fikk  
slik be hand ling.

Som ka sui stikk for fatt er ne på pe ker, mang-
ler ofte tids mes sig sam men heng mel lom 
atrieflimmeranfall og hjer ne in farkt. Den ne 
kunn ska pen ut ford rer den tra di sjo nel le 
opp fat nin gen av at hjer ne in farkt ved at rie-
flim mer skyl des trom be dan nel se i at ri et 
un der an fall el ler ved om slag mel lom si nus-
ryt me og at rie flim mer. I ste det kan man 
ten ke seg at rie flim mer som en mar kør for 
un der lig gen de pa to lo gi i hjer tets for kam re 
(atrial kar dio myo pa ti), og at un der lig gen de 
atriesykdom i seg selv dis po ne rer for trom-
be dan nel se, med på føl gen de kardioembo-
lisk hjer ne in farkt. End ret p-bøl ge-mor fo lo gi 
i EKG i si nus ryt me hos per so ner med an falls-
vis at rie flim mer kan være utt rykk for un der-
lig gen de atrial kar dio myo pa ti (3). Di la ta sjon 
av venst re at ri um sees ofte ved at rie flim mer 
og kan skyl des både at rie flim mer og un der-
lig gen de atrial kar dio myo pa ti.

Lang va rig ut hol den hets tre ning er as so-
siert med både økt atriestørrelse og økt 
ri si ko for at rie flim mer. Imid ler tid mang ler 
evi dens for at de struk tu rel le for and rin ge ne, 
ofte om talt som «id retts hjer te», er år sak til 

økt fore komst av at rie flim mer (4, 5). Hjer tet 
til pas ser seg økt trykk og vo lum be last ning 
ved ut hol den hets tre ning med di la ta sjon  
og hy per tro fi, både i at ri er og ven trik ler. 
Dis se til pas nin ge ne opp fatt es som fy sio lo-
gis ke, og id retts ut øve re har van lig vis ikke 
end ret p-bøl ge-mor fo lo gi i EKG (4, 6). I den 
på gå en de Bir ke bei ner II-stu di en un der sø ker 
vi for kam mer ka rak te ris ti ka og and re bio-
mar kø rer for at rie flim mer hos eld re del ta -
gere i Bir ke bei ner ren net og jevn ald ren de 
mind re fy sisk ak ti ve per so ner. For hå pent lig-
vis kan økt kunn skap om at ri e nes mor fo lo gi 
og funk sjon hos bir ke bei ne re bi dra til å for- 
  kla re hvor for lang va rig tre ning dis po ne rer 
for at rie flim mer.

Om det er at rie flim mer el ler un der lig -
gende atrial kar dio myo pa ti som har størst 
be tyd ning for ri si ko for kardioembolisk 
hjer ne in farkt er fort satt uav klart, men  
per idag fore lig ger ikke data som støtt er 
an ti koa gu la sjons be hand ling som slag fore-
byg gen de be hand ling uten at at rie flim mer 
er på vist. I tråd med gjel den de ret nings -
linjer bør bir ke bei ne re og alle and re id retts-
ut øve re med at rie flim mer be hand les med 
antikoagulantia for å fo re byg ge hjer ne -
infarkt.
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net: Kjønn er det før s te man spør om ett er 
fød sel («det ble en jen te! »), det føl ger oss 
gjen nom hele barn dom men (egne bu tikk-
sek sjo ner for «jen te- og gutte le ker» og «jen te- 
og gutt e klær»), sko le gang, ved opp tak ved 
ut dan nings in sti tu sjo ner, i Forsvaret, ved 
jobb sø king osv. – til helt ba na le gjø re mål 
som å skul le kjøpe fly bil lett er el ler sva re på 
en spør re un der sø kel se. Det for kla rer tro lig 
noe av det høye li del ses tryk ket en del trans-
per so ner opp le ver på grunn av sin kjønns-
dys fo ri – og den lett el sen det er å kun ne 
pas se re og bli ak sep tert som det kjøn net 
man opp le ver seg som, en ten det er gjen-
nom klær, navn el ler me di sins ke inn grep.  
Vi me ner det er urett og urett fer dig å skyve 
trans per so ner for an seg i det vik ti ge ar bei-
det for et åp ne re sam funn med stør re  ak sept 
for uli ke kjønns utt rykk og sek su el le ori en te-
rin ger, ved å nek te dem til gang til kjønns -
bekref ten de be hand ling, for å for sva re et 
teo re tisk ar gu ment om at slik be hand ling 
re pro du se rer kjønnsdikotomier.

Den ne dis ku sjo nen er in gen aka de misk 
øv el se; den har kropps li ge og psy ko lo gis ke 
kon se kven ser for per so ne ne det gjel der.  
Det lig ger stor makt i å nek te hel se tje nes ter 
til en mar gi na li sert grup pe, når vi på bak-
grunn av den forsk nin gen som fore lig ger, 
vet at kjønns be kref ten de be hand ling re du -
serer kjønns dys fo ri og har do ku men ter te 
po si ti ve eff ek ter på livs kva li tet og hel se (4, 5).
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 stør re dis ku sjon som også om fatt er and re 
til bud og til stan der, for eks em pel hel se tje-
nes ter i svan ger ska pet. Vi tror den ne dis ku-
sjo nen vil føre for langt i et kom men tar felt. 
Som vi har frem he vet, har det vært dis ku tert 
å sett e dia gno sen «kjønns in kon gru ens»  
i ICDs ka pitt el over kon tak ter med hel se tje-
nes ten, men man lan det på ikke å gjø re 
dett e, si den man var redd for at det kun ne 
føre til at til bu det til trans per so ner ville bli 
ned pri ori tert i de en kel te lands heletjenes-
ter (1).

Vi er helt eni ge med Hof mann i at det  
ville være uhel dig og uøns ket om det ut vik-
let seg en slags be hand lings stan dard som 
ikke tok hen syn til den en kel tes hel se be hov 
og be hand lings pre fe ran ser. Som vi skrev, er 
det vik tig at til bu det in di vi dua li se res, noe 
som også un der stre kes i den in ter na sjo na le 
vei le de ren (2). Noen vil kun øns ke hor mo-
ner, noen in gen be hand ling i det hele tatt. 
Sær lig vik tig er det at barn og unge fritt  
får mu lig het til å ut fors ke og leve ut egen 
kjønns iden ti tet uten at dett e pro ble ma ti -
seres el ler pa to lo gi se res. Sam ti dig må vi 
 er kjen ne at med økt åpen het og ak sept  
i sam fun net for å stil le spørs mål ved egen 
kjønns iden ti tet, kan vi for ven te en øk ning  
i hen ven del ser til hel se ve se net om råd giv-
ning og be hand ling (3).

Det er vik tig å stil le spørs mål, men det  
er også vik tig – og kan skje van ske li ge re –  
å kom me med svar. Vi sav ner Hofmanns 
stand punkt på hvil ket hel se til bud trans per-
so ner skal til bys. Slik vi le ser ham er han 
skep tisk til all me di sinsk kjønns be kref ten de 
be hand ling. Det er et stand punkt vi ikke 
de ler. Vi har ikke skre vet at Hofmanns spørs-
mål er ab sur de, uin ter es san te el ler uvir ke -
lige, men vi har ar gu men tert for hvor for vi 
me ner det er søkt å trek ke inn «høy de in kon-
gru ens», «rase in kon gru ens», «kroppshårs-
inkongruens» el ler nå «body in teg ri ty iden -
tity dis or der». Hof mann nev ner ver ken dis se 
«til stan de nes» fore komst, dia gnos tikk el ler 
ev. be hand ling. Slik vi ser det blir dett e mer 
en lo gisk-prin si pi ell dis ku sjon som ikke 
opp ly ser dis ku sjo nen om hvor dan le ger  
skal for hol de seg til pa si en ter som øns ker 
kjønns be kref ten de be hand ling.

Selv om vi ser tegn i ti den på at sam fun net 
blir mer åpent og ak sep te ren de for kjønns-
utt rykk og sek su ell orien te ring («part ner», 
«hen») er det ikke sik kert at kjønnsdikoto-
miene har blitt mind re av den grunn. En ten 
vi vil det el ler ei – og uav hen gig av hva vi 
job ber for po li tisk – er kjønn tro lig den mest 
fun da men ta le ka te go ri en vi har i sam fun-

Man ge vil være eni ge med Lie og Slag stad  
i at eks emp ler som høy de og hår er sære 
eks emp ler. Det sam me gjel der «body 
 in te grity iden ti ty dis or der» (BIID). Men 
eks emp le ne un der stre ker be ho vet for å sett e 
gren ser. Gren se be ho vet blir ikke bor te ved  
å stemp le eks emp le ne er søk te el ler ab sur de. 
For ikke alt for len ge si den ble det opp fatt et 
som ab surd å skjæ re i per so ner på grunn  
av de res kjønns in kon gru ens. Men den opp-
le vel sen som per so ner med kjønns in kon-
gru ens har hatt – og de hel se pro ble me ne 
som fulg te – er kan skje ikke så for skjel li ge 
fra hvor dan per so ner med høy de in kon -
gruens el ler «body in teg ri ty iden ti ty dis-
orde» opp le ver det i dag. Det er be ty de lig 
makt i å de fi ne re noe som «søkt», uvir ke lig, 
uvik tig el ler ab surd.

Jeg de ler Lie og Slag stads im pli sitt e kamp 
for sår ba re grup per, men jeg er be kym ret 
for de som blir sår ba re av å gjø re kjønns -
inkon gru ens til syk dom. Med en dia gno se, 
og et hel se til bud, føl ger det gjer ne en «stan-
dard opp fat ning», en «stan dard be hand ling» 
og en im pli sitt an be fa ling. Jeg er be kym ret 
for at skal pel len er sva ret, uav hen gig av hva 
som er spørs må let – og for at man har lært 
lite av le ge nes hånd te ring av drapetomani 
og ho mo fi li. Hvis man er opp tatt av å bry te 
ned nor mer og bar rie rer, er det å be fes te 
dia gno se nes di ko to mi er kan skje ikke den 
bes te vei en å gå?
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K. SLAG STAD & A.K. LIE SVA RER
Takk til Bjørn Hof mann for ny kom men tar. 
Slik vi for står Hof mann i kom men ta re ne  
til vår le der ar tik kel har han to an lig gen der: 
for det før s te at en hver dia gnos ti se ring av 
kjønns in kon gru ens med fø rer at nor mal 
kjønns iden ti tet blir pa to lo gi sert, og for det 
and re at me di sinsk be hand ling av kjønn-
inkongruens (hor mo ner og kir ur gi) er pro-
ble ma tisk.

Spørs må let om kjønns be kref ten de 
 be hand ling bur de kun ne til bys uten dia -
gnose, alt så å fri stil le hel se til bu det fra dia-
gno se ap pa ra tet, er in ter es sant og vik tig, 
men det er slik vi ser det del av en mye 
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anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 

som lave reserver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes 

og lavt C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 

pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 

dehydrering, pasi enter med redusert insulindose og pasienter med økt 

insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 

SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 

av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 

SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 

faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 

insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er 

sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Ukjent om dette 

er en klasseeffekt. Det er viktig å veilede pasientene om rutinemessig 

forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 

nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-

sjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering 

av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se 

Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 

med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-

viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-

les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 

kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 

behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 

urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 

I-II. Ingen erfaring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose 

og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 

glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 

vil glukosetesting av urinen være positiv. Alternative metoder bør bru-

kes for å overvåke glykemisk kontroll. 

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 

bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-

fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-

lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-

ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 

bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-

sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 

via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 

andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 

ertugliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, 

glimepirid eller simvastatin, og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant 

effekt på farmakokinetikken til sitagliptin, metformin og glimepirid. 

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 

fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist påvirkning på renal utvikling 

og modning. Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i 

morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/sped-

barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-

studier. 

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp-

infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-

balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/

bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/

ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt he-

moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 
100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 

(DKA).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 

gitt oralt, og gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste 

ingen toksisitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk 

status. Fjerning av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 

SGLT2-hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal 

reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-
sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 

måltid reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men 

endrer ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk 

relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 

biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 

94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 

plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 

O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 

(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 

uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 

Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-

ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 

kr. 1566,30.

Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 

mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-

midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 Diabetes 

mellitus type 2 (232).

Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasient-

er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 

dose metformin.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for 

å bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 

eller kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. 

Forsiktighet og bivirkninger: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. 

Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73 m2. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk 

ketoacidose, under graviditet og amming. Vanligst bivirkning er genital soppinfek sjon hos kvinner. Kan gi hypotensjon,  

ketoacidose. Vurder lavere dose ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt 

insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer.

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Le ge pro fe sjo nens (kosm)etis ke pro blem

Er kos me tisk me di sin, med sitt 
mål om å per fek sjo ne re fris ke, 
nor ma le men nes ker, for en lig 
med le ge gjer nin gen og god 
 legeetikk?

Å lind re, ku re re og fo re byg ge syk dom har 
vært me di si nens tra di sjo nel le mål. Så kalt 
«es te tisk» el ler «kos me tisk» me di sin og kir -
urgi føl ger et an net mål, nem lig per fek  sjone-
ring el ler for bed ring (eng. en hance ment) av 
fris ke men nes ker. Es te tisk kir ur gi in klu de rer 
for eks em pel an sikts løft nin ger og bryst for-
stør rel ser, og es te tisk me di sin blant an net 
in jek sjo ner av bo tox. Vi vil  her ett er kalle 
beg ge for «kos me tisk me di sin».

Vi skrev i ap ril en kro nikk i Af ten pos ten 
om pro ble met (1). Sam men med Norsk 
for en ing for all menn me di sin (NFA) har vi  
i ett er kant bedt Rå det for le ge etikk om en 
prin si pi ell vur de ring av om den ne type 
virk som het er for en lig med le ge gjer nin gen 
og om den er etisk hold bar. Rå dets utt a lel se 
er vik tig og kom mer på et tids punkt der 
«men nes ke for bed ring» er et øken de fe no-
men. Vi øns ker der for å opp sum me re ar gu-
men te ne og å ty de lig gjø re hva vi øns ker 
be lyst fra Rå det for le ge etikk.

Sen tralt i våre inn ven din ger mot kos me-
tisk me di sin er at den rett er seg mot fris ke 
el ler nor ma le men nes ker i et for søk på 
å for bed re dem. Vårt pri mæ re spørs mål  
er om dett e i det hele tatt er for en lig med 
le ge virk som het og me di si nens mål. Vårt 
and re spørs mål er om den kos me tis ke virk-
som he ten er etisk ufor svar lig og om den 
gjør mer ska de enn nytt e både på in di vid-  
og sam funns plan. Ett er som ut gangs punk tet 
er fris ke men nes ker, er en hver ska de som 
for år sa kes sær lig be ten ke lig. Men kan skje 
enda vik ti ge re er ska den på sam funns ni vå. 
All me di sinsk virk som het kan ska pe til by-
der styrt ett er spør sel. I ste det for å støtt e  
opp un der nor ma li tets be gre pet i sam fun-
net, bry ter kos me tisk me di sin det ned. De 
som til byr den ne ty pen tje nes ter, er med  
på å heve – el ler end re – ide a let for hva som 

er bra nok kropp, for der ett er å tje ne øko no-
misk og pro fe sjo nelt på å «hjelpe» folk med 
å opp fyl le dis se ide a le ne. Slik kan kos me tisk 
me di sin ska pe hel se pro ble mer.

Mot ar gu men te ne
Her føl ger de mot ar gu men te ne vi har møtt 
i de batt en, med våre kom men ta rer.

Au to no mi ar gu men tet
Ar gu ment: Voks ne, au to no me per so ner vet 
selv hva som er best for dem og det er der for 
over for myn de ri å nek te dem kos me tisk 
be hand ling.

Fra vårt stå sted hand ler det ikke om hva 
pa si en ter ett er spør el ler nek tes, men hva 
le ger som pro fe sjo nel le kan stå for. Me di-
sinsk pro fe sjo na li tet for ut sett er at be hand-
lin gen er godt fun dert fag lig og etisk. Le ger 
må for eks em pel noen gan ger si nei til va ne-
dan nen de me di ka men ter, an ti bio ti ka el ler 
syk mel ding selv om pa si en ter øns ker det. 
In di vi dets be hov må også veies opp mot de 
sam funns mes si ge kon se kven se ne.

Persontilpasningsargumentet
Ar gu ment: Kos me tikk le ge ne lytt er til pa si en-
te ne og per son til pas ser be hand lin gen ett er 
den en kel tes be hov.

Vi me ner det ikke er noen grunn til 
å  hevde at et kos me tisk inn grep er spe si elt 
per son til pas set. Per son til pas ning kan like 
gjer ne ad res se re per so nens skam, kom plek-
ser og for vent nin ger på en an nen måte.  
Å bru ke det me di sins ke fynd or det «per son-
til pas ning» kan også være en måte å unn gå 
krav til evi dens ba sert me di sin og å in di vi-
dua li se re pro blem stil lin gen slik at man 
om går sam funns an sva ret.

Grå so ne ar gu men tet
Ar gu ment: Det er en grå so ne mel lom syk-
dom og hel se. Si den vi al le re de gri per inn  
i vis se pro blem stil lin ger her, må vi også 
kun ne rett fer dig gjø re kos me tisk virk som het 
ge ne relt. Syk doms be gre pet er sta dig i end-
ring og kul tu relt på virk bart. For eks em pel 
be hand les ut stå en de ører hos barn, en 
 til stand som ikke tid li ge re ble sett som unor-
malt el ler be hand lings tren gen de, og man 
be hand ler akne og and re hud for and rin ger.

Vi me ner at en mo ralsk tvil som be hand-
ling ikke rett fer dig gjør en an nen mo ralsk 
tvil som be hand ling. Eks emp let med ut stå-
en de ører il lust re rer dess uten vårt sen tra le 
po eng med at me di sins ke ak tø rer på vir ker 
nor ma li tets be gre pet ved å til by sine tje -
nester.

Fri sør ar gu men tet
Ar gu ment: Hvis man me ner at le ger ikke 
skal til by kos me tis ke inn grep, må alle yr kes-
ak tø rer som dri ver med end rin ger av krop-
pen og på vir ker kropps ide a ler også stop pes, 
for eks em pel fri sø rer el ler ta to vø rer.

Vårt po eng er ikke å stil le spørs mål til hva 
fri sø rer el ler ta to vø rer bør hol de på med – 
det får Rå det for tatovøretikk ta seg av. Vårt 
an lig gen de er hva le ger kan stå for.

Minst ska de-ar gu men tet
Ar gu ment: Le ger er best kva li fi sert til å gjø re 
inn gre pe ne, de bør der for gjø res av le ger  
for å for hind re ska de som and re mind re 
sko ler te el ler use ri ø se ak tø rer i ut lan det  
kan for år sa ke.

Ar gu men tet hvi ler på et pre miss om at 
noen må gjø re det. Dett e er dis ku ta belt 
nett opp for di det er sann syn lig at kos me-
tikk le gers virk som het er dre vet av de res  
eget mar ked. Uan sett er det en dår lig 
 be grun nel se for me di sinsk virk som het at 
noen and re po ten si elt kan ska de mer. Igjen 
må det sen tra le være om (nors ke) le ger kan 
stå for prak si sen el ler ikke.

Kos me tikk hjel per folk-ar gu men tet
Ar gu ment: Forsk ning vi ser at kos me tisk 
virk som het hjel per folk mer enn den ska der.

Forsk nin gen på kos me tisk kir ur gi og 
me di sin er ge ne relt svak og tve ty dig. Vårt 
vik tig ste mot ar gu ment er li ke vel at en even-
tu ell mål bar po si tiv eff ekt av slik virk som het 
først kom mer ett er at virk som he ten selv har 
vært med på å ska pe pro ble met.

Et spørs mål om pro fe sjo na li tet
Spørs må le ne som er sendt til Rå det for 
le ge etikk hand ler om pro fe sjo nell egen re gu-
le ring, ikke mo ra li se ring over for and re el ler 
lov re gu le ring. Vi me ner det er rik tig når 
Rå det for le ge etikk i sa kens an led ning al le -
rede har utt alt at «le ge etikk ikke skal være 
mar keds styrt» (2).

Mot ar gu men te ne som vi og Norsk for -
ening for all menn me di sin har fått off ent lig, 
ad res se rer i li ten grad kjer nen i våre inn ven-
din ger. Rå det for le ge etikk har i sine utt a lel-
ser så langt vekt lagt mar keds fø rin gen av 
kos me tisk me di sin. Våre spørs mål er mer 
grunn leg gen de. Vi øns ker å vite om virk-
som he ten kos me tisk me di sin i det hele tatt 
er me di sin og om virk som he ten er fag lig  
og etisk for svar lig.

Mottatt 5.8.2018, godkjent 14.8.2018.

«Vi øns ker å vite om virk som-
he ten kos me tisk me di sin  
i det hele tatt er me di sin»
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budesonid/formoterol 
Bufomix Easyhaler

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

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

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

2
-agonister ikke gir 

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

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

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

ICPC   Vilkår nr ICD              Vilkår nr

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

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

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

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

2
-

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

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

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

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

Bufomix Easyhaler®

• er en inhalator som gir en 
jevn dose1

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

• er bioekvivalent med 
Symbicort Turbuhaler3

SIKKERHETSINFORMASJON

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

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

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

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

budesonid/formoterol 
Bufomix Easyhaler
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Na sjo nal uenig het i be hand ling  
av kjønns in kon gru ens

Det er akutt be hov for dia log 
mel lom fag per so ner som job ber 
med per so ner med kjønns in kon-
gru ens. Splitt el sen i fag mil jø et 
ska der pa si en te ne.

I fle re land har det de sis te åre ne vært en 
sterk øk ning i an tall men nes ker som opp -
lever kjønns in kon gru ens (1). Kjønns in kon-
gru ens er de fi nert som et mang len de sam-
svar mel lom kjønns iden ti tet og til delt kjønn 
ved fød se len. Na sjo nal be hand lings tje nes te 
for trans sek sua lis me (NBTS) ved Oslo uni ver-
si tets sy ke hus har de sis te fem åre ne hatt en 
100 % øk ning år lig i an tall hen vis nin ger (2).

År sa ken til øk nin gen er sam men satt,  
men vi an tar at ho ved for kla rin gen er lett e re 
til gang til in for ma sjon og økt to le ran se  
i sam fun net. I dis se da ger lan se res ICD-11, 
hvor trans sek sua lis me og and re F64-dia gno-
ser fjer nes fra ka pit let om psy kis ke li del ser 
og sam les i et eget ka pitt el for sek su ell hel se 
un der sam le be teg nel sen kjønns in kon gru-
ens (3). Dia gno se end rin gen gjør det nød ven-
dig å se på da gens be hand lings til bud og hva 
vi må end re.

To rap por ter
En tverr fag lig eks pert grup pe ned satt av 
Hel se di rek to ra tet fikk i 2013 i opp ga ve  
å se på vil kå re ne for å end re ju ri disk kjønn  
i Norge samt fore slå end rin ger i be hand-
lings til bu det til men nes ker med kjønns -
inkon gru ens. Vi satt i den ne grup pen, som 
ut for met slutt rap por ten Rett til rett kjønn – 
hel se til alle kjønn i 2015 (4). Lov om end ring 
av ju ri disk kjønn ble inn ført 1. juli 2016 som 
en di rek te kon se kvens av eks pert grup pens 
an be fa lin ger. I rap por ten på pek te man også 
et sterkt be hov for å bed re be hand lings -
tilbudet for men nes ker med kjønns in kon-
gru ens, og for slaget fra fler tal let i grup pen 
var å føl ge LEON-prin sip pet (la ves te eff ek ti ve 
om sorgs ni vå), og MED-prin sip pet (mins te 
eff ek ti ve dose). Det ble an be falt en be ty de lig 
de sen tra li se ring av be hand lings til bu det.

På den ne bak grunn ble det i 2017 ett er 
ini tia tiv fra Hel se- og om sorgs de par te men-
tet ned satt en na sjo nal ar beids grup pe i regi 
av Hel se Sør-Øst. I grup pen satt re pre sen -
tanter fra Na sjo nal be hand lings tje nes te  
for trans sek sua lis me (NBTS), hel se per so nell 
som job ber med per so ner med kjønns -
inkon gru ens uten for den na sjo na le be hand-
lings tje nes ten, re pre sen tan ter fra alle hel se-

re gi o ner og re pre sen tan ter fra in ter es se -
orga ni sa sjo ne ne. Vi satt også i den ne 
 ar beids grup pen, som had de to talt fem 
mø ter. Ett er vår me ning var dess ver re ikke 
ar beids pro ses sen god. Først på tred je møte 
var grup pen full tal lig, da først var le der ne 
ved Na sjo nal be hand lings tje nes te for trans-
sek sua lis me og re pre sen tan ter fra alle 
 hel se re gi o ne ne på plass. De to på føl gen de 
mø te ne ble brukt til å pre sen te re nå væ -
rende ut red ning og be hand ling. Det ble  
i li ten grad satt av tid til å dis ku te re hva 
grup pen tenk te om det som ble dis ku tert.

Stor var vår for vir ring da le de ren av 
 ar beids grup pen på mø tet i ja nu ar i år in for-
mer te om at rap por ten ville være klar til 
 nes te møte (5). Vi opp lev de på in gen måte  
at vi var kom met til en kon klu sjon. Til det 
had de det vært for kort tid og for lite kon ti-
nui tet i grup pen. Vi satt igjen med en fø lel se 
av at vår del ta gel se i grup pen ble brukt som 
ali bi for en kon klu sjon som var tatt al le re de 
før grup pen star tet sitt ar beid.

Det kom in gen be grun nel se for hvor for det 
ikke var ak tu elt å gå vi de re med for slaget om 
re gio na le ut red nings team, noe eks pert grup-
pen fore slo i 2015. I Sve ri ge fin nes det hele 
seks ut red nings team som til byr be hand ling 
også til dem som ikke fyl ler kri te ri e ne for 
den gam le dia gno sen trans  seksua lis me 
(F64.0). Vi sy nes det der for er opp sikts vek -
kende og pro vo se ren de at det i rap por ten 
fort satt fore slås en na sjo nal ut red ning og 
be hand ling. Det står in gen for slag om hva 
man skal gjø re for dem som øns ker be hand-
ling uten for den na sjo na le be hand lings tje-
nes ten ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Ho ved kon klu sjo nen i ar beids grup pens 
rap port er at den na sjo na le be hand lings tje-
nes ten skal be stå og at alle med dia gno sen 
F.64.0 skal føl ges opp der. Rap por ten går  
til og med så langt som til å an ty de at det  
vil kun ne kom me til syns sa ker mot hel se per-
so nell som gir be hand ling til grup pen av 
pa si en ter med kjønns in kon gru ens uten for 
den na sjo na le tje nes ten. Dett e bry ter full-
sten dig med an be fa lin ge ne fra eks pert grup-
pen i 2015, der man fore slo en de sen tra li sert 
mo dell. Det bry ter også med fø rin ge ne i den 
in ter na sjo na le vei le de ren for be hand ling  
av dem som opp le ver kjønns in kon gru ens, 

Stan dards of care (6). Vi tol ker det som 
 utt rykk for en ube ha ge lig makt de mon stra-
sjon kun å til by be hand ling ett sted i Norge 
og sam ti dig true med straff e til tak over for de 
som gir og får be hand ling uten for Na sjo nal 
be hand lings tje nes te for trans sek sua lis me.

Vei en vi de re
Det er nød ven dig med en for ma li sert ut red-
ning og be hand ling av per so ner som opp -
lever kjønns in kon gru ens. Kom pe ten te 
 fag per so ner må være in vol vert i hvil ken 
be hand ling den en kel te pa si ent bør til bys. 
Men mil jø et ved Oslo uni ver si tets sy ke hus er 
ikke de enes te fag per so ne ne som kan dett e. 
Det fin nes nå en rek ke fag per so ner i Norge 
som har opp ar bei det seg høy kom pe tan se 
på te ma et. Dett e fag mil jø et har grad vis  
blitt bygd opp som et re sul tat av en svært 
re strik tiv be hand lings prak sis ved Na sjo nal 
be hand lings tje nes te for trans sek sua lis me 
og som et re sul tat av at be hand lings tje nes-
ten ved Oslo uni ver si tets sy ke hus over fle re 
år har vært pre get av ut skift nin ger blant 
fag per so ner og et lite sta bilt fag mil jø. Vi 
som re pre sen te rer de uav hen gi ge fag per so-
ne ne på dett e fel tet, må in klu de res i ar bei-
det rundt hvor dan be hand lin gen skal leg ges 
opp i frem ti den. Rap por ten som nå fore lig-
ger fra Hel se Sør-Øst, ser full sten dig bort fra 
vår kom pe tan se.

Vi kan ikke støtt e rap por ten til den na sjo-
na le ar beids grup pen slik den ble pre sen tert 
før hø rin gen. Vi ser in gen an nen mu lig het 
enn at det opp rett es en ny grup pe av fag -
perso ner som job ber in nen dett e fel tet. 
Gruppen bør trek ke inn er fa rin ger fra and re 
skan di na vis ke land. For eks em pel kan vi 
sam men med re pre sen tan ter fra de svenske 
tea me ne ut for me ret nings lin jer for be hand-
ling til hele grup pen av per so ner med 
kjønns in kon gru ens og ikke bare dem som 
øns ker å føl ge ut red nings pro ses sen slik den 
er nå ved Oslo uni ver si tets sy ke hus. Dett e vil 
være i tråd med de kla re an be fa lin ge ne fra 
et stort fler tall i eks pert grup pen i 2015, 
fø rin ge ne i Stan dards of care og ICD-11.

Det er nå på tide at le del sen ved Na sjo nal 
be hand lings tje nes te for trans sek sua lis me 
åp ner opp for dia log med oss and re som 
job ber in nen fag fel tet. Vi hå per vi på en 
kon struk tiv måte kan dis ku te re ut ford rin-
ger i ste det for å de va lu e re hver and re. Kri-
tikk har blitt rett et beg ge vei er, og det har 
ført til en av stand mel lom oss som er svært 
uhel dig. Det er in gen tjent med – al ler minst 
pa si en te ne.

Mott att 28.6.2018, god kjent 23.7.2018.

«Vi tol ker det som ut trykk  
for en ube ha ge lig makt -
demon stra sjon kun å til by 
be hand ling ett sted i Norge»
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Kvetiapin bru kes for mye

An tall bru ke re av det an ti psy ko-
tis ke me di ka men tet kvetiapin 
øker dra ma tisk. Det bru kes 
nær mest ute luk ken de på and re 
in di ka sjo ner enn be hand ling  
av psy ko ser.

Kvetiapin ble lan sert i Norge med salgs   nav-
net Seroquel i 2003. Mens sal get av alle  and re 
an ti psy ko tis ke me di ka men ter har vært 
sta bilt, øker sal get av kvetiapin, og mid let 
kan bli mar keds le den de i antipsykotika-
gruppen al le re de in ne væ ren de år.  Øk nin gen 
skyl des at sta dig fle re pa si en ter får for skre vet 
sta dig la ve re do ser, mest  sann syn lig på  and re 
in di ka sjo ner enn psy ko se (1). Si den dis se 
fun ne ne ble pub li sert, har an tall bru ke re  
av kvetiapin økt ytt er li  gere (fig 1).

Hvem kan bru ke kvetiapin?
Kvetiapin har mar keds fø rings til la tel se for 
schi zo fre ni, mani og bi po lar de pre sjon. 
Re fu sjon er for hånds god kjent for schi zo  freni 
og mani, men ikke for de pre sjon. I Hel se -
direk to ra tets ret nings lin je fra 2012 er kvetia-
pin an be falt som et før s te valg ved bi po lar 
de pre sjon (2). I prak sis blir me di ka men tet 
sann syn lig vis re fun dert både for mani og 
de pre sjon un der punkt F3. Det an be fa les  
ikke til barn og ung dom un der 18 år.

Re sept re gis te rets da ta ba se in ne hol der 
po li kli nisk ut le ver te re sep ter fra apo tek, 
men ikke pre si se dia gno ser el ler in di ka sjon. 
Re fu sjon ett er punkt F2 in di ke rer bruk  
hos pa si ent med psy ko se, men ikke nød -
vendig vis som be hand ling for psy ko sen. 
Hvis pa si en ten har fått for skre vet døgn do ser 
sto re nok til å kun ne ha en an ti psy ko tisk 
eff ekt, kan dett e bru kes som in di ka tor på  
at me di ka men tet bru kes som in di sert. 
 Kvetiapin har en de fi nert døgn do se på 
400 mg. Van li ge do ser i psy ko se te ra pi er 
400�–�800 mg, mens an be falt do se ring ved 
de pre sjon er 300�–�800 mg.

Hvem bru ker kvetiapin?
Me di an es ti mert døgn do se for pa si en ter 
som fikk to el ler fle re re sep ter på kvetiapin  
i åre ne 2005�–�15, ble hal vert i sam me pe ri ode. 
I 2015 fikk 9,5 % av pa si en te ne for skre vet 

400 mg el ler mer dag lig: 2,6 % på punkt F2 
(psy ko ser), 1,5 % på punkt F3 (aff ek ti ve li del-
ser) og 5,4 % på hvit re sept (1). Over 60 % av 
pa si en te ne som fikk for skre vet mer enn 
400 mg dag lig, be tal te alt så for kvetiapin 
selv, og den ne pa si ent grup pen er øken de. 
Kvetiapin ble kun unn taks vis for skre vet på 
in di ka sjo ner i sam svar med mar keds fø rings-
til la tel sen.

Kvetiapin for skri ves alt så i all ho ved sak til 
pa si en ter som ver ken er psy ko tis ke el ler har 
en psy ko se li del se. Kunn skaps grunn laget for 
å bru ke me di ka men tet på and re in di ka sjo-
ner er svakt. Det fin nes litt do ku men ta sjon 
når det gjel der ge ne ra li sert angst li del se og 
de pre sjon (3). Vårt inn trykk fra kli nisk prak-
sis er at kvetiapin ofte for skri ves som et 
sub sti tutt for ben zo dia ze pi ner, sær lig for 
søvn vans ker. Bruk av kvetiapin som se da tiv/
hyp no ti ka er imid ler tid svært dår lig do ku-
men tert (4).

Bi virk nin ger
Kvetiapin har et be ty de lig bi virk nings po ten-
si al: ekstrapyramidale bi virk nin ger, trøtt het, 
vekt øk ning og and re me ta bols ke for styr rel-
ser, antikolinerge og or to sta tis ke eff ek ter og 
al vor li ge kar dio vas ku læ re hen del ser. Me ta-
bols ke bi virk nin ger ses al le re de ved lave 
do ser (5), og det fin nes in gen ned re gren se 
for do ser som ikke med fø rer bi virk nings  -
risiko. Bruk uten for god kjent in di ka sjon er  
i seg selv as so siert med økt ri si ko (6). I til-
legg er ri si ko en for mis bruk ett er hvert godt 
do ku men tert (7). Kvetiapin er det enes te 
an ti psy ko tis ke me di ka men tet som om sett es 
il le galt. Det fak tum at over halv par ten av 
pa si en te ne som i 2015 bruk te do ser over 
400 mg ikke fikk me di ka men tet for skre vet 
på blå re sept, kan re flek te re mis bruk. Kvetia-
pin sy nes å være mer tok sisk ved over do se 
enn and re an ti psy ko ti ka (8) og as so sie res  
i te ra peu tis ke sam men hen ger med høy ere 
dø de lig het enn noe an net le ge mid del  
i antipsykotikagruppen (9).

Kvetiapin bør for skri ves på do ku men ter te 
in di ka sjo ner. Nå væ ren de for skriv nings-
møns ter i Norge re flek te rer nep pe god 
me di sinsk prak sis.

Mott att 21.6.2018, god kjent 27.6.2018.
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Fi gur 1  An tall bru ke re per 1 000 inn byg ge re for de fire mest solg te an ti psy ko ti ka i Norge 2004–17. Data fra Re sept re gis -
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«Kvetiapin ble kun unntaks- 
vis forskrevet på indikasjoner  
i samsvar med markeds- 
føringstillatelsen»
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Behandlingen hos Vangseter er basert på moderne forskning og metoder som det er fagvitenskapelig 
bred enighet om effekten av, som kognitiv terapi, sykdomslære, bygging av mestringstillitt og 
motiverende samtale.

Oppholdet på klinikken varer i seks uker og innledes med en forsvarlig avgiftning. Programmet 
videre er fundert på kognitiv terapi. En del av terapien har karakter av opplæring, hvor man lærer om 
hvordan avhengighet nevrologisk utvikles i hjernen. Hvordan opplevelser man gjør i livet påvirker ens 
handlinger, og hvordan tanker påvirker selvfølelse og selvtillit. Likeledes hvordan søvn, kosthold og 
trening influerer psykisk og fysisk helse. Arbeidet med å gjenvinne styrken man har i seg selv, står 
også sentralt. Klienten lærer ulike mestringsstrategier for å gjennomføre endringene som bidrar til at 
pasienten øker sin selvfølelse, selvrespekt og integritet. Dette er fundamentet for livet etter oppholdet 
på klinikken. Underveis i behandlingsforløpet får også de pårørende nødvendig undervisning og terapi 
gjennom et eget familieprogram. 

Klienter som har vært gjennom behandlingsprogrammet får tilbud om ukentlig gruppebasert terapi 
på klinikken eller ved vår poliklinikk i Oslo. Her gis det også tilbud om etterbehandling i form av 
enkelttimer med terapeut, parsamtaler og terapi for pårørende.  

Vangseter er en privat klinikk uten ventetid. Svært mange bedrifter har helseforsikringer 
som dekker rusbehandling. 

HVORDAN HJELPER MAN EN 
PASIENT SOM ER AVHENGIG?
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På tide med nye re fe ran se ver di er  
og gren se ver di er for spi ro me tri

Det er dess ver re uklar he ter i valg 
av re fe ran se ver di er og gren se-
ver di er for spi ro me tri. Vi fore slår 
end rin ger.

Spi ro me tri er av gjø ren de i dia gnos tikk, 
be hand ling og opp føl ging av pa si en ter med 
ob struk tiv lun ge syk dom. Tolk ning av spi ro-
me tri for ut sett er vur de ring av spi ro me tri-

kur ver, for sert eks pi ra to risk vo lum ett er ett 
se kund (FEV1), for sert vi tal ka pa si tet (FVC)  
og FEV1/FVC (fig 1).

Re fe ran se ver di er
For å be døm me spi ro me tri sam men lig nes 
re sul ta te ne med re fe ran se ver di er ba sert på 
et re pre sen ta tivt ut valg av fris ke, ald ri-røy-
ken de per so ner. I Norge har det for voks ne 
vært van ligst å bru ke re fe ran se ver di ene til 
Quanjer (Eu ro pean Coal and Steal Com mu-
ni ty, ECSC) (1), Guls vik (2), Lang ham mer (3) 
og Johannessen (4), mens Zapletal (5) og 

Pol gar (6) bru kes for barn. Uli ke re fe ran se-
ver di er gir sto re for skjel ler i for ven te de 
ver di er. Man kan få opp til 50 % for skjell  
i for ven te de ver di er ved skifte av re fe ran se-
ma te ri ell i 18�–�20 års al der.

Re fe ran se ver di ene be reg nes ut ifra et ni si-
tet, kjønn, al der og høy de. Et nisk hvi te (kau-
ka si e re) har 5�–�15 % høy ere for ven te de ver di er 
for FEV1 og FVC enn asi a ter og af ri ka ne re, 
mens FEV1/FVC stort sett er uav hen gig av 
et ni si tet. Re fe ran se ver di ene fra ECSC, Zaple-
tal og Pol gar bru kes fort satt, tross kunn skap 
om at dis se un der es ti me rer nor mal FEV1 og 

Fi gur 1  For slag til ut skrift av spi ro me tri. Ut over van li ge mål in klu de res LLN Pred (pre di kert ned re nor mal gren se), z-skår og end ring av FEV1 både i pro sent av ut gangs ver di og pre di kert 
ver di. I ste det for FEV1/FVC LLN = 0,70 (GOLD), an be fa les GLI-2012 5-pro sen til som ned re gren se. Hos den ne fik ti ve 76 år gam mel kvin nen med høy de 168 cm er FEV1/FVC 0,66. Dett e er 
 høyere enn LLN Pred 0,63, og z-skår -1,45 er stør re enn -1,65. Kur ven er så le des ikke ob struk tiv. Hos yng re per so ner vil imid ler tid til sva ren de hen ge køye form gi mis tan ke om ob struk sjon. 
Pred = pre di kert ver di, LLN = ned re nor mal gren se, z-skår = stan dar di sert av vik fra pre di kert ver di.



1229TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  13,  2018;  138

DEBAT T

enk le kri te ri er, sam sva rer ikke med for de lin-
gen i en frisk be folk ning, der FEV1/FVC av tar 
med øken de al der. Bruk av GOLD-kri te ri et 
bi drar til hen holds vis å un der es ti me re og 
over es ti me re fore koms ten av kols hos per -
soner un der og over 45�–�50 år. Ved å bru ke 
ned re nor mal gren se, de fi nert som ned re 
5-pro sen til også for FEV1/FVC, vil kols mer 
pre sist in klu de re per so ner som har symp to-
mer og be hov for be hand ling. In gen gren se-
ver di vil sik kert kun ne skille mel lom frisk  
og syk. Det er der med en for bed ring at GOLD 
nå an be fa ler at ob struk sjon skal være på vist 
ved to må lin ger før kols dia gno sen stil les.

Al vor lig hets grad av kols ble tid li ge re 
an gitt ut fra FEV1 i pro sent av for ven tet ver di. 
Ett er som dett e kor re le rer dår lig med sym-
pto mer og livs kva li tet, an be fal te GOLD i 2011 
en ABCD-gra de ring som i til legg in klu der te 
symp tom byr de og for ver rin ger. I 2017 ble 
den ne splitt et i en gra de ring ba sert på FEV1  
i pro sent av for ven tet ver di og ABCD-grup pe-
ring kun ba sert på symp to mer og for ver rin-
ger. Symp tom byr de, livs kva li tet, for ver rin-
ger og ko mor bi di tet må vekt leg ges ved kols. 
Nytt en av gjel den de ABCD-grup pe ring er 
imid ler tid om dis ku tert (9).

Vi an be fa ler at es ti mert 5-pro sen til fra 
GLI-2012 (LLN) inn fø res som kri te ri um for 
ob struk sjon i Norge. Dett e vil bed re dia gnos-
tik ken av kols. Inn de ling av kols ut fra lun ge-
funk sjon har fort satt ver di, mens nytt en av 
ABCD-gra de ring er usik ker. Forsk ning bør 
av kla re hvil ke va riab ler og gren se ver di er 
som bør inn gå i grup pe ring av al vor lig hets-
grad og ri si ko.

Mottatt 20.4.2018, første revisjon innsendt 27.6.2018, 
godkjent 27.7.2018.

ver di som ned re gren se ver di for FEV1 og FVC 
er ikke ba sert på dis tri bu sjo nen i be folk nin-
gen. Va ri an sen i dis se må le ne va ri e rer med 
al der, bort sett fra i al ders grup pen 15�–�35 år. 
For både yng re og eld re vil en gren se ver di 
ned mot 70�–�75 % av for ven tet være rik ti ge re. 
Den ma te ma tis ke mo del len som bru kes  
i GLI-2012 tar hen syn til va ri an sen av lun ge-
funk sjons må le ne re la tert til al der og høy de.  
I til legg til for ven tet ver di, es ti me res også en 

ned re nor mal gren se (low er li mit of nor mal, 
LLN) og z-skår. Sam men lig ning med ned re 
nor mal gren se in di ke rer om re sul ta tet er 
nor malt el ler unor malt, mens z-skår be skri-
ver hvor man ge stan dard av vik må lin gen 
av vi ker fra for ven tet ver di. Ned re nor mal-
gren se de fi nert som ned re 5-pro sen til til -
svarer z = -1,645. Dis se må le ne bør inn gå  
i ut skrift av spi ro me tri (fig 1).

Vi an be fa ler at ade kva te gren se ver di er  
og av vik fra for ven tet ver di tas i bruk, dvs.  
at ned re nor mal gren se og z-skår inn går  
i vur de rin gen av spi ro me tri.

Gren se ver di er for kols
Glo bal Ini tia ti ve for Ob struc tive Lung Dis ease 
(GOLD) de fi ne rer kro nisk ob struk sjon som 
FEV1/FVC < 0,70 ett er bruk av bronkodilator, 
og dett e kri te ri et har blitt brukt som spi ro-
me tri kri te ri um for kols. Den ne al ders uav hen-
gi ge gren se ver di en, som ble valgt for å ha 

FVC. Dett e gir for høy FEV1 og FVC i pro sent 
av for ven tet, og vil ved kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom (kols) kun ne med fø re at 
 pa si en ter urett mes sig ikke opp fyl ler krav  
til re fu sjon av me di si ner på blå re sept.

Det er godt sam svar mel lom uli ke re fe -
ranse ver di er ut ar bei det i Norge, men dis se 
gir for ven te de ver di er kun for al ders grup pen 
18�–�80 år. Glo bal Lung Func tion Ini tia ti ve (GLI) 
ut ar bei det i 2012 nye, mul ti et nis ke re fe ran se-
ver di er for al ders grup pen 3�–�95 år ba sert på 
data fra 74 000 fris ke kau ka si e re, af ro ame ri-
ka ne re og asi a ter (GLI-2012) (7). I 2016 kon klu-
der te man i en norsk stu die ba sert på del ta-
ge re i al de ren 12�–�80 år fra Trom sø un der sø kel-
sen (n = 6 437), Hor da lands un der sø kel sen  
(n = 2 478) og HUNT (n = 21 324), med at GLI-
2012 pas ser godt med nors ke data (8). I Sve -
rige og Finland, der imot, har stu di er vist  
at egne re fe ran se ver di er pas ser bed re for 
voks ne enn GLI-2012. GLI-2012 an be fa les imid-
ler tid nå av de fles te sto re in ter na sjo na le 
lungelegeforeninger, også i USA.

Vi an be fa ler at GLI-2012 tas i bruk i Norge 
for alle al ders grup per og i alle ni vå er av 
hel se tje nes ten. Dett e vil fjer ne for vir ring 
re la tert til bruk av uli ke re fe ran se ver di er for 
uli ke al ders grup per og mel lom uli ke må le-
ste der samt for enk le forsk nings sam ar beid 
om lun ge funk sjons data.

Gren se ver di er
For bio lo gis ke mål de fi ne res van lig vis nor-
mal ver di er som dem man fin ner hos 95 % av 
en frisk be folk ning, dvs. gjen nom snitt et ± 
1,96 stan dard av vik. Høy lun ge funk sjon opp-
fatt es ikke som sy ke lig, og man vel ger der for 
hel ler å de fi ne re ned re 5-pro sen til som ned re 
nor mal gren se. Bruk av 80 % av for  ventet 
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Bli ven de psy kia te re bør få vei led ning  
i både psy ko dy na misk og kog ni tiv te ra pi

Vei led nin gen i psy ko te ra pi for 
ut dan nings kan di da ter i psy-
kia tri er i end ring. Et ut valg 
opp nevnt av Norsk psy kia trisk 
for en ing fore slår at den frem ti -
dige vei led nin gen bør be stå av to 
ob li ga to ris ke bol ker i hen holds-
vis psy ko dy na misk og kog ni tiv 
te ra pi, samt av en valg fri bolk  
i psy ko dy na misk te ra pi, kog ni tiv 
at ferds te ra pi el ler grup pe te ra pi.

Hitt il har den tre åri ge psy ko te ra pi vei led nin-
gen be stått av to år ob li ga to risk så kalt grunn-
leg gen de vei led ning med fo kus på for hol det 
mel lom lege og pa si ent med ut gangs punkt  
i psy ko dy na misk teo ri og ett år valg fri vei led-
ning i en ten psy ko dy na misk psy ko te ra pi, 
kog ni tiv at ferds te ra pi el ler grup pe te ra pi. 
Ord nin gen har med ført at man ge ut dan-
nings kan di da ter har fått all sin vei led ning 
in nen for den psy ko dy na mis ke tra di sjo nen, 
ett er som både den grunn leg gen de vei led nin-
gen og vei led nin gen i grup pe te ra pi har vært 
ba sert på den ne tra di sjo nen.

Kol le g er med kli nisk er fa ring fra distrikt-
psykiatriske sent re, som be hand ler hele det 
sto re mang fol det av pa si en ter, vet at ver ken 
kog ni tiv at ferds te ra pi el ler psy ko dy na misk 
te ra pi el ler en hvil ken som helst an nen 
til nær ming pas ser for alle på alle tids punk-
ter. Si den vi er for plik tet til å gi alle et til bud, 
må dett e bety at det er en åpen bar for del for 
psy kia te ren å be hers ke fle re psy ko te ra pi -
model ler.

Det fin nes in gen «grand uni fied the o ry»  
i psy ko te ra pi fel tet. Når vi for eks em pel  
skal for kla re frem veks ten av en de pres siv 
li del se, kan ho ved vek ten leg ges på sår bar het 
etab lert i sam spil let med barn dom mens 
om sorgs per so ner og sår bar he tens kon se-
kven ser for nå ti di ge re la sjo ner (som i psy ko-
ana ly tisk te ra pi), på ne ga ti ve au to ma tis ke 
tan ker (som i kog ni tiv at ferds te ra pi), på 

mang len de el ler van ske li ge nå ti di ge re la sjo-
ner (som i in ter per son lig te ra pi) el ler på 
spar som el ler en si dig ne ga tiv til ba ke mel-
ding (som i at ferds te ra pi) (1, 2). Dett e mang-
fol det er en stor ut ford ring for ut dan nings-
kan di da ter, som i lø pet av re la tivt kort tid 
skal bli for tro li ge med man ge nye be gre per 
og et språk de kan an ven de i møte med 
pa si en te ne. Psy ko te ra pi vei led nin gen har 
av gjø ren de be tyd ning for den ne læ rings -
proses sen.

Fel les fak to rer og spe si fik ke  
te ra peu tis ke in ter ven sjo ner
Størs te de len av mo der ne psy ko te ra pi forsk-
ning un der sø ker virk nin gen av spe si fik ke 
in ter ven sjo ner, men det har vært van ske lig  
å vise at én be hand ling som er an tatt virk-
som for en kon kret li del se, er klart bed re 
enn and re. Ge ne relt ser det ut til at uli ke 
be hand lin ger er om trent like eff ek ti ve. 
Sam ti dig er det i til legg til de an vend te 
me to de ne en rek ke fak to rer som er virk -
somme i alle for mer for psy ko te ra pi: den 
te ra peu tis ke al li an sen, kor rek tiv emo sjo nell 
er fa ring, te ra peu tens opp merk som het, 
var me, inn le vel se og be kref tel se og en 
 ak sep ta bel orien te ring om be hand lings -
meto dens grunn lag. Lis ten over dis se fel les-
fak to re ne er lang, og den sam le de eff ek ten 
av dem er van ske lig å be stem me, blant 
an net for di det fin nes en rek ke in ter ak sjo-
ner mel lom fel les fak to rer og spe si fik ke 
in ter ven sjo ner (1, 3). Dis se fel les fak to re ne  
er et sen tralt vei led nings tema.

Uli ke pro ble mer,  
uli ke pa si en ter, uli ke te ra peu ter
Be hand lings si tua sjo ner er like el ler uli ke 
ikke bare på kli nisk-dia gnos tisk grunn lag, 
men også for di både pa si en ter og te ra peu ter 
er for skjel li ge. Det er vist at te ra peu ter med 
god re la sjo nell kom pe tan se ge ne relt gjør 
det bed re enn kol le g er som stre ver med  
å etab le re og opp rett hol de en bæ ren de 
re la sjon (4, 5). Pa si en ter med sam me dia -
gnose er også for skjel li ge. De har for skjel lig 
his to rie, for skjel li ge tem pe ra ments- og 
ka rak ter pro fi ler, for skjel li ge må ter å ten ke 
på, for skjel lig aff ekt be visst het osv. En rek ke 
av dis se for skjel le ne må an tas å på vir ke hvor 
til gjen ge li ge de er for uli ke te ra pi mo del ler. 
Per so ner som pri mært er opp tatt av å bli 
kvitt et plag somt symp tom, vil i ut gangs-
punk tet kan skje profitere mest på en di rek-
tiv og kon kret til nær ming (som kog ni tiv 
at ferds te ra pi), mens ut pre get in tro spek ti ve 
per so ner kan skje vil ha bed re nytt e av en 

eks plo re ren de te ra pi (som psy ko dy na misk 
te ra pi). Un der veis i be hand lin gen kan dett e 
end re seg, slik at en pa si ent som i ut gangs-
punk tet er mest opp tatt av symp to mer, blir 
mer opp tatt av ind re pro ses ser, og kan skje 
også om vendt.

Psy ko te ra pi vei led ning gjen nom  
hele spe sia list ut dan nin gen
Norsk psy kia trisk for en ing satt e i 2015 ned et 
ut valg som skul le ut re de frem ti dens psy ko-
te ra pi un der vis ning for kom men de psy kia -
tere. I hø rings run den ett er at ut val get had de 
av le vert sin inn stil ling, slutt et de fles te seg  
til ad hoc-ut val gets for slag om ob li ga to risk 
vei led ning i kog ni tiv at ferds te ra pi. På Psykia-
triveka i 2017 ble for slaget som hel het li ke vel 
møtt med be ty de lig mot stand fra vei le de re  
i psy ko dy na misk psy ko te ra pi. Inn ven din -
gene drei de seg i ho ved sak om at de to før s te 
åre ne med så kalt grunn leg gen de vei led ning 
ville bli bor te hvis for slaget ble fulgt. Ad 
hoc-ut val get skil te ikke eks pli sitt mel lom 
grunn leg gen de og vi de re gå en de vei led ning. 
Ar gu men tet var at in gen fers ke spe sia lis ter 
har fått noe an net enn helt grunn leg gen de 
ut dan ning i psy ko te ra pi. Det er der for bred 
enig het om å opp ford re ut dan nings kan di da-
ter til å ta vi de re ut dan ning ved de spe si fik ke 
psy ko te ra pi in sti tutt e ne.

Ide elt sett bur de kan di da te ne få in di vi -
duell psy ko te ra pi vei led ning gjen nom hele 
spe sia list ut dan nin gen. Med vei led ning i fire 
år kun ne man be holdt det før s te året med 
fo kus på re la sjon og ar beids al li an se, men 
med et bre de re teo re tisk grunn lag enn til nå. 
Den psy ko dy na mis ke mo del len rom mer en 
vik tig del av dett e grunn laget, men det bur de 
ett er min opp fat ning også in klu dert ny ere 
kunn skap in nen pe da go gikk, so si al psy ko -
logi, kom mu ni ka sjons vi ten skap og nev ro bio -
logi. Ad hoc-ut val gets for slag om vei led ning  
i grup pe gjen nom hele spe sia list ut dan nin-
gen kan kom pen se re noe på dett e punk tet.

Den po la ri ser te de batt en  
hem mer ut vik ling
Kog ni ti ve te ra peu ter, som i in ter na sjo nal 
sam men heng for det mes te ikke har mott att 
noen grunn leg gen de vei led ning om ube-
visst mo ti va sjon, for svars me ka nis mer og 
over fø ring, m.a.o. den grunn leg gen de dy na-

«Det finnes ingen ’grand  
unified theory ’ i psyko- 
terapifeltet»

«Produktive forhandlinger må 
starte ved å kartlegge det som 
forener, ikke det som skiller»
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mis ke vei led nin gen som vi har i Norge ett er 
gjel den de ord ning, har li ke vel like gode 
be hand lings re sul ta ter som dy na mis ke te ra-
peu ter. Der for er det van ske lig å be grun ne  
at tap av den grunn leg gen de in di vi du el le 
vei led nin gen vil ha «dras tis ke kon se kven ser 
for nors ke psy kia te res hold ning til pa si en ter 
og på rø ren de og de res for stå el se av pa si en-
ters psy ko pa to lo gi» (6). Spå dom men har 
in gen støtt e i psy ko te ra pi forsk nin gen.

Noen av hø rings utt a lel se ne teg net ka ri ka-
tu rer av den symp tom ori en ter te kog ni ti ve 
te ra peu ten som en over fla disk skik kel se 
med en naiv tro på en ra sjo nell ver den, en 
skik kel se som for nek ter ube visst mo ti va sjon 
og tror at alle kan hel bre des med kort va ri ge 
symp tom ori en ter te me to der, bare le gen er 
grei og hyg ge lig. Selv om det kan skje fin nes 
en kel te sli ke ka ri ka tu rer, er en slik på stand 
uny an sert blant an net for di den ikke skil ler 
mel lom den kog ni ti ve mo del len som teo ri 
om psy ko pa to lo gi og som end rings teo ri.

De fles te kog ni ti ve te ra peu ter aner kjen ner 
ube visst mo ti va sjon og dens be tyd ning for 
frem veks ten av psy kisk li del se, sam ti dig 
som de me ner at end ring kan skje ved at 
ikke-adap ti ve tan ke mønst re og de fen siv 

at ferd ut ford res di rek te og sy ste ma tisk. 
Men nes ke sy net er med and re ord kan skje 
ikke så grunn leg gen de for skjel lig som det 
blir hev det.

Po le mik kens en ten–el ler-dis kurs vir ker 
sjel den el ler ald ri sam len de. Det må der for 
være en sen tral am bi sjon å leg ge den po la ri-
ser te de batt en til side slik at sam ta len blir 
åp nen de. Pro duk ti ve for hand lin ger må 
star te ved å kart leg ge det som for e ner, ikke 
det som skil ler. Slik kart leg ging klar gjør 
fel les ver di er og leg ger til rett e for gjen si dig 
aner kjen nel se. Først når ueni ge par ter opp-
le ver re spekt, er det grunn lag for å ten ke 
åpent om egne og and res styr ker og svak -
heter.

Både den direktive og den eks plo re ren de 

til nær min gen kan være den bes te for noen 
pa si en ter i noen kli nis ke si tua sjo ner. Den 
dy na mis ke til nær min gen kan tro lig tje ne på 
å gi mer plass til de kon kre te symp to me ne, 
mens den kog ni ti ve til nær min gen kan tje ne 
på å veve over fø rings per spek ti vet inn i det 
te ra peu tis ke ar bei det.

Hvor dan kan man frem me dia lo gen om 
styr ker og svak he ter og om det som for e ner 
og det som skil ler de to til nær min ge ne?  
For det før s te kan grup pe vei led nin ge ne gis  
i fel les skap med vei le de re fra beg ge tra di sjo-
ner til ste de. For det and re kan to av bol ke ne 
i ut dan nin gen av vei le de re bli fel les og rett e 
opp merk som he ten mot fel les fak to rer og 
mot ar beids al li an sens kjen ne tegn i de to 
ret nin ge ne.

Mott att 16.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 2.5.2018,  
god kjent 3.5.2018.
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Den te ra peu tis ke al li an sen

I alle for mer for psy ko te ra pi er al li an sen mel lom pa si ent og te ra peut en  
kri tisk end rings fak tor. Al li an sens kjen ne tegn og be tyd ning er dog ikke  
all tid de sam me i dy na misk og kog ni tiv psy ko te ra pi.

Ar beids al li an sen var et sen tralt tema 
i ar bei det med en inn stil ling om 
frem ti dens psy ko te ra pi vei led ning  
i et ad hoc-ut valg ned satt av Norsk 

psy kia trisk for en ing i 2015. I den ne dis ku- 
 sjo nen syn lig gjø res skil le lin jer, fel les skap, 
styr ker og svak he ter ved de to te ra pi mo del-
le ne klart og kon kret.

Den dy na mis ke tra di sjo nen
I sine tid li ge teo re tis ke skrif ter om tal te  
Sig mund Freud (1856�–�1939) den te ra peu tis ke 
re la sjo nen. Selv om han først snak ket om 
pa si en ten som en sam ar beids part ner i be- 
 hand lings pro ses sen, var hans ve sent li ge 
tema over fø rin gen, dvs. for skyv nin gen  
av aff ekt og in ten sjon fra én per son til en  
an nen, for eks em pel fra en for eld re fi gur til 
te ra peu ten (1). Freud skil te mel lom over - 
fø ring av po si ti ve ver sus ne ga ti ve hold nin-
ger fra en per son i for ti den til te ra peu ten. 
Den po si ti ve over fø rin gen ga pa si en ten den 
nød ven di ge mo ti va sjo nen for et eff ek tivt 
sam ar beid og skul le der for ikke pro ble ma - 
ti se res el ler tol kes. Freud aner kjen te bare  
i be gren set grad at te ra peu tens venn lig het 
og om sorg had de be tyd ning for ar beids al li-
an sen. Pa si ent og te ra peut mått e inn gå en 
«ana ly tisk pakt» ba sert på pa si en tens frie 
as so sia sjon og ana ly ti ke rens kom pe ten te 
for stå el se. Te ra peu tens inn virk ning på re la-
sjo nen i kraft av sine egen ska per og sitt nær- 
 vær som vir ke lig per son i te ra pi rom met  
ble ikke te ma ti sert i noen sær lig ut strek-
ning.

Men ett er Freud ble sy net på ar beids al li - 
an sen i den psy ko ana ly tis ke tra di sjo nen 
for and ret langs to lin jer. San dor Fe renc zi 
(1873�–�1933) un der stre ket at pa si en te ne ikke 
bare mått e huske, men vir ke lig gjen opp le ve 
og rive seg løs fra van ske li ge for ti di ge re la-
sjo ner, blant an net ved å er fa re at te ra peu-
ten møtt e dem med stør re åpen het og  
ak sept enn barn dom mens nøk kel fi gu rer  
had de gjort (kor rek tiv emo sjo nell er fa ring) 
(2–4). Fe renc zi var også den før s te som ana ly-
ser te hvor dan te ra peu tens per son li ge egen-
ska per på vir ket over fø rings land ska pet. Som 
en mye brukt lære te ra peut på vir ket han 
både den bri tis ke objektrelasjonsskolen og 
den in ter per son li ge psy ko ana ly sen i USA,  

og han sti mu ler te også den se ne re be greps-
ut vik lin gen blant an net hos Franz Alexander 
(1891�–�1964), Michael Balint (1896�–�1970) og 
Do nald Winnicott (1896�–�1971).

Ego psy ko lo gi
Sam ti dig rett et den ego psy ko lo gis ke tra di-
sjo nen opp merk som he ten mot de «re el le» 
si de ne ved re la sjo nen mel lom pa si ent og 
te ra peut, del vis i mot set ning til Me la nie 
Kleins (1882�–�1960) på stand om at alle pa si en-
tens re ak sjo ner på te ra peu ten er ma ni fes ta-
sjo ner av over fø rin gen, og at over fø rings-
tolk nin ger er den vik tig ste te ra peut in ter-
ven sjo nen (5). Te ra peu ten er både ob ser va-
tør og del ta ger, og som del ta ger styr ker el ler 
svek ker hun al li an sen ikke bare gjen nom 
tolk ning av over fø ring, men også gjen nom 

et mang fold av in ter ven sjo ner som i bred 
for stand far ges av hen nes per son li ge pro fil. 
Dett e stand punk tet my ker opp det klas sis ke 
psy ko ana ly tis ke kra vet om te ra peu tens ano- 
 ny mi tet, nøy tra li tet og ab sti nens (ana ly ti ke-
ren av står fra å kom me pa si en tens umid del-
ba re be hov i møte) og gjør rol len som te ra-
peut langt mer flek si bel. Hvis pa si en ten for 
eks em pel stre ver med å opp rett hol de til lit 
til te ra peu ten un der be hand lin gen, an be - 
fa ler ego psy ko lo ger at te ra peu ten opp trer 
ak tivt støtt en de for å styr ke al li an sen, som 
må fun ge re for å få til end ring (6). Opp - 
my kin gen in ne bar at et stør re mang fold  
av pa si en ter kun ne til bys psy ko te ra pi, også 
pa si en ter med livs his to ri er fylt av om sorgs-
svikt, vold og over grep, som gjør ut vik lin gen 
av til lit til en svær ut ford ring.

Selv om skil let mel lom den de len av re la-
sjo nen som er ba sert på over fø ring og den 
de len som er ba sert på re ell gjen si dig het,  
er kuns tig, åp net skil let opp for be gre pet 
ar beids al li an sen, det vil si pa si en tens og 
te ra peu tens evne til å ar bei de i fel les skap 

mot et mål de er eni ge om. Kjer nen i ar beids-
al li an sen er de to ak tø re nes re spekt og sym-
pa ti for hver and re og det au ten tis ke mø tet 
mel lom to men nes ker. Selv om dett e sam-
men satt e sy net på den te ra peu tis ke re la sjo-
nen har møtt mot stand fra mer klas sisk 
orien ter te psy ko ana ly ti ke re, som for eks em-
pel Char les Bren ner (1913�–�2008) (7), er det 
tro lig dek ning for å si at det nå er blitt et 
do mi ne ren de syn.

Emo sjo nelt bånd
En ve sent lig grunn til at be gre pet ar beids- 
 al li an sen fort satt er sen tralt, er at psy ko - 
te ra pi forsk nin gen ett er hvert har lagt så  
stor vekt på det. Det er ut vik let in stru men ter 
som be skri ver ar beids al li an sen kva li ta tivt 
og kvan ti ta tivt, og det er vist at den er en av 
de al ler vik tig ste pre dik to re ne for et godt 
be hand lings re sul tat.

Forsk nin gen tar of test ut gangs punkt  
i Ed vard Bordins (1913�–�1992) de fi ni sjon av 
al li an sen (8). I hans be skri vel se be står den  
av tre gjen si dig av hen gi ge kom po nen ter: 
det emo sjo nel le bån det mel lom pa si ent og 
te ra peut, pa si en tens og te ra peu tens opp - 
ga ver og te ra pi ens mål.

Dis ku sjo ne ne in nen for den psy ko dy na-
mis ke tra di sjo nen har vært kon sen trert om 
det emo sjo nel le bån det. Må let i psy ko dy na-
misk be hand ling kan sær lig i kortt ids te ra pi 
del vis ha fo kus på et kon kret symp tom, som 
de pre sjon, men er i ut gangs punk tet orien-
tert mot å ut vik le en el ler an nen psy ko lo gisk 
evne, for eks em pel ev nen til å sett e gren ser, 
å si fra, til å finne bed re ba lan se mel lom 
egne og and res be hov el ler å øke be visst het 
om egne fø lel ser. Pa si en tens opp ga ve kan 
være å as so sie re fritt og for mid le det som 
duk ker opp, uten sen sur. Det sier seg kan-
skje selv at den ne orien te rin gen ikke in vi te-
rer til noe kon ti nu er lig fo kus på kon kre te 
mål og opp ga ver. I det mins te er det for ståe-
lig at jo mer di rek tiv en te ra pi mo dell er, 
des to mer sen tral blir dis ku sjo nen om dis se 
ele men te ne i ar beids al li an sen.

Kog ni tiv te ra pi:  
fo kus på mål og opp ga ver
I kog ni tiv at ferds te ra pi er må let of test klart 
for mu lert og rett et mot å re du se re kon kre te 
symp to mer på psy kisk li del se: de pre sjon, 
uli ke angst utt rykk, rus pro ble mer osv. Tra di-
sjo nen leg ger stor vekt på å orien te re om 
be hand lings mo del len og om pa si en tens og 
te ra peu tens opp ga ver. Men det emo sjo nel le 
bån det mel lom ak tø re ne har inn til ny lig 
sjel den vært i fo kus. I den kog ni ti ve tra di sjo-

«Det er sannsynlig at den 
kognitive tradisjonen vil 
ha nytte av å legge vekt på 
overføringsperspektivet»
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i be visst he ten, mens det har hatt en mer 
pe ri fer plass i kog ni tiv te ra pi (9).

På den ene side kan pa si en tens sinne el ler 
mot stand være re la tert til te ra peu tens ikke-
ver ba le utt rykk. Opp le vel sen av å bli på tvun-
get opp ga ve ne kan være en re ak sjon på 
utål mo dig het, bråhet el ler over mot i te ra-
peu tens stem me el ler be ve gel ser. På den 
an nen side kan opp le vel sen av tvang og den 
ett er føl gen de mot stan den ten kes å bero på 
tid li ge re opp le vel ser. En au to ri tær far el ler 
mor som gir opp ga ver, struk tu re rer hver- 
 da gen og for tel ler hvor dan ver den ser ut, 
kan gi barns egne valg og frie ut fors king for 
li ten plass. En slik bak grunn kan ha skapt  
en sær egen be red skap som mer el ler mind re 
au to ma tisk trig ger mot stand når and re 
be stem mer ram mer. Da opp står mot stan den 
uan sett hvor fint fø len de te ra peu ten har 
kom mu ni sert. Der med be fin ner vi oss i over- 
 fø rings land ska pet. Det er alt så sann syn lig  
at den kog ni ti ve tra di sjo nen vil ha nytt e av  
å leg ge vekt på over fø rings per spek ti vet, 
sær lig i sine for søk på å for stå allianseruptu-
rer. Dett e vil ikke in ne bæ re å opp gi tan ken 
om at bed ring i te ra pi opp står først og 
fremst ved at pa si en tens mer el ler mind re 
grunn leg gen de an ta kel ser om seg selv, om 
ver den om kring og om frem ti den kan end-
res gjen nom sy ste ma tisk re flek sjon og eks-
po ne ring. Ar beids al li an sen har kri tisk be tyd-
ning, og over fø rings per spek ti vet ut vi der 
te ra peu tens mu lig het til å gri pe hel he ten 
når det kom mer sand i ma ski ne ri et.

Van ske li ge rup tu rer opp står of test når 
pa si en ten har seilt i sterk mot vind tid lig  
i li vet, ved man gel pa to lo gi (10) el ler ved 
per son lig hets for styr rel ser, og det kan ten kes 
at suk sess raten med sli ke pa si en ter vil øke 
hvis over fø rings per spek ti vet leg ges til.

Gjen nom de sis te par ti å re ne er de batt en 
mel lom den dy na mis ke og den kog ni ti ve 
psy ko te ra pi tra di sjo nen blitt sta dig mer pre-
get av gjen si dig re spekt. Sam ta len mel lom de 
to ho ved tra di sjo ne ne åp ner for en dy pe re og 
mer pro duk tiv for stå el se av den te ra peu tis ke 
al li an sens kjen ne tegn og be tyd ning.

Takk til Kar sten Hytt en for frukt ba re inn spill til ma nus.

Mott att 16.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 2.5.2018,  
god kjent 14.5.2018.
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er pro fes sor ved Institutt for kli nisk me di sin, Uni-
ver si te tet i Oslo og kon sti tuert av de lings le der ved 
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hel se og av hen gig het, Oslo uni ver si tets sy ke hus.
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Når den kog ni ti ve te ra peu ten for sø ker  
å re pa re re en svek ket al li an se, vil inn sat sen 
ofte være kon kret og di rek te. I dis ku sjon 
med pa si en ten som lot være å gjen nom fø re 
hjem me opp ga ver, vil hun leg ge vekt på å få 
frem uenig het om opp ga ve nes be tyd ning, 
på å opp kla re even tu el le mis for stå el ser 
rundt dem og på å orien te re grun dig om 
hvor for de har en vik tig funk sjon i be hand-
lin gen. Hun vil også være in ter es sert i hvor-
dan pa si en ten fak tisk har opp levd opp ga ve ne 
han har fått, om de har vært for van ske li ge, 
even tu elt på hvil ken måte, osv. Hvis noen av 
te ra peu tens ut sagn om opp ga ve ne er blitt 
opp fatt et som ne ga ti ve el ler kren ken de, vil 
hun opp kla re og kan skje også be kla ge både 
ut sagn og til knytt e de hand lin ger. Dett e 

kon kre te, ra sjo nelt orien ter te ar bei det vil 
ikke bare kun ne ha virk ning ved at for stå el-
sen av te ra pi mo del len blir ty de li ge re for 
pa si en ten, men også ved at pa si en ten opp- 
 le ver at te ra peu ten tar han og hans ve og vel 
på al vor. En slik til nær ming til pro ble mer  
i ar beids al li an sen an ven des selv sagt på tvers 
av te ra pi ret nin ge ne. I dy na mis ke te ra pi er er 
de knytt et til «den vir ke li ge re la sjo nen» og 
har der tro lig like stort re pa ra sjons po ten si al 
som i kog ni tiv te ra pi.

Over fø rings per spek ti vet kan ikke ute la tes
Svek kel se el ler brudd i al li an sen be ror ikke 
nød ven dig vis på mis for stå el ser som kan 
opp kla res gjen nom ra sjo nell dis ku sjon og 
for hand lin ger. Det kan ten kes at pa si en ten 
fort satt lar være å gjø re hjem me opp ga ver til 
tross for dis se opp kla rings run de ne. Da vil 
det være na tur lig å spør re om det kan stå en 
un der lig gen de me ning bak unn gå el sen. Det 
er for eks em pel mu lig at pa si en ten sy nes at 
te ra peu ten har tvun get opp ga ve ne på ham, 
at den direktive kog ni ti ve mo del len har 
ge ne rert et ube hag, et sinne, en mot stand 
som han ikke har vært seg be visst, men som 
kom mer til utt rykk gjen nom sa bo ta sje av 
hjem me opp ga ver. Den dy na misk orien ter te 
te ra peu ten har ge ne relt spørs må let om 
un der lig gen de me ning langt frem me  

nen har det vært van lig å si at det emo sjo-
nel le bån det må være godt nok. Det som  
må til er te ra peu tens inn le vel se, venn lig het, 
in ter es se og om sorg – alt så de sam me fak to-
re ne som kon sti tue rer og næ rer det som  
i den psy ko dy na mis ke tra di sjo nen kal les 
den vir ke li ge re la sjo nen. Med and re ord 
fal ler den kog ni ti ve og de ler av den mo der ne 
psy ko dy na mis ke tra di sjo nen del vis sam men 
i tenk nin gen om ar beids al li an sen. Do ku-
men ta sjo nen av den kog ni ti ve te ra pi ens 
eff ekt ved en rek ke psy kis ke li del ser ta ler  
for at bån det fak tisk ofte er godt nok, men 
tra di sjo nens re flek sjon rundt dets kjen ne-
tegn og be tyd ning kun ne hatt stør re in ten-
sjons dyb de. Det emo sjo nel le bån det er jo 
ikke en stør rel se som er gitt en gang for alle. 
Iføl ge Bor din (8) kan ikke de tre ele men te ne 
– bånd, mål og opp ga ver – for stås iso lert, de 
er gjen si dig av hen gi ge av hver and re. Det er 
ri me lig å ten ke at det fore går en kon ti nu er-
lig for hand lings pro sess der pa si en tens og 
te ra peu tens «be hov» bry nes mot hver and re, 
og at den ne for hand lings pro ses sen hele 
ti den på vir ker ar beids al li an sen. Bån det 
mel lom de to styr kes av at de lø pen de blir 
eni ge om mål og opp ga ver.

Når al li an sen bry ter sam men
Av hen gig he ten mel lom de tre ele men te ne 
kom mer kan skje best til syne når al li an sen 
svek kes el ler bry ter sam men, dvs. ved så kal te 
allianserupturer. Med ut gangs punkt i Bor-
dins de fi ni sjon kan vi si at en allianseruptur 
en ten be ror på uenig het om opp ga ver el ler 
mål i te ra pi en el ler på pro ble mer knytt et til 
bån det mel lom ak tø re ne. Hvis en pa si ent  
i kog ni tiv te ra pi for eks em pel sjel den el ler 
ald ri gjen nom fø rer hjem me opp ga ver som 
han har av talt med te ra peu ten, fore lig ger 
det i prak sis en uenig het om den ne opp- 
 ga vens be tyd ning (9). Hvis te ra peu ten lar 
være å ta dett e opp, vil ar bei det sa bo te res  
og inn sat sen i te ra pi rom met kan skje være 
for gje ves. Pa si en tens til lit vil svek kes, og 
der ved svek kes bån det mel lom pa si ent og 
te ra peut. Når te ra peu ten fak tisk pro ble ma ti-
se rer pa si en tens mang len de opp føl ging, vil 
også det på vir ke bån det, i før s te om gang vil 
det kan skje svek kes – men på litt leng re sikt 
vil det styr kes igjen for di hjem me opp ga ve ne 
frem mer bed ring. Den kog ni ti ve tra di sjo nen 
og også de mer klas sisk orien ter te de le ne  
av den psy ko ana ly tis ke tra di sjo nen (de som 
kun rett er opp merk som he ten mot over- 
 fø rin gen) (7) vil kun ne ha nytt e av å se mer 
dy na misk og bre de re på for hol det mel lom 
bånd, mål og opp ga ver.

«Samtalen mellom de to 
hovedtradisjonene åpner for 
en dypere og mer produktiv 
forståelse av den terapeutiske 
alliansens kjennetegn  
og betydning»
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Pro ton te ra pi – en rea li tet i Norge fra 2023

Pro ton be hand ling av kreft er en de lig be slutt et etab lert som et na sjo nalt 
be hand lings til bud. Det blir sent re i Oslo og Bergen fra 2023. De fles te barn 
og unge voks ne som skal ha ku ra tiv strå le be hand ling, bør be hand les med 
pro ton te ra pi.

Par tik kel te ra pi bru kes som sam le -
beteg nel se for strå le te ra pi med 
 tyng re par tik ler. Da gens or di næ re 
strå le be hand ling i Norge er i ho ved-

sak be hand ling med fo to ner (høyenergetisk 
rønt gen strå ling). Den van lig ste par tik ke len 
brukt i par tik kel te ra pi er pro to net, og av 
rundt 175 000 be hand le de pa si en ter på 
ver dens ba sis ved ut gan gen av 2016 var 150 
000 av dis se be hand let med pro ton te ra pi (1). 
Den and re par tik ke len som be nytt es i dag er 
karbonionet, og drøyt 20 000 pa si en ter har 
fått karbonionterapi på ver dens ba sis.

Selv om par tik ler i be gren set grad har 
vært be nytt et i be hand lings øye med si den 
1950-åre ne, er det først de sis te 20 åre ne  
at det vir ke lig har blitt en del av det re el le 
kreft be hand lings til bu det. An tal let be hand-
le de pa si en ter er nær ti dob let i lø pet av 
den ne pe ri oden. Ho ved for de len med pro -
toner og karbonioner i strå le be hand ling, 
sam men lig net med fo to ner, er at de fy sis ke 
egen ska pe ne til par tik le ne til la ter en bed re 
for de ling av strå lin gen for de fles te kreft-
svuls ter, slik at den gjør ska de på kreft svuls-
ten og i mind re grad på nor mal ve vet. Dett e 
med fø rer ikke nød ven dig vis at fle re pa si en-
ter blir fris ke, men at bi virk nin ge ne av 
 strå le be hand ling (sen ska de ne) blir mind re 
utt al te enn ved da gens or di næ re foton-
behandling. Dett e fø rer til ve sent lig bed ret 
livs kva li tet for pa si en ter som le ver man ge  
år ett er kreft be hand ling. En del bi virk nin ger 
kan opp stå opp til 15�–�20 år ett er at strå le -
behand ling er gitt, og der med er det unge 
pa si en ter, pa si en ter med lang for ven tet 

le ve tid samt pa si ent grup per med sto re 
strå le re la ter te bi virk nin ger som kan ha 
størst nytt e av pro ton be hand ling.

Etab le ring av pro ton te ra pi i Norge
I for bin del se med Stats bud sjett et 2018 kom 
den en de li ge be slut nin gen om å etab le re 
pro ton te ra pi som be hand lings til bud for 
nors ke pa si en ter, med byg ging av pro ton-
sent re i Oslo og Bergen. Par tik kel te ra pi har 
vært ut re det som be hand lings form i Norge 
si den 2009 (ram me 1) (2–5). I lø pet av den ne 
ti den ble Skandionkliniken i Upp sa la, som 
enes te sen ter i Sve ri ge, tatt i kli nisk bruk  
i 2015, mens Dan mark byg ger et na sjo nalt 
sen ter i Aarhus som åp ner høs ten 2018. 
Sen te ret i Oslo skal byg ges på Ra di um hos pi-
ta let, der det skal ut fyl le be hand lings til bu-
det og gjø re sy ke hu set til et kom plett kreft-
sen ter. Det får til nær met iden tisk be hand-
lings ka pa si tet som sen te ret i Dan mark, det 
vil si rundt 850 pa si en ter år lig når alle tre 
be hand lings rom er tatt i full bruk, og vil ha 
et de di kert forsk nings rom i til legg. Sen te ret 
i Bergen er plan lagt med ett be hand lings-
rom og ett forsk nings rom.

Nytt en av pro ton te ra pi
Gjen nom åre ne med ut red nin ger i Norge 
har det vært dis ku tert mye rundt hvor stort 
be hov det er for pro ton te ra pi samt rundt de 
etis ke as pek te ne ved be hand lin gen (6–9).

Den rå den de opp fat nin gen ut fra den 
kunn ska pen vi har nå, er at de fles te barn 
som skal ha strå le be hand ling med ku ra tiv 
in ten sjon, bør få pro ton te ra pi (6). Man vet at 
re du sert strå le be last ning av nor malt vev gir 
mind re ri si ko for sen ska der og se kun dær-
can cer, og det er der med over vei en de sann-
syn lig at pro ton te ra pi er spe si elt for del ak tig 
for barn (8). Det er imid ler tid ikke gjort 
noen ran do mi ser te stu di er på barn, da dett e 
an s es som etisk pro ble ma tisk.

For voks ne er bil det mer kom pli sert. 
 Ge ne relt bør unge voks ne med svuls ter  
i el ler nær sen tral ner ve sy ste met pri ori te res 
av sam me grun ner som barn. Kordomer, 
kondrosarkomer og oku læ re svuls ter som 

tren ger eks tern strå le be hand ling, reg nes 
som re la tivt etab ler te in di ka sjo ner for par-
tik kel te ra pi (9, 10). For bi hu le kreft er det 
gjort en rek ke stu di er der man har sam men-
lig net pa si ent ko hor ter som har fått par tik-
kel- og fotonterapi. Dis se stu di e ne har blitt 
in klu dert i en me ta ana ly se som kon klu de rer 
med at par tik kel te ra pi er for del ak tig for 
den ne dia gno sen (11).

Det er blitt an slått at oven nevn te etab ler te 
in di ka sjo ner ut gjør ca. 15 % av to tal an de len 
partikkelterapipasienter (12). For de øv ri ge 
85 % er in di ka sjo ne ne mer usik re. Den ne 
grup pen om fatt er dia gno ser som lun ge kreft, 
bryst kreft, pro sta ta kreft, gas tro in tes ti nal 
kreft, gy ne ko lo gisk kreft og hode-/hals kreft.

Mang len de ran do mi ser te stu di er
Til tross for at par tik kel te ra pi har vært  
i kli nisk bruk si den 1950-åre ne, fin nes det 
lite re sul ta ter fra ran do mi ser te stu di er (13). 
Det har i en år rek ke blitt for søkt gjen nom-
ført sli ke stu di er der pro ton te ra pi be nytt es, 
men re sul ta te ne har ute blitt, sann syn lig vis 

Ram me 1

Ut red ning av par tik kelte ra pi som 
 be hand lingsform i Norge

2010: Rapport fra Hel se di rek to ra tet kon-
klu der te med at Norge bur de inn gå et 
for plik ten de sam ar beid om pro ton te ra pi 
med den ved tat te Skandionkliniken i Upp-
sa la, Sve ri ge.

2013: Na sjo nal ar beids grup pe, på opp drag 
fra Hel se- og om sorgs de par te men tet, 
kon klu der te med at Norge bur de bygge  
et partikkelterapisenter med både pro to-
ner og karbonioner.

2014: Idé fa se for etab le ring av re gio na le 
pro ton sent re lo ka li sert i Oslo, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. Tre al ter na ti ver ble 
vur dert: Da gens prak sis (in gen sent re), 
grad vis opp byg ging av re gio na le pro ton -
anlegg el ler etab le ring av pro ton an legg  
i alle hel se re gi o ner in nen 2022.

2016: Konseptfaseplanlegging for å be slut te 
en de lig kon sept valg og inn fa sing av pro-
ton an legg i Norge. An be fa lin gen i kon sept-
rap por ten var ut byg ging av to sent re  
i Norge (Oslo og Bergen). Di men sjo ne rin-
gen skul le gjø res ut fra re la tiv be folk nings-
for de ling og es ti mert be hov. På leng re sikt 
ut byg ging også i Trondheim og Tromsø for 
å sik re best til gang på pro ton be hand ling  
i alle re gi o ner.

2017: Preforprosjektfase med bak grunn  
i be slut ning om å etab le re pro ton te ra pi  
i Oslo og/el ler Bergen.

«Hovedfordelen med 
protoner og karbonioner 
i strålebehandling er at de 
fysiske egenskapene til 
partiklene tillater en bedre 
fordeling av strålingen»
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nær mest uten at ran do mi ser te stu di er er 
lagt til grunn. Ut fra re tro spek ti ve sam men-
lig nin ger av be hand lings re sul ta ter vet vi 
li ke vel at dett e har gitt bed re be hand ling 
(15).

Mo dell ba sert ut vel gel se
Uten kla re re sul ta ter fra ran do mi ser te stu -
dier er så kalt mo dell ba sert ut vel gel se en 
al ter na tiv stra te gi (16). Når både pro ton- og 
fotonbehandlingsplaner (dose pla ner) la ges 
for pa si en ter uten for standardindikasjons-
gruppen, vi ser det seg at for en del av dis se 
pa si en te ne er fotonplanen til nær met like  
bra som pro ton pla nen. Det er ut vik let ma te-
ma tis ke mo del ler som kan hjelpe til med  
å av gjø re hvil ken plan som er best. Dett e 
gjel der spe si elt for å for ut si ri si ko en for 
bi virk nin ger (Nor mal Tis sue Com pli ca tion 

Par tik kel te ra pi er imid ler tid om trent tre 
gan ger dy re re (13), slik at det ett er spør res 
ran do mi ser te stu di er som vi ser kli nisk 
ge vinst. Med åre ne vil re sul ta ter fra sli ke 
stu di er til slutt kom me (13). Det kan nev nes 
at pro ble ma tik ken ikke er ny i fag fel tet 

strå le te ra pi. Det har over man ge år blitt 
in tro du sert ny tek no lo gi (f.eks. lineærakse-
leratorer, strå le be hand ling ba sert på CT-bil-
der, intensitetsmodulert strå le te ra pi (IMRT), 
vo lu met risk mo du lert bue be hand ling 
(VMAT) og ste reo tak tisk strå le be hand ling), 

for di det har vist seg van ske lig å re krutt e re 
nok pa si en ter (14). Det kan være fle re grun-
ner til dett e. Be hand lings pla ne ne (dose -
plane ne) for par tik kel te ra pi med fø rer  
som of test la ve re strå le do ser til nor malt  
vev og en mer skred der sydd dose for de ling 
til tu mor enn det som lar seg gjø re med 
fo to ner. Der med kan det være van ske lig  
å over be vi se pa si en te ne om at det er en  
re ell usik ker het knytt et til val get mel lom 
par tik kel- og fotonterapi. En an nen be trakt-
ning er at fles te par ten av protonterapisen-
trene har vært i USA, der for sik rings sel ska -
pene ikke dek ker be hand ling i stu di er.

Et in ter es sant spørs mål er om man i det 
hele tatt had de vært opp tatt av å måle den 
kli nis ke for skjel len mel lom par tik kel- og 
fotonterapi med ran do mi ser te stu di er hvis 
de to mo da li te te ne had de hatt sam me pris. 

Il lust ra sjon: De rek Ercolano

«Partikkelterapi har vært 
utredet som behandlingsform 
i Norge siden 2009»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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av det in ter na sjo na le ar bei det med å øke 
kunn skap om pro ton te ra pi. Til bu det skal gi 
li ke ver dig til gang over hele lan det, og det 
må sør ges for lik til gang til forsk nings fa si li-
te  tene som føl ger med. Dett e er en gle de lig 
ut vi del se av be hand lings til bu det for nors ke 
kreft pa si en ter.

Mott att 15.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.5.2018,  
god kjent 14.5.2018.

kan til ba ke fø res til NTCP-mo del le ne slik at 
dis se sta dig for bed res og pa si ent ut vel gel sen 
blir rik ti ge re.

Inn fø ring av pro ton te ra pi i Norge
Ett er man ge år med plan leg ging står fag -
miljø et nå over for en kon kret inn fø ring og 
etab le ring av pro ton te ra pi i Norge i 2023. 
Det er en for ut set ning at inn fø rin gen av 
den ne be hand lings mo da li te ten er en del  

Probability, NTCP). En ne der landsk stu die  
på oropharynxcancer vis te for eks em pel  
at halv par ten av pa si en te ne ville blitt valgt 
ut til pro ton te ra pi hvis må let var å re du se re 
fore koms ten av svelg van s ker (grad 2) som 
bi virk ning av strå le be hand ling (17). Der med 
kan NTCP-mo del ler bru kes som et verk tøy 
ved pa si ent ut vel gel se. Pa si en ter som får 
pro ton- og fotonterapi bør bli fulgt opp for  
å måle fak tisk bi virk nings fre kvens. Dett e 



Alle apotek tilbyr tjenesten Medisinstart til pasienter som nylig har startet med legemidler 
innen en av disse gruppene, og som kan forventes å få problemer med etterlevelse: 

 

Medisinstart er en gratis tjeneste som ble lansert 2. mai 2018 (3). Tjenesten består av to 
samtaler med farmasøyt innen tre måneder etter oppstart med nye legemidler.  
Formålet er å fremme etterlevelse og riktig bruk, og å oppklare eventuelle misforståelser 
og bekymringer knyttet til bruk, bivirkninger og interaksjoner. Tjenesten erstatter ikke 
legens ansvar for å informere pasienten om viktige forhold rundt riktig bruk av lege- 
midlene. 
 
Pasienten kan selv be om Medisinstart og legen kan henvise pasienten til denne tjenesten 
gjennom meldingsfeltet i e-resept. Ved henvisning til Medisinstart vil apoteket sende 
legen epikrise fra veiledningssamtalen. Legen vil også få beskjed hvis farmasøyten  
avdekker forhold som legen bør vite om.  

Medisinstart er en forsøksordning og Stortinget har bevilget fire millioner kroner for å 
finansiere tjenesten i 2018. Apotekene får refundert 225 kroner for hver av de to  
veiledningssamtalene som skal tilbys.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 13/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Hydrokortison øyedråper (Softacort) 
har fått forhåndsgodkjent refusjon for 
behandling av allergisk konjunktivitt der 
annen behandling ikke er egnet.
Førstevalg er antazolin-tetryzolin (4). 
Vanlig allergisk konjunktivitt og vernal 
konjunktivitt kan også respondere godt 
på lokal glukokortikoidbehandling (5). 

Markedsført indikasjon av Softacort er 
«behandling av mild, ikke-infeksiøs,  
allergisk eller inflammatorisk konjunk- 
tivalsykdom». Legemiddelverket har 
kun innvilget refusjon ved allergisk 
konjunktivitt, noe som gir mulighet 
for behandling med glukokortikoider 
i en øyedråpeformulering pakket som 
endose-beholdere. 

Behandling med glukokortikoider i øyet 
er forbundet med risiko for glaukom, 
nedsatt motstandskraft mot infeksjoner 
lokalt i øyet og akselerert utvikling av 
katarakt. Behandling av vernal konjunk-
tivitt med glukokortikoid øyedråper er 
en spesialistoppgave. 

Refusjonskoder: ICPC: F71, ICD: H10.1

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Medisinstart - veiledningstjeneste i apotek

Refusjon av Softacort ved  
allergisk konjunktivitt

Referanser:
1. legemiddelverket.no/nyheter/salgsstopp-pa-blodtrykksmedisiner-med-valsartan (16.08.18)  
2. legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-valsartan-overgang-til-andre-angiotensin-ii-antagonis-
ter (16.08.18). 3. helsedirektoratet.no/nyheter/tilbyr-oppstartsveiledning-i-apotek (16.08.18)  
4. legemiddelhandboka.no/Terapi/14030  (16.08.18) 5. legemiddelhandboka.no/Legemidler/365219 
(16.08.18)

Blodtrykksmedisin
Blodfortynnende medisin 
Kolesterolsenkende medisin  

Mangel på valsartan - overgang til andre angiotensin II-
antagonister
Salget av flere legemidler med valsartan er stanset på grunn av forurensning under  
produksjonen (1). 

Hvis det blir mangel på legemidler som inneholder valsartan kan pasienter settes over på 
tilsvarende legemidler i gruppen angiotensin II-antagonister, også kalt angiotensin- 
reseptorblokkere, ARB (2). Angiotensin II-antagonister har såpass like egenskaper at  
pasientene stort sett vil få den samme effekten ved overgang fra ett legemiddel til et  
annet i denne gruppen. (Se tabell over angiotensin II-antagonister og angiotensin II-
antagonister i kombinasjon med hydroklortiazid i referanse 2).

For å redusere problemene med mangel bør ingen pasienter starte med valsartan inntil 
leveringssituasjonen er normalisert. Dette gjelder ikke legemidler som inneholder  
kombinasjonen av valsartan og amlodipin, eller valsartan, amlodipin og hydroklortiazid 
samt valsartan-sakubitril. Disse er ikke rammet av mangelsituasjonen og kan forskrives 
som vanlig. 

Velg en dose som tilsvarer valsartandosen. En pasient som står på lav dose bør gå 
over til en lav dose av et annet tilsvarende legemiddel osv. 

Pasienter som bruker kombinasjonen av valsartan og hydroklortiazid bør gå over til 
et tilsvarende kombinasjonspreparat. Ta utgangspunkt i hydroklortiaziddosen. 

I de fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig å bytte tilbake til valsartan senere,   
men dette må vurderes individuelt.  Se Felleskatalogen for mer detaljert  
informasjon om hvert enkelt legemiddel. 

Sjekk kjernejournalen for å se hvilke legemidler pasienten har fått tidligere. Sjekk 
e-resepter og eventuelt trekk tilbake eller endre resepter dersom det er nødvendig. 

Råd til leger ved overgang til andre angiotensin II-antagonister:

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

For mer informasjon om legemidler med valsartan - råd og retningslinjer ved tilbake- 
trekking og legemiddelmangel - se legemiddelverket.no/valsartan
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Organoider laget av pa si en ters kreft-
cel ler kan bru kes for å tes te po ten si el le 
kreft le ge mid ler.

Per son til pas set me di sin har fått økt ut bre-
del se, og enk le re og bil li ge re ana ly ser av 
mu ta sjo ner og gen eks pre sjon er de sis te 
åre ne blitt til gjen ge lig. En ny stu die had de 
som mål å finne ut om pasientderiverte 
organoider laget fra me ta sta se bi op si er kan 
bru kes for rask vur de ring av po ten si el le 
kreft le ge mid ler (1).

Pasientderiverte organoider er tre di men-
sjo na le cel le ag gre ga ter som dyr kes i en gel 
(matrigel). I den ne stu di en kart la man 
his to pa to lo gis ke, funk sjo nel le og ge no ty-
pis ke trekk i organoider laget fra me ta sta-
ser og pri mær svuls ter fra 71 pa si en ter med 
gas tro in tes ti nal kreft. Pa si en te ne var un der 
ut prø ving av le ge mid ler som ut fra ana ly-
ser av sig nal vei er i kreft cel le ne skul le vir ke. 
Den kli nis ke eff ek ten ble sam men holdt 
med ana ly se ne av de pasientderiverte orga-
noidene. Re sul ta te ne vis te at ana ly ser av 
organoider kun ne for ut si pa si en te nes 
kli nis ke eff ekt med 100 % sen si ti vi tet og 
93 % spe si fi si tet. Ved le ge mid ler som vir ket 
ved å øde leg ge blod åre ne i kreft svuls ten, 
mått e organoidene trans plan te res til mus, 
der de ble vaskularisert, før mu lig sam svar 
med den kli nis ke eff ek ten kun ne un der sø-
kes og even tu elt fast slås.

– Pasientderiverte organoider ble i 2017 
ut pekt som Årets me to de av tids skrif tet 
Nature, for tel ler Jo han na Olweus, som er 
pro fes sor ved Institutt for kreft forsk ning ved 
Ra di um hos pi ta let. Stam cel ler kan dan ne 
ge ne ra sjon ett er ge ne ra sjon av or gan lig -
nende struk tu rer, som i høy grad gjen ska per 
egen ska pe ne ved det ori gi na le ve vet cel le ne 
stam mer fra, det være seg nor malt el ler 
ma lignt vev. Stu di en pub li sert i Scien ce vi ser 
nå klart at pasientderiverte organoider også 
kan be nytt es til screen ing av po ten si el le 
kreft le ge mid ler, noe som åp ner helt nye 

mu lig he ter in nen kreft be hand ling, sier hun.
In vitro-screen ing er ve sent lig ras ke re og 

bil li ge re enn screen ing i muse mo del ler og 
kun ne i den ne stu di en på en me get pre sis 
måte for ut si den kli nis ke eff ek ten for fler tal-
let av de tes te de le ge mid le ne. And re fors ke re 
har vist at me to den også kan være nytt ig for 
å vur de re om pa si en tens T-cel ler kan gjen-
kjen ne kreft cel ler, sier Olweus, som for tel ler 
at me to den al le re de er etab lert i Norge, bl.a. 
i Ragn hild Lothes sek sjon ved Institutt for 
kreft forsk ning. Hun tror at me to den kan få 

stor be tyd ning for å finne eff ek tiv be hand-
ling ras ke re for fle re kreft for mer som i dag 
er van ske lig å ku re re.

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

LIT TE RA TUR
1 Vlachogiannis G, He day at S, Vatsiou A et al. Pa tient-

de rived organoids model treat ment re sponse of 
metastatic gas tro in tes ti nal can cers. Scien ce 2018; 
359: 920�–�6. 

Hur tig tes ting for in di vi dua li sert kreft be hand ling

Organoid laget av tarm kreft cel ler. Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB Scan pix
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Bruk av iPad som be slut nings støtt e 
 førte til dob ling av an de len som  
gjen nom før te tarm kreft screen ing.

Mer enn en tre del av pa si en te ne som fal ler 
inn un der in klu sjons kri te ri e ne for tarm-
kreft screen ing i USA, av står fra un der sø kel-
sen. Dett e gjel der sær lig per so ner med lav 
inn tekt og de med re du sert evne til å mott a, 
for stå og be ar bei de hel se in for ma sjon.

En nylig publisert studie viser at fle re lar 
seg un der sø ke der som en ap pli ka sjon på 
iPad bru kes tid lig i pro ses sen (1).

I stu di en ble 450 pa si en ter over 50 år 
un der en kon sul ta sjon i pri mær hel se tje nes-
ten ran do mi sert til en ten å bru ke en ap pli-
ka sjon på iPad el ler snakke vi de re med sin 
lege. Over halv par ten av pa si en te ne ble 
an sett å ha lav inn tekt og 37 % lav hel se kyn-
dig het.. iPad-grup pen fikk in for ma sjon om 
tarm kreft og uli ke screen ing mu lig he ter og 
kun ne selv vel ge hvil ken screen ing me to de 
de ville gjen nom. Der ett er ble screen in gen 
be stilt. Ett er 24 uker had de 30 % i iPad-grup-
pen gjen nom ført screen ing, mot 15 % i kon-
troll grup pen (odds ra tio 2,5; 95 % KI 1,6�–�4,0).

– Det er interessant at studien tar i bruk 
moderne teknologi som beslutningsstøtte, 
sier Øyvind Holme, leder av tarmscreenings-
eksjonen ved Kreftregisteret.

– Kun in for ma sjon er nok ikke til strek ke-
lig, men må kom bi ne res med mu lig het for  
å be stil le time til screen ing, slik del ta ger ne 
kun ne gjø re i den ne stu di en, sier han.

– En svak het ved stu di en er at inn hol det 
i be slut nings støtt en ikke er gjort til gjen ge lig 
for le se ren. Det er der for van ske lig å vur de re 
om opp leg get eg ner seg for nors ke for hold, 
sier Hol me.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

Bruk av iPad økte 
opp slut nin gen om 
tarm kreft screen ing

LIT TE RA TUR
1 Miller DP Jr, Denizard-Thompson N, Weaver KE 

et al. Eff ect of a di gi tal health in ter ven ti on on 
re ceipt of colorectal can cer screen ing in vul ne r-
able pa ti ents. Ann In tern Med 2018; 168: 550�–�7. 

Ved bruk av avan sert mo del le ring kan 
plu ri po ten te stam cel ler diff e ren sie res 
til hjer te vev.

In du ser te plu ri po ten te stam cel ler fra kar-
diomyocytter har len ge vært brukt til å diff e-
ren sie re hjer te vev. Nå har fors ke re ut vik let 
en for bed ret cel le mo dell (1).

For at hjer tet skal kun ne slå, ut vik les det 
ult ra struk tu rer i hjer te ve vet post na talt, der 
mi to kond rie ne er plas sert ved sarkomerer 
og kal si um pum per for å øke ATP-diff u sjon. 
Dis se struk tu re ne er vik tig for trans port av 
næ ring og me ta bo litt er ved kon trak sjon og 
for å op ti ma li se re kraft og kal si um kon troll.

I stu di en ble cel ler hen tet fra hu man 
do nor og diff e ren siert på et tid lig sta di um. 
Cel le ne ble delt i tre grup per og ut satt for 
kon stant sti mu li, øken de grad av sti mu li 
el ler in gen sti mu li. Ett er kun fire uker i kul-
tur fikk cel le ne en vok sen gen eks pre sjons-
pro fil, en or ga ni sert ult ra struk tur, fy sio lo-
gisk sarkomerlengde og 30 % mi to kond rie-
tett het.

– I den ne stu di en er det ut vik let en pro to-
koll for å lage hjertevevsmodeller i lø pet av 
kun fire uker i la bo ra to ri et, sier Mag nar 
Bjø rås, som er pro fes sor ved Institutt for 
kreft forsk ning og mo le ky lær me di sin, Nor-
ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet. 

Fra plu ri po ten te stam cel ler til hjer te vev

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB Scan pix

Fors ker ne be nytt et in du ser te plu ri po ten te 
stam cel ler til å ge ne re re kardiomyocytter, 
som der ett er er dyr ket i et gel ma te ria le av 
fibrinhydrogel un der me ka nisk be last ning 
som ett er lig ner fø tal-post na tal-over gan gen. 
Un der dis se for hol de ne ut vik les hjer te vev 
som lig ner et vok sent hjer te i struk tur og 
gen utt rykk.

Selv om de funk sjo nel le egen ska pe ne 
ikke er kom plett sam men lig net med et 
mo dent hjer te, er det be mer kel ses ver dig at 
ak se le rert mod ning re sul te rer i mo le ky læ-
re, me ta bols ke og struk tu rel le trekk som er 
ka rak te ris tisk for et vok sent hjer te, sier 
Bjø rås. Da gens tek no lo gi gjør det mu lig å 
ge ne re re in du ser te plu ri po ten te stam cel ler 
fra kardiomyocytter fra for eks em pel hud-
cel ler i lø pet av 3�–�4 må ne der som ut gangs-
punkt for hjertevevsmodeller. Den ne ty pen 
hjertevevsmodeller er vik tig for å stu de re 
syk doms ut vik ling og for tes ting og ut vik-
ling av nye me di ka men ter og be hand lings-
stra te  gier, sier Bjø rås.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ro nald son-Bou chard K, Ma SP, Yeager K et al. 

Ad van ced mat u ra tion of hu man car di ac tis sue 
grown from plu ri po tent stem cells. Nature 2018; 
556: 239�–�43. 
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Fluo re sce ren de far ge på vi ser le ven de  
tu ber ku lo se bak te ri er

En fluo re sce ren de far ge sub stans som 
tas opp av my ko bak te ri er, kan på vi se 
le ven de tu ber ku lo se bak te ri er og bru kes 
til å føl ge pa si en ten un der be hand ling.

Tu ber ku lo se er en al vor lig in fek sjons syk dom 
for år sa ket av Mycobacterium tu ber cu lo sis, 
som vi ser øken de re si stens mot be hand ling. 
Nå væ ren de mik ro sko pi ba ser te me to der for 
tu ber ku lo se dia gnos tikk er ar beids kre ven de, 
kan være uspe si fik ke og på vi ser både le ven-
de og døde my ko bak te ri er.

Det er nå ut vik let en ny me to de der man 
bru ker en fluo re sce ren de pro be som kan 
på vi se ak ti ve tu ber ku lo se bak te ri er og 
 der med skille mel lom le ven de og døde 
tu ber ku lo se bak te ri er (1). Pro ben kal les DMN-
Tre og be står av 4-N,N-dimethylamino-1,8-
naphthalimide (4-DMN), som er en fluo re-
sce ren de far ge sub stans, og trehalose, som 
ved til sett ing tas ak tivt opp i my ko bak te ri er i 
lø pet av 30 mi nutt er. Når dett e trehalosekon-
jugatet me ta bo li se res av my ko bak te  riene, vil 
far ge sub stan sen avgi 700 gan ger mer fluo re-
scens i bak te rie mem bra nens hyd ro fo be 
li pid lag sam men lig net med sig nal i vann lø-
se lig mil jø uten for mem  branen.

Far gin gen er spe si fikk for my ko bak te ri er 
og bak te ri er i actinobacteriafylum. Døde 
my ko bak te ri er mang ler ak tiv me ta bo lis me 
og vil ikke gi falskt po si ti ve svar, selv uten 
vas king. Om dan nin gen av trehalose ut fø res 
av et acyltransferaseproteinkompleks kalt 
An ti gen 85, som bare fin nes hos med lem-
mer av or den Actinomycetales i Actinobac teria.

– Dett e er et godt eks em pel på hvor dan 
man kan opp nå økt sen si ti vi tet ved mik ro-
sko pisk på vis ning av tu ber ku lo se bak te ri er 
på un der en time, sier Tone Tøn jum, som er 
pro fes sor ved Av de ling for mik ro bio lo gi, 
Uni ver si te tet i Oslo. Tes ten er en kel i bruk 
og kan be nytt es i fel tet for dia gnos tikk av 
tu ber ku lo se di rek te i spytt prø ver og and re 
kli nis ke ma te ria ler. Tes ten kan også bru kes 
til å føl ge pa si en ten over tid og un der sø ke 
om be hand lin gen fun ge rer op ti malt, sier 
Tøn jum.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Kamariza M, Shieh P, Ealand CS et al. Ra pid de tec-

tion of Mycobacterium tu ber cu lo sis in sputum with 
a solvatochromic trehalose pro be. Sci Transl Med 
2018; 10: 1�–�12. 

Ved død vil de bio kje mis ke pro ses se ne 
i krop pen fort sett e før de end res og til 
slutt stop per. Kan en pro fil over RNA-
tran skrip sjon bru kes til å an slå døds-
tids punk tet?

RNA-se kven se rings data fra for skjel li ge vev 
fra til sam men 540 per so ner post mortem 
ble brukt til å stu de re end rin ger i tran skrip-
sjons pro fi ler ved uli ke in ter val ler ett er døds-
tids punk tet (1). Fors ker ne had de også til-
gang på se kven se rings data fra blod prø ver, 
tatt både før og ett er at dø den inn traff.

Den mest mar ker te end rin gen i gen eks-
pre sjon skjed de ca. seks ti mer post mortem. 
Det var lite over lapp i hvil ke ge ner som var 
på vir ket i de uli ke ve ve ne. Ved ana ly se av 
tran skrip sjons pro fi ler i blod ble det av dek-
ket at ho ved funk sjo ner var end ret, slik som 
DNA-syn te se, de ak ti vert im mun re spons, 
pro ses ser som sty rer nek ro se, in ak ti ve ring 
av li pid syn te se og ione trans port. Dett e kan 
bety at tran skrip sjo nen er re gu lert post 
mortem. Ba sert på pro fi le rings da ta ene og 
sam men lig ning av fle re vev ble det ut vik let 
en al go rit me som kun ne an slå døds tids-
punk tet. Al go rit men var mest pre sis de 
før s te ti me ne post mortem.

– Den ne stu di en gir en flott be skri vel se  
av end rin ger i RNA-utt rykk som skjer i uli ke 
vev ett er dø den, noe som er nytt ig i man ge 
forsk nings sam men hen ger, sier As bjørg 
Stray-Pedersen og Arne Stray-Pedersen, som 
er over le ger ved Ny født scree nin gen og 
Retts me di sinsk in sti tutt ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus. – Men der ett er vi ser de en nok så 
fu tu ris tisk og vir ke lig hets fjern me to de der 
dett e RNA-utt ryk ket skal bru kes til å vur de re 
døds tids punkt. Noe til sva ren de er tid li ge re 
for søkt i ett er kant av en rek ke nye ana ly se-
me to der, for tel ler de, der det vis te seg at 
om sten dig he te ne rundt døds fal let, sær lig 
om gi vel ses tem pe ra tu ren, var av gjø ren de for 
hvor raskt de bio lo gis ke pro ses se ne fore går 
ett er at blod sir ku la sjo nen opp hø rer, og da 
er usik ker he ten stor.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Fer rei ra PG, Muñoz-Aguir re M, Reverter F et al. The 

eff ects of death and post-mortem cold ischemia on 
hu man tis sue transcriptomes. Nat Com mun 2018; 
9: 490. 

Kan RNA bru kes til å 
an slå døds tids punkt?

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB Scan pix
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He pa titt C hos rus av hen gi ge

HÅ VARD MID GARD
havardmi@medisin.uio.no
Foto: Øy stein Horgmo,  
Uni ver si te tet i Oslo

DIS PU TAS
Hå vard Mid gard dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni-
ver si te tet i Oslo 15.2.2018. Titt e len på av hand lin gen er 
Management of Hep a ti tis C Vi rus In fec tion Among Peop le 
Who In ject Drugs: Treat ment Uptake, Reinfection and Risk 
Behaviours.

Rus av hen gi ge pa si en ter i le ge mid del -
assi stert re ha bi li te ring be hand les  
i util strek ke lig grad for he pa titt C.

In fek sjon med he pa titt C-vi rus ram mer  
i vest li ge land ho ved sa ke lig per so ner som 
har in ji sert rus mid ler, og for år sa ker høy 
dø de lig het som føl ge av le ver cirr ho se og 
he pa to cel lu lært kar si nom. Nye direkte-
virkende an ti vi ra le le ge mid ler ku re rer in fek-
sjo nen hos de al ler fles te uten bi virk nin ger. 
WHO har som mål å eli mi ne re virushepatitt 
som fol ke hel se pro blem in nen 2030.

I mitt dok tor grads ar beid har vi gjen nom 
kob ling av Re sept re gis te ret og Mel de sy ste-
met for smitt som me syk dom mer stu dert 
om fan get av he pa titt C-be hand ling blant 
rus av hen gi ge pa si en ter i le ge mid del as si-
stert re ha bi li te ring. Vi de re har vi gjen nom 
kli nisk opp føl ging av en ko hort av nors ke 

he pa titt C-pa si en ter un der søkt fore koms ten 
av re in fek sjon syv år ett er vel lyk ket be hand-
ling.

Kun 14 % av he pa titt C-smitt e de pa si en ter  
i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring had de 
fått he pa titt C-be hand ling i lø pet av pe ri o-
den 2004�–�13. Pa si en ter som var sta bi le  
i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring over tid 
uten høyt for bruk av ben zo dia ze pi ner var  
i størst grad blitt be hand let. In si den sen av 
re in fek sjon ett er vel lyk ket be hand ling var 
ge ne relt lav (1,7 % per år), men be ty de lig 
høy ere (nes ten 5 % per år) i en un der grup pe 
av per so ner med på gå en de rus mid del bruk.

Våre funn un der stre ker at he pa titt  
C-be hand ling blant rus av hen gi ge må 
 in ten si ve res der som WHOs mål set ning  
om eli mi na sjon skal nås. Sam ti dig må det 
ut vik les stra te gi er for å re du se re fore koms-
ten av re in fek sjon. Dett e vil kre ve sam ord -
nede til tak for ank ret i en na sjo nal hand-
lings plan.

Lag ring av nett hin ne cel ler for trans plan ta sjon

LARA PA SO VIC
larapasovic@gmail.com
Foto: Jon Olav Bak ke Nes vold

DIS PU TAS
Lara Pa so vic dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni-
ver si te tet i Oslo 22.2.2018. Titt e len på av hand lin gen 
er Storage of Cul tured Ret i nal Pig ment Epithelium for 
Transplantation.

Nye lag rings me to der kan gjø re det  
mu lig å trans por te re retinale pigment- 
epitelceller til kli nik ker ver den over.

Al ders re la tert maculadegenerasjon er  
den le den de år sa ken til blind het i in du stri-
land. Med da gens be hand ling er det mu lig 
å bremse syk doms ut vik lin gen hos noen 
pa si en ter, men dess ver re fin nes det in gen 
kur.

Må let for dok tor grads pro sjek tet var  
å ut vik le en lag rings me to de som mu lig gjør 
trans port av retinale pigmentepitelceller  
fra sen tra li ser te dyrk nings la bo ra to ri er til 
kli nik ker over hele ver den. Cel le ne kan 
der ett er trans plan te res til per so ner med 
nett hin ne syk dom mer for å for bed re sy net. 
For å opp nå dett e un der søk te vi cel le nes 
via bi li tet, mor fo lo gi og fe no ty pe un der 
lag ring ved ni uli ke tem pe ra tu rer. Der ett er 

for søk te vi å for bed re lag rings me to den  
ved å tes te kom bi na sjo ner av over 40 uli ke 
til  setnings stoff er. I ar bei det be nytt et vi blant 
an net immunfluorescensanalyser, elek tron-
mik ro sko pi samt RNA- og pro tein ana ly ser.

Vi fant at lag ring ved 16 °C var op ti malt for 
å iva re ta cel le nes over le vel se, diff e ren sie ring 
og gen utt rykk. Vi fant også at kom bi na sjo-
nen av stoff e ne allopurinol, as kor bin sy re, 
adenosin og sil ke pro tei net serisin både øker 
over le vel sen og frem mer cel le nes spe sia li-
ser te egen ska per un der lag ring. Tro lig vir ker 
dis se stoff e ne sam men ved å re du se re ok si-
da tivt stress. For bed ret lag rings tek no lo gi 
øker til gjen ge lig he ten av cel ler og er der for 
et bi drag i etab le ring av nye be hand lings-
me to der for nett hin ne syk dom mer.
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Chemsex blant menn –  
en spør re un der sø kel se

BAK GRUNN
For må let med un der sø kel sen var å kart leg ge fore koms-
ten av rus mid del bruk un der sex (chemsex) blant et 
ut valg av mann li ge pa si en ter ved Olafiaklinikken i Oslo, 
en po li kli nikk for sek su elt over før ba re in fek sjo ner. Vi 
øns ket også å se hvil ke va riab ler in nen psy kisk hel se, 
sek su elt over før ba re in fek sjo ner og sek su al at ferd som 
var as so siert med chemsex for menn som har sex med 
menn og menn som har sex med kvin ner.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en var ano nym og spør re skje ma ba sert blant 
mann li ge pa si en ter ved po li kli nik ken i pe ri oden 
1.7.2016�–�20.10.2016.

RE SUL TA TER
Svar pro sen ten var 96 (1 050 fikk ut delt skje ma, 1 013 ble 
in klu dert). Av dis se rap por ter te 144 (14 %) bruk av chem-
sex i lø pet av det sis te året – 87 (17 %) menn som har sex 
med menn og 57 (12 %) menn som har sex med kvin ner. 
Av de som had de hatt chemsex, opp ga fle re menn som 
har sex med menn hiv in fek sjon, at de had de hatt sy fi lis, 
over ti sex part ne re og had de del tatt på sex fest det sis te 
året. Fle re menn som har sex med kvin ner opp ga psy -
kiske pla ger.

FOR TOLK NING
Det bør ut re des nær me re hvor dan hel se ve se net best  
kan møte chemsexbrukernes be hov. Spe si elt er det vik tig 
med in for ma sjon om ska de re duk sjons til tak og støtt e til 
de som øns ker å slutt e el ler re du se re bru ken av chemsex.

ÅSE HAUGS TVEDT
aahaugs@online.no
Olafiaklinikken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EI RIK AMUNDSEN
Uni ver si te tet i Oslo

RIG MOR C. BERG
Uni ver si te tet i Tromsø

Folkehelseinstituttet
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HO VED BUD SKAP
Blant et ut valg av mann li ge pa si en-
ter på Olafiaklinikken had de 14 % 
brukt rus mid ler un der sex (chem-
sex) i lø pet av det sis te året – 17 % var 
menn som har sex med menn og 12 % 
menn som har sex med kvin ner

Blant dem som had de hatt chemsex, 
var det fle re menn som har sex  
med menn som rap por ter te om 
hiv- og sy fi lis in fek sjon, mer enn  
ti sex part ne re og del ta gel se på 
sex fest enn menn som har sex  
med kvin ner

Chemsexbrukere blant menn som 
har sex med kvin ner rap por ter te  
om psy kis ke pla ger

Fra Lon don og and re stor by er i Eu ro pa 
rap por te res det om bruk av rus mid-
ler un der sex (ofte be teg net «chem-
sex»), sær lig blant menn som har sex 
med menn (1–8). Fra Norge fin nes det 
in gen stu di er om den ne at fer den. Vi 

ut før te en spør re un der sø kel se om chemsex 
blant et ut valg mann li ge pa si en ter ved Olafia-
klinikken for å un der sø ke fore komst, for skjel-
ler in nen psy kisk hel se, sek su ell hel se og sek-
su al at ferd som kan være as so siert med chem-
sex, og om det var for skjell på menn som har 
sex med menn og menn som har sex med 
kvin ner.

En van lig de fi ni sjon av chemsex er bruk av 
met am fe ta min, mefedron og/el ler gamma-
hydroksybutyrat (GHB)/gammabutyrolakton 
(GBL) un der sex blant menn som har sex med 
menn (1, 4, 5). Un der kon sul ta sjo ner ved Ola-
fiaklinikken har både menn som har sex med 
menn og menn som har sex med kvin ner for-
talt om bruk av uli ke rus mid ler som met am-
fe ta min, ko ka in, ke ta min og GHB un der sex 
for å øke to tal opp le vel sen. Vi valg te der for 
også å in klu de re ke ta min og ko ka in i vår 
 de fi ni sjon av chemsex (3, 6) (tab 1) (9–11). Sex-
re la tert rus mid del bruk har vært rap por tert 
blant kvin ner (12), men in gen kvin ne li ge pa-

si en ter har for talt oss om bruk av rus mid ler 
pri mært un der sex. Vi valg te der for i den ne 
før s te nors ke stu di en å un der sø ke at fer den 
kun blant menn.

Ma te ria le og me to de

Stu die po pu la sjo nen
Stu die po pu la sjo nen var mann li ge pa si en ter 
på Olafiaklinikken som had de hatt sex sis te 
året, var over 16 år og kun ne lese eng elsk el ler 
norsk. For å sik re at spør re skje ma et var re le-
vant og ak sep ta belt in ter vju et vi fle re pa si en-
ter på Olafiaklinikken som uopp ford ret for-
tal te om bruk av chemsex.

Da ta inn sam ling
I pe ri oden 1.7.2016�–�20.10.2016 del te vi ut 1 050 
spør re skje ma er til fri vil li ge mann li ge pa si en-
ter som re gist rer te seg i eks pe di sjo nen på 
Olafiaklinikken. De ble bedt om å fylle ut 
 skje ma et ano nymt (det tok 5�–�10 mi nutt er å 
be sva re) og der ett er leg ge det i en låst post-
kas se på ven te rom met, uav hen gig av om de 
be svar te det el ler ikke.

Ta bell 1  Rus mid ler brukt ved chemsex (9–11)

Metamfeta min GHB og GBL Mefedron Kokain Ketamin

Beskrivelse Syntetisk sentral- 
stimu lerende

Finnes naturlig  
i kroppen og er  
et signalstoff i hjer- 
nen. Dempende 
stoff som produse-
res syntetisk. GBL 
omdannes til GHB  
i kroppen

Syntetisk produsert 
(fra khatplanten), 
sentralstimulerende 
middel som ligner 
amfetamin

Sentralstimulerende 
stoff fra kokablader 
med intens, men kort-
varig rus

Anestesimiddel 
brukt i veterinær-
medisinen og som 
generell anestesi 
ved norske feltsyke-
hus

Gatenavn Tina, Meth, Ice, Glass Gina, G, Kork Meow meow, M-cat, 
White Magic

Kola, Coke K, special kei

Administra sjon Røykes, sniffes, 
injiseres, settes 
rektalt

Svelges flytende Sniffes, svelges  
i papir, piller, injise-
res, settes rektalt

Sniffes, røykes, tygges 
(kokablader)

Sniffes, injiseres, 
tabletter peroralt

Effekter Eufori, økt energi, 
nedsatt impulskon-
troll, seksuell stimu-
lering

Eufori, nedsatt 
impulskontroll, 
seksuell stimule-
ring, avslappende 
effekt

Eufori, økt energi, 
nedsatt impulskon-
troll, seksuell stimu-
lering

Velvære, økt selv-
følelse, økt energi,  
kan gi økt sexlyst

Endrede sanse-
innntrykk, eufori, 
smertelindring

Negative  
effekter

Søvnforstyrrelse, 
hjertebank, økt puls 
og blodtrykk, nervø-
sitet

Bevisstløshet  
(«G-søvn»), sløvhet 
hukommelsestap, 
koma og død (lett  
å overdosere)

Kvalme, hallusina-
sjoner, paranoia, 
engstelse

Søvnløshet, angst, 
hyperaktivitet, høy 
puls, høyt blodtrykk, 
hjerterytmeforstyr-
relser, irritabilitet, kan 
gi ereksjonsproblemer 
ved langvarig bruk

Hallusinasjoner, 
dissosiasjon, uro, 
kvalme, oppkast, 
bevissthetstap, 
svekket koordina-
sjon/motorikk, 
blæreskade

Appendiks på tidsskriftet.no
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Spør re skje ma et
Vi gjen nom før te en pi lot av spør re skje ma et 
blant 20 pa si en ter som ikke var in klu dert i 
den ne stu di en, hvil ket med før te en kel te 
 re vi de rin ger før en de lig ver sjon fore lå. Spør-
re skje ma et var på fire si der og in ne holdt 48 
spørs mål (se ap pen diks på nett). Vi be nytt et 
det va li der te Hopkins Symp tom Check List 
(HSCL-10) som screen ing verk tøy for psy kis ke 
pla ger. Det in ne hol der ti spørs mål om sym-
p to mer på de pre sjon og angst sis te to uker 
(13).

Etikk
Re gio nal etisk ko mi té (REK) vur der te at stu -
dien ikke var frem leg gings plik tig og at in for-
mert sam tyk ke der for hel ler ikke var nød ven-
dig. Per son vern om bu det ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus vur der te stu di en som ano nym og 
ikke frem leg gings plik tig.

Da ta ana ly se
I da ta ana ly sen valg te vi å in klu de re data fra 
menn som har sex med både kvin ner og 
menn i ka te go ri en menn som har sex med 
menn, slik det har blitt gjort i lig nen de stu -
dier (3, 4, 14). For må let med ana ly se ne var å 
sam men lig ne to sett grup per: Menn som 
 had de hatt chemsex ver sus menn som ikke 
had de hatt det, og menn som har sex med 
menn ver sus menn som har sex med kvin ner. 
Vi ut før te først de skrip ti ve ana ly ser og der -
etter lo gis tisk re gre sjons ana ly se. Vi be nytt et 
mul ti va riat lo gis tisk re gre sjons ana ly se, der 11 
va riab ler inn gikk (15). Bor sett fra al der (kon ti-
nu er lig va ria bel) er de and re va riab le ne di ko-
to mi sert (ja/nei). Føl gen de va riab ler inn gikk 
i den mul ti va riab le ana ly sen: al der, psy kis ke 
pla ger, hiv, he pa titt C, go no ré, sy fi lis, kla my-
dia, mer enn ti sek su al part ne re, postekspone-
ringsprofylakse, del ta gel se på or ga ni sert sex-
fest og sex kun med kvin ner. Sta tis tisk sig ni fi-
kans ble satt til p < 0,05 og vi run det alle pro-
sen ter til nær mes te hele pro sent. Analysense 
er ut ført i SPSS ver sjon 23 (IBM SPSS Statistics 
for Win dows, ver si on 24.0 IBM Corp., Armonk, 
NY, USA).

Re sul ta ter

To talt 1 031 skje ma er ble re tur nert, og vi eks-
klu der te 18 skje ma er på grunn av mang len de 
ut fyl ling, hvil ket gir en svar pro sent på 96. 144 
(14 %) per so ner rap por ter te chemsex det sis te 
året, med en noe høy ere an del blant menn 

Ta bell 2  So sio de mo gra fis ke data for mann li ge pa si en ter på Olafiaklinikken som be svar te spør re skje ma om chemsex 
(juli�–�ok to ber 2016), to talt og i hen hold til bruk av chemsex, n (%). Olafiaklinikken er en drop-in-kli nikk for tes ting og 
be hand ling av sek su elt over før ba re in fek sjo ner un der lagt Oslo uni ver si tets sy ke hus. Res pon den te ne kun ne hoppe over 
spørs mål, der for er to ta len ikke all tid 100 %

Hatt chemsex 
(n = 144)

Ikke hatt chemsex 
(n = 857)

Totalt 
(N = 1 001)

Alder (gjennomsnitt,  
standardavvik) 33,0 (8,0) 33,2 (9,4) 33,2 (9,2)

< 25 år 15 (10) 115 (13) 136 (13)

25 – 45 år 111 (77) 626 (73) 746 (74)

< 45 år 18 (13) 116 (14) 131 (13)

Botid i Norge

< 5 år 9 (6) 50 (6) 59 (6)

5 – 10 år 14 (10) 51 (6) 65 (6)

> 10 år 121 (84) 761 (89) 882 (87)

Bosted

Oslo 138 (96) 784 (91) 933 (92)

Annet sted i Norge 3 (2) 52 (6) 56 (6)

Annet land 2 (1) 17 (2) 19 (2)

Flyktningstatus:  
Asylsøker/flyktning 5 (3) 14 (2) 19 (2)

Utdanningsnivå:  
Høgskole/universitet 100 (70) 647 (75) 755 (75)

Arbeidsstatus:  
I arbeid eller studier 131 (91) 794 (93) 935 (92)

Sivilstatus:  
Fast partner 56 (39) 334 (39) 398 (40)

Selvrapportert seksuell  
orientering

Homofil 74 (51) 361 (42) 437 (43)

Bifil 12 (8) 58 (7) 71 (7)

Heterofil 58 (41) 430 (50) 495 (49)

Annet 0 4 (0,5) 4 (0,5)

Har sex med

Menn 74 (51) 353 (41) 429 (42)

Menn og kvinner 13 (9) 76 (9) 89 (9)

Kvinner 57 (40) 422 (49) 488 (48)
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som har sex med menn enn menn som har 
sex med kvin ner (17 % vs. 12 %). Vi fant in gen 
stør re for skjel ler i so sio de mo gra fis ke ka rak-
te ris ti ka for grup pen som had de hatt chem-
sex sam men lig net med dem som ikke had de 
hatt chemsex i vårt ut valg (tab 2). I beg ge 
grup pe ne had de de fles te høy ere ut dan ning, 
bod de i Oslo, var i jobb og var i gjen nom snitt 
33 år. 40 % opp ga at de had de fast part ner.

Sam men lig net med ikke-chemsexbrukere 
rap por ter te chemsexbrukere høy ere an del 
av psy kis ke pla ger, hiv og he pa titt C, bak te -
riel le sek su elt over før ba re in fek sjo ner, del -
tagel se i grup pe sex og or ga ni sert sex fest 
samt 11 el ler fle re sex part ne re sis te 12 må ne-
der (tab 3). Det var en sta tis tisk sig ni fi kant 
as so sia sjon mel lom chemsex og hiv in  fek-
sjon, rap por tert sy fi lis det sis te året, over ti 
sex part ne re og del ta gel se i sex fest sis te året, 
samt psy kis ke pla ger de sis te to uke ne 
(tab 4). Blant dem som had de hatt chemsex, 
var det kun menn som har sex med menn 
som opp ga hiv in fek sjon og sy fi lis sis te året. 
Den ne grup pen rap por ter te også om fle re 
sex part ne re og at de of te re del tok i grup pe-
sex og or ga ni sert sex fest enn menn som har 
sex med kvin ner. Blant de som had de hatt 
chemsex, rap por ter te menn som har sex 
med kvin ner of te re om psy kis ke pla ger, 
 bruk te sjeld ne re kon dom og sjek ket seg 
sjeld ne re for hiv sam men lig net med menn 
som har sex med menn (tab 3).

I ta bell 5 vi ses ka rak te ris ti ka ved chemsex 
sam let samt se pa rat for menn som har sex 
med menn og menn som har sex med kvin-
ner. 75 % av de 144 per so ne ne som had de hatt 
chemsex, had de hatt det mer enn én gang. 
Fle re menn som har sex med menn opp ga 
bruk av GHB/GBL (43 %) og met am fe ta min 
(23 %), mens menn som har sex med kvin ner 
opp ga ho ved sa ke lig bruk av ko ka in (79 %). 
Nes ten halv par ten av men ne ne i ut val get opp-
ga ald ri el ler nes ten ald ri bruk av kon dom 
un der chemsex. 13  % øns ket å slut te med 
chemsex.

Dis ku sjon

I vårt ut valg rap por ter te 14 % om chemsex  sis te 
året, og det var li ten for skjell mel lom an de len 
blant menn som har sex med menn (17 %) og 
menn som har sex med kvin ner (12 %). Vi fant 
en sig ni fi kant as so sia sjon mel lom chemsex og 
psy kis ke pla ger, hiv in fek sjon og sy fi lis, over ti 
sex part ne re og del ta gel se i sex fest.

Ta bell 3  Selv rap por ter te psy kis ke pla ger, sek su elt over før ba re in fek sjo ner og sek su al va ner for de sis te 12 må ne de ne, 
to talt og i hen hold til bruk av chemsex og sek su al part ne re, n (%). MSM = menn som har sex med menn, og menn som har 
sex menn og kvin ner, MSK = menn som har sex med kun kvin ner

Chemsex 
(n = 144)

Variabler
MSM 

(n = 87)
MSK 

(n = 57)
Ikke chemsex 

(n = 857)
Totalt 

(N = 1 001)

Psykiske plager: Ja 18 (21) 21 (37) 156 (18) 195 (19)

Kondombruk med 
tilfeldig partner

Nesten alltid/alltid 39 (45) 8 (14) 399 (47) 450 (44)

Noen ganger 24 (28) 11 (19) 134 (16) 171 (17)

Nesten aldri/aldri 21 (24) 32 (56) 247 (29) 308 (30)

Antall sexpartnere

1 – 10 35 (40) 40 (70) 683 (80) 767 (76)

 11 51 (59) 17 (28) 166 (19) 236 (23)

Hiv:

Har hiv 18 (21) 0 26 (3) 44 (4)

Har ikke hiv 66 (76) 40 (70) 647 (76) 761 (75)

Har ikke testet/ 
vet ikke 1 (1) 16 (28) 156 (18) 188 (19)

Hepatitt C

Ja 8 (9) 2 (4) 14 (2) 24 (2)

Nei 75 (86) 52 (91) 797 (93) 934 (92)

Ikke testet/vet ikke 1 (1) 0 29 (3) 31 (3)

Gonoré: Ja 22 (25) 0 75 (9) 98 (10)

Syfilis: Ja 13 (15) 0 16 (2) 29 (3)

Klamydia: Ja 23 (26) 18 (32) 107 (13) 151 (15)

Deltatt i gruppesex

Ja 72 (83) 16 (28) 219 (26) 308 (30)

Nei 13 (15) 40 (70) 627 (73) 690 (68)

Husker ikke 1 (1) 1 (2) 3 (0,5) 5 (0,5)

Deltatt på organisert 
sexfest

Ja 40 (46) 2 (4) 49 (6) 93 (9)

Nei 46 (53) 55 (97) 802 (94) 912 (90)

Husker ikke 0 0 2 (0,5) 2 (0,5)
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Stu di ens styr ker og svak he ter
Styr ken ved stu di en er den høye svar pro sen-
ten (96 %). År sa ken kan være ano nym un der-
sø kel se og lang ven te tid i po li kli nik ken (ofte 
over én time). Per so na let i eks pe di sjo nen som 
del te ut skje ma ene, in for mer te pa si en te ne 
om stu di en og at det var fri vil lig å del ta.

En svak het ved stu di en er at man in klu  derte 
pa si en te ne kun fra én venerologisk po li kli-
nikk i Oslo. Re sul ta te ne er der for ikke di rek te 
over før ba re til den ge ne rel le mann li ge be folk-
nin gen. Spørs måls ut for min gen vår kun ne 
vært mer spe si fikk om hvor ofte pa si en te ne 
har tatt rus mid ler i for bin del se med sex 
(chemsex). Vi kun ne ha spurt om de be nytt et 
rus mid del pri mært for å øke ut bytt et av den 
sek su el le ak ti vi te ten, og pre si sert at det ikke 
gjaldt det å ha sex til fel dig vis ett er at man 
had de inn tatt et rus mid del. En an nen svak het 
er selv rap por te rin gen av in fek sjo ner. Vi  spur te 
ikke om når de sist tes tet seg for and re sek -
suelt over før ba re in fek sjo ner enn hiv, og vi vet 
hel ler ikke hvor man ge som fikk en dia gno se 
ved det ak tu el le be søket. Den re el le fore koms-
ten av sek su elt over før ba re bak te ri el le in fek-
sjo ner det sis te året kan der for være høy ere i 
ut val get enn det som frem kom mer av de selv-
rap por ter te data.

Vi fant en sig ni fi kant as so sia sjon mel lom 

chemsex og hiv in fek sjon og sy fi lis for menn 
som har sex med menn, mens in gen menn 
som har sex med kvin ner opp ga dett e. I tid li-
ge re stu di er har man også fun net en as so sia-
sjon mel lom bruk av chemsex og sek su elt 
over før ba re in fek sjo ner, men det er usik kert 
om chemsex fø rer til mer sek su elt over før  bare 
in fek sjo ner el ler om de med økt fore komst av 
in fek sjo ner har mer chemsex (2–4, 12, 16, 17). 
Det er be ty de lig høy ere fore komst av hiv og 
sy fi lis hos menn som har sex med menn enn 
blant menn som har sex med kvin ner i Norge 
(18). Ri si ko en for å møte sex part ne re med 
 sy fi lis el ler udiag nos ti sert, ube hand let og der-
med smitt e fø ren de hiv er der for sann syn lig vis 
stør re for menn som har sex med menn. De 
som had de hatt chemsex i den ne grup pen 
opp ga of te re mer enn ti part ne re og del ta gel-
se i or ga ni sert sex fest de sis te 12 må ne de ne 
enn menn som har sex med kvin ner. Økt sex-
ap pe titt og re du sert im puls kon troll på grunn 
av vis se rus mid ler kan sen ke ters ke len for å 
takke ja til sex fes ter. Det kan også ten kes at 
sex fes ter in ne bæ rer del ta gel se i en sek sua li-
sert «rus mid del kul tur» hvor man of te re til bys 
rus mid ler. Bruk av chemsexrelaterte rus mid-
ler kan også bi dra til at det er lett e re å ha sex 
med fle re part ne re i lø pet av få da ger (5, 6, 9). 
Dett e kan føre til rek ta le og penile ero sjo ner, 

hvil ket igjen øker ri si ko en for sek su elt over-
før ba re in fek sjo ner, in klu dert hiv, når man 
har sex uten kon dom (3, 6, 9).

Menn som har sex med kvin ner bruk te 
 ho ved sa ke lig ko ka in og sjeld ne re met am fe ta-
min, mefedron og GHB enn menn som har sex 
med menn. Ko ka in gir ikke til sva ren de økt 
ener gi til lang va rig sek su ell ak ti vi tet som met-
am fe ta min og re du se rer ikke im puls kon troll 
i sam me grad som GHB/GBL og mefedron. I 
til legg er ri si ko for trau mer mind re ved va gi-
nal sex. I Norge er det også en ge ne rell la ve re 
fore komst av hiv, sy fi lis og go no ré blant menn 
som har sex med kvin ner enn blant menn som 
har sex med menn (18, 19). Dis se fak to re ne kan 
være med på å for kla re hvor for menn som har 
sex med kvin ner og had de hatt chemsex ikke 
rap por ter te om hiv, sy fi lis el ler go no ré.

Blant dem som had de hatt chemsex, had de 
menn som har sex med kvin ner høy ere fore-
komst av psy kis ke pla ger de sis te to uke ne 
enn menn som har sex med menn. Vi vet ikke 
om dis se men ne ne had de høy ere an del av 
psy kis ke pla ger før de star tet med chemsex 
el ler om chemsex før te til psy kis ke pla ger. 
Chemsexbrukere har økt ri si ko for over do se, 
psy ko se, hu kom mel ses tap, de pre sjon og 
 av hen gig het (6, 9). Vi fant at menn som har 
sex med menn i stør re grad bruk te GHB/GBL, 
som lett e re kan føre til over do se enn and re 
rus mid ler, og po ten si elt til koma og død (6, 
9). Kun én per son i vårt ut valg had de vært inn-
lagt på me di sinsk av de ling (in gen på psy kia-
trisk av de ling) grun net chemsex, men ut ifra 
et ska de re duk sjons per spek tiv bør chem-
sexbrukere in for me res om fa ren for over do se, 
spe si elt ved bruk av GHB/GBL.

13 % av chemsexbrukerne øns ket å slutt e. Per 
dags dato kan pasienter henvises til terapeu-
ter innen psykiatri og rus eller informeres om 
tilbud hos organisasjoner som for eksempel 
Helseutvalget og HivNorge. Hel se myn dig -
hetene bør ut ar bei de ret nings lin jer for hvor-
dan man best kan hjelpe pa si en ter som opp-
le ver bruk av chemsex som et pro blem, spe -
sielt med tan ke på ska de re duk sjon (20). Rus-
mid del bruk er stig ma ti sert, og rus mid le ne 
som inn gikk i vår de fi ni sjon av chemsex, er 
ulov li ge. For at pa si en te ne skal tør re å in for-
me re om bruk, bør hel se ar bei de re på Olafia-
klinikken og and re lig nen de be hand lings-
sent re ha en for doms fri hold ning til fe no me-
net chemsex. Dett e kan blant an net gjø res ved 
å ha opp slag om chemsex på veg gen samt ved 
å spør re pa si en ter om bruk på en nøy tral 
måte (21).

Ta bell 4  Sam men lig ning av chemsexbrukere og ikke-chemsexbrukere, ujus ter te og justerte1 odds ra tio (OR) med 95 % 
kon fi dens in ter vall (95 % KI). Alle data om sek su al at ferd og sek su elt over før ba re in fek sjo ner er rap por tert for de sis te 
12 må ne de ne

Variabler

Ujusterte analyser Justerte analyser1

OR 95 % KI P-verdi OR 95 % KI P-verdi

Psykiske plager 1,9 1,2 – 2,8 0,005 1,9 1,2 – 3,0 0,012

Har hiv 4,6 2,4 – 8,6 < 0,001 3,1 1,3 – 7,6 0,014

Har/har hatt hepatitt C 4,5 1,9 – 10,3 < 0,001 1,3 0,4 – 4,4 0,664

Hatt gonoré 1,9 1,1 – 3,1 0,016 0,6 0,3 – 1,3 0,236

Hatt syfilis 5,2 2,5 – 11,1 < 0,001 4,9 1,7 – 14,0 0,003

Hatt klamydia 2,8 1,8 – 4,2 < 0,001 1,6 0,9 – 2,8 0,083

Hatt > 10 sexpartnere 3,7 2,6 – 5,4 < 0,001 2,6 1,6 – 4,3 < 0,001

Brukt posteksponerings-
profylakse 2,2 1,1 – 4,4 0,022 1,9 0,8 – 4,5 0,139

Deltatt på organisert 
sexfest 6,8 4,3 – 10,8 0,001 5,3 2,9 – 9,6 < 0,001

Har sex kun med kvinner 0,7 0,5 – 1,0 0,027 1,5 0,9 – 2,4 0,163

Alder 1,0 1,0 – 1,0 0,818 1,0 1,0 – 1,0 0,279

1  Justert for alle va riab le ne i ta bel len (di ko to mi sert som ja/nei, bort sett fra al der som vi la inn 
som en kon ti nu er lig va ria bel)
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Kon klu sjon

Chemsexbrukere blant menn som har sex 
med menn bør in for me res om mu lig økt 
 ri si ko for sek su elt over før ba re in fek sjo ner, 
 in klu dert hiv, og til bys re gel mes sig tes ting for 
dis se in fek sjo ne ne. Hel se ve se net bør unn gå 
mo ra li se ring og fo ku se re på in for ma sjon om 
ska de re duk sjons til tak.

Takk til Jør gen Bramness og Bir gitt e Freiesleben De Bla sio 
for hjelp med ut for min gen av spør re skje ma og med 
inn spill til stu di en, Tor Otto Aabø for hjelp med ma nu ell 
inn tas ting av data, Vic to ria San ta na Montoto og res ten av 
per so na let i eks pe di sjo nen på Ola fia og til alle pa si en te ne 
som del tok i un der sø kel sen.

Mott att 29.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 25.4.2018,  
god kjent 15.5.2018.
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Ge ne tisk ut red ning  
ved amyo tro fisk la te ral skle ro se

BAK GRUNN
I 70 % av til fel le ne med fa mi li ær amyo tro fisk la te ral 
skle ro se (ALS) og 10 % av de med spo ra disk form kan 
ge ne tisk ut red ning gi en dia gno se stilt på mo le ky lært 
nivå. Mo le ky lært stilt dia gno se kan åpne for del ta gel se  
i kli nis ke stu di er, men end rer el lers ikke be hand lin gen. 
Be tyd nin gen for slekt nin gers syk doms ri si ko kan være 
usik ker, og den psy ko lo gis ke be last nin gen stor. Ut red-
nin gen rei ser van ske li ge etis ke spørs mål. Vi har un der-
søkt om kli nisk prak sis sam sva rer med in ter na sjo na le 
an be fa lin ger, som fra rå der ge ne tisk ut red ning ved 
ty pisk spo ra disk va ri ant.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi gjen nom gikk jour na le ne til alle pa si en ter med 
amyo tro fisk la te ral skle ro se ved Akershus uni ver si tets -
syke hus i pe ri oden 2004�–�14.

RE SUL TA TER
Av 115 pa si en ter mang let fa mi lie anam ne se i jour na len 
hos 44 (38 %). Dia gnos tisk gen tes ting ble ut ført hos fem 
av syv pa si en ter med fa mi li ær amyo tro fisk la te ral 
skle ro se og tre med spo ra disk type, en ten for di syk doms-
for lø pet var aty pisk el ler ett er an be fa ling fra spe sia list  
i me di sinsk ge ne tikk som ut re det pa si en tens slekt nin-
ger. Ytt er li ge re 11 pa si en ter med på vist mu ta sjon var 
hen vist fra and re sy ke hus. Av dis se ble fem en ten re krut-
tert til eks tern be hand lings stu die el ler se ne re in klu dert  
i forsk nings pro sjekt på syk doms me ka nis mer til knytt et 
av de lin gen. Ana ly se ne om fatt et nes ten ute luk ken de 
SOD1-ge net.

FOR TOLK NING
Stu di en av dek ket at prak sis var re strik tiv i tråd med 
an be fa lin ge ne og at ny opp da ge de ALS-ge ner sjel den ble 
ana ly sert. Pa si ent au to no mi og krav om mo le ky lært stilt 
dia gno se for å del ta i stu di er ut ford rer en slik prak sis.
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HO VED BUD SKAP
Fag mil jø er har til nå kun an be falt 
ge ne tisk tes ting av ALS-pa si en ter 
med po si tiv slekts anam ne se el ler 
aty pis ke kli nis ke funn

Prak sis ved Akershus uni ver si tets -
syke hus var i tråd med an be fa lin -
gene

Ge ne tisk tes ting om fatt et nes ten 
ute luk ken de SOD1-ge net, på tross av 
at en hyp pi ge re sykdomsassosiert 
mu ta sjon i C9orf72-ge net ble opp -
daget i lø pet av stu die pe ri oden

Økt vekt på pa si ent au to no mi og krav 
om mo le ky lært stilt dia gno se for  
å del ta i be hand lings stu di er kan føre 
til li be ra li sert prak sis for ge ne tisk 
tes ting hos pa si en ter uten po si tiv 
slekts anam ne se

Om lag 150 per so ner får amyo-
tro fisk la te ral skle ro se (ALS) 
i Norge hvert år, og an tal let 
er øken de (1). Tra di sjo nelt 
har til stan den blitt opp fat-
tet som en rent mo to risk 

syk dom ka rak te ri sert av pro gre die ren de pa-
re ser, men inn til halv par ten ut vik ler også 
tegn til kog ni tiv svikt med at ferds- og per son-
lig hets for styr rel ser. En mind re an del ut vik ler 
fron to tem po ral de mens (2). Pa si en te ne dør 
van lig vis av re spi ra sjons svikt 2�–�3 år ett er dia-
gno se tids punk tet (3).

Amyo tro fisk la te ral skle ro se de les gjer ne 
inn i en spo ra disk form uten and re kjen te til-
fel ler i slek ten (90�–�95 % av til fel le ne) og en 
 fa mi li ær form (5�–�10 % av til fel le ne). Ar ve gan-
gen ved sist nevn te er som of test au to so malt 
do mi nant med ufull sten dig og ofte ukjent 
pe ne trans. Si den opp da gel sen av mu ta sjo ner 
i SOD1-ge net i 1993 har det blitt på vist pa to -
gene mu ta sjo ner i om lag 30 uli ke ge ner ved 
fa mi li ær amyo tro fisk la te ral skle ro se (3). Til 
sam men for kla rer dis se rundt 60�–�80 % av 
 dis se til fel le ne (4). Sli ke mu ta sjo ner fin nes 
imid ler tid også hos om lag 10 % av pa si en ter 
med spo ra disk amyo tro fisk la te ral skle ro se og 
hos be ty de lig fle re som også har fron to tem-
po ral de mens (5). Den van lig ste år sa ken til 
både ar ve lig amyo tro fisk la te ral skle ro se og 
fron to tem po ral de mens er økt an tall re pe ti-

sjo ner av nu kleo ti de ne GGGGCC i C9orf72- 
genet (6). Tes ting av den ne mu ta sjo nen ut fø-
res ikke i Norge. Hyp pig he ten er der for ikke 
kjent, men i and re land er den rap por tert hos 
om lag 40 % ved fa mi li ær amyo tro fisk la te ral 
skle ro se, 10 % ved spo ra disk amyo tro fisk la te-
ral skle ro se og 20  % ved fron to tem po ral 
 de mens (7, 8).

Det fin nes per i dag in gen spe si fikk te ra pi 
for noen av de ge ne tis ke va ri an te ne av amyo-
tro fisk la te ral skle ro se. Ved den spo ra dis ke 
for men er be tyd nin gen av et po si tivt funn for 
syk doms ri si ko hos slekt nin ger usik ker og kan 
ut gjø re en stor til leggs be last ning både for pa-
si ent og på rø ren de. Både den eu ro pe is ke nev-
ro lo gi for en in gen (EFNS) og den eu ro pe is ke 
in ter es se grup pen for amyo tro fisk la te ral skle-
ro se (ENCALS) fra rå det der for i 2004, 2007 og 
2012 ge ne tisk tes ting av pa si en ter med spo ra-
disk va ri ant, men åp net for at tes ting kan ut-
fø res hos per so ner med fa mi li ær type el ler 
aty pis ke kli nis ke funn der tes ting kan bi dra 
til å av kla re dia gno sen (9–11). I Norge fin nes 
det ikke offi  si el le fag li ge ret nings lin jer for ut-
red ning og opp føl ging av amyo tro fisk la te ral 
skle ro se. An be fa lin ger i norsk elek tro nisk 
 le ge mid del hånd bok (Nevro-NEL) sam sva rer 
med an be fa lin ge ne fra den eu ro pe is ke nev ro-
lo gi for en in gen. For må let med den ne stu di en 
var å un der sø ke om prak sis for ge ne tisk ut-
red ning av pa si en ter med amyo tro fisk la te ral 
skle ro se føl ger na sjo na le og in ter na sjo na le 
an be fa lin ger.

Me to de

Vi søk te elek tro nisk pa si ent jour nal (EPJ) ved 
Akershus uni ver si tets sy ke hus for pa si en ter 
ko det G12.2 i hen hold til ICD-10 (den in ter na-
sjo na le sta tis tis ke klas si fi ka sjo nen av syk dom-
mer og be slek te de hel se pro ble mer) i pe ri o-
den 31.12.2004�–�31.12.2014. G12.2 om fatt er mo-
tor nevronsykdommer, der amyo tro fisk la te ral 
skle ro se er den de si dert stør ste pa si ent grup-
pen. Unn tatt fra G12.2 er med fød te og ar ve li ge 
va ri an ter av spi na le mus kel at ro fi er. Vi vur -
derte hvor vidt dia gno sen var kor rekt samt 
om pa si en ten var pri mært ut re det og fulgt 
ved Akershus uni ver si tets sy ke hus. Fra jour na-
len inn hen tet vi så opp lys nin ger om kjønn, 
al der, fa mi lie anam ne se, ge ne tisk tes ting og 
ge ne tisk vei led ning. Data ble opp be vart på 
sik ker forsk nings ser ver med av iden ti fi ser te 
kli nis ke data se pa rert fra kob lings nøk ke len.

Det er in gen klar kon sen sus for hva som skal 
de fi ne res som fa mi li ær amyo tro fisk la te ral 

skle ro se (12). I tråd med ny ere an be fa lin ger 
 ba sert på kli nisk og etio lo gisk over lapp, ble pa-
si en ter med minst én før s te- el ler an nen grads-
slekt ning med amyo tro fisk la te ral skle ro se 
 el ler fron to tem po ral de mens klas si fi sert som 
fa mi li ær amyo tro fisk la te ral skle ro se (13, 14).

Stu di en ble god kjent av per son vern om bu-
det ved Akershus uni ver si tets sy ke hus som en 
kva li tets stu die. Det ble der for ikke søkt god-
kjen ning fra re gio nal ko mi té for me di sinsk 
og hel se fag lig forsk nings etikk.

Re sul ta ter

Re sul ta te ne av jour nal gjen nom gan gen er vist 
i fi gur 1. Ett er eks klu sjon av ni feil ko de de pa-
si en ter ble to talt 126 pa si en ter med amyo tro-
fisk la te ral skle ro se vur dert ved Akershus uni-
ver si tets sy ke hus i stu die pe ri oden. Av dis se ble 
115 pri mært ut re det og fulgt opp ved Akershus 
uni ver si tets sy ke hus, mens 11 pa si en ter med 
fa mi li ær type der det al le re de var på vist ALS-
as so sier te mu ta sjo ner, var hen vist fra and re 
sy ke hus.

Ved gjen nom gang av jour na le ne fant vi at 
fa mi lie anam ne sen var do ku men tert hos 71 
(62 %) av de 115 pa si en te ne som had de blitt 
 ut re det ved Akershus uni ver si tets sy ke hus. Av 
de 71 had de syv (10 %) nære slekt nin ger med 
amyo tro fisk la te ral skle ro se el ler fron to tem-
po ral de mens for en lig med fa mi li ær amyo tro-
fisk la te ral skle ro se. Blant dis se ble det ut ført 
ge ne tisk ana ly se hos fem pa si en ter. Det er 
ikke do ku men tert i jour na len hvor vidt ge ne-
tisk ut red ning ble vur dert hos de øv ri ge to 
pa si en te ne med fa mi li ær va ri ant.

Det ble sendt blod prø ve til dia gnos tisk 
 ge ne tisk ana ly se hos tre pa si en ter med spo ra-
disk amyo tro fisk la te ral skle ro se. Hos dis se var 
un der sø kel sen be grun net med aty pisk for løp, 
an nen al vor lig nev ro lo gisk syk dom (ikke mot-
ornevronsykdom el ler frontototemporal de-
mens) i nær slekt, el ler den ble ut ført ett er 
an mod ning fra spe sia list i me di sinsk ge ne tikk 
i for bin del se med på rø ren des øns ke om pre-
dik tiv tes ting.

Ge ne tisk ana ly se ble nes ten ute luk ken de 
ut ført på SOD1-ge net, og ho ved sa ke lig i sis te 
halv del av stu die pe ri oden. Med unn tak av en 
pa si ent som fikk på vist he te ro zy got mu ta sjon 
uten sik ker be tyd ning, ble alle pa si en ter som 
fikk på vist ALS-re la tert mu ta sjon til budt ge ne-
tisk vei led ning. I sam råd med pa si en ten ble 
også på rø ren de in for mert og til budt ge ne tisk 
vei led ning. In gen and re pa si en ter fikk til bud 
om ge ne tisk vei led ning. Hos de to pa si en te ne 
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med an tatt fa mi li ær amyo tro fisk la te ral skle-
ro se som ikke fikk ut ført ge ne tisk ana ly se, ble 
hel ler ikke ge ne tisk vei led ning nevnt i jour-
na len.

Mot slutt en av stu die pe ri oden fikk pa si en ter 
med på vist ALS-mu ta sjon til bud om å  del ta i 
forsk nings pro sjek ter. Fem do ner te hud  biop si 
for ge ne re ring av in du ser ba re plu ri po ten te 
stam cel ler. Det ble også for mid let kon takt som 
mu lig gjor de del ta gel se i en be hand lings stu-
die i ut lan det.

Dis ku sjon

Våre funn vi ser en gjen nom gå en de re strik tiv 
prak sis for ge ne tisk ut red ning ved amyo tro-
fisk la te ral skle ro se. Kun tre pa si en ter med 
spo ra disk va ri ant fikk ut ført dia gnos tisk gen-
tes ting, og dett e var hos alle be grun net i jour-
na len. Med unn tak av tes ting av én pa si ent 
med spo ra disk va ri ant ini ti ert av spe sia list i 
me di sinsk ge ne tikk ut fra på rø ren des øns ke 
om pre dik tiv tes ting, var vår prak sis i tråd 
med eu ro pe is ke an be fa lin ger som spe si fikt 
har fra rå det ge ne tisk tes ting ved ty pisk spo-
ra disk type (9–11).

To av syv pa si en ter med fa mi li ær va ri ant 
fikk ikke til bud om ge ne tisk tes ting el ler 
 ge ne tisk vei led ning. Si den spørs må let ikke 
var drøf tet i jour na len, kjen ner vi ikke år sa -
kene til at ge ne tisk tes ting ikke ble ut ført. Fra-
vær av eks pli sitt be grun nel se kan gjen spei le 
lav be visst het rundt be tyd nin gen av ar ve lig-
het, el ler usik ker het rundt til gan gen på ge ne-
tisk tes ting og vei led ning. En slik an ta gel se 
støtt es av en stu die fra 20 land som vi ser at 
nev ro lo ger med stor er fa ring med amyo tro-
fisk la te ral skle ro se of te re til byr ge ne tisk ut-
red ning enn mind re er far ne kol le g er (14). En 
an nen for kla ring kan være et be visst el ler ube-
visst øns ke om å ikke bi dra til å øke be kym-
rin gen for at slekt nin ger også skal ut vik le 
syk dom men. At fa mi lie anam ne sen ikke var 
jour nal ført hos nær me re 40 % av pa si en te ne, 
er for en lig med beg ge dis se for kla rin ge ne.

Den lave bru ken av gen tes ting kan også 
gjen spei le et be gren set til bud til sli ke ana ly-
ser i Norge. En rek ke ALS-re la ter te ge ner, 
 in klu dert C9orf72 som er den klart hyp pig ste 
ge ne tis ke år sa ken til amyo tro fisk la te ral skle-
ro se, ble opp da get i lø pet av stu die pe ri oden. 
Oslo uni ver si tets sy ke hus ana ly ser te imid ler-
tid gjen nom hele stu die pe ri oden kun SOD1, 
og ana ly se rer fort satt ikke and re ALS-re la ter te 
ge ner. Mu ta sjo ner i SOD1 for kla rer kun en 
 li ten del av fa mi li ær amyo tro fisk la te ral skle-

ro se (ca. 20 %), og ana ly se av kun dett e ge net 
reg nes der for ikke som til strek ke lig ut red-
ning ver ken ved fa mi li ær va ri ant el ler aty pis ke 
for løps for mer av spo ra disk type (14, 15). Den 
ge ne tis ke epi de mio lo gi en er ikke kart lagt i 
Norge, men ved å ana ly se re C9orf72, FUS og 
TARDBP i til legg til SOD1 vil man sann syn lig vis 
kun ne på vi se den ge ne tis ke bak grun nen til 
om lag to tre de ler av de med fa mi li ær amyo-
tro fisk la te ral skle ro se og 10 % av de med spo-
ra disk type (14, 16).

Opp da gel sen av nye ALS-re la ter te ge ner kan 
føre til at både pa si en ter, på rø ren de og le ger 
opp fatt er ut red nin gen som mer me nings full, 
ett er som den i stør re grad fak tisk kan på vi se 
el ler ute luk ke ge ne tisk år sak til syk dom men 
(17). Sy ke hu set i Telemark ana ly se rer nå for-
uten SOD1 17 and re ALS-re la ter te ge ner samt 
en rek ke ge ner som er as so siert med and re 
motornevronsykdommer, men tes ter fore -
løpig ikke for C9orf72 (Hel le Høy er, per son lig 
med de lel se). Ho ved ar gu men te ne for ikke å 

Familieanamnese nedtegnet i journal?

71 pasienter

7 pasienter

5 pasienter 3 pasienter

44 pasienter

64 pasienter

2 pasienter 105 pasienter

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) eller 
frontotemporal demens blant slektninger 

(familiær ALS)

Genetisk testet? Genetisk testet av andre grunner?

115 ALS-pasienter utredet 
 ved Akershus universitetssykehus 

Ja

Ja

Ja Ja

Nei

Nei

Nei Nei

Fi gur 1  Ge ne tisk ut red ning av pa si en ter med amyo tro fisk la te ral skle ro se ut re det ved Akershus uni ver si tets sy ke hus  
i pe ri oden 2004–14

86
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i eu ro pe is ke an be fa lin ger, rei ser li ke vel spørs-
må let om nev ro lo ger har en pa ter na lis tisk og 
over be skytt en de til nær ming, som kan skje 
også re flek te rer eget ube hag ved å gå inn i 
 dis se spørs må le ne.

Kon klu sjon

Vår stu die av dek ket en re strik tiv bruk av gen-
tes ting ved amyo tro fisk la te ral skle ro se. Med 
unn tak av at fa mi lie anam ne sen ikke var ned-
teg net hos nes ten 40 % av pa si en te ne, var bru-
ken i tråd med eu ro pe is ke an be fa lin ger. Ana-
ly sen om fatt et ikke ny opp da ge de og på vis -
bare ALS-as so sier te ge ner som kun ne ha økt 
den dia gnos tis ke treff sik ker he ten (17). Etab-
lert ge ne tisk dia gno se kan åpne for del ta gel se 
i be hand lings stu di er og stu di er av syk doms-
me ka nis mer (25), også ved mu ta sjo ner i SOD1 
som ser ut til å fore kom me re la tivt hyp pig i 
Norge (26). Fle re pa si en ter med på vist mu ta-
sjon har do nert hud bi op si til ge ne re ring av 
in du ser ba re plu ri po ten te stam cel ler og stu-
di er av syk doms me ka nis mer, el ler fått til bud 
om å del ta i be hand lings stu di er i ut lan det. 
Re per to a ret av ge ne tis ke ana ly ser bør der for 
ut vi des i tråd med in ter na sjo nal stan dard.

Mott att 23.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 11.5.2018,  
god kjent 22.5.2018.

til by ge ne tisk tes ting ved spo ra disk va ri ant er 
at dett e ut ford rer hen sy net til på rø ren de og 
pa si en tens rett til ikke å vite (15). Funn av en 
ALS-mu ta sjon hos en ALS-syk har vidt rek ken de 
kon se kven ser for fris ke slekt nin ger. Dis se må 
for hol de seg til at de res ri si ko for å ut vik le syk-
dom men kan være be ty de lig økt og må ta stil-
ling til om de øns ker pre dik tiv tes ting, som 
ett er norsk lov kre ver ge ne tisk vei led ning. 
Usik ker he ten rundt be tyd nin gen av både po-
si ti ve og ne ga ti ve funn gjør at den ne ver ken 
kan gi fris ke slekt nin ger et ty de lig be slut-
nings grunn lag før tes ting el ler sik ker av kla-
ring av egen ri si ko når test re sul ta tet fore lig-
ger (18). Dett e skil ler seg fra Huntingtons syk-
dom, der en ne ga tiv gen test ute luk ker syk-
dom men og et po si tivt funn også gir vik tig 
in for ma sjon om for ven tet pro gno se (19).

Den re la tivt re strik ti ve prak si sen med å for-
be hol de ge ne tisk tes ting til pa si en ter med 
fa mi li ær type el ler aty pisk for løp har i de 
 se ne re år blitt ut ford ret (20), blant an net for di 
den fra rø ver pa si en ten mu lig he ten til å ut-
fors ke år sa ken til syk dom men (15). Dess uten 
gjør hyp pi ge funn av ALS-mu ta sjo ner hos pa-
si en ter med til sy ne la ten de spo ra disk form 
gren se opp gan gen mot fa mi li ær form mer 
ar bit rær enn tid li ge re an tatt (20, 21). Den re la-
tivt høye sann syn lig he ten for å opp da ge en 
ALS-re la tert mu ta sjon bru kes så le des som 
 ar gu ment både for en re strik tiv og en li be ral 

prak sis for gen tes ting ved spo ra disk amyo tro-
fisk la te ral skle ro se (11, 17, 20). Økt inn sikt i 
syk dom mens ge ne tis ke år sa ker er vik tig for å 
for stå syk doms me ka nis me ne, og tro lig vil 
man ge frem ti di ge be hand lings stu di er kre ve 
mo le ky lær ut red ning (22). Vår er fa ring er at 
man ge pa si en ter øns ker å del ta i kli nis ke stu-
di er. Det er der for sann syn lig at fle re pa si en ter 
vil ett er spør re mo le ky lær ut red ning. Ett er som 
det vil bli mu lig å tes te for fle re ge ner, øker 
også sann syn lig he ten for på vis ning av gen -
vari an ter med usik ker syk doms as so sia sjon og 
be tyd ning for slekt nin gers ri si ko. Da vil det 
også bli et be ty de lig stør re be hov for ge ne tisk 
vei led ning.

Man ge pa si en ter øns ker å vite år sa ken til 
egen syk dom og ri si ko en for at den vi de re -
føres i slek ten (18). I en spør re un der sø kel se 
blant 5 591 ame ri kans ke ALS-pa si en ter svar te 
83 % av res pon den te ne at ge ne tisk tes ting 
 bur de til bys alle pa si en ter med syk dom men, 
og 73 % men te at for de le ne oppveiet ulem pe ne 
(23). De som had de gjen nom gått ge ne tisk tes-
ting, rap por ter te over vei en de po si ti ve er fa rin-
ger, uav hen gig av syk doms form (spo ra disk 
el ler fa mi li ær) og av hvor vidt de had de fått 
ge ne tisk vei led ning (24). Re spons ra ten i den ne 
un der sø kel sen var lav (8 %), og ge ne ra li ser bar-
he ten er der for usik ker. Dis kre pan sen mel lom 
de po si ti ve til ba ke mel din ge ne og den re strik-
ti ve prak si sen som gjen spei les i våre funn og 
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Atopisk eksem

Atopisk eksem er en kronisk hudsyk-
dom som kjennetegnes ved kløe,  
tørr hud og eksem. Sykdommen for-
årsakes av et samspill mellom gener 
og miljø. Optimal lokalbehandling 
er forbundet med redusert alvorlig-
hetsgrad og forbedret livskvalitet.

Ved atopisk eksem foreligger de-
fekt hudbarriere, endret im-
munrespons og hudmikrobiota 
(1, 2). Patogenesen er kompleks 
og innebærer samspill mellom 
gener og miljø (1). Sykdommen 

kan være forbundet med andre atopiske lidel-
ser, som matallergi, astma og allergisk rhinitt 
(1, 2). Atopisk eksem kan ha stor innvirkning 
på pasientens livskvalitet (1). Tilstanden 
 representerer høy sosioøkonomisk byrde, 
inkludert sykefravær, tidkrevende behand-
lingsplaner, utgifter til legemidler og hud-
pleieprodukter samt omfattende bruk av 
helsevesenet (1).

Epidemiologi
Atopisk eksem er vanlig og debuterer oftest i 
første leveår (1). Prevalensen er høy i Nord-
Europa og relateres til høy sosioøkonomisk 
status (3). I Nordvest-Europa, Afrika og deler 
av Asia har livstidssprevalensen vært økende, 
i andre deler av verden har den flatet ut (4). I 
Norge er forekomsten rapportert å være fra 
23,6 % hos småbarn til 10,4 % hos 18-åringer 
(5–7). Nyere studier tyder på at prevalensen er 
like høy hos voksne som hos barn (8).

Diagnose

Diagnosen kan stilles ved å bruke de vali-
derte kriteriene til U.K. Working Party (ram-
me 1). Vanlige differensialdiagnoser er kon-
takteksem, seboreisk eksem, psoriasis og 
skabb (1).

Alvorlighetsgraden vurderes ved bruk av 
validerte skåringsverktøy, som Eczema Area 
and Severity Index og SCORing Atopic Derma-
titis (SCORAD) (10, 11). Patient-Oriented 
SCORAD (PO-SCORAD) er et egenevaluerings-
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verktøy for å følge behandlingsresponsen 
(12).

Kliniske funn

Atopisk eksem kjennetegnes ved kløe, tørr 
hud og eksem (1, 2). Eksemforandringene be-
står av varierende grad av erytem, papler, 
 vesikler, ekskoriasjoner, væsking, skorper og 
fortykket/lichenifisert hud. Det kliniske bildet 
ved akutt eksem domineres av hissig erytem, 
væsking og vesikler. Ved kronisk eksem ses 
lichenifisering og ekskoriasjoner.

Eksemet har et varierende forløp, mange 
opplever bedring i sommersesongen. Utslettets 
utbredelse avhenger av pasientens alder (fig 1).

De fleste barn har mild grad av sykdom og 
vil «vokse av seg» eksemet (1). Tidlig debut og 
uttalt sykdom øker risikoen for vedvarende 
eksemplager, sensibilisering og utvikling av 
andre atopiske sykdommer som matallergi, 
astma og allergisk rhinitt (1). Tidligere eller 
nåværende atopisk eksem er assosiert med 
økt risiko for håndeksem, inkludert yrkes-
relatert håndeksem (13).
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Ram me 1

Oversikt over U.K. Working party dia-
gnostiske kriterier (9). Diagnosen stilles 
ved at hovedsymptomet er til stede og 
tre underkriterier.

Hovedsymptom:

Kløende hudsykdom

Minst tre av følgende underkriterier:

Start før to års alder

Sykehistorie med utslett i bøyefure

Tørr hud

Atopi (hos barn under fire år: atopi i fami-
lien)

Klinisk status med synlig eksem i bøyefurer

komst av matvareallergier sammenlignet 
med dem som ikke har atopisk eksem (1). 
Mistenkt matvareallergi bør utredes av lege-
spesialist med allergologisk kompetanse. 
Prikktest, spesifikk IgE (blodprøve) og provo-
kasjonsforsøk er viktige i utredningen (2). En 
negativ prikktest eller spesifikk IgE vil som 
oftest utelukke allergi. Positive tester er ikke 
ensbetydende med  allergi, og tolkningen 
krever erfaring.

Behandling

Det finnes ingen kurativ behandling for ato-
pisk eksem. Behandlingsmålet er symptom-
reduksjon og langsiktig sykdomskontroll (1, 
2, 15). Behandlingsprinsippene omfatter be-
handling av hudbarrieren og inflammasjo-
nen, unngåelse av forverrende faktorer samt 
behandling av eventuell kronisk kloring og 
superinfeksjon. Behandlingen består av ulike 
tiltak og er svært tidkrevende.

Den endrede immunresponsen ved atopisk 
eksem er karakterisert ved en økt Th2-celle-
respons og økt produksjon av IgE (1). Lave IgE-
verdier utelukker ikke diagnosen.

Den defekte hudbarrieren og den immuno-
logiske dysfunksjonen virker sammen slik at 
hudmikrobiomet ved atopisk eksem skiller 
seg fra det vi ser ved frisk hud. Kolonisering 
med Staphylococcus aureus er vanlig (1).

Utløsende faktorer

Pasienten må informeres om ulike forhold 
som kan påvirke eksemet (1, 2). Eksempelvis 
kan overdreven hygiene med hyppig vask og 
bruk av irriterende såper være utløsende fak-
torer (tab 1). Grundig anamnese er derfor vik-
tig. Mistanke om kontaktallergi utredes ved 
bruk av lappetester.

De fleste barn med atopisk eksem har mild 
grad av sykdom uten matvareallergi. Barn 
med alvorlig atopisk eksem har økt fore-

Sykdomsmekanisme
Atopisk eksem kjennetegnes ved endret hud-
barriere og immunrespons (1). Det er et sam-
spill mellom gener og miljø. Tvillingstudier 
har vist at over 80 % kan forklares av genetikk 
(2). Dersom en i familien har atopisk syk-
dom, øker risikoen for eksem (1). En sterk 
genetisk risikofaktor for å utvikle atopisk 
eksem er mutasjon i genet som koder for 
filaggrin, et viktig hudbarriereprotein (14). 
Filaggrin-mutasjon er imidlertid ikke nød-
vendig, og heller ikke tilstrekkelig, for å ut-
vikle sykdommen.

Ved atopisk eksem er hudbarrieren defekt, 
det er økt vanntap gjennom huden. Lave 
 nivåer av filaggrin medfører endret form og 
hydrering av cellene i det ytterste hudlaget (1, 
14). I tillegg endres hudens pH.

Figur 1  Atopisk eksem i forskjellige aldersgrupper. Hos spedbarn er utslettet vanligvis lokalisert til hodet og strekkesidene av armer og ben. Eksemet er gjerne akutt, med hissig erytem, 
vesikler og væsking. Hos småbarn er eksemet oftest lokalisert til bøyefurer, her illustrert med knehaser. Eksemet kan være både akutt og kronisk. Hos ungdommer og voksne er eksemet 
ofte uttalt til ansikt/hals, øyelokk og hender. Eksemet har ofte et kronisk preg med lichenifiserte og ekskorierte plakk. Alle foto: Foto- og videotjenesten, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo

Tabell 1  Eksempler på noen utløsende faktorer. Andre viktige faktorer er positivt og negativt stress (2)

Irritanter Allergier2

Histaminrike matvarer1 
F.eks. tomat, jordbær, sjokolade, brunost, 
krydder, sitrusfrukter

Kontaktallergier 
Parfyme, topikale steroider, konserverings-
midler, nikkel

Kjemiske/fysiske faktorer 
Fukt, svette, rengjøringsmidler 
Klær av ull, syntetiske stoffer 
Temperatur, luftfuktighet, vind

IgE-medierte allergier 
Spedbarn/barn: kumelk, egg, peanøtt, hvete, 
soya, nøtter 
Voksne: pollenrelaterte matvareallergier 
(kryssallergi)

1 Reaksjoner på histaminrike matvarer avhenger av dose og om eksemet er i en aktiv fase
2 Allergier må diagnostiseres hos lege før eliminasjon av matvarer
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ping, forslagsvis til  annenhver dag. Veile-
dende behandlings lengde er fire uker. Ved-
likeholdsbehandling to dager i uken kan 
forhindre oppbluss hos pasienter med hyp-
pige utbrudd (1). Mengden er definert med 
fingertuppenhet (fig 2).

Mulige bivirkninger er en viktig årsak til 
skepsis til bruk av topikale steroider og fører 
til lav behandlingsetterlevelse (1, 2). Ved lang-
varig bruk av sterk kortisonkrem kan det i 
sjeldne tilfeller oppstå bivirkninger som hud-
atrofi, strekkmerker eller sprengte kar. Ved 
riktig bruk av topikale steroider er ikke bivirk-
ningene et problem (2).

Ved langvarig kronisk eksem, spesielt ved 
eksem på områder med tynn hud, for eksem-
pel ansikt, øyelokk og underliv, er topikale 
kalsinevrinhemmere et godt behandlings-
alternativ (1). Disse har effekt tilsvarende 
gruppe II-steroider (15). De er godkjente for 
barn over to år og brukes morgen og kveld i 
tre uker, deretter én gang daglig. Det er ingen 
absolutt grense for hvor lenge de kan brukes. 
Legen må søke om topikale kalsinevrinhem-
mere på blå resept.

Ved alvorlig behandlingsresistent eksem 
bør pasienten henvises til spesialist i hudsyk-
dommer. Det kan være behov for behandling 
med lys og/eller immunmodulerende syste-
miske legemidler, som ciklosporin (1, 2).

Nyere behandling for atopisk eksem er sen-
trert rundt blokkering av proinflammatoriske 
cytokiner, spesielt relatert til Th2-aktivitet 
 eller blokkering av JAK 1.

Behandling av komplikasjoner
Ved behandlingsresistent atopisk eksem med 
klinisk impetigo spiller topikale steroider en 
viktig rolle i å redusere mengden S. aureus. 
Basert på klinisk erfaring vil noen benytte to-
pikal behandling med antiseptiske midler, for 
eksempel antiseptiske salver, topikale stero-
ider med antiseptisk komponent eller be-
handlingsbad (1). Systemisk antibiotika er 
sjelden indisert.

Eczema herpeticum forårsakes av herpes-
virus som spres i eksemet (1, 2). Det er en al-
vorlig og sjelden komplikasjon. Tidlig dia-
gnose er viktig for oppstart med antiviral 
behandling, ofte på sykehus.

Forebygging, behandlingsplan  
og opplæring
Eksemutbrudd kan forebygges med fuktig-
hetskremer, vedlikeholdsbehandling med 

Inflammasjonsbehandling
Inflammasjonen behandles topikalt ved 
bruk av steroider eller kalsinevrinhemmere 
(1, 2, 15). Topikale steroider deles inn i fire 
grupper (gruppe I–IV) basert på styrken. Valg 
av steroid avhenger av eksemets alvorlighets-
grad og lokalisasjon, og i mindre grad av 
pasientens alder (tab 2). Ved mildt til mode-
rat eksem vil man komme i mål med milde 
og moderate topikale steroider (gruppe I og 
II). Ved alvorlig eksem vil noen ha behov for 
sterke steroider (gruppe III). Topikale steroi-
der bør brukes proaktivt, startes tidlig og 
brukes intensivt (15), forslagsvis daglig i 1�–�2 
uker. Applikasjon én gang daglig gir omtrent 
like god effekt som to ganger daglig og redu-
serer forekoms ten av bivirkninger (1). Når 
eksemlesjonen er leget, huden er glatt og 
kløen redusert, kan man begynne nedtrap-

Hudbarrierebehandling
Tørr hud er et sentralt trekk ved atopisk ek-
sem (1, 2, 15). Hudbarrierebehandling omfat-
ter bruk av fuktighetskremer (1, 2). Fuktighets-
krem gjenoppretter hudbarrieren, bedrer 
eksemet, medfører færre tilbakefall og redu-
serer behovet for steroider (2). Fuktighetskre-
mer bør brukes minimum morgen og kveld, 
oftere ved behov. Pasienten bør prøve fuktig-
hetskremer med ulikt fettinnhold for å teste 
hvilke som fungerer best. Våtbandasjer kan 
være et nyttig supplement. I 2016 ble en kar-
bamidholdig fuktighetskrem tilgjengelig på 
blå resept for pasienter med diagnosen mo-
derat til alvorlig atopisk eksem. Utgiftene til 
fuktighetskremer som ikke dekkes av blå-
reseptordningen kan søkes refundert etter 
folketrygdloven § 5�–�22. Dette krever legeerklæ-
ring fra spesialist.

Tabell 2  Steroider og alder. Valget baserer seg hovedsakelig på eksemets alvorlighetsgrad og lokalisasjon (2)

Valg av topikale steroider under ulike forhold Barn Voksne

Ikke-sensitive hudområder Gruppe I–III Gruppe II–III

Ansikt Gruppe I–II Gruppe I–II

Behandling av store hudarealer med fare for systemisk 
absorpsjon Gruppe I–II Gruppe II–III

Hudområder som er tildekket av bandasjer, bleie Gruppe I–II Gruppe II–III

Figur 2  En fingertuppenhet er mengden krem som presses ut av en standard tube med 5 mm diameter åpning på 
fingertuppen til en voksen. Dette tilsvarer ca. 0,5 g og er nok til å behandle et areal som tilsvarer to voksne håndflater
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antiinflammatoriske midler og redusert kon-
takt med forverrende faktorer (tab 1).

Behandling av eksemet krever kunnskap og 
ferdigheter fra pasient og omsorgspersoner. 
Pasienten må utstyres med en detaljert skrift-
lig behandlingsplan.

Opplæringsprogrammer for omsorgsperso-
ner har vist seg å forbedre behandlingen, 
 redusere eksemets alvorlighetsgrad og for-
bedre livskvaliteten (1, 2). Ved alle universitets-
sykehusene er det et tilbud om opplæring ved 
eksemskoler som pasienten kan henvises til. 
En viktig informasjonsside på internett er 
 Eksemskolen (16).

Kontrollrutiner og henvisning
De fleste pasienter med atopisk eksem kan 
behandles i primærhelsetjenesten. Behandlin-
gen inkluderer bruk av topikale steroider og 
kalsinevrinhemmere. Nyoppstått eller akutt 
forverring av eksemet krever tett oppfølging. 
Det kan være aktuelt med kontroll etter 1�–�2 
uker for å vurdere behandlings respons og ut-
arbeide ny behandlingsplan. Videre kontroll-
rutiner avhenger av behandlingsresponsen. 
Pasienter med alvorlig, ukontrollert atopisk 
eksem der det stadig kommer residiv uten 
pauser i kortisonsmøringen, må henvises 
 videre til spesialist.

Pasientene og/eller deres foresatte har samtykket til at 
artikkelen og bildene blir publisert.

Vi takker Eva Stylianou og Ingvild Gaare Olstad, 
henholdsvis seksjonsoverlege og koordinator ved 
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet,  
Oslo universitetssykehus, for kritisk gjennomlesing  
av manuskriptet.
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En ung gutt med ufor klar lig  
ho de pi ne og lam mel ser

En ung gutt i slutt en av bar ne sko le-
al de ren ble inn lagt ved bar ne av de-
lin gen med ho de pi ne, lam mel ser og 
re du sert all menn til stand. Grun dig 
so ma tisk ut red ning var nød ven dig 
og nytt ig. Imid ler tid ga den bio -
medisins ke til nær min gen man gel-
full for stå el se av symp to me ne og 
før te til at virk som be hand ling ikke 
kom i gang.

En tid li ge re frisk, fy sisk ak tiv og vel fun-
ge ren de gutt ble inn lagt ved bar ne av-
de lin gen med re du sert all menn til-
stand, ho de pi ne og mus kel svak het i 
ar mer og ben. To uker før inn leg gel sen 
fikk han raskt inn sett en de ho de pi ne, 

lett fe ber, ned satt mat lyst og noen da ger med 
 for bi gå en de ma ge smer ter. I for kant had de han 
hanglet og hatt til ba ke ven den de ho de pi ne i 
3�–�4 må ne der. Fast le gen for ord net tid lig i for lø pet 
Apocillin i ti da ger på grunn av ru bor i hals, men 
det var for øv rig in gen kla re in fek sjons tegn og 
vek ten var sta bil. Det sto in gen ting om flått bitt i 
anam ne sen.

Kom plett so ma tisk un der sø kel se vis te nor ma le 
funn med unn tak av ned satt kraft og sva ke dype 
sene re flek ser i over- og un der eks tre mi te ter samt 
noe veks len de to nus ved tes ting av kraft. Øv rig 
nev ro lo gisk un der sø kel se ga nor ma le funn. Sup-
ple ren de un der sø kel ser in klu dert blod prø ver, 
blant an net he ma to lo gi-, le ver-, nyre og in fek-
sjons pa ra me te re (in klu dert bor re lia IgG- og IgM-
an ti stoff er) og hor mo ner var alle nor ma le. Det 
var nor ma le funn på rønt gen tho rax, ul tra lyd 
ab do men, MR ca put og med ul la, stan dard EEG 
og nev ro gra fi. Spi nal væs ke un der sø kel se vis te hel-
ler ikke unor ma le funn. Spi nal punk sjo nen var 
ukom pli sert, men umid del bart ett er inn gre pet ble 
pa si en tens kraftt ap i bena be ty de lig for ver ret. 
Han slutt et helt å gå og for flytt et seg her ett er i 
rul le stol. Han ble svim mel og uvel når han be las-
tet bena. Fy sio te ra peu ten ob ser ver te at gutt en 
bruk te bena dår lig ved gan ge i pre ke stol, men at 
han el lers had de nor malt be ve gel ses møns ter.

Bar ne le ge ne kon klu der te med at symp to me ne 
ikke kun ne for kla res av kjent so ma tisk syk dom, 
og det ble mis tenkt en funk sjo nell til stand.

Funk sjo nel le til stan der be teg ner kropps li ge 
symp to mer der me di sinsk ut red ning ikke 
 av dek ker noen kjent fy sisk for kla ring (1). 
 Eks emp ler kan være lang va ri ge smer ter, lam-
mel ser, kram per el ler ut matt el se, even tu elt 
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kom bi na sjo ner av det te. Ikke sjel den kan 
 in fek sjon, fy sisk ska de, an nen kjent sam ek si-
s te ren de syk dom, me di sinsk pro se dy re el ler 
kir ur gi være en ut lø sen de fak tor (2). Dett e står 
i kon trast til en van lig opp fat ning om at funk-
sjo nel le til stan der kun skyl des psy ko lo gis ke 
fak to rer.

Mens ut red nin gen på gikk føl te fa mi li en seg godt 
iva re tatt på sy ke hu set. Men da de so ma tis ke 
 un der sø kel se ne ikke ga for kla ring på symp to -
mene, opp lev de de der imot å bli over latt til seg 
selv. Fa mi li en had de en opp le vel se av at de ikke 
fikk in for ma sjon om hvor for gutt en slutt et å gå 
ett er spi nal punk sjo nen og om lam mel se ne var 
va ri ge. De opp lev de at le ger og an net hel se per so-
nell ba ga tel li ser te symp to me ne ved å gi utt rykk 
for at det egent lig ikke feil te pa si en ten noe og at 
det ikke var noen fy sis ke grun ner til lam mel se ne. 
Sam ti dig ble and re al vor li ge dia gno ser frem satt 
(for eks em pel kro nisk ut matt el ses syn drom, CFS/
ME), uten at pa si en ten og for eld re ne opp lev de at 
dett e ble be grun net el ler for klart nær me re.

Gutt en ble ut skre vet med ved va ren de kraft svikt 
i bena, ho de pi ne, sli ten het og i rul le stol. Fy sio -
tera peu ten hen vis te ham til opp føl ging hos kom-
mu nal fy sio te ra peut, og det ble av talt po li kli nisk 
kon troll hos bar ne le gen ett er ca. to må ne der. Kort 
tid ett er ut skriv ning ble gutt en li ke vel vur dert 
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 fle re gan ger ved bar ne po li kli nik ken på grunn av 
ved va ren de symp to mer og der for stor be kym ring 
hos for eld re ne. Tid li ge re so ma tis ke vur de rin ger 
ble opp rett holdt. Han ble opp ford ret til å gjen-
opp ta nor mal ak ti vi tet og sko le gang. Sam ti dig 
ble han hen vist til vur de ring av mu lig kro nisk 
ut matt el ses syn drom ved et an net sy ke hus og fikk 
time der ti uker frem i tid. Han ble også hen vist 
til psy kisk hel se vern for barn og unge (BUP).

Når en pa si ents symp to mer ikke lar seg for-
kla re av på vis bar syk dom, er vår er fa ring at 
man ge bar ne le ger kon klu de rer med at sym-
p to me ne er psy kisk be tin get og der for uten-
for de res fag- og an svars om rå de. Vår er fa ring 
er at pa si en te ne ofte blir ut skre vet fra sy ke -
huset uten å få en full god for kla ring på pla -
gene og uten an net til bud enn spo ra disk po-
li kli nisk opp føl ging hos bar ne le ge el ler fast -
lege. Noen blir hen vist til opp føl ging i psy kisk 
hel se vern uten at fa mi li en for står hvor for. 
Man ge pa si en ter og fa mi li er fø ler seg mis-
trodd og av vist (3, 4).

An tyd nin gen om at pa si en ten kun ne ha 
kro nisk ut matt el ses syn drom med før te økt 
be kym ring i fa mi li en. For eld re ne fryk tet at 
søn nen ville bli dår li ge re hvis han gikk på sko-
len el ler an streng te seg på and re må ter. De var 
også be kym ret for om det var spi nal punk sjo-
nen som had de for år sa ket lam mel sen og om 
det var blitt en per ma nent ska de. Spørs må -
lene for ble ube svar te, tro lig på grunn av man-
gel full kom mu ni ka sjon mel lom for eld re ne og 
le ge ne. For eld re ne var åpne for hen vis nin gen 
til barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk, 
men var i tvil om dett e var et eg net til bud til 
søn nen. De opp fatt et symp to me ne hans som 
fy sis ke.

I ven te ti den had de fa mi li en noen ti mer hos fast-
le gen, som var til gjen ge lig og støtt en de, men 
sam ti dig av ven ten de til an nen lin je tje nes tens 
 vi de re ut red ning. Gutt en fikk opp føl ging fra kom-
mu ne fy sio te ra peut, men både fy sio te ra peu ten og 
for eld re ne var usik re på hvor mye han bur de be-
ve ge seg og trene på å gå. De var red de for at til-
stan den kun ne for ver re seg, og for eld re ne råd -
førte seg med bar ne le gen på sy ke hu set. Der fikk 
de be skjed om at han kun ne drive gåtrening og 
gå på sko len, even tu elt ha kor te sko le da ger, uten 
at de fikk nær me re in struk ser. Sko len og for eld -
rene laget en plan om at han skul le være på sko-
len én time tre da ger i uken. Ho de pi nen økte 
imid ler tid ved en hver an stren gel se, og til ste de -
værel sen på sko len va ri er te be ty de lig. Gutt en 
 or ket lite fy sio te ra pi og so si alt sam vær med ven-
ner og han til brak te man ge ti mer for an skjerm 
(TV, da ta spill). Hjem me for flytt et han seg ved å 

krab be og ute bruk te han rul le stol. Det var in gen 
bed ring å spo re, sna re re ble han grad vis ver re. 
Be kym rin gen i fa mi li en økte.

Det ble igang satt opp føl ging ved lo kal barne- 
og ung doms psy kia trisk po li kli nikk, to talt seks 
sam ta ler. I ho ved sak be sto dis se av anam ne se, 
kart leg ging av psy ko so si al si tua sjon samt støtt e-
sam ta ler. Det ble kon klu dert med at han ikke  fyl te 
kri te ri er for en bar ne psy kia trisk dia gno se. Si den 
han had de fun gert godt so si alt frem til det ak tu-
el le og det ikke frem kom åpen ba re fa mi li æ re be-
last nin ger, vur der te psy kia ter at det mest sann-
syn lig fore lå et so ma tisk grunn lag for til stan den. 
Psy kia te ren til bød vi de re støtt e sam ta ler, men 
 fa mi li en føl te seg li ke vel mak tes løs. De opp lev de 
at fag folk had de for skjel lig for stå el se av bar nets 
symp to mer og ga mot stri den de og ukla re råd.

Da gutt en om si der ble vur dert po li kli nisk av 
barne nev ro log på et an net sy ke hus, ble kro nisk 
ut matt el ses syn drom av kref tet. Symp to me ne ble 
frem de les opp fatt et å være funk sjo nel le. Han ble 
hen vist til tverr fag lig ut red ning på sam me sy ke-
hus og inn lagt ti må ne der ett er symp tom de but.

Si den han var grun dig ut re det på lo kal sy ke -
huset, var det ikke in di ka sjon for yt ter li ge re 
 so ma tisk ut red ning ut over ny nev ro lo gisk un der-
sø kel se og orien te ren de blod prø ver. Alle vis te nor-
ma le funn. Det ble gjen nom ført bar ne psy kia trisk, 
kog ni tiv og fy sio te ra peu tisk ut red ning. Det tverr-
fag li ge tea met kon klu der te med at pa si en ten  fyl te 
kri te ri e ne til dia gno se ne dis so sia tiv mo to risk for-
styr rel se og ved va ren de somatoform smer te til-
stand.

Ved ved va ren de somatoforme og dis so sia ti ve 
til stan der kom mer bar nets sår bar het i kom-
bi na sjon med be last ning til utt rykk som ved-
va ren de kropps li ge symp to mer (1). Det kan 
dreie seg om fy sisk be last ning (syk dom, ska-
der, in fek sjo ner), fø lel ses mes sig be last ning og 
be las ten de livs hen del ser. Til stan de ne er ut-
trykk for at pa si en ten er over be las tet. Ofte er 
det snakk om sum men av fle re mind re be last-
nin ger (5). Ved dis so sia tiv mo to risk for styr -
relse er det mus ku la tur og be ve gel se som er 
på vir ket. Til stan de ne lar seg ikke for kla re av 
på vis bar, kjent ska de el ler syk dom, og pa si en-
ten kan ikke kon trol le re symp to me ne.

I sam ta le med fa mi li en kom det frem at både mor 
og barn var vare og engs te li ge for kropps li ge 
symp to mer. Fa mi li en opp lev de gutt ens syk doms-
bil de, om sten dig he ter rundt inn leg gel sen og sel ve 
spi nal punk sjo nen som dra ma tisk. I sam me tids-
rom mått e fa mi li en for hol de seg til al vor lig syk-
dom hos en an nen nær på rø ren de. Slik vi vur de-
rer det, før te den to ta le si tua sjo nen til en uhånd-
ter lig fø lel ses mes sig over be last ning for gutt en, 

som igjen bi dro til at lam mel se ne opp sto. Ett er 
hvert var det and re fak to rer som i sam spill bi dro 
til opp rett hol del se og for ver ring.  Ved va ren de 
 be kym ring og usik ker het hos både gutt og for -
eldre, for eld re nes symp tom opp merk som het og 
be skytt en de til rett e leg ging, samt hel se ve se nets 
man gel ful le kunn skap og hånd te ring var alle 
opp rett hol den de fak to rer.

Må let med tverr fag lig ut red ning er å ar bei de 
frem en hel het lig, biopsykososial for stå el se av 
symp to me ne sam men med pa si ent og for -
eldre. Gjen nom å iden ti fi se re vik ti ge opp rett-
hol den de fak to rer kan man leg ge en be hand-
lings plan for vi de re opp føl ging.

Den biopsykososiale mo del len gir en hen-
sikts mes sig ram me for for stå el se og be hand-
ling av den ne type til stan der (6). Iføl ge mo del-
len kan syk dom og symp to mer for stås som 
re sul tat av et dy na misk sam spill mel lom bio-
lo gis ke, psy kis ke og so si a le fak to rer som kan 
dis po ne re for, ut lø se og opp rett hol de pa si en-
tens symp to mer. At mo del len er dy na misk, 
in ne bæ rer at and re fak to rer og me ka nis mer 
kan opp rett hol de pla ge ne enn det som ini tialt 
bi dro til å ut lø se dem (6).

Pa si ent grup pen vi her snak ker om, tren ger 
hel het lig, mul ti mo dal og in di vi du elt til pas set 
be hand ling (5, 7). Be hand lin gen kan in ne -
bære at til tak på bar nets sko le, i hjem met og 
på fri ti den kom bi ne res med fy sio te ra pi, til-
bud om psy ko lo gisk/fa mi lie te ra peu tisk be-
hand ling og/el ler me di ka men tell be hand ling.

Det ble etab lert en sam ar beids grup pe hvor for-
eld re, sko le, barne- og ung doms psy kia trisk po li-
kli nikk, pe da go gisk-psy ko lo gisk tje nes te og fy sio-
te ra pi tje nes te var re pre sen tert. Fast le gen skul le 
helst ha del tatt på mø te ne for å iva re ta det me di-
sins ke per spek ti vet, men had de ikke an led ning. 
Fast le gen var imid ler tid godt orien tert om pa  sien-
ten og var til gjen ge lig ved be hov.

Gutt en had de gode lære for ut set nin ger, men 
treng te li ke vel et til rett e lagt sko le til bud. Det ble 
laget en plan for grad vis opp trap ping av ti den 
han skul le til brin ge på sko len og til pas ning av det 
fag li ge inn hol det. I ste det for å mått e ta igjen 
 læ ring han had de gått glipp av, fikk han hjelp til 
å bli «hek tet på». For å sen ke krav og press med 
hen syn til sko le fag, had de han be hov for fri tak fra 
lek ser og prø ver i en pe ri ode.

Gutt en fikk ukent lig opp føl ging fra kom mu nal 
fy sio te ra peut. Over tid had de han ut vik let frykt og 
veg ring for å bru ke bena. Fy sio te ra peu ten unn-
gikk symp tom rett et gåtrening for å re du se re opp-
merk som het mot symp to met og for sterk ning av 
pla ge ne. I ste det ble det fo ku sert på lek ba ser te 
ak ti vi te ter med ut gangs punkt i gutt ens in ter es ser 
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og funk sjons ni vå. Han ble grad vis trygg på at det 
var mu lig å bru ke krop pen uten å bli ver re.

Pa si en ten had de be hov for opp føl ging ved 
barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk, men 
ikke i form av in di vi du al te ra pi. Ett er den lan ge 
syk doms pe ri oden var det vik ti ge re å leg ge til  rett e 
for gjen opp ta gel se av nor ma le hver dags ak ti vi te-
ter og styr ke hans iden ti tet som frisk. Dett e ble 
for mid let til for eld re ne i egne vei led nings sam -
taler ved po li kli nik ken. De fikk også hjelp til å 
hånd te re egen be kym ring, ned to ne symp tom opp-
merk som het og gjen opp ta et nor malt fa mi lie liv.

Tre uker ett er den tverr fag li ge ut red nin gen og 
rask opp start av tverr fag lig opp føl ging lo kalt 
 be gyn te gutt en å gå igjen. I de på føl gen de må ne-
de ne gjen opp tok han grad vis del ta gel se i sko le 
og ak ti vi te ter. Bed rin gen fort satt e, og ett er ytt er-
li ge re ti må ne der var han symp tom fri og fullt til-
ba ke på sko le og i ak ti vi te ter.

Dis ku sjon

Pa si ent his to ri en vi ser hvor dan bar nets sår bar-
hets fak to rer i kom bi na sjon med uli ke be last-
nin ger ut løs te et sam men satt symp tom bil de. 
Vi vil i det føl gen de rett e opp merk som he ten 
spe si elt mot hvor dan hel se ve se nets mang -
lende kunn skap og hånd te ring bi dro til for-
ver ring og et lang truk kent for løp.

Det er en ut bredt mis for stå el se, både blant 
fag folk og i be folk nin gen, at fra vær av på vis-
bar fy sisk syk dom be tyr at symp to me ne kun 
er «psy kis ke» og der med ikke re el le kropps li ge 
pla ger. Den bio me di sins ke syk doms tra di sjo-
nen som skil ler skarpt mel lom fy sisk og psy-
kisk syk dom, er ueg net i hånd te ring av pa -
sien ter med til sy ne la ten de ufor klar li ge 

kropps li ge symp to mer. I dag vet vi at sli ke 
symp to mer er re sul tat av et sam spill mel lom 
bio lo gis ke, psy ko lo gis ke og so si a le fak to rer (1, 
4, 7).

Hvem som har an sva ret for opp føl gin gen 
av unge pa si en ter med «ufor klar li ge» kropps-
li ge symp to mer, er i dag dår lig av klart. Man ge 
blir kas te bal ler mel lom uli ke fag pro fe sjo ner. 
At pa si en te ne vur de res av spe sia list ett er spe-
sia list uten at hel he ten iva re tas, bi drar til at 
man får en frag men tert og man gel full for stå-
el se av bar nets til stand. Fa ren øker for at man 
iverk sett er unø dig ut red ning og uvirk som me 
til tak. Dett e er uhel dig når vi vet at tid lig dia-
gnos tikk og be hand ling bed rer pro gno sen og 
fo re byg ger et lang truk kent og in va li di se -
rende for løp (7).

En god me di sinsk vur de ring hand ler ikke 
bare om å på vi se el ler av kref te so ma tisk syk-
dom. Når so ma tisk syk dom ute luk kes, må 
fa mi li en gis en me nings full for kla ring på bar-
nets symp to mer. Også i psy kisk hel se vern ser 
vi at pa si ent grup pen ofte mø ter man gel full 
for stå el se og opp føl ging. Man ge pa si en ter blir 
av vist der som de ikke opp fyl ler kri te ri e ne til 
en psy kia trisk dia gno se. Fag folk er ofte usik re 
på hvor dan pla ge ne skal for stås når bar net 
ver ken har åpen ba re psy kis ke symp to mer 
 el ler man fin ner et kjent so ma tisk grunn lag 
for pla ge ne. Hvor dan hel se per so nell kom mu-
ni se rer over for pa si ent og på rø ren de har vist 
seg å være av av gjø ren de be tyd ning for for løp 
av uav klar te, fy sis ke pla ger (8). Å av vi se, ba ga-
tel li se re el ler sig na li se re at bar nets symp to-
mer ikke er re el le, opp le ves dypt kren ken de 
og kan bli en sterkt opp rett hol den de fak tor.

Be hand ling av den ne pa si ent grup pen kre-
ver tverr fag lig sam ar beid mel lom so ma tisk 
og psy kisk hel se vern, sko le og and re in vol -

verte in stan ser. Fel les for stå el se av til stan den 
og enig het om opp føl ging er av gjø ren de for 
å lyk kes. Tverr fag lig het in ne bæ rer at in vol -
verte fag per so ner har gjen si dig dia log og 
sam ar beid, ikke at in for ma sjon kun ut veks les 
i skrift li ge hen vis nin ger. Vårt inn trykk er at 
da gens hel se ve sen ikke har er fa ring med el ler 
pri ori te rer tverr fag lig sam ar beid rundt den ne 
pa si ent grup pen. Noen mu li ge for kla rin ger 
kan være man gel full kunn skap, mang len de 
til ste de væ rel se av psy kia trisk kom pe tan se i 
bar ne av de lin ge ne, an svars fra skri vel se, tids-
press og dår lig øko no misk inn tje ning.

Vi har også inn trykk av at spe sia list hel se tje-
nes ten i for stor grad fo ku se rer på ut red ning 
og dia gnos tikk av den ne pa si ent grup pen, og 
i mind re grad på be hand ling. Dett e over la tes 
til fast le gen, som ofte ikke mak ter å iva re ta 
pa si en te ne ale ne. Også sko le ne blir gjer ne stå-
en de ale ne uten støtt e fra hel se per so nell i 
opp føl gin gen av barn og unge som ikke kla rer 
å gå på sko len. Slik bi drar hel se tje nes ten til 
mang len de til frisk ning.

Vår er fa ring er at pa si en ter med funk sjo -
nelle til stan der bør hånd te res både i pri mær- 
og se kun dær hel se tje nes ten. Tverr fag lig het og 
biopsykososial til nær ming ford rer ikke nød-
ven dig vis inn leg gel se i sy ke hus. Lo kal mil jø-
ene byr på over sikt lig het, kor te kom mu ni ka-
sjons lin jer og gir bed re ram mer for tverr fag-
lig ar beid. Dett e ford rer imid ler tid økt kunn-
skap og kom pe tan se om pa si ent grup pen på 
alle ni vå er i hel se tje nes ten.

Pa si en ten og hans fore satt e har sam tyk ket til at ar tik ke len 
blir pub li sert.

Mott att 23.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 26.5.2018,  
god kjent 13.6.2018.
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Pul mo nal ar te rio ve nøs mal for ma sjon

Det 3D-re kon stru er te CT-bil det vi ser her 
kom plek se pul mo na le ar te rio ve nø se 
mal for ma sjo ner – en unor mal kom-
mu ni ka sjon mel lom pulmonalarte-

rier og pulmonalvener – hos en mann i 30-åre-
ne som ble inn lagt grun net akutt dys pné.

Til stan den er as so siert med sig ni fi kant mor-
bi di tet og mor ta li tet i form av hjer ne slag og 
ce re bra le ab sces ser som kan fore kom me hos 
opp til 70 % av dem som har kom plek se mal-
for ma sjo ner (1).

Dett e er en sjel den til stand. Es ti mert pre va-
lens er ca. 38 per 100 000 (2). Til stan den er ofte 
as so siert med den do mi nant ar ve li ge syk dom-
men Os ler-We ber-Rendus syn drom, hvor mer 
enn 1 av 4 har pul mo na le ar te rio ve nø se mal-
for ma sjo ner (1). Vår pa si ent had de in gen 
symp to mer el ler fa mi lie anam ne se som ty det 
på dett e syn dro met.

Pa si en ten var tid li ge re ope rert for en in tra-
kra ni al ab scess, men el lers frisk. Symp to me ne 
ved inn komst var dys pné, svim mel het, tå ke-
syn og ho de pi ne. Ok sy gen met ning på rom luft 
var ca. 80 %, for øv rig nor ma le ver di er, blod-
prø ver og funn ved kli nisk un der sø kel se.

Grun net mis tan ke om re si div av ab scess ble 
det re kvi rert CT ca put, hvor det ble på vist 
post ope ra ti ve for and rin ger. Det ble ut ført CT 
tho rax med lungeemboliprotokoll til tross for 
ne ga tiv D-di mer. Den ne på vis te fle re di la ter te 

ar te ri er og ve ner på subsegmentnivå og 
 leng re pe ri fert dor salt i venst re over lapp og 
un der lapp. Fle re ste der var det kom mu ni ka-
sjon mel lom dis ta le kar gre ner på ar te rie- og 
vene si den. Fun ne ne var for en lig med pul mo-
na le ar te rio ve nø se mal for ma sjo ner.

Pa si en ten ble hen vist til Riks hos pi ta let, 
hvor det ble gjen nom ført kilereseksjon. Et be-
hand lings al ter na tiv er coiling. Valg av be-
hand ling sty res av angioarkitektur og vur de-
ring av strå le be last ning.

Pul mo na le ar te rio ve nø se mal for ma sjo ner 
på vi ses of test ved screen ing av asymp to ma-
tiske pa si en ter med fa mi lie anam ne se for 
 Oslers syn drom el ler som et til fel dig funn ved 
ra dio lo gis ke un der sø kel ser (1). Til stan den bør 
vur de res som diff e ren si al dia gno se ved epi-
staxis, ufor klar lig dys pné og hy pok se mi. I til-
legg må pa si en ter med hjer ne slag el ler hjer ne-
ab scess som har fått på vist mal for ma sjo ner 
på CT el ler lungenoduli på rønt gen tho rax, 
vur de res for til stan den (1).

Sto re mal for ma sjo ner kan av og til på vi ses 
ved rønt gen tho rax. CT, MR og kon trast-ekko 
er li ke vel best eg net til de tek sjon og opp føl-
ging av mal for ma sjo ne ne (1).

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

Mott att 29.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 11.6.2018,  
god kjent 18.6.2018.

LINN AS SKILDT
linass-vvhf@vestreviken.no
er lege i spe sia li se ring i ra dio lo gi og job bet tid-
li ge re ved Bil de dia gnos tisk av de ling, Dram men 
sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIL JE WET TING
er spe sia list i ra dio lo gi og over le ge ved Bil de dia-
gnos tisk av de ling, Dram men sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter

ANDERS FJELD
er spe sia list i ind re me di sin og i lun ge me di sin  
og er over le ge ved Me di sinsk av de ling, Dram men 
sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Gossage JR, Man del J, Fin lay G. Pul mo nary arterio- 

venous mal for ma tions. https://www.uptodate. 
com/contents/pul mo nary-arteriovenous- 
mal for ma tions-clin i cal-fea tu res-and-di ag nos tic-
eva lua ti on-in-adults (18.6.2018).

2 Nakayama M, Nawa T, Chonan T et al. Prev a lence  
of pul mo nary arteriovenous mal for ma tions as 
es ti mat ed by low-dose thoracic CT screen ing. 
In tern Med 2012; 51: 1677�–�81. 



126 4 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  13,  2018;  138126 4

MEDISIN OG TALL

Validitet

Statistikere elsker variasjon. 
Analyser av variasjon gir oss  
p-verdier, standardavvik og kon- 
fidensintervaller. Men hvilken 
nytte har dette hvis målingen 
ikke er valid? Nytteverdien 
forutsetter validitet, og uten 
validitet vet vi ikke om målingen 
måler det vi ønsker å måle.

Hvis vi gjentar en måling ved like betingelser, 
er det betryggende å få like resultater. Målin-
gen viser høy repeterbarhet eller reproduser-
barhet, noe vi uttrykker som reliabilitet (1). 
God reliabilitet er likevel til liten hjelp hvis 
målingen er systematisk feil eller måler noe 
annet enn det vi ønsker. En vekt kan gi iden-
tiske resultater ved gjentatte målinger, men 
hvis den alltid viser for lav verdi, er det likevel 
en dårlig måling. Tilsvarende er et spørre-
skjema med reproduserbare resultater lite 
nyttig hvis spørsmålene ikke er relevante for 
det vi ønsker å måle (fig 1).

Validitet av måleinstrumenter
Vi har statistiske prosedyrer for å teste validi-
teten av tekniske måleinstrumenter. Målinger 
som høyde, vekt, glukose i blod og blodtrykk 
kan vi sammenligne og teste opp mot stan-
darder, referanseverdier og referansemetoder. 
Et systematisk avvik fra standarden angir 
mangel på validitet. Avvik og variasjon for 
tekniske måleinstrumenter skal rutinemessig 
undersøkes med fastlagte prosedyrer og sta-
tistiske metoder.

Validitet av kliniske fenomener
Mange kliniske fenomener kan ikke måles med 
en enkel laboratorietest. Smerte, kvalme, dep- 
resjon eller utmattelse er eksempler på slike 
fenomener. Foruten klinisk skjønn, kunnskap 
og erfaring, kan vi bruke standardiserte meto-
der som strukturerte intervjuer og spørreskje-
maer for å tallfeste slike fenomener.

En systematisk kartlegging av validiteten av 
et spørreskjema er viktig (2). Dette gjelder spe-
sielt hvis vi oversetter et spørreskjema fra et 
annet språk, bruker et eksisterende spørre-
skjema på en annen pasientgruppe eller lager 
et helt nytt et. Hvert spørsmål skal måle et 
spesifikt fenomen. For spørreskjemaer kaller 
vi ofte slike fenomener for et konstrukt. Ideelt 
sett bør flere spørsmål uttrykke nyanser av et 

spesifikt konstrukt. Er vi interessert i en gra-
deringsskala for utmattelse, bør det være flere 
spørsmål relatert til ulike nyanser av utmat-
telse. Vi bruker resultatene fra disse spørs- 
målene til å estimere en graderingsskala for 
utmattelse.

Det at spørsmålene virker rimelige og for-
nuftige, er en god begynnelse, men sjelden et 
tilstrekkelig bevis for validitet. Tre sentrale 
vurderinger av validiteten av spørreskjemaer 
er innholds-, konstrukt- og kriterievaliditeten. 
Innholdsvaliditeten (content validity) uttryk-
ker i hvilken grad utvalget av spørsmål dekker 
alle dimensjoner av det fenomenet vi ønsker 
å måle. Den kan til dels vurderes uten formelle 
statistiske analyser (face validity). Konstrukt-
validiteten (construct validity) uttrykker om 
spørreskjemaet måler det det er ment å måle. 
En relevant undersøkelse av konstruktvalidi-
teten er sammenhengen med assosierte feno-
mener, for eksempel om depresjonsspørsmå-
lene viser assosiasjon med tretthet og hode-
pine. Kriterievaliditeten (criterion validity) 
uttrykker hvor godt målingen korrelerer med 
eller predikerer en annen valid og observer-
bar variabel (ofte kalt en kriterievariabel), for 
eksempel hvorvidt resultater fra et spørre-
skjema om smerte er relatert til forventet 
smerte ved ulike kliniske tilstander (3).

Indre og ytre validitet
Indre validitet uttrykker at resultatene er kor-
rekte og gyldige for det studerte utvalget. 
Randomiserte studier har ofte høy indre vali-
ditet på grunn av randomiseringen og defi-
nerte inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
Derimot er det usikkert om resultatene er 
gyldige for andre pasientgrupper. Ytre validi-
tet angir i hvilken grad resultatene er gyldige 
under andre betingelser og for andre utvalg 

– altså generaliserbarheten. Valg av studie- 
design kan bli en avveining ut ifra ønsket om 
indre eller ytre validitet (4).

Høy reliabilitet er ikke nok
Høy reliabilitet er bra, men målinger med lav 
reliabilitet kan likevel gi verdifull informa-
sjon. Vi trenger bare et større utvalg for å få 
statistisk sikre estimater. Lav validitet er mer 
kritisk. Hvis målingen er systematisk feil eller 
måler noe annet enn det vi tror den måler, 
gjør større utvalg situasjonen verre. Vi blir 
statistisk sikrere på et ikke gyldig resultat.
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Figur 1  Vurdering av validitet. Høy reliabilitet er ikke nok. Uten høy validitet vet vi ikke om målingen måler det vi ønsker 
å måle
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Spei den de sjefl e ge

Gre te Dam berg har en unik ut kikks post over vel ferds sta ten som sjefl e ge i Nav. Ar beids me di si ne ren 
 leder eta ten frem over i di gi ta li se rin gens tids al der, men tror ikke le ge ne vil bli over flø di ge.

Hun ven ter ikke i re sep sjo nen, 
men fin ner selv vei en opp til 
mø te rom met in nerst i Le ge-
nes hus. Det er kan skje ikke 
an net å for ven te når man 
in ter vju er en gam mel spei der. 

Ka len de ren hen nes har vært nok så tett i det 
sis te. Nå er det fredag ett er lunsj, og hun har 
tatt seg tid til både kaff e og en prat om li vet 
på top pen i vel ferds sy ste met.
– Hvor for valg te du å bli lege?

– Jeg had de vel lyst til å jobbe med men-
nes ker. Og så viss te jeg litt om hva yr ket 
in ne bæ rer.

Ett er gym na set stu der te hun psy ko lo gi  
og job bet som pleie as si stent.

– På Sunn aas ble også as si sten te ne in klu-
dert, vi fikk være med på in tern opp læ rin gen 
for le ger. Det var mo ti ve ren de.
– Du er fra As ker, men stu der te i Tromsø?

– Jeg kom inn der først, og be stem te meg 

raskt for å takke ja. Det har jeg ald ri ang ret 
på, jeg ble bitt av Nord-Norge-ba sil len. Vi var 
40 på kul let og vi ble godt kjent med hver-
and re og med lo kal mil jø et. Jeg har vært 
spei der i man ge år, og ble med i den lo ka le 
spei der for en in gen.
– Du er glad i na tu ren?

– Jeg er ikke noen topp tur fan tast, men jeg 
li ker godt å være ute. Som spei der drev jeg 
le der opp læ ring i hele re gi o nen, og det var 
ar tig å bli kjent med lands de len.
– Har du all tid vært spei der?

– Ja, jeg be gyn te som li ten. Vi var en spei-
der fa mi lie på fem.

Spei din gen før te også til at hun fant sin 
livs led sa ger.

– Ett er tur nus dro jeg til ba ke til nord,  
på grunn av en spei der le der som holdt til  
i Karls øy. Jeg ble all menn le ge der. Man mått e 
rei se i båt for å kom me ut dit, og det var  
et sted man mått e ta man ge selv sten di ge 

av gjø rel ser som lege. Det var hel dig vis lett  
å få råd fra sy ke hu set i Tromsø, men det var 
skik ke lig all menn me di sin – med snø scoot er 
og le ge båt. Da man nen skul le stu de re sør på, 
treng te Dam berg ny jobb.

– Det var le dig stil ling som be drifts le ge 
hos Te le ver ket, og det så in ter es sant ut. Det 
er jo ofte litt til fel dig hva man blir her i li vet.
– Hva gjor de du som be drifts le ge?

– Stil lin gens inn hold har end ret seg mye 
si den jeg be gyn te. På den ti den var det fle re 
ind re me di si ne re an satt, og de drev med 
både hel se kon trol ler og forsk ning. Ett er 
hvert end ret vi be drifts hel se tje nes ten til en 
mer mål rett et virk som het. Vi job bet sy ste-
ma tisk med de som had de vært ut satt for 
blant an net as best og bly, med AKAN og  
med ar beids mil jø ut ford rin ger. Vi var an satt 
i be drif ten og fun ger te som råd gi ve re.
– Så ble Te le ver ket til Te le nor?

– Det er en stor over gang for en be drift å gå 
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fra å være stats eid til å bli en pri vat virk som-
het. Topp le de ren tok med seg re pre sen tan ter 
for be drifts hel se tje nes ten på in for ma sjons-
mø te ne. Vi fo ku ser te på hel se, ar beid, end-
ring – og noen har sagt at det bi dro po si tivt. 
Le del sen had de øye for hel se as pek tet. En så 
stor om or ga ni se ring er en be last ning for de 
an satt e. Ikke alle syn tes det var like en kelt.
– Ar beid er vik tig for hel sen?

– I en omorganiseringprosess blir an satt e 
ut ryg ge, det er na tur lig.
– Er ned be man ning kre ven de, når folk mis-
ter job ben?

– Det er van ske lig, selv om det ikke er 
be drifts hel se tje nes ten som tar stil ling til 
hvem som må gå. Det var hel ler ikke ak tu elt 
for le del sen å kom me til meg og «be» om 
ufø re trygd på noens veg ne.

Di gi ta li se ring
En kol le ga har nevnt at di gi ta li se ring er et 
vik tig stikk ord hvis man skal snakke med 
Dam berg om jobb.

– Sam fun net di gi ta li se res, og snart er det 
bare di gi tal post som vil bli be nytt et. Det gir 
sto re mu lig he ter, men må vi ikke glem me 
de som ikke er med på di gi ta li se rings lø pet.
– Hvem er det som ikke hen ger med?

– Det er fak tisk noen som ikke øns ker  
å «være di gi ta le». Da har du krav på å få in for-
ma sjon på gam mel dags måte. I Nav mott ar vi 
man ge le ge er klæ rin ger, og vi fore trek ker å få 
alt di gi talt. Det eff ek ti vi se rer vårt ar beid, og vi 
tror vi kan eff ek ti vi se re også for le ge ne. Sy ke-
hu se ne er dess ver re ikke på hel se nett et ennå.
– Hvor for be gyn te du i Nav?

– Jeg be gyn te i Riks tryg de ver ket ett er å ha 
vært as si stent le ge ved Riks hos pi ta let. Stil-

lings ut lys nin gen så spen nen de ut, og jeg har 
vært der si den. Etterhvert ble vi en del av Nav. 
Jeg sy nes egent lig all tid job be ne mine har 
vært me nings fyl te. Er du lege har du stort 
sett in ter es san te ut ford rin ger å gri pe tak i.
– Hvor mye hel se er det i ar beid – og mot-
satt?

– Det kan være beg ge de ler. Forsk ning 
vi ser at ar beid nor malt er hel se frem men de. 
Fal ler du ut av ar beids li vet, blir øko no mi en 
dår li ge re og selv til li ten la ve re. Men hvis 
ar bei det skal være hel se brin gen de, ford rer 
det et fun ge ren de ar beids mil jø. Er det sto re 
kon flik ter i til knyt ning til job ben, så kan det 
gå på hel sen løs. Vi er opp tatt av at man skal 
være i ar beid hvis man kan. Hvis hel sen 
til la ter det.

Sy ke fra væ ret
– Det ble ny lig gjen nom ført et for søk med 
an nen hånds vur de ring ved sy ke fra vær, men 
det had de in gen eff ekt?

– Jeg vet ikke hvor for, kan skje ble det en 

util sik tet se lek sjon av pa si en ter når det var 
fri vil lig å møte opp. Noen fast le ger satt e pris 
på en an nens blikk på pa si en te ne.
– Det er kan skje van ske lig å mene så mye om 
sy ke fra væ ret i din po si sjon, men er det 
ge ne relt for høyt?

Hun smi ler.
– I min po si sjon sier jeg in gen ting om det, 

hum rer hun. – Nei, det er van ske lig å mene 
noe. Vi had de en kraf tig re duk sjon i 2004,  
da ble det gjen nom ført noen end rin ger  
i reg le ne. Ett er det har fra væ ret lig get nok så 
sta bilt, og pro blem stil lin gen er høyt plas sert 
på agen da en til po li ti ker ne. Jeg kun ne nok 
øns ket meg at noen kun ne vært litt mer på 
jobb.

– Er du be kym ret for vel ferds sta ten i åre ne 
frem over hvis sy ke fra væ ret fort sett er på 
sam me nivå?

– Det blir jo fær re i ar beid i for hold til 
mott a ke re av yt el ser. Hvert år kos ter sy ke -
fravæ ret 40 mil li ar der kro ner, og i til legg 
kom mer ar beids gi ver nes ut gif ter.

– Det er mye pen ger.
– Ja, Nav for val ter en tred je del av stats bud-

sjett et. Det drei er seg om yt el ser fra vug ge til 
grav; for eld re pen ger, sy ke pen ger, al ders pen-
sjon og grav ferds støtt e. Po li ti ker ne sier klart 
at fle re må jobbe, og at fær re må få yt el ser.
– Er det ikke egent lig vel dig man ge i Norge 
som job ber, ikke minst er kvin ne an de len 
høy?

– Det er en teo ri at vi har høyt sy ke fra vær 
for di man ge kvin ner job ber, og sta tis tik ken 
in di ke rer en viss sam men heng.
– Er det mu lig å få fle re i ar beid?

– Jeg kan ikke alt om be hand ling om rygg-
vondt, men den stør ste an de len som er 
syk meldt er det på grunn av mus kel-og 
skje lett li del ser, samt lett e re psy kis ke li del ser. 
Om noen av dis se pa si en te ne kun ne vært litt 
mer i jobb, det er spørs mål vi sta dig stil ler 
oss.
– Sam ti dig som fle re skal i jobb, skal ar beids-
li vet eff ek ti vi se res og an tall stil lin ger re du se-
res. Blir det nok job ber til folk i åre ne som 
kom mer?

– Jeg hå per det, men det blir kan skje and re 
ty per job ber. Kom pe tan se er vik tig, og 
 ma nu elt ar beid blir det kan skje mind re av.
– Hva tror du er en trygg jobb for frem ti den?

– Jeg vet ikke.
– Hva med le ge ne?

– Jeg tror man fort satt skal møte men nes-
ker an sikt til an sikt. Kuns tig in tel li gens blir 

«Jeg kunne nok ønsket meg  
at noen kunne vært litt mer  
på jobb»
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sik kert et hjelpe verk tøy som vi kan støtt e oss 
til i dia gnos tikk og be hand ling. Det er ikke 
godt å vite hvor dan ut vik lin gen blir, vi får 
bare hen ge på og føl ge med.
– Er det van ske lig å være lege i Nav?

– Skal vi opp rett hol de vel ferds sta ten, må  
vi vekt leg ge sam ar beid. Le ger er vik ti ge som 
pre miss le ve ran dø rer for Nav. Vi leg ger le ge-
er klæ rin ge ne til grunn når ved tak skal fatt es 
og når vi skal føl ge opp bru ker ne, som vi 
kal ler dem. Le ge ne i Nav er vik ti ge i sam -
arbei det med hel se ve se net og med å hjelpe 
saks be hand ler ne i tolk ning av me di sins ke 
vur de rin ger. Dett e er en an nen måte å bru ke 
den me di sins ke kunn ska pen på enn i kli nik-
ken – me nings fylt, og noen gan ger van ske lig.
– Er det noe du øns ker deg fra le ge ne?

– Som nevnt godt sam ar beid, og at man 
ten ker mu lig he ter til tross for hel se be grens-
nin ger. Jeg sy nes vi al le re de kom mu ni se rer 
godt, og jeg hå per at også le ge ne er ri me lig 
for nøy de med Nav.
– Jeg har fylt ut en søk nad om for eld re  permi-
sjon, men det var ikke helt en kelt?

– Vi for val ter et re gel verk gitt av po li ti -
kerne, og for at det skal bli mest mu lig 
 rett fer dig, må det være unn tak og skjønn. 
Da blir skje ma ene noen gan ger krong le te.
– Noen me ner at kortt ids fra vær kun ne være 
en til lits ba sert sak mel lom ar beids gi ver og 
ar beids ta ker?

– Vi had de et for søk i Man dal kom mu ne 
med «Egen mel ding 365» – egen mel dings -
mulig het 365 da ger i året. Det gav in gen 
po si tiv eff ekt på fra vær, så vidt jeg kan 
 huske, og for søket ble ikke vi de re ført. Det  
er ikke sik kert jeg skal mene så mye om 
dett e. Syk mel ding er et verk tøy, man kan 
som lege gi be skjed til Nav om at den ne 
pa si en ten ikke kan jobbe ak ku rat nå.

– Det kan være litt mot satt også, at fast le gen 
blir sitt en de i klem mel lom pa si ent og 
 ar beids gi ver?

– Det kan være van ske lig, og man kan gi 
be skjed til Nav der som si tua sjo nen opp le ves 
som ut ford ren de.
– Tror du for få le ger kon tak ter dere?

– Nå er vi jo kjent for ikke å være så lett e  
å kon tak te, med gir hun. – Men vi har opp ret-
tet en di gi tal dia log mel ding. Det hjel per  
nok for fast le ger. Vi har dia log mø ter hvor vi 
treff er le ge ne, men sam ar bei det kan sik kert 
bli bed re fra vår side også.
– Hva er det du li ker best ved å jobbe som 
lege i Nav?

– Det er å bi dra inn mot ord nin ge ne  

i vel ferds sta ten. Jeg li ker å jobbe stra te gisk og 
hjelpe le ge ne i de res ar beid. Vi vet at det ikke 
er så lett å sitt e der ute og fore ta vur de rin ger 
når det gjel der syk mel ding. Jeg li ker også 
godt å jobbe tverr fag lig. Jeg er in vol vert i et 
spen nen de felt mel lom me di sin og jus, sam-
funns vi ten skap og øko no mi. Vi har 19 000 
an satt e, hvor av 120 råd gi ven de le ger. Når vi 
for val ter fol ke trygd lo ven i et per spek tiv fra 
0�–�100 år, er me di sin en li ten, men vik tig bit.
– Hvem ut fø rer be drifts hel se tje nes te for 
Navs an satt e?

Hun vrir seg kan skje litt i sto len.
– Jeg vet nei men ikke. Vi kjø per det fra et 

fir ma. Det er sånn det gjø res i dag.

Til lits ba sert
– I Sve ri ge er det ka rens da ger, det har vi ikke 
her i lan det fore lø pig. Tror du det kom mer?

– Av og til har ung doms par ti er tatt opp 
te ma et. Vi har en av ta le om in klu de ren de 
ar beids liv, den går ut dett e året. Hva som  
da skjer, vet vi ikke. Vi vet bare at dett e dis ku-
te res. Skal vi lage noe nytt? Skal vi også ha 
ka rens da ger? Det vil ti den vise.
– Er det sann syn lig at sli ke grep vil ha be tyd-
ning?

– Hvis folk ikke får pen ger, da tror jeg 
kan skje noen kar rer seg på jobb. Det er ikke 
gitt at det er bra for hel sen og ar bei det, det 
er ikke så godt å si.
– Er det ri me lig å få full lønn når man er syk?

– Jeg skal ikke mene noe om det, men vi 
har en guns tig ord ning. Det jeg er opp tatt 
av, er at den ikke skal mis bru kes. Der for har 
vi også en kon troll av de ling.

– Det er et sy stem ba sert på til lit.
– Vi får inn tre og en halv mil li on syk mel-

din ger i året. Vi må gå ut fra at pa si en ten  
er re ell, og at le gen har gjort en or dent lig 
vur de ring. Det er dess ver re li ke vel noe mis-
bruk av ord nin gen.
– Hva drei er mis bruk seg om?

– Noen le ger skri ver fals ke er klæ rin ger.  
Det opp rett es fik ti ve ar beids av ta ler, det er 
mye krea ti vi tet. Men det er lite, sett i den 
 sto re sam men hen gen.

Ikke av ta le fes tet pen sjon
– Har du be gynt å ten ke på pen sjon selv?

– Nei, nei, nei. Jeg har ikke tenkt i de ba ner.
– Hva tror du om at fle re går av tid li ge re enn 
før? Er det bæ re kraf tig?

– Det sies jo at det ikke er det.
– Du har ikke vært fris tet til å gå av med 
av ta le fes tet pen sjon?

– Nei, det er ar tig å være på jobb. Når man 
fø ler man gjør noe som kan bety noe for 
and re, er det bra å fort sett e.
– Kol le g er for tel ler at du er flink til å ta vare 
på de and re på job ben. Hvor dan skal man 
ska pe triv sel på ar beids plas sen?

– Den en kel te må bli sett. Man må få 
 ut vik le kom pe tan se slik at man kan gjø re 
job ben på en god måte – og i til legg strekke 
seg litt. Folk er for skjel li ge, noen tren ger 
mye støtt e. Så er det vik tig med godt hu mør 
og ini tia tiv.
– Har du tenkt at det er noe ar beids gi ve re 
bur de gjø re mer el ler mind re av?

– Jeg tror de må være i kon takt med sine 
an satt e. Snakke med dem. Være der når det 
er nød ven dig. Er det et godt for hold mel lom 
ar beids gi ver og ar beids ta ker, så strek ker du 
deg langt for å kom me på jobb. Da får man 
også til ord nin ger hvis det skjer noe i li vet 
som gjør at man må være bor te i kor te re 
el ler leng re tid.
– Hva skal man gjø re når job ben ikke er 
til freds stil len de?

– Da bør man kan skje ten ke ett er om man 
har mu lig het til å gjø re noe an net. Det er litt 
trist hvis man fort sett er i en jobb der alt er 
grått. Da går man vel av ved 62-års-al der.

– Det er vel ikke alle som kan vel ge og vra ke  
i job ber?

– Nei, det er ikke bare lett her i ver den. 
Kan skje kan man ha noe uten for job ben 
som ly ser litt opp. Hel dig vis er det man ge 
her i lan det som tri ves med sitt ar beid.
– Nå tri ves du i job ben, men hva gjør du  
på fri ti den?

– Jeg le ser mye, hø rer litt mu sikk, går tur. 
Og så har vi et sted i Karls øy. Der er vi mye 
om som me ren.
– Hva tror du om le gers ar beids vil kår i Norge 
i dag?

– Sett uten fra vir ker det nok mer tra velt 
enn tid li ge re, og det er kan skje mind re rom 
til kom pe tan se hev ning.
– Har le ger like lavt sy ke fra vær som før?

– Det har ikke gått spe si elt opp. Man står 
vel på.
– Man ge sier at høyt ar beids press vil føre til 
syk dom. Stem mer det?

– Det har jo litt med sår bar het og mest ring 
hos den en kel te å gjø re. Høyt ar beids press er 
ikke nød ven dig vis ne ga tivt, men det er klart 
at man kan bli syk av det. Ar beids ta ke re har 
hel dig vis rett ig he ter som sett er ram mer.  
Det er vel kan skje ikke helt sunt bare å leve 
for job ben?

MA RIT TVEI TO
Dia kon hjem met Sykehus
Al ders psy kiat risk av de ling

«Hvert år koster sykefraværet 
40 milliarder kroner»

«Er det et godt forhold mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker, 
så strekker du deg langt for  
å komme på jobb »

87



1270

På spørsmål om hvordan arbeidet med Én innbygger – én journal ligger an, svarer Hallvard Lærum, talsperson i Direktoratet 
for e-helse følgende: – En samlet vurdering av risiko, økonomiske rammer og ulik situasjon i helseregionene har ført til 
konklusjonen om at det ikke er grunnlag for å planlegge en felles journalløsning på tvers av helseregionene nå.
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Langt frem til  
Én inn byg ger – én jour nal

Må let om Én inn byg ger – én jour nal ble satt av re gje rin gen i 2012. 
Seks år se ne re er det frem de les langt frem. Mer ke lap pen som ble satt  

på den før s te ge ne ra sjo nen 
IT-sy ste mer i Hel se-Norge 
var ofte «di gi ta li se ring av 
pa pir». I dett e lig ger at de 
uli ke hel se-IT-sy ste me ne 

har levd i sine egne, iso ler te ver de ner. Vik tig 
og kri tisk in for ma sjon lig ger spredd i uli ke 
pa si ent jour nal sy ste mer. En pa si ent kan ha 
jour na ler på fle re sy ke hus. All menn le gen 
har sin jour nal, sy ke hjem met har sin og de 
pri vat prak ti se ren de spe sia lis te ne har sine.

I 2012 satt e re gje rin gen som mål få å end-
ret dett e. Løs nin gen var vi sjo nen Én inn byg-
ger – én jour nal. Seks år se ne re har lite skjedd. 
Når Tids skrif tet spør par te ne i sa ken, blir 
sva re ne vage og man gel ful le.

Vi spur te lan dets stør ste sy ke hus ei er, 
Hel se Sør-Øst, om hvor dan de lig ger an og 
hvor for dett e ennå ikke er på plass.

– Vi ar bei der mål rett et mot dett e na sjo na-
le må let. Det er Di rek to ra tet for e-hel se som 
har fått i opp drag å ut ar bei de et na sjo nalt 
vei kart for den sam le de gjen nom fø rin gen  
av ar bei det, og det er nok de som best kan 
sva re på dine spørs mål, sier kon sern di rek tør 
Atle Brynestad i Hel se Sør-Øst i en e-post.

Di rek to ra tet sva rer slik på spørs mål om 
hva som nå er ho ved pla nen:

– En sam let vur de ring av ri si ko, øko no mis-
ke ram mer og ulik si tua sjon i hel se re gi o ne-
ne har ført til kon klu sjo nen om at det ikke 
er grunn lag for å plan leg ge en fel les jour nal-
løs ning på tvers av hel se re gi o ne ne nå, sier 
Hallvard Lær um, tals per son for Én inn byg ger 
– én jour nal i Di rek to ra tet for e-hel se.

Pen ger og ut ford rin ger
Hvor dan kan det ha seg at ak tø re ne i hel se-
ve se net så langt ikke er blitt eni ge om en 
sam let, na sjo nal stra te gi, og hvor for vir ker 
det som om Di rek to ra tet for e-hel se har gitt 
opp?

Å kob le sam men IT-sy ste mer som skal  
dele in for ma sjon kan være kom pli sert. Et  
av hind re ne har vært man ge len på stan dard-
språk for hel se da ta. Noe så en kelt som 
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be teg nel sen på kal si um ni vå et i se rum og 
dets meng de be nev nel se gjø res på uli ke 
må ter. Skal sy ste me ne kom mu ni se re, må 
man lage mellomsystemer som over sett er 
uli ke be nev nel ser, ver di er og data ty per til 
fel les stan dar der.

En an nen ut ford ring i ar bei det med Én 
inn byg ger – én jour nal hand ler om pen ger. 
Di rek to ra tet for e-hel se es ti me rer i sin ut red-
ning fra de sem ber 2015 at uli ke løs nin ger 
for å gjø re pro sjek tet til en rea li tet vil koste 
over 20 mil li ar der kro ner.

Fore lø pig har ikke Stor tin get gitt øre mer-
ke de mid ler til hel se re gi o ne ne for at de skal 
nå må let om den ne en het li ge jour na len. 
Hver re gi on dis po ne rer i dag sitt IT-bud sjett. 
Der med må vi sjo nen om én fel les, na sjo nal 
pa si ent jour nal kon kur re re med alle and re 
de ler av drif ten.

Tall fra Di rek to ra tet for e-hel se for 2017 
for tel ler at spe sia list hel se tje nes ten i Norge 
bruk te 8,5 mil li ar der kro ner på IT, mens 
kom mu ne ne bruk te 2,4 mil li ar der. Til sam-
men lig ning ble det brukt 600 mil li o ner 
kro ner på na sjo na le løs nin ger, som e-re sept 
og kjer ne jour nal.

Frem ti dens jour nal sy ste mer har også 
and re im pli ka sjo ner. Ny ere sy ste mer på stås 
å kun ne end re le ge nes ar beid. De nye sy ste-
me ne in ne hol der så kalt be slut nings støtt e, 
som er kuns tig in tel li gens-tek nikk som både 
gir kli nis ke råd og fer di ge be slut nin ger i 
ste det for at den en kel te lege selv sty rer alt.

Fire el ler ett sy stem
Opp rin ne lig øns ket Di rek to ra tet for e-hel se 
og Hel se- og om sorgs de par te men tet ett 
fel les pa si ent jour nal sy stem for alle inn byg-
ge re i Norge. I stor tings mel ding nr. 9 
(2012�–�13) står det: «Re gje rin gen øns ker der-
for å mo der ni se re IKT-platt for men og ar bei-
de for en fel les løs ning for hele hel se- og 
om sorgs sek to ren. Det igang sett es et ar beid 
for å ut re de al ter na ti ve løs nin ger».

Se ne re i stor tings mel din gen un der stre ket 
de par te men tet at «fel les mål bil der og ko or-
di ner te hand lings pla ner skal bi dra til en 
mer sam men hen gen de IKT-ut vik ling slik at 
må le ne om elek tro nisk sam hand ling nås».

Men un der veis er må let blitt end ret. På 

Le der kon fe ran sen 2018 i feb ruar i år kun ne 
hel se mi nis ter Bent Høie opp ly se om at pla -- 
nen om et na sjo nalt IT-sy stem fra én fel les 
le ve ran dør på tvers av hel se re gi o ne ne ikke 
len ger er ak tu elt.

Så da er vi nes ten til ba ke til start. Hver av 
hel se re gi o ne ne leg ger fort satt sine pri ori te-
rin ger, bud sjett er og tids ram mer for mo der-
ni se ring av jour na le ne. Det er ikke satt noen 
tids fris ter for når hel se re gi o ne ne må være 
fer dig med å få sine sy ste mer til å snakke 
sam men. Og det er ikke lagt noen plan for 
hvor dan hver hel se re gi ons uli ke pa si ent-
jour nal sy ste mer til slutt skal kob les sam-
men og ende opp med å ska pe Én inn byg ger 
– en jour nal.

Uli ke valg og tem po
Si tua sjo nen i de fire hel se re gi o ne ne er høyst 
for skjel lig. Det er Hel se Midt-Norge, med 
base i Trondheim, som sat ser mest mo der ne. 
Dett e skyl des at sy ke hu se ne i re gi o nen  
fort satt bru ker et pa si ent jour nal sy stem fra 
1990-åre ne og der for har det mest pre kæ re 
be ho vet for en ny løs ning. De res pro sjekt 
Hel se platt for men skal ende i an skaff el se  
av en helt ny, fel les pa si ent jour nal løs ning 
– med be slut nings støtt e.

An skaff el sen i Hel se Midt-Norge er blitt 
pro sjek tet alle ven ter på. Ikke bare om fatt er 
det et fel les sy stem for alle sy ke hu se ne i 
Midt-Norge, men også for pri mær hel se tje-
nes ten. Det vil si at fast le ger, am bu lan se tje-
nes ten, sy ke hjem og and re ak tø rer også skal 
in vol ve res. Dett e vil sik re full in for ma sjons-
flyt mel lom sy ke hus og fast le ger – men alt så 
bare in nen Hel se Midt-Norge. Ett er pla nen 
skal det inn gås kon trakt med sy stem le ve-
ran dør tid lig i 2019, og de før s te sy ke hu se ne 
og kom mu ne ne vil inn fø re løs nin gen i 2021.

Det var len ge fire po ten si el le til by de re av 
jour nal sy ste mer, men de de tal jer te og kre-
ven de krav spe si fi ka sjo ne ne gjor de at det 
vå ren 2018 kun var de to le den de in ter na sjo-
na le ak tø re ne i mar ke det, ame ri kans ke 
Cerner og Epic Systems, igjen i kon kur ran-
sen. Før som me ren trakk Cerner seg.

De and re tre hel se re gi o ne ne – Vest, Sør-Øst 
og Nord – har alle EPJ-sy ste mer fra Bodø-sel-
ska pet DIPS. Re gi o ne ne bru ker imid ler tid 
ikke sam me DIPS-ver sjon og kan der for ikke 
kob le seg mot hver and re. Blant an net for di 
dis se DIPS-sy ste me ne er ny ere enn sy ste met 
Hel se Midt-Norge vil bytt e ut, har de tre 
hel se re gi o ne ne sagt nei til å er statt e dem.  
I ste det sat ser de på å vi de re ut vik le de sy ste-
me ne de al le re de har. Før s te trinn er å kob le 
sam men sy ke hu se ne.

Hel se Sør-Øst har så langt ikke off ent lig-
gjort pla ner om å kob le sy ke hu se ne til pri-
mær hel se tje nes ten. Men kon sern di rek tør 
Atle Brynestad for tel ler til Tids skrif tet at 
hel se per so nell ett er pla nen skal få inn syn i 
pa si ent jour na ler ved and re sy ke hus i re gi o-
nen i lø pet av 2020.

Ut satt e am bi sjo ner
To talt sett teg ner dett e et bil de av en usik ker 
frem tid for må let om Én inn byg ger – én 
jour nal.

– Vi har fo kus på å vi de re ut vik le da gens 
mel dings ut veks ling, løs nin ger for do ku-
ment ut veks ling, vi de re ut vik ling av kjer ne-
jour nal og bed re løs nin ger for le ge mid del-
hånd te ring. For ut satt fi nan si e ring av de 
stør re løf te ne kan pri mær- og spe sia list hel-
se tje nes ten ha ve sent li ge bed re løs nin ger og 
bed re sam hand ling fra 2022 og ut over, sier 
Hallvard Lær um i Di rek to ra tet for e-hel se.

Ser man for bi 2022, står hel se sek to ren 
for an to mu lig he ter. Blir Hel se Midt-Nor ges 
inn fø ring av Hel se platt for men-pro sjek tet en 
suk sess, kan and re hel se re gi o ner gjen bru ke 
mye av de res ar beid og er fa rin ger. Pro sjek tet 
har der for fått sta tus som «re gio nal ut prø-
vings are na for det na sjo na le mål bil det».

Det er lett å se for de le ne med et fel les 
sy stem for alle Nor ges 5,3 mil li o ner men nes-
ker. Men det har også noen ulem per. Fle re 
fag per so ner på pe ker at et fel les, norsk sy-
stem vil gi le ve ran dø ren stor for hand lings-
makt. Om man leg ger alle eg ge ne i sam me 
kurv, vil svak he ter ved sy ste met ram me hele 
den nors ke hel se sek to ren.

I til legg kom pli se res ar bei det av fryk ten 
for pro sjekt ha va ri. Sto re IT-pro sjek ter fei ler 
ofte, og noen kol lap ser helt. Stort sett er det 
or ga ni se rin gen og sty rin gen av pro sjek te ne, 
ikke tek no lo gi en i seg selv, som fei ler.

I Dan mark har inn fø rin gen av «Sundheds-
platformen» i hel se re gi o nen Øst-Dan mark 
blitt kraf tig kri ti sert. Pro sjek tet ga 2,5 mil li o-
ner inn byg ge re et nytt, fel les pa si ent jour nal-
sy stem fra le ve ran dø ren Epic – den sam me 
som nå står ale ne igjen som til by der til 
Hel se Midt-Norge.

Ett er hvert som sy ke hu se ne i re gi o nen ble 
flytt et over på det nye sy ste met, opp sto det 
sto re pro ble mer, og le ge ne hev det at eff ek ti-

«De nye systemene inneholder 
kunstig intelligens-teknikk 
som både gir kliniske råd og 
ferdige beslutninger»

«Anskaffelsen i Helse Midt-
Norge er blitt prosjektet alle 
venter på»
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vi te ten sank. I en pe ri ode mis tet blant an net 
hel se re gi o nen over sikt over inn kal lin gen av 
kreft pa si en ter. Den dans ke riks re vi sjo nen 
ble satt til å grans ke pro sjek tet. Ett er opp sty-
ret valg te hel se re gi on Syd-Dan mark å ute-
luk ke Epic fra sin an buds kon kur ran se.

Her i Norge ble det i mai i 2017 av slørt  
at uten lands ke IT-med ar bei de re had de hatt 
til gang til hel se da ta for 2,8 mil li o ner pa si en-
ter ett er at Hel se Sør-Øst gjen nom Sy ke hus-
part ner had de satt ut de ler av drift og ut vik-
ling til Øst-Eu ro pa og Asia. I ett er kant trakk 
tek no lo gi di rek tør i Hel se Sør-Øst seg, og 
der ett er ble hele sty ret i Sy ke hus part ner  
bytt et ut.

Sta dig mer avan ser te hackingangrep gir 
en til leggs ri si ko for alle IT-pro sjek ter. I ja nu ar 
i år lyk tes det hac ke re å bry te seg inn i sen-
tra le sy ste mer i Hel se Sør-Øst. Det er fort satt 
ikke klart om det ble stjå let pa si ent da ta.

Én inn byg ger – én jour nal hand ler kan skje 
like mye om po li tikk som om tek no lo gi.

Skal det na sjo na le Di rek to ra tet for e-hel se 
vel ge, sty re og inn fø re et fel les norsk sy stem 
for pa si ent in for ma sjon i alle hel se re gi o ner 
og kom mu ner? El ler skal hver hel se re gi on, 
og even tu elt hver kom mu ne, få sty re, og 
kan skje be hol de man ge av de sy ste me ne  
de bru ker i dag?

Det sis te al ter na ti vet in ne bæ rer at in gen 
sitt er med an sva ret for at jour nal sy ste me ne 
på alle ni vå er både kan kom mu ni se re med 
hver and re og fak tisk blir kob let sam men  
for å ska pe det som vil frem stå som et fel les 
IT-sy stem.

Be ho vet

Nytt en av én jour nal er størst for de 
med sam men satt e li del ser. Lege i 
spe sia li se ring Odd Bjørn Sal te tror 
be slut nings tager ne ikke har for stått 
be ho vet.

– For de unge og fris ke går det jo stort sett 
greit. Det er når vi mø ter de med kro nisk 
syk dom at vi opp fatt er det som håp løst.  
De som har vært syke si den 1970-åre ne har 
fyl di ge jour na ler. In for ma sjo nen lig ger 
spredt, og vi fin ner ikke opp lys nin ge ne vi 
tren ger, sier Sal te ved Kirurgisk avdeling ved 
Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Han me ner et fel les, na sjo nalt pa si ent jour-
nal sy stem ville gått rett inn i hver da gen til 
nors ke le ger og gjort den bed re.

– I en akutt si tua sjon tren ger vi å få full 
over sikt raskt. Vi bru ker mye tid på å lete 

Lege i spesialisering Odd Bjørn Salte ved Kirurgisk avdeling mener et felles, nasjonalt pasientjournalsystem ville gått rett 
inn i hverdagen til norske leger og gjort den bedre.

ett er opp lys nin ger. Jeg kla rer ikke å skjøn ne 
hvor for det ser ut til å ta ti år å få dett e på 
plass. Jeg tror nok ikke man for står be ho vet. 
Det er få kli ni ke re som job ber med IT-sy ste-
mer. Det er få som vil det, for di man da må 
gå ut av kli nisk ar beid, sier Sal te.

Han er skuff et over ut vik lin gen de sis te 
åre ne.

– Jeg mer ker ikke noe til at det fin nes et 
e-hel se di rek to rat, og jeg vil si at jeg er over 
mid dels in ter es sert i fel tet. Jeg har en fø lel se 
av at inn spil le ne vi kom mer med ikke blir 
hørt og at det ikke blir gjort noe med det  
vi mel der inn av be hov.

– Hvor for?
– Det vir ker å være en un der lig gen de 

mis til lit. Fol ke ne fra IT-bran sjen sto ler ikke 
på le ge ne og tror de kun er ute ett er å verne 
om sine egne in ter es ser. I til legg vir ker det  
å være enormt man ge som sty rer med dett e.

«Én innbygger – én journal 
handler kanskje like mye om 
politikk som om teknologi»
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Be slut nings støtt e

De nye pa si ent jour nal sy ste me ne 
in ne hol der en stor ny het: Be slut-
nings støtt e. Inn ført i stor ska la vil 
dett e være et ekte pa ra dig me skif te 
for man ge av lan dets le ger.

Grovt sagt er da gens pa si ent jour nal sy ste mer 
pas si ve, his to ris ke ar kiv for hva som har 
skjedd med pa si en ten. Be slut nings støtt e sy-
ste mer job ber i ste det i sann tid og ser ve rer 
både ad vars ler og råd.

Slik fun ge rer det: Ett er hvert som hel se per-
so nell leg ger inn in for ma sjon om en pa si-
ent, vil be slut nings støtt e sy ste met ana ly se re 
alt og ser ve re alar mer, kon troll spørs mål, 
på legg, råd og an be fa lin ger om dia gnos ti se-
ring, prø ver, me di ka men ter, an nen be hand-
ling og opp føl ging.

Et kon kret eks em pel er be slut nings støtt e-
sy ste mer for å for ut se sep sis. Enk le re be slut-
nings støtt e sy ste mer i hel se sek to ren ana ly se-
rer bare kli nis ke og de mo gra fis ke data som 
fe ber, CRP og al der. Men i et eks pe ri ment på 

Sep sis alarm fra Cerners sy stem. Gjen skapt ett er lav opp lø se lig skjerm bil de fra le ve ran dø ren.

le ge vak ten ved det is ra els ke sy ke hu set BID-
MC la man til at be slut nings støtt e sy ste met 
også skul le føl ge med på om det duk ket opp 
ut valg te nøk kel ord i no ta te ne som sy ke plei-
er ne og le ge ne la inn. Dett e ga sig ni fi kant 
øk ning i treff sik ker he ten til sy ste mets evne 
til å slå alarm om kom men de sep sis, ble det 
hev det i en ar tik kel i PLoS One i ap ril 2017.

Må let med be slut nings støtt e er både 
høy ere og jev ne re kva li tet i be hand lin gen. 
Vi sjo nen er at sli ke sy ste mer i frem ti den vil 
end re man ge le gers hver dag. Fra å mått e 
vite, huske og sty re alt selv kan le gen nå i 
stør re grad vur de re for slage ne som sy ste me-
ne ser ve rer – og ad ly de ord re ne de gir med 
mind re de kan be grun ne hvor for dis se ikke 
skal føl ges.

Sy ste me ne fun ge rer ved bruk av det man-
ge kal ler kuns tig in tel li gens, mer pre sist 
tek nik ken som kal les ma skin læ ring. Ma skin-
læ ring er en kelt for klart spe si ell pro gram va-
re som ana ly se rer sto re meng der pa si ent da-
ta og reg ner ut sam men hen ger mel lom 
fak to rer som sta tis tis ke sann syn lig he ter. I 
mot set ning reg ner van li ge IT-sy ste mer bare 
1 el ler 0, ja el ler nei. Når man så be gyn ner å 

leg ge inn data om en ny pa si ent, for eks em-
pel al der, kjønn, må le ver di er og symp to mer, 
vil sy ste met finne så like til fel ler som mu lig 
i sin kunn skaps bank og kom me med for slag 
ba sert på sann syn lig he ter.

Ofte frem stil les kuns tig in tel li gens som en 
ge ne rell tek nikk man kan skru på og som 
kan gi nes ten feil frie sor te rin ger, for ut si gel-
ser og and re ty per svar. Dett e ett er føl ges 
gjer ne av på stan der om at hele yr kes grup per, 
for eks em pel le ger, snart vil for svin ne. Sann-
he ten er at kuns tig in tel li gens er et verk tøy 
som må til pas ses, jus te res og tren es av fag-
folk for hver opp ga ve man skal gjø re. Og her 
lig ger en an nen ut ford ring: Hvem skal til-
pas se sy ste me ne? Skal uten lands ke le ve ran-
dø rer le ve re fer dig til pas se de sy ste mer el ler 
må for eks em pel hver hel se re gi on ska pe 
ru ti ner, jus te re og lære opp sine sy ste mer?

EI NAR RY VAR DEN
einar.ryvarden@tidsskriftet.no

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
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In for me re el ler ikke in for me re?

Det har opp stått et nytt in for-
ma sjons di lem ma for le ger ved 
off ent li ge sy ke hus: Bør de in for-
me re kreft pa si en ter om at det 
fin nes et kost bart pri vat be hand-
lings til bud?

Pri ori te ring i den off ent li ge hel se tje nes ten  
er en dyd av nød ven dig het om man skal 
kla re å inn fri am bi sjo nen om å bi dra til flest 
mu lig le ve år, rett fer dig for delt (1). Det kan 
in ne bæ re at eff ek tiv be hand ling ikke blir tatt 
i bruk for di eff ek ten er li ten og kost na den 
stor. En uven tet ut ford ring for norsk pri ori te-
rings de batt er at det pri va te sy ke hu set Ale ris 
har til budt kreft be hand ling som Be slut-
nings fo rum har sagt nei til på off ent li ge 
sy ke hus. De off ent lig an satt e kreft le ge ne har 
der med fått en ny etisk ut ford ring: Bør de 
in for me re pa si en te ne om en eff ek tiv be hand-
ling som det off ent li ge selv har pri o ri tert 
bort, men som Ale ris til byr? Er det even tu elt 
etisk for svar lig at le gen ser an pa si en te ne  
og in for me rer kun der hvor det er ri me lig  
å for ven te at pa si en ten har be ta lings ev ne?

Kli nisk Etikkomité (KEK) ved St. Olavs 
hos pi tal fikk i 2017 pre sen tert pro blem stil-
lin gen, som ble drøf tet ett er en struk tu rert 
mo dell for etisk ana ly se (2). Un der føl ger 
komitéens vur de rin ger.

Fakta i sa ken
I en re por ta sje om «det to del te hel se ve se net» 
ad va rer fle re kreft le ger om ut vik lin gen mot 
to de ling, sam ti dig som for tel ler hvor dan de 
vel ger om de skal in for me re pa si en ter om 
pri vat be hand ling (3). Over le ge Stein Har ald 
Sund strøm sa til VG: «… jeg ser an pa si en -
tene. […] Det er van ske lig hvis en pa si ent  
må sel ge hus, hytt e og bil. Har de ikke åpen-
bart øko no mi til noe slikt, in for me rer jeg 
ikke om sli ke mu lig he ter» (3).

En avis le ser re ager te på den ne utt a lel sen 
og send te en be kym rings mel ding til Fyl kes-
man nen i Trøn de lag. Be kym rin gen gikk ut 
på at pa si en ter ble for skjells be hand let med 
tan ke på in for ma sjon, og der med at noen 
pa si en ter kun ne få sine liv unød ven dig 
for kor tet. Fyl kes man nens ju ris ter vur der te 
sa ken, og hvor vidt pa si ent- og bru ker rett ig-
hets lo ven på leg ger le ge ne å in for me re. De 
kom frem til at man mu li gens sto over for en 
uav klart retts til stand. Sa ken ble over sendt  
til St. Olavs Hospital og Kli nisk Etikkomité, 
og meldt inn til Rå det for le ge etikk.

Be rør te par ter
Pro blem stil lin gen er tatt opp på prin si pi elt 
nivå, og der med ikke di rek te for bun det med 
en kon kret pa si ent sak. Ge ne relt kan in for-
ma sjon om livs for len gen de be hand lings -
tilbud, el ler man gel på slik in for ma sjon, 
be rø re både kreft pa si en ters hel se, livs kva li-
tet og livs si tua sjon. Le ge ne er også en part  
i sa ken – in for ma sjons spørs må let hen ger 
tett sam men med hva som er for svar lig 
ut øv el se av yr ket. I til legg kan det hev des  
at det mer diff u se «sam fun net» er en be rørt 
part, si den dett e er et prin si pi elt spørs mål 
om for hol det mel lom off ent lig og pri vat -
finan si ert be hand ling.

Ver di er som står på spill
In for ma sjons plik ten står sterkt i den 
 nors ke hel se tje nes ten både ju ri disk og 
etisk. Den er en for ut set ning for å kun ne 
ut ø ve pa si ent au to no mi. In for ma sjon gir 
den en kel te pa si en ten myn dig het og rå de-
rett i li vet, og uten den er det in gen re ell 
selv- el ler med be stem mel se. Ju ri disk er 
in for ma sjons plik ten ned felt i pa si ent- og 
bru ker rett ig hets lo vens § 3.2: «pa si en ten 
skal ha den in for ma sjon som er nød ven dig 
for å få inn sikt i sin hel se til stand og inn hol-
det i hel se hjel pen» (4).

Li ke verds tan ken er også en av pi la re ne  

i det nors ke hel se ve se net. Alle har rett til de 
sam me hel se tje nes te ne uav hen gig av sta tus, 
bo sted og øko no mi. Ikke bare li ke verd, men 
lik het kan be trak tes som en sen tral ver di. 
Nord menn re age rer sterkt på for skjells -
behand ling i hel se tje nes ten.

Til lit er en fun da men tal ver di i lege- 
pasient-for hol det. Den kan ut ford res hvis 
po ten si elt ver di full in for ma sjon blir holdt 
til ba ke. Le gen for ven tes å være pa si en tens 
ad vo kat, men pa si en ten har også til lit til at 
le gen iva re tar en eks pert- og om sorgs rol le.  
I dett e kan det lig ge en ak sept for at le gen 
tar be slut nin ger på pa si en tens veg ne, og 
ikke les ser all in for ma sjon og valg over på 
pa si en ten.

«Gjø re vel imot» og «ikke ska de» er to 
sen tra le prin sip per i le ge etik ken. I ju ri disk 
form kom mer dett e til utt rykk i hel se per so-
nello vens krav til fag lig for svar lig het og 
om sorgs full hjelp. Man gel på in for ma sjon 
kan ska de og for hind re vel gjø ren het. «Ikke 
ska de» kan imid ler tid også peke i mot satt 
ret ning. In for ma sjon som pa si en ten ikke 
kan nytt ig gjø re seg, kan ten kes å kun ne 
vol de ska de. I me di sinsk forsk nings etikk  
er utt ryk ket «in for ma sjons ska de» etab lert, 
eks em pel vis i for bin del se med util sik te de 
funn i forsk ning der in gen ting kan gjø res.  
I bio tek no lo gi lo ven er pre dik tiv gen tes ting 
av barn fak tisk for budt der som det ikke er 
ut sik ter til hel se ge vinst. God le ge kunst kan 
så le des hev des å inn be fatt e en por sjo ne ring 
og be grens ning av in for ma sjon når man  
ser at in for ma sjo nen kan være til ska de for 
pa si en ten (5).

En uni ver sell hel se tje nes te der alle får 
ett er be hov, er et grunn leg gen de ide al  
i Norge. For at sy ste met skal over le ve, må 
pa si en ter og folk flest har til tro til at den 
off ent li ge hel se tje nes ten stil ler opp når  
de vir ke lig be hø ver hjelp. Sam ti dig er det 
av gjø ren de at pri ori te rin ge ne har de mo-
kra tisk støtt e, dvs. at be folk nin gen for står 
nød ven dig he ten av og støtt er pri ori te rin-

Modell for systematisk drøfting  
av etiske dilemmaer

Hva er det etiske dilemmaet?

Hva er fakta i saken?

Hvem er de berørte partene og hva er 
deres interesser?

Hvilke verdier, prinsipper og lovregulering 
er involvert? Hva står på spill?

Hvilke handlingsalternativer finnes?

Oppsummering / konklusjon

«Nordmenn reagerer sterkt  
på forskjellsbehandling  
i helsetjenesten»

«Å informere noen, men ikke 
alle pasienter, springer ut 
fra en høyverdig yrkesetisk 
intensjon om å bedrive god 
legekunst»
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er at di lem ma et som man her står i er et 
di rek te re sul tat av en øns ket pri ori te ring  
i norsk hel se tje nes te. I pri ori te rings de batt 
de se ne re åre ne har man un der stre ket 
 be ho vet for en åpen og de mo kra tisk pri ori-
te ring. Norheim-ut val gets slag ord var il lu-
stre ren de nok: «Åpent og rett fer dig» (1). I en 
uni ver sell hel se tje nes te som til hø rer oss alle 
er det øns ke lig at så man ge som mu lig kan 
for stå nød ven dig he ten av pri ori te rin ger, 
samt være med i dis ku sjo nen om kri te ri e ne. 
Da er det et vik tig po eng, i åpen he tens og 
de mo kra ti ets navn, at pa si en ter som av 
pri ori te rings mes si ge grun ner ikke blir 
til budt en be hand ling, i alle fall får inn sikt  
i pro ses ser som de selv er en del av.

Kon klu sjon
Dett e er en sak av prin si pi ell ka rak ter og 
som det tro lig vil bli fle re av. Det er å for -
vente at den off ent li ge hel se tje nes ten sta dig 
of te re må pri ori te re bort nye livs for len gen de 
be hand lin ger, i alle fall i på ven te av et la ve re 
pris til bud. Pro blem stil lin gen blir spe si ell  
i Norge, gitt den do mi ne ren de po si sjo nen 
den off ent li ge hel se tje nes ten har, og den 
mang len de tra di sjo nen vi har for at pri va te 
sy ke hus for eks em pel til byr avan sert kreft -
behand ling.

Den kli nis ke etikkomitéen ved St. Olav 
hos pi tal lan det på at man står på tryg gest 
etisk (og ju ri disk) grunn ved å til by alle 
pa si en ter in for ma sjon. Pa si en ter som  
ikke øns ker å få ut dy pen de in for ma sjon, 
må selv sagt re spek te res. Men alle bør  
i ut gangs punk tet selv kun ne få ta stil ling  
til om de vil vite hva som til bys pri vat. Det 
be tyr at der pa si en ten selv ikke tar opp 
dett e te ma et, bør le gen gjø re det. Den ne 
po si sjo nen iva re tar best de man ge uli ke 
etis ke hen sy ne ne som står på spill i en 
norsk kon tekst, selv om også den åpen bart 
har en etisk pris.

Noen kan inn ven de at en slik kon klu sjon 
åp ner for en nær sagt gren se løs in for ma-
sjons plikt på off ent li ge sy ke hus. Men gjør 
den det? Be hand lin ge ne vi her snak ker om 
har do ku men tert eff ekt, de er god kjen te  
i Norge og til bys på sy ke hus her. Ten ker man 
seg at alle dis se kri te ri e ne bør opp fyl les før 
det fore lig ger en in for ma sjons plikt, vir ker 
dett e hånd ter lig.

Mott att 20.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 16.5.2018, 
 godkjent 27.6.2018.

in ten sjon om å be dri ve god le ge kunst. 
Spørs må let er li ke vel om dett e prin sip pet  
i ak ku rat den ne sa ken står seg i mø tet med 
sen tra le ver di er i det nors ke sam fun net –  
i sær de les het lik hets tan ken. En ting er at 
det to del te hel se ve se net med pri vat be ta-
ling for kost bar kreft be hand ling, bry ter 
med den ne ver di en. Ver re er det kan skje  
for pa si en te ne å føle at de be hand les ulikt 
av den off ent li ge hel se tje nes ten, ved at 
pa si en ter med sam me syk dom får ulik 
in for ma sjon fra le gen sin.

Dett e lik hets ar gu men tet har pa ral lel ler  
til kon klu sjo nen fra Kli nisk Etikkomité ved 
Hau ke land sy ke hus, som i 2015 ar gu men ter te 
for at off ent li ge sy ke hus ikke bur de ad mi-
nist re re kreft be hand ling be talt av pa si en ten 
selv (7). Man kun ne da fore stil le seg en si tua-
sjon hvor to pa si en ter med sam me syk dom 
lå på sam me kreft av de ling, men bare den 
ene fikk livs for len gen de be hand ling. Pa si en-
ter med like syk dom mer bør li ke be hand les 
in nen for den off ent li ge hel se tje nes ten. 
Sa ken gikk vi de re til Hel se og om sorgs -
departe men tet, hvor man kom til sam me 
kon klu sjon: «… be hand ling av pa si en ter 
med egen fi nan si er te le ge mid ler som er 
be slutt et ikke tatt i bruk el ler er til vur de-
ring i Be slut nings fo rum kan un der gra ve 
prin sip pet om li ke ver dig hel se tje nes ter» (8).

Komitéen ser at in for ma sjon om kost bart 
pri vat be hand ling med be gren set eff ekt, kan 
ha en ne ga tiv inn virk ning på en kel te pa si en-
ters liv. I ste det for å ta far vel med me di si nen 
når det off ent li ge ikke har mer å til by, kan 
man ende opp med en des pe rat en de ven-
ding av fa mi lie øko no mi en, en svært be gren-
set nytt e og kan skje sto re bi virk nin ger. Med 
god dia log mel lom pa si ent og be hand le re 
bør det være mu lig å fo re byg ge slik ska de. 
Pa si en ter må an tas å være i stand til å kun ne 
inn ta et kri tisk syn på kost bar kreft be hand-
ling med li ten eff ekt, og hva som er rik tig  
å gjø re med tan ke på livs kva li tet i li vets 
slutt fa se.

Et an net po eng som ta ler for å in for me re, 

ger som må fore tas. Det for ut sett er åpen-
het.

Drøf ting av al ter na ti ver
Når den off ent li ge hel se tje nes ten ikke kan 
til by en livs for len gen de be hand ling, sam -
tidig som den til bys på et pri vat sy ke hus, 
fore lig ger det tre hand lings al ter na ti ver for 
le gen:
1) In for me re pa si en ten om at det ek si ste rer 

et pri vat be hand lings til bud.
2) Ikke in for me re pa si en ten om at det ek si-

ste rer et pri vat be hand lings til bud.
3) In for me re en kel te pa si en ter, men ikke 

and re, ba sert på en in di vi du ell vur de ring 
av hvem som har nytt e av in for ma sjo nen.

Komitéen ser at det kan fin nes gode grun-
ner for ikke å in for me re pa si en ter om et 
pri vat be hand lings til bud. In for ma sjo nen 
kan sett e pa si en ten i en van ske lig si tua sjon, 
fa mi li ens øko no mi og sta bi li tet står på spill, 
og den be hand lings mes si ge ge vins ten er 
uan sett ikke vel dig stor. Å in for me re godt  
er tid kre ven de. Lo ja li tet til det off ent li ge 
hel se til bu det sy nes å kun ne tale for at in for-
ma sjons plik ten pri mært om fatt er det man 
an ser som for svar lig be hand ling i det off ent-
li ge hel se ve se net.

Sam ti dig kan noen pa si en ter med god 
be ta lings ev ne og et sterkt øns ke om for -
lenget le ve tid i li vets slutt fa se, åpen bart ha 
nytt e av in for ma sjo nen. Om le gen kla rer  
å se an hvem dis se pa si en te ne er, sy nes man 
å be dri ve en god per son til pas set in for ma-
sjons stra te gi. Det var den ne po si sjo nen 
Sund strøm for svar te. Svak he ten ved den, 
slik komitéen ser det, er ut ford rin gen med  
å kun ne se an pa si en te ne. Pa si en ters be ta-
lings ev ne står ikke skre vet uten på dem. 
Sjan sen for å ta feil er stor, og pa si en ter vil 
uan sett kun ne føle at det er et over grep mot 
de res au to no mi at le gen vur de rer sli ke ting  
i det skjul te. I dag kan også pa si en ter uten 
be ta lings ev ne nytt ig gjø re seg in for ma sjon 
om kost bar pri vat be hand ling (6). En rek ke 
nors ke pa si en ter har star tet kro ne rul lin ger 
på Face book for be hand ling i inn- el ler 
 ut land. Pa si en ten kan stå frem i me dia for  
å bru ke sin sak po li tisk, og prø ve å på vir ke 
Be slut nings fo rum, po li ti ke re el ler and re. 
Man har et hand lings rom selv om man ikke 
har be ta lings ev ne.

Å in for me re noen, men ikke alle pa si en-
ter, sprin ger ut fra en høy ver dig yr kes etisk 

«Pasienter med like syk- 
dommer bør likebehandles 
innenfor den offentlige 
helsetjenesten»

Se også side 1277, 1280  
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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In for ma sjons plikt til be svær

Li ke be hand ling er et ufra vi ke-
lig krav i Etis ke reg ler for le ger. 
Hvor dan kan on ko lo ger og 
 andre le ger hånd te re in for ma-
sjon om kom mer si el le be hand-
lings mu lig he ter der som kra vet 
til li ke be hand ling skal re spek -
teres?

Rå det for le ge etikk be hand let ny lig en sak 
der te ma et var le gers opp lys nings plikt om 
me di sinsk god kjent kreft be hand ling som 
fore lø pig ikke blir dek ket av det off ent li ge. 
En lege had de utt alt at det mang let ret nings-
lin jer, og at han så an pa si en te ne – og de res 
øko no mis ke si tua sjon – før han even tu elt 
in for mer te om sli ke til bud (1). Rå det ga ikke 
le gen kri tikk, men på pek te at den be skrev ne 
stra te gi en stri der mot kra vet til li ke be hand-
ling i etis ke reg ler for le ger: Alle pa si en ter 
har krav på li ke ver dig be hand ling – og sam-
me in for ma sjon – uav hen gig av pri vat øko-
no mi (2).

Imid ler tid ett er la ter sa ken ube svar te 
spørs mål som le ge etik ken ikke har kla re 
svar på. Kra vet om li ke be hand ling er grunn-
leg gen de i norsk hel se ve sen. Grovt sett kan 
der for le gens hand lings al ter na ti ver sett es 
opp som to ytt er punk ter: En ten må alle 
pa si en ter få all til gjen ge lig in for ma sjon, 
også om be hand lings til bud som for ut sett er 
egen be ta ling, el ler in gen pa si en ter kan få 
in for ma sjon om be hand ling man selv kan 
kjøpe seg. I den på føl gen de de batt en har 
den ak tu el le le gen ut ford ret Rå det for le ge-
etikk på spørs må let om hva le ger kan og bør 
gjø re der som pa si en ten ikke spør om kom-
mer si el le til bud som le gen vet at kun ne 
vært ak tu el le (2).

Rå det for le ge etikk øns ker i den ne ar tik -
kelen å løf te dis ku sjo nen til et prin si pi elt 
plan ved å se på ar gu men ter for og mot 
dis se ytt er punk te ne, vur dert opp mot etis ke 
grunn prin sip per og Etis ke reg ler for le ger 
(teks ten hen vi ser til ak tu el le pa ra gra fer  
i ka pitt el 1). Hvis alle skal ha sam me in for-
ma sjon – hvor langt strek ker le gens in for ma-

sjons plikt seg? I til legg til de etis ke grunn-
prin sip pe ne om rett fer dig het, au to no mi, 
ikke-ska de og vel gjø ren het vil fle re av pa ra-
gra fe ne i ka pitt el 1 i Etis ke reg ler for le ger (3) 
kun ne kom me til an ven del se: § 1 om rett fer-
dig het, § 2 om iva re ta kel se av pa si en tens 
in ter es se og in for mert sam tyk ke, § 3 om 
pa si en tens rett til in for ma sjon, § 8 om hen-
sy net til pa si en tens øko no mi, § 9 om for-
svar lig le ge virk som het og vi ten ska pe lig 
grunn lag for be hand ling, og § 12 om sam-
fun nets res sur ser, pri ori te ring og for de ling 
ett er all men ne etis ke nor mer.

Mak si mal in for ma sjon til alle
Ytt er punkt 1: Når pa si en ten er i en si tua sjon 
hvor det fore lig ger be hand lings mu lig he ter 
som det off ent li ge ikke til byr, in for me rer  
le gen om re le van te pri va te be hand lings mu lig-
he ter.

Det fin nes fle re ar gu men ter for at en slik 
til nær ming kan være rik tig: In for ma sjon  
om sli ke hel se til bud vil da gis av en lege 
med kjenn skap til pa si en tens dia gno se og 
be hand lings for løp (§ 3). Le gen kan hjelpe 
pa si en ten med å vel ge bort be hand lings -
tilbud med usik ker eff ekt. In for ma sjo nen 
kan gis nøk ternt og nøy tralt, uten at det 
fore lig ger øko no misk in sen tiv hos be hand-
len de lege (§§ 1, 2, 3). Også pa si en ter som 
ikke selv opp sø ker in for ma sjon, vil kun ne  
få in for ma sjon, slik at kunn skap ikke for be-
hol des de mest res surs ster ke (§§ 1, 3, 12).

Det kan være van ske lig for le gen å dan ne 
seg et dek ken de bil de av pa si en tens be ta-
lings ev ne (§ 8). Pa si en ter med svak pri vat-
øko no mi kan ha et nett verk av be ta lings vil -
lige slekt nin ger, ven ner el ler lo kal sam funn, 
og kan – der som de får in for ma sjo nen de 
tren ger – gjø re valg rundt egen øko no mi  
der de pri ori te rer å be ta le for til tak som  
kan for len ge li vet. Le gens vur de ring av 
pa si en tens be ta lings ev ne kan ikke gis for-
rang for an li ke be hand lings prin sip pet.

Men det er også ar gu men ter mot den ne 
til nær min gen: Man kan hev de at man 
 hand ler i strid med kra vet til om sorgs full 
be hand ling og med de etis ke grunn prin sip-
pe ne om vel gjø ren het og ikke-ska de når 
man in for me rer sår ba re pa si en ter om 
 be hand lings mu lig he ter de ikke har råd  
til å nytt e gjø re seg. Selv om pa si en te ne 
skul le vel ge å sel ge hu set el ler ta opp lån  
for å kun ne be ta le, vil de og/el ler de res 
 på rø ren de kun ne på fø res be ty de lig øko no-
misk be last ning (§ 8). Pa si en ter i sli ke si tua-
sjo ner kan være des pe ra te, og kan føle at  
de stil les over for til bud de ikke kan av slå. 
Det er ille å skul le dø av kreft, men det kan 
opp le ves som ver re der som le gen på eget 
ini tia tiv har for talt deg at du kun ne ha for-
len get li vet, had de du bare hatt bed re råd  
(§ 3).

Spørs må let om in for ma sjon til alle – om 
til bud som ikke inn går i det Norge har valgt 
å til by gjen nom det off ent li ge hel se ve se net 
– be rø rer også det etis ke grunn prin sip pet 
om rett fer dig het. Det er be gren se de res sur-
ser i hel se ve se net, også in nen kreft om sor-
gen. Vi må som hel se ve sen pri ori te re mel-
lom uli ke pa si ent grup per, og on ko lo ge ne 
må pri ori te re mel lom sine pa si en ter, og 
hvil ke hel se til bud de vil bru ke tid på å in for-
me re om (§ 12). Der som on ko lo ge ne vel ger  
å bru ke kon sul ta sjo ne ne til in for ma sjon om 
pri va te be hand lings til bud, kan det gå på 
be kost ning av and re vik ti ge sam ta le te ma er 
som bør tas opp med pa si en te ne – f.eks. 
in for ma sjon om be hand lings be grens ning 
og lind ren de/pal lia tiv be hand ling.

Unn la te å in for me re  
om kom mer si el le til bud
Ytt er punkt 2: Le gen in for me rer kun om 
 be hand lings til bud som er god kjent og fi nan -
siert av det off ent li ge hel se ve se net, og tar ikke 
på eget ini tia tiv opp mu lig he ten for be hand-
ling som for ut sett er full egen be ta ling.

Et ar gu ment for den ne lin jen er at le gen 
bør gi pa si en ten in for ma sjon som er til 
nytt e for ham el ler hen ne, og som pa si en ten 
har re ell mu lig het til å be nytt e seg av (§§ 1 
og 2). Be hand ling som fi nan si e res av det 
off ent li ge er til gjen ge lig for alle som fyl ler 
me di sins ke kri te ri er. Be hand ling som kre ver 
egen be ta ling kan kun kom me til nytt e der-
som man bry ter med prin sip pet om li ke -

«Hvis alle skal ha sam me  
in for ma sjon – hvor langt  
strek ker le gens in for ma sjons-
plikt seg?»
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behand ling. Hvis le ger skal ta prin sip pet  
om li ke be hand ling på al vor, uav hen gig av 
per son lig øko no mi, kan de ikke i prak sis 
til by el ler re kla me re for be hand ling som 
for ut sett er be ta lings ev ne.

Et an net ar gu ment er at teo re tisk in for ma-
sjon om pri va te be hand lings til bud er bort-
kas tet tid der som pa si en ten ikke har råd  
til å be nytt e det, og tid er en knapp res surs  
i on ko lo gers hver dag. Sam ta ler om kring 
be hand lings be grens ning i slutt fa sen av 
on ko lo gis ke pa si ent for løp vil i så måte være 
bed re an vendt tid. Noen kreft pa si en ter li der 
un der over be hand ling og for sen in tro duk-
sjon av pal lia tiv be hand ling. Fo kus på god 
pal lia tiv om sorg ved li vets slutt, med in for-
ma sjon om symp tom lind ring og på rø ren de-
om sorg samt and re vik ti ge pal lia ti ve til tak, 
bør vur de res pri ori tert for an for ma lis tisk 
in for ma sjon om pri va te til bud.

Ytt er li ge re et mo ment kan være at vi  
i Norge har et sy stem for å vur de re og pri o-
rite re hvil ke be hand lin ger vi kan til by, og 
off ent lig an satt e le ger har en lo ja li tets plikt 
til å ikke ak tivt frem me be hand lin ger som  
vi (fore lø pig) ikke har fun net å kun ne pri ori-
te re. Selv om den en kel te on ko log kan føle  
et sterkt an svar for å hjelpe pa si en ten for an 
seg, har on ko lo gen et like stort an svar for 
alle pa si en te ne på ven te væ rel set og alle dem 
som ven ter på å få time (§§ 1, 12 og rett fer dig-
hets- og li ke be hand lings prin sip pet).

Men det er også ar gu men ter som ta ler 
mot at in for ma sjon be gren ses til til bu det  
i det off ent li ge hel se ve sen: I § 3 he ter det at 
«pa si en ten har rett til in for ma sjon om egen 
hel se til stand og be hand ling [...]. Pa si en ten 
skal in for me res i den ut strek ning pa si en ten 
øns ker det. Opp lys nin ger som kan ten kes  
å være sær lig be las ten de, skal gis med var-
som het.»

På dett e grunn lag kan det hev des at  
all in for ma sjon om be hand ling skal for-
midles til pa si en ten, også in for ma sjon  
om kom mer si ell be hand ling, selv om det 
kan  kom me til å ut gjø re en be last ning  
å kjen ne til be hand ling som man ikke har 
råd til. Sam  tidig skal in for ma sjon gis «i den 
ut strek ning pa si en ten øns ker». Man kan 
der for ikke stå fast på ytt er punkt 2 der som 
pa si en ten på eget ini tia tiv gir utt rykk for  
et øns ke om in for ma sjon om kom mer si el le 
til bud.

Kan vi in for me re  
om kom mer si el le til bud?
Der som off ent lig an satt e le ger skal gi 
 in for ma sjon om kom mer si el le hel se til bud 
til kreft pa si en ter, gjen står to ho ved mu lig -
heter: Hvis man inn tar ytt er punkt 1, må 
in for ma sjo nen ba se re seg på at le gen spør 
om pa si en ten øns ker å få vite om kom mer -
siel le til bud. Inn tar man ytt er punkt 2, må 
det være pa si en ten selv som inn le der sam -
talen om kom mer si el le be hand lings mu lig-
he ter. Det ve sent li ge er å iva re ta pa si en tens 
rett til in for ma sjon – men også rett en til ikke 
å vite.

Rå det for le ge etikk me ner at le gen ikke 
kan ta det ful le og hele an sva ret for at 
 pa si en ten skal få ab so lutt all til gjen ge lig 
in for ma sjon om alle ten ke li ge be hand lings-
mu lig he ter. Le gens selv sten di ge an svar er  
å gi pa si en ten et re le vant ut valg av in for ma-
sjon, til pas set pa si en tens in di vi du el le be hov, 
men alt så slik at in gen pa si en ter dis kri mi ne-
res på grunn av øko no mis ke for hold. Pa si en-
tens rol le er å ta opp te ma er pa si en ten selv 
er opp tatt av. Slik får pa si en ten sty re hvil ken 
in for ma sjon han el ler hun vil mott a, og 
le gen får skred der sy in for ma sjo nen ett er 
pa si en tens be hov.

Når det gjel der be hand lings mu lig he ter 
som til bys av det off ent li ge hel se ve se net, 
plik ter le gen å gi lik in for ma sjon til alle 
pa si en ter. In for ma sjon ut over dett e og især 
in for ma sjon om be hand ling som kre ver 
egen be ta ling, bør ikke le gen in for me re om 
på eget ini tia tiv. Det er av gjø ren de at pa si en-
ten får en mu lig het til å sty re hvil ken in for-
ma sjon hun el ler han øns ker – hvis ikke blir 
ikke samvalg en re ell mu lig het.

Er be hand lin gen til nytt e for pa si en ten?
Den ak tu el le sa ken har dreid seg om 
 be hand ling som har do ku men tert eff ekt, 
men som en ten er på vei gjen nom by rå -
kratiet for god kjen ning i Norge, el ler som 

 nors ke myn dig he ter har be slutt et at vi ikke 
kan ta oss råd til på det off ent li ges reg ning. 
Men man kan spør re seg: Gjel der dett e kun 
be hand ling som kan gis i Norge – hva med 
kom mer si elt til gjen ge lig be hand ling som 
bare kan fås i ut lan det? Der som man fø ler 
en for plik tel se til å in for me re om be hand-
ling man kan «kjøpe seg» på et pri vat norsk 
sy ke hus, bør man ikke da også in for me re 
om be hand ling man kan få kjøpt på et sy ke-
hus i USA? Og hva med be hand ling som 
for ut sett er so si a le og øko no mis ke mu lig -
heter til å rei se uten lands for å del ta i kli - 
nisk ut prøv ning av nye, lo ven de me di ka-
men ter? Hva med kom ple men tær me di -
sinske  be hand lings me to der, hvor langt 
strek ker le gens in for ma sjons plikt seg der?

Her kan det se ut til at § 3 og § 12 står  
i mot sats til hver and re; på den ene side skal 
le gen in for me re i den ut strek ning pa si en ten 
øns ker det, og på den an nen side skal le gen 
ta til bør lig hen syn til sam fun nets res sur ser 
(les: le gens tids bruk) og ikke søke å skaff e 
en kelt pa si en ter pri ori te rings mes sig el ler 
an nen for del. Rå det for le ge etikk er kjen ner 
at dett e er et van ske lig spørs mål som kre ver 
skjønns ut øv el se.

Kom ple men tær me di sins ke el ler and re 
ikke-do ku men ter te be hand lings til bud ram-
mes av § 9: «Le gen må ikke gjø re bruk av 
el ler an be fa le me to der som sav ner grunn lag 
i vi ten ska pe li ge un der sø kel ser el ler til strek-
ke lig me di sinsk er fa ring». Le ger kan der for 
ikke for ven tes å in for me re om sli ke til bud. 
Men ny kunn skap ty der på at også «sko le -
medi sinsk» be hand ling kan ha et tynt evi-
dens grunn lag. En fersk stu die fra BMJ vis te 
at bare halv par ten av kreft le ge mid ler god-
kjent i åre ne 2009�–�2013 had de do ku men tert 
eff ekt på over le vel se og livs kva li tet ett er 
me di an 5,4 års opp føl gings tid (4). Gren sen 
mel lom kom ple men tær me di sinsk be hand-
ling og «det ny es te nye» fra sko le me di si nen 
er mu li gens ikke så skarp som vi skul le 
øns ke, når det gjel der evi dens grunn laget.

Dett e har re le vans for vår dis ku sjon for di 
mo ti va sjo nen til on ko lo ge ne, som vil in for-
me re om kom mer si elt til gjen ge li ge til bud, 
er jo øns ket om pa si en tens bes te – vel gjø ren-
het. Men kan man leg ge et slikt ar gu ment til 
grunn der som man mang ler evi dens for at 
be hand lin gen vir ke lig er til nytt e for pa si en-
ten?

Se også side 1274, 1280 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Li ke be hand ling er et vik tig 
prin sipp i le ge etik ken, og en 
all menn etisk norm i det  
nors ke sam fun net»
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i en tid der både for skjel le ne og mu lig he -
tene øker.

For fatt er ne ut gjør i pe ri oden 2018�–�2022 Rå det for le ge-
etikk i Den nors ke le ge for en ing.

Mott att 28.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 26.6.2018,  
god kjent 27.6.2018.

av hen gig av hvor dan det ap pli se res  
i en etisk pro blem stil ling. Rå det for le ge-
etikk har ikke noe fa sit svar, men opp ford rer 
både on ko lo ger og and re fag grup per til  
å re flek te re over hvor dan vi skal kla re  
å iva re ta prin sip pet om li ke be hand ling  

MEDISINSK ETIKK

Li ke be hand ling
Li ke be hand ling er et vik tig prin sipp  
i le ge etik ken, og en all menn etisk norm  
i det nors ke sam fun net. Et slikt all ment 
ak sep tert prin sipp og an ven del se av le gers 
etis ke reg ler kan gi gan ske uli ke ut slag, 
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S.H. Sund strøm sva rer

Nye kreft le ge mid ler som har 
 doku men tert eff ekt og mar keds-
til gang i Norge, men som ven ter 
på vur de ring i Be slut nings -
forum, sett er on ko lo ger i ut ford-
ren de etis ke si tua sjo ner. 

Kreft be hand ling som har kom met i de sis te 
åre ne, for eks em pel pre si sjons me di sin og 
im mun te ra pi, kan om vand le uhel bre de lig 
kreft til kro nisk syk dom. Med slik be hand-
ling kan en del pa si en ter leve i fle re år, sam ti-
dig som de får opp rett holdt ar beids ev ne og 
ved li ke holdt livs kva li tet. Be slut nings fo rum 
skal sør ge for li ke be hand ling og rett pri ori te-
ring, men sy ste met li der av at det tar lang  
tid før sa ke ne er fer dig be hand let. Og tid har 
al vor lig syke kreft pa si en ter minst av. Det bør 
der for ikke over ras ke noen at dis se pa si en -
tene øns ker best mu lig be hand ling og er 
vil lig til å kjøpe det pri vat. Kost na de ne kan 
fort dreie seg om opp til 1 mil li on kro ner.

Norsk on ko lo gisk for en ing har ett er spurt 
av kla ring på om det er in for ma sjons plikt 
om kreft le ge mid ler som har mar keds til-

gang i Norge og som er satt «på vent», men 
som kan gi en ikke ube ty de lig ge vinst for 
pa si en ten. For en in gen tok dett e opp før s te 
gang med ju ris ter i Le ge for en in gen i 2015, 
og se ne re i fle re de batt er med hel se po li ti -
kere og i me dia. In gen – ver ken ju ris ter, 
by rå kra ter el ler hel se po li ti ke re – har lagt 
fø ring for hva som an s es rik tig.

Min utt a lel se om at jeg ser an pa si en ten og 
pa si en tens an tatt e øko no mi for å be stem me 
hvil ken in for ma sjon jeg gir, ble inn kla get til 
Rå det for Le ge etikk i Le ge for en in gen og til 
Fyl kes le gen i Sør-Trøn de lag. Min før s te re ak-
sjon var over ras kel se, men se ne re har jeg 
øns ket kla gen vel kom men med tan ke på 
be hov for de batt og av kla ring av prak sis.

Både Rå det for le ge etikk og Kli nisk etikk-
komité (KEK) ved St. Olavs Hospital kon klu-
de rer i sine ar tik ler med at det ikke er le gens 
opp ga ve å vur de re pa si en tens be ta lings -
evne, og at det er le gens plikt å in for me re 
om an nen be hand ling som kan ten kes å ha 
eff ekt (1, 2). Og slik jeg le ser de sva re ne jeg 
tid li ge re fikk fra Rå det for le ge etikk og Kli-
nisk etikkomite ved St. Olavs Hospital, bør 
in for ma sjon gis uopp ford ret, også selv om 
pa si en ten ikke ak tivt spør. Jeg tar selv kri tikk 
på spørs må let om å vur de re even tu ell be ta-
lings ev ne. Like fullt er jeg fort satt usik ker på 
om det etisk sett er rik ti ge re å uopp ford ret 
in for me re alle om pri vat be hand ling som 
kan ten kes å ha eff ekt. Er det etisk sett rik -
tige re å ut sett e en pa si ent for et «press» om  
å kjøpe pri vat be hand ling som kan sett e 
fa mi lie øko no mi en over styr, frem for å la 
være? Jeg tar til orde for at «hver og en av oss 

må gjø re opp med seg selv om hvor dan 
in for ma sjons plik ten skal ett er le ves. Det  
må gjø res nenn somt og med skjønn. Det 
 vik tig ste må være in for ma sjon som gjør  
at pa si ent og på rø ren de fø ler seg sett, hørt 
og iva re tatt» (3).

Jeg tror ikke det er ett rik tig svar på dett e 
di lem ma et, men ett er le vel se i tråd med 
si ta tet over vil ett er mitt skjønn være etisk 
gang bart.
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«Jeg tror ikke det er ett riktig 
svar på dette dilemmaet»

«Jeg tar selvkritikk på 
spørsmålet om å vurdere 
eventuell betalingsevne»
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Di la tor el ler di la ta tor?

Lun ge pa si en ter kan be hand les med 
bronkodilator, mens en kir urg bru ker en 
di la ta tor. Hva er språk lig mest kor rekt: 
di la tor el ler di la ta tor?

Iføl ge ord bø ke ne har di la ta tor tre me di -
sinske be tyd nin ger: I ana to mi en be teg ner 
det en mus kel som ut vi der en åp ning,  
i kir ur  gien et in stru ment som bru kes til  
å ut vi de kropps åp ning el ler rør for met 
 or gan, og i far ma ko lo gi en et le ge mid del 
som ut vi der blod årer el ler luft vei er (1).

Opp ha vet til de to or de ne er det sam me, 
men det fin nes uli ke ety mo lo gis ke sti er: en 
«sub stan tiv sti» og en «verb sti». Den la tins ke 
par ti sipp for men dīlātāre ga opp hav til det 
frans ke sub stan ti vet dilatateur, der av den 
re gel mes si ge va ri an ten di la ta tor på de fles te 
språk, også i norsk. Di la tor har en litt an nen 
sti. Dīlātāre ga også det frans ke ver bet di la ter 
og der med det eng els ke ver bet dila te. Egent-
lig skul le dila te ha gitt sub stan ti vet di la ter 
på eng elsk om man fulg te van lig orddan-
ningsmønster, men man end te opp med en 
hy brid: di la tor.

Gam melt og nytt
Di la ta tor er den opp rin ne li ge for men  
i norsk. Det har vært i bruk si den 1800-tal let, 
mens di la tor er langt ny ere – det duk ket 
først opp i 1980-åre ne (2). Di la tor har åpen-
ba re for de ler: det er kor te re og lå ter mind re 
ka ko fo nisk. Men di la ta tor er alt så det mest 
re gel mes si ge av de to va ri an te ne, fra et 
ety mo lo gisk syns punkt.

Søk i Tids skrif tets nett ut ga ve gir seks treff 
på «bronkodilator» og ni på «bron ko di la ta-
tor». Kan skje det blir eks tra fris ten de med 
kort form i sam men set nin ger? I Tids skrif tets 
ord lis te står kun ene for men di la ta tor (3). 
Det kan be grun nes med at man bør fore-
trek ke ord som språk his to risk lig ger nær-
mest det opp rin ne li ge, men ofte vin ner 
kor te og enk le ord va ri an ter ter reng over tid.

Pro blem stil lin gen er ak tu ell også i eng-
elsk. I den to ne an gi ven de ord bo ken Ox ford 
Eng lish Dic tio nary står det un der opp slags -
ordet di la ta tor at det også kan skri ves som 
di la ter, «and less cor rect ly di la tor» (4). Selv 
om den ne ord bo ken er mer de skrip tiv enn 
nor ma tiv, gir den alt så en for ma ning om 
ikke å be nytt e or det di la tor.

And re er ikke eni ge i dett e. I bo ken Med i-
cal meanings skri ver for fatt e ren at de mest 

snob be te ord kjen ner ne vil in sis te re på at 
di la ti on og di la tor er «wrong ly formed from 
the La tin», og at man all tid bør bru ke dilata-
tion og di la ta tor – men føy er til at folk nep pe 
vil bry seg (5).

Kon klu sjon
Kon klu sjo nen blir at både di la ta tor og di la-
tor er gang ba re på norsk. Di la ta tor er den 
opp rin ne li ge og re gel mes si ge for men, mens 
di la tor er inn lånt se ne re og på frem marsj.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør for 
 Tids skrif tets språk spal te.

LIT TE RA TUR
1 Di la ta tor. I: Det nors ke aka de mis ord bok.  

https://www.naob.no/ord bok/di la ta tor (14.5.2018).
2 Di la ta tor, di la tor. Nb N-gram beta. Na sjo nal bib lio - 

 te ket. https://www.nb.no/sp_tjenester/beta/
ngram_1/#ngram/query?terms=dilatator%2C+ 
dilator&lang=all&case_sens=0&freq=rel&corpus= 
bok (14.5.2018).

3 Di la ta tor. I: Tids skrif tets ord lis te.  
https://tidsskriftet.no/an net/ord lis te (14.5.2018).

4 Di la ta tor. I: Ox ford Eng lish Dic tio nary.  
http://www.oed.com/view/En try/52745 (14.5.2018).

5 Haubrich WS. Med i cal meanings: a glos sa ry  
of word origins. 2. utg. Phi la del phia, PA: Ame ri can 
Col le ge of Physicians, 2003: 68.

Il lust ra sjon: beinoitb/iStock
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Fast le gen min

Fast le gen min er fan tas tisk. Hun har et skje lett som 
 heter Char lott e og en rød syk kel med bloms ter kas se 
 foran og bak. «Syklemelding», står det på skil tet.

Fast le gen min kjø rer bil med rosa gass bal lon ger ut av vin du et, og 
hun står i en åker sam men med la bo ra to rie dama, med ar me ne 
løf tet høyt over ho det. Ak se ne når dem til ne se tip pen, og det ser gud 
hjelpe meg ut som om de er nak ne bak der. Det var før de reis te til 
Ba ha mas for å svøm me med gri ser. Nå fab les det om at det bør sett es 
ut gris på Him sjø, et po pu lært skogs tjern og barn dom mens gam le 
ba de plass. I den sam me sko gen har noen spik ret opp et ga te skilt ved 
en sti. Den sti en he ter «Bed rin gens vei» nå. Jeg er sik ker på at det er 
hun som har gjort det.

Fast le gen min er Fu gel li-elev og ber meg blåse i ba ga tel le ne. Det er 
mye god fol ke hel se i sånt. På kon to ret hen nes kan du gråte. Hun har 
Kleenex på bor det og dø ren luk ket. Hvis du er alt for snør re te slip per 
hun deg ut bak vei en, så be hø ver du ikke å gå gjen nom ven te rom-
met hvor det sitt er både gam le og nye na bo er. Fast le gen ser på meg 
på en måte som får meg til å tro at alt jeg sier er vik tig. Hun leg ger 
hen de ne i fan get og le ner seg frem over. Det has ter ikke. Jeg kas ter 
ikke bort ti den hen nes. Kan skje tar det ikke så fryk te lig lang tid 
hel ler.

Jeg får ikke re sept av fast le gen min, ikke syk mel ding hel ler. Det  
vil jeg ikke ha. Folk skal bli sett og hørt. Vi blir tu tet øre ne ful le av 
det. Men hva be tyr det egent lig, dett e å bli møtt og lytt et til, for stått 
og trodd? Det be tyr lett el se, det kjen ner jeg når jeg går ut bak vei en. 
Vi har in gen enk le løs nin ger, men det er ikke så vik tig ak ku rat nå. 
Det er lett e re, uan sett.

I noen kul tu rer fin nes det frem de les res ter av re spekt for eld re 
men nes ker. Hos oss har vi kan skje glemt at det fin nes folk som har 
gjort det før, vært der før, som kan gi oss råd el ler en hånd å hol de  
i på vei en. Sytt i år med levd liv rom mer nød ven dig vis mer er fa ring 
og kunn skap enn tjue to. Noen går så langt at de kal ler det vis dom. 
Der for ten ker jeg at fast le ge ne må være blant de al ler klo kes te men-
nes ke ne vi har. De rom mer ikke bare én, men 1324 livs er fa rin ger, 
el ler så man ge det er plass til på lis ten. Og ikke bare det, men de 
kjen ner ol de mo ra og tan ta og svi ger mo ra og datt e ra også. Bes te -
faren min var fe le ma ker, land skaps ma ler, mø bel snek ker og grønn-

saks hand ler. Han had de en skrue løs. Det vet nok fast le gen min.  
Hun er fan tas tisk, og det er hver en kelt fast le ge som le ner seg frem-
over og lytt er, tar frem Kleenex-bok sen, teg ner et smi le fjes på en 
plas ter lapp, sier «jeg tror deg og jeg for står deg, i meg har du en 
støtt e spil ler.» Når alt an net fly ter og stor mer, da er fast le gen nett opp 
det; fast. Gud be va re oss hver og en hvis de ikke or ker det mer.

For vi kom mer bare til dem når vi skal kla ge, og de hø rer in gen ting 
fra oss når vi har det bra, når det vir ker. Da for svin ner vi bare og 
kom mer ikke til ba ke. Det er et godt tegn, ten ker fast le ge ne. Det kom-
mer nye for tvi le de men nes ker i ste det. Vi and re hol der på med vårt, 
og det er mye, det. Der for har jeg lyst til å si: Det går bra nå, fast le gen 
min. Du skal ha takk. Det had de vært ar tig med gris på Him sjø.

MAR TE SY VERT SEN
marsyv@vestreviken.no
er lege i spe sia li se ring og dok tor grads sti pen di at ved Nev ro-
lo gisk av de ling i Dram men.

«Fast le gen ser på meg på en måte som får  
meg til å tro at alt jeg sier er vik tig»

«Når alt an net fly ter og stor mer, da er fast le gen 
nett opp det; fast. Gud be va re oss hver og en 
hvis de ikke or ker det mer»
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Paa den tid da blaabærene  
holdt paa at mod nes

Hvad et men nes ke kan taa le.

Av R. M. Bergh, Jevn aker

Det er for over 23 aar si den, at jeg utpaa 
som me ren paa den tid «da blaabærene 
holdt paa at mod nes», blev bud sendt til en 
kone omtr. 50 ki lo me ter bor te i en fjeld-
gaard i mit dis trikt paa Vestlandet. – Ko nen 
skulde ha «en byld paa ma ven». Til hen des 
hjem kom jeg sent om kvel den, det var 
mørkt i det lil le stenmurte rum hvor hun 
laa. Litt opad for høire ingven bu ket der sig 
frem i en tokronestor utstrækning en rød lig 
fluk tue ren de tu mor opstaat paa kort tid. 
– Der var in gen broksymptomer; hun had de 
hat smer ter i ileocoekalregionen i ½ aars tid. 
Ko nen had de sto re smer ter – der for lang tes 
ener gisk aapning av bylden – jeg had de mest 
lyst til at utsætte med indgrepet til mere lys 
om mor ge nen, – der var forhaanden ikke 
andet end et litet talg lys; petroleumskanden 
var ikke blit fyldt endda paa den aarstid, og 
der var langt til handelsmanden. –

Der maatte imid ler tid tages aff æ re, der var 
ikke raad for andet. Jeg gjor de da en forsig-
tig incision; ut stod en stin ken de pusstraale 
av aapningen. Pludselig stop per straalen og 
en hvit lig tjavse har sat sig i aapningen. Med 
en fin Lis ters drænrørstang nap pet jeg i den, 
og ut kom et omtr. 3 cm. langt blindsækfor-
met styk ke tarm (appendix?) med gangræ-
nøs rand. Da begyndte pus igjen at strøm me 
ut i mas ser. Da pus set var rendt ut, ren se des 
med ste ril gaze og saarbunden tamponertes. 
– Da gens gjer ning var endt.

Da jeg om mor ge nen tilsaa ko nen, 
 befandt hun sig vel, og da tamponen var 
om bytt et, sa jeg hen de at hun maatte til 
sy ke hus.

Den før s te mil ned over da len had de  
jeg den dag tra velt med at sva re folk paa 
spørsmaal om ko nens befindende.

Omtr. 14 da ger efter kom mer ko nens mand 
til mig. Jeg trod de han vil de fortælle mig at 
ko nen nu var vel hjem me igjen fra sy ke hu set. 
Men nei – hun var ikke reist  endda.

«Det dok to ren had de lagt ind var gaat  
ut de før s te da ge ne, og der kom ikke mere 
ma te rie. Men,» sa han, «der maa være for bin-
del se med tar men og de saar, som dok to ren 
skar. Her en dag spis te hun blaabær, og de 
kom ut gjennem saaret.»

Manden, som had de li ten raad til sy ke hus-
be hand ling og ope ra tion av ko nen, had de 
ikke sagt ifra da jeg or di ner te dett e – kreds-
sykekassen var ikke kom met i sving før fle re 

aar efter. I en fart fik jeg da ord net det saa at 
hun med fattigvæsenets hjelp kun de ope re-
res i sy ke hus.

Hun taalte den 50 ki lo me ter lan ge kjø re-
tur i en skranglekjærre og dampskibsturen 
efterpaa til by, hvor der saa blev foretat 
resektion av et styk ke gangrænøs tarm. 
Ko nen had de in tet mén efterpaa av tarm -
histo ri en, men buk ket un der nogen aar efter 
av akut lun ge tu ber ku lo se.

Dett e er his to ri en om le gen som ble til kalt til en fjell gård om trent 50 ki lo me ter inn i dal strøke ne på Vestlandet. Gårds kona  
had de fått en svært vond byll på ma gen, og selv om inn gre pet bur de vente til da gen ett er, «var der ikke raad for an net» enn  
å tøm me den der og da i det dunk le ly set fra et lite talg lys. Dett e er også his to ri en om men nes ke ne han møtt e på vei ned igjen, 
som lur te på hvor dan det gikk med hen ne, og om mod ne blå bær. Ikke minst er det også his to ri en om tu ren til sy ke hu set som 
pa si en ten ikke tok, til tross for le gens an be fa lin ger (Tidsskr Nor Lægeforen 1926; 46: 263).
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Uten mat og drikke 
du ger hel ten ikke

Den ne ame ri kans ke bo ken er skre vet for 
dem som har le ger i be hand ling, og and re 
som får er fa ring med le ger med pro ble mer. 
Det kan dreie seg om men ta le hel se pro ble-
mer, ut brent het el ler van s ker med å re gu -
lere en stres sen de jobb og livs si tua sjon.

Bo ken har tre ho ved de ler. Før s te del 
 om hand ler pro ble mer blant le ger slik de 

PHY SI CIAN MEN TAL 
HEALTH AND WELL-
BEING
Kirk J. Brower, Mi chel le 
B. Ribared.
Re search and prac ti ce. 326 
s, tab. Cham: Springer, 2017. 
Pris EUR 60  
ISBN 978-3-319-55582-9

pre sen te rer seg, and re del drei er seg om 
un der lig gen de kli nis ke pro ble mer og den 
tred je de len om in ter ven sjo ner. Et ka pitt el 
om per son lig het har norsk for fatt er. Inn vevd  
i noen av ka pit le ne fin ner vi kli nis ke vig net-
ter som gir luft og liv til de grun di ge og 
opp da ter te forsk nings re fe ran se ne som 
bo ken er spek ket med. Vi blir her også in for-
mert om hvor det er be hov for ytt er li ge re 
forsk ning. Lon gi tu di nel le stu di er trengs for 
å klar gjø re kom plek se kau sa li tets mo del ler.

En grunn idé er at god pa si ent om sorg 
også be tin ger om sorg for le ge ne. Vi vet at 
man ge le ger nø dig sø ker hjelp. For hå pent-
lig vis kan den ne ut gi vel sen bi dra til la ve re 
ters kel for å søke hjelp og vei led ning. Ut over 
den en kel te le ges si tua sjon vekt leg ger for fat-
ter ne be tyd nin gen av å ar bei de med mer 
sy ste ma tis ke støtt e ord nin ger. De il lust re rer 
også et ny ere skifte i tenk nin gen – fra pro-
blem løs ning til styr king av po si ti ve si der 
ved ar bei det. In ter ven sjo ner på or ga ni sa-
sjons nivå blir vik ti ge.

Jeg sy nes bi drags yter ne tar opp vik ti ge 
pro blem stil lin ger for den en kel te lege  
og hel se ve se net som sy stem. Man ge le ger 

opp le ver det øken de me nings løst å bru ke 
mind re tid til di rek te pa si ent ar beid og mer 
tid til ad mi nist ra tivt ar beid man ikke er 
ut dan net til. Det kan dis po ne re for ut brent-
het og and re men ta le hel se pro ble mer. Jeg 
sy nes den ne bo ken bur de vært ob li ga to risk 
kunn skap for hel se by rå kra ter og av de lings-
le de re rundt om i det gan ske land.

I min tid som lege i ut dan ning i psy kia tri 
ved Lo vi sen berg psy kia tris ke av de ling sa  
en vei le der til meg at det er et pa ra doks at 
pa si ent ar beid tar len ger tid hvis du skyn der 
deg. Først når du tar deg tid, ska pes rom for 
å ta imot pa si en ten. På sam me måte tror jeg 
vi kan si at det er først når sø ke ly set skif ter 
ret ning fra eff ek ti vi se ring av le gens ar beids-
hver dag til iva re ta kel se og om sorg for le ge-
ne, at le gen blir en god og eff ek tiv kli ni ker. 
Dett e er i tråd med bud skap i den ne bo ken.

JAN OLE RØ VIK
Ph.d., spe sia list i psy kia tri og av ta le spe sia list,  
Institutt for psy ko te ra pi,
Uni ver si te tet i Oslo

Nytt ig om om sorgs-
svikt og over grep

Som me ren 2017 le ver te Bar ne volds ut val get 
en rap port hvor man kon klu der te med at 
off ent li ge in stan ser i alt for li ten grad var  
i stand til å av dek ke al vor lig vold, over grep 
og om sorgs svikt mot barn, og at dett e 
 kun ne ha svært al vor li ge kon se kven ser for 
bar net. Et av for slage ne til til tak var at kunn-
skap om å gjen kjen ne og hand le ra sjo nelt 
ved sli ke for hold mått e inn i ram me pla ne ne 
for de ut dan nin ge ne som kva li fi se rer for  

KVA SER VI –  
KVA GJER VI
Inge Nord haug
Om sorgs svikt, vald og sek-
su el le over grep. Skulen og 
bar ne ha gen sine oppgåver. 
144 s, ill. Bergen: Fag bok-
for la get, 2018. Pris NOK 299 
ISBN 978-82-450-2010-6

å ar bei de med barn og unge. Den ne læ re -
boken er et di rek te svar på for slaget og 
rett er seg mot stu den ter som tar grunn -
skole læ rer- og bar ne ha ge læ rer ut dan ning.

Bo ken er bygd opp med seks ka pit ler og  
to barne eks emp ler (Ak sel og Anne), som er 
gjen nom gå en de i alle ka pit le ne og bi drar til 
å kon kre ti se re inn hol det. For fatt e ren skal ha 
ros for bruk av QR-ko der som gjør at le se ren 
lett kan ta frem fil mer fra You Tube, som på 
en ut mer ket måte il lust re rer vik ti ge po eng.  
I slutt en av hvert ka pitt el er det en opp sum-
me ring av ho ved po eng, i til legg til re flek-
sjons spørs mål.

I før s te ka pitt el de fi ne rer for fatt e ren  
hva vold, sek su el le over grep og om sorgs-
svikt er. Her gis en god inn fø ring i til knyt-
nings teo ri og hvor dan for eld re kan iva re ta 
barns  be hov. Ka pitt el to hand ler om kon se-
kven se ne av vold, over grep og om sorgs svikt. 
I ka pitt el tre stil ler for fatt e ren spørs må let 
om hva vi kan gjø re. Hand lings kom pe tan se 
er det sen tra le må let. Le se ren får en god 
inn fø ring i hvor dan man skil ler al vor li ge 
sa ker fra de mind re al vor li ge. Mel ding til 
bar ne verns tje nes ten er et sen tralt tema her.

Ka pitt el fire er in ter es sant og vik tig, her 
drøf ter for fatt e ren vik ti ge for hold som 

 hind rer oss pro fe sjo nel le i å re spon de re  
på en god måte. Dia gno ser kan ka mu fle re 
dys funk sjo nel le opp vekst for hold, og det er 
man ge grun ner til at barn ikke kan, tør el ler 
øns ker å for tel le om hjem me si tua sjo nen.

Ka pitt el fem hand ler om å snakke med 
barn og for eld re og in ne hol der man ge 
kon kre te og gode tips til hvor dan dett e prak-
tisk kan gjø res. Sis te ka pitt el er en gjen nom-
gang av det sen tra le lov ver ket, med vekt på 
det som regulerer taus hets plikt og mel de-
plikt.

Bo ken er skre vet på ny norsk og var god  
å lese, også for en som ikke bru ker ny norsk 
til dag lig. Den vil være eg net for le ger som  
i sin prak sis ar bei der med barn. Un der teg -
nede sav net en bre de re inn fø ring i det tverr-
etat li ge ar bei det rundt bar na, og spe si elt 
po li ti ets og barne hu se nes rol le bur de ha 
blitt dis ku tert grun di ge re. Jeg vil li ke vel 
an be fa le den til kol le g er.

ARNE K. MYHRE
Over le ge, Barne- og ung doms kli nik ken
St. Olavs hos pi tal
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 and re som mått e være in ter es sert i le ge -
midler og bru ken av dem.

Bo ken er delt i tre de ler, der den før s te tar 
for seg ge ne rel le far ma ko lo gis ke prin sip per. 
Den and re, som om fatt er rundt halv par ten 
av bo ken, er inn delt ett er hvor le ge mid ler 
vir ker og noe ett er hvil ken virk nings me ka-
nis me de har, og den sis te de len om ta ler 
ut valg te syk doms grup per.

Gjen nom hele bo ken er den venst re si den 
fylt med tekst, mens den høy re er fylt med 
il lust ra sjo ner. Og det er nett opp il lust ra sjo-
ne ne som ska per be geist ring hos meg. 
 Man ge av dem kla rer å kon kre ti se re dett e 
fa sci ne ren de fag fel tet, som om hand ler 
hvor dan krop pen for hol der seg til det 
kroppsfremmede. De gir et hånd gri pe lig 
bil de av vik ti ge mo le ky ler som vi om gås  
og hvor dan de på vir ker oss: En kniv inn i et 
val mue ho de, aero so ler som strøm mer inn 
til glatt mus ku la tur i luft vei ene, ma le ri er 
pro du sert un der LSD-på virk ning, elek tron-
mi kro sko pis ke bil der av he pa to cytt er som 
me ta bo li se rer fenobarbital, en pil med 
kurare, struk tur form ler satt i sam men heng.

Alle il lust ra sjo ne ne er ikke like gode og 

Dett e er den fem te eng els ke ut ga ven av 
Luellmann’s Co lor At las of Pharmacology,  
et kon sept som ny lig fei ret 25-års ju bi le um. 
Pro sjek tets utt al te mål er at «phar ma co log i-
cal principles be understood, and not just 
mem o rized» og le se ren skal «make sen se  
of the facts». Den er skre vet for stu den ter 
in nen me di sin, odon to lo gi, far ma si og 

CO LOR AT LAS  
OF PHARMACOLOGY
Heinz Luellmann, 
Klaus Mohr, Lutz Hein
5. utg. 444 s, tab, ill. Stutt-
gart: Thie me, 2017.  
Pris EUR 45  
ISBN 978-3-13-241065-7

Bi drag til den  
ul ti ma te kol la sjen

far ge ne er til ti der i over kant blas se. Bo ken 
er laget for å bære med seg, noe som gjør at 
en kel te av il lust ra sjo ne ne opp le ves å være 
for mins ket for mye. Jeg sav ner en elek tro-
nisk løs ning der man kan log ge seg inn og 
få til gang til bil de ne. Ut val get av syk doms-
grup per i tred je del kan også vir ke noe 
til fel dig.

Men, når det er sagt, dett e er bok som 
an be fa les. Fra tys ke kil der i av de lin gen kan 
jeg be kref te at den opp le ves som nytt ig også 
for er far ne over le ger. Den in ne hol der ikke 
«Fi gu ren med stor F», men fle re gode kan di-
da ter til den ul ti ma te kol la sjen, spør du 
meg. Og det er in gen for søk på noen plut se-
lig pe nis (1).

TROND TRÆT TE BERG SERK LAND
Lege i spe sia li se ring i kli nisk far ma ko lo gi,  
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

LIT TE RA TUR
1 Wes tin AA. Plut se lig pe nis. Anmeldelse av boken: 

Raffa RB, Rawls SM, Beyzarov EP. Netter’s illustrated 
pharmacology. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 
2311. 

Gas tro kir ur gi med 
va ria sjo ner over tema

Dett e er en noe an ner le des kir ur gisk læ re-
bok. Den tar ut gangs punkt i at en kir ur gisk 
pro se dy re kan ut fø res un der uli ke van ske lig-
hets gra der. En kir ur gisk klas si fi ka sjon for 
van ske lig hets gra der på fire ni vå er pre sen te-
res i inn led nin gen, hvor nivå I er den van -
lige, ukom pli ser te pa si en ten, og nivå IV er 
en pa si ent hvor de fles te kir ur gis ke trinn  
i en pro se dy re vil være kom pli sert som føl ge 
av ko mor bi di tet, føl ge til stan der og tid li ge re 
inn grep.

GAS TRO IN TES TI NAL 
OP ER A TIONS  
AND TECH NIC AL 
VARIATIONS
Michael Korenkov,  
Chris toph-Thomas  
Germer, Hau ke Lang, red.
444 s, tab, ill. Berlin: Sprin-
ger, 2017. Pris EUR 130  
ISBN 978-3-662-49876-7

Van lig vis pre sen te res pro se dy rer og inn-
grep gjen nom et stan dard sett av steg vise 
til nær min ger mot ett øns ke lig en de punkt. 
Dett e får man også pre sen tert i den ne 
 bo ken, men i til legg har hvert inn grep fle re 
ka pit ler hvor for fatt e ren (det vil si kir ur gen) 
for kla rer sine va ria sjo ner av inn gre pet, gitt 
van ske li ge si tua sjo ner som kre ver av vik el ler 
mo di fi se ring av et stan dard inn grep. Man 
skal raskt er kjen ne, som re dak tø re ne sier  
i inn led nin gen, at «the won der ful thing 
about stan dards is, that there are so many  
of them to choose from».

Te ma et er gas tro in tes ti nal kir ur gi, delt  
inn i 11 de ler som del vis er syk doms ba sert 
(In di vid u al sur gery for upside down stom ach 
and antireflux sur gery, In di vid u al sur gery for 
in flam ma tory bow el dis ease) el ler pro se dy re-
ba sert (In di vid u al sur gery for right hemicol-
ectomy).

Inn bin din gen er fast, og pa pi ret er so lid 
og matt. Ta bel ler i grått er sup plert med 
en kel te far ge bil der i ka pit le ne. En kel te fi gu-
rer har tysk bil de tekst og fi gur for kla ring, 
noe som fint kun ne vært rett et opp.

Det er in gen ting om oeso pha gus, pan-
creas el ler le ver. Gal le kir ur gi er re pre sen tert 
i to ka pit ler. I to talt 30 ka pit ler be skri ver 
for fatt er ne uli ke si tua sjo ner og til stan der  

i kolorektalområdet, og bo ken har så le des 
ikke en bred ak tua li tet i ge ne rell- og gas tro-
kir ur gi.

For fatt er ne kom mer fra fle re kon ti nen ter, 
bl.a. USA og Au stra lia, og det er også et flott 
bi drag fra kol le g er i Tromsø om la pa ro sko-
pisk rek tum kir ur gi.

Teks ten skjem mes dess ver re i fle re ka pit-
ler av dår lig språk, na tur lig nok der for fat-
ter ne ikke har dett e som mors mål. Spe si elt 
opp le ves en del av teks ten å være nær mest 
di rek te over satt fra tysk til eng elsk, noe som 
for laget bur de ha språkvasket før ut gi vel se. 
En del gram ma tis ke og ty po gra fis ke feil 
fore kom mer også. Bo ken ut gjør imid ler tid 
et in ter es sant kon sept. Alle pa si en ter får jo 
en ASA-ri si ko skår ved ope ra sjon, men vi gjør 
ikke for melt det til sva ren de for sel ve kir ur -
gien. Kan skje bur de vi be visst gjø re nett opp 
det.

Bo ken er et godt sup ple ment til van li ge 
kir ur gis ke at las, hvor man be skri ver stan-
dard pro se dy rer. Nevn te skjønn hets feil trek-
ker noe ned, men mu li gens vil dett e kun 
ut bed res og rett es opp i på føl gen de ut ga ver.

KJE TIL SØREIDE
Over le ge, Gas tro kir ur gisk av de ling
Stavanger uni ver si tets sju ke hus
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ANMELDELSER

Ny og nytt ig ord bok

Det har i man ge år vært tre stør re nors ke 
me di sins ke ord bø ker på mar ke det. I 1988 
lan ser te Samlaget en ny norsk ord bok som 
er kom met i en rek ke ut ga ver. Se ne re har 
Kunn skaps for la get og Gyl den dal ut gitt 
til sva ren de på bok mål. Nå fore lig ger en 
fjer de.

Den nye har titt e len Me di sinsk-bio lo gisk 
ord bok, og iføl ge Cap pe len Damm for lag er 

ME DI SINSK- 
BIO LO GISK ORD BOK
Stei nar Ris nes
La tin-gresk-norsk. 861 s. 
Oslo: Cap pe len Damm, 
2018. Pris NOK 795  
ISBN 978-82-02-40340-9

den be reg net på «alle med be hov for mer 
kunn skap om no men kla tu ren in nen me di-
sin og bio lo gi». Bo ken skal være den mest 
om fatt en de i sitt slag i Skan di na via. Den «vil 
være nytt ig for stu den ter og yr kes ut øve re 
in nen me di sin, odon to lo gi, ve te ri nær me di-
sin, far ma si, mik ro bio lo gi, fy sio te ra pi, psy-
ko lo gi, bo ta nikk, zoo lo gi, kje mi/bio kje mi, 
samt and re hel se fag og bio lo gis ke fag», står 
det på vas ke sed de len. Mål grup pen er alt så 
bred. De fles te opp slags or de ne er me di sinsk 
re le van te, men det duk ker også opp sli ke 
som er be reg net for and re, så som hystrix 
(hulepiggsvin), panicum (hir se) el ler vacci-
nium (blå bær).

For fatt e ren skri ver i for or det at det fin nes 
et rikt ut valg av ord bø ker in nen de ak tu el le 
fag fel te ne, men få som tar ut gangs punkt  
i de rent la tins ke ter me ne. Av bo kens 860 
si der er nem lig ho ved de len (85 %) en la tinsk-
norsk ord bok med over 20 000 opp slags ord. 
Den gresk-nors ke ord lis ten er til sam men lig-
ning på bare 50 si der. Hele ord bo ken hvi ler 
alt så på dett e: Opp slags or de ne er skre vet på 
la tin. Selv om for fatt e ren ar gu men te rer for 
den la tins ke no men kla tu rens le ve dyk tig het, 

må jeg inn røm me at ide en føl tes frem - 
med. Ett er som jeg har ar bei det mer med 
ord  boken er skep si sen blitt mind re. Man 
ven ner seg fort til det. Dess uten in ne hol der 
stort sett hver ar tik kel en for nor s ket ver sjon 
av det la tins ke opp slags or det. Imid ler tid vil 
man lete for gje ves ett er syk doms navn som 
ikke fin nes på la tin, sli ke som aids, kols el ler 
kro nisk ut matt el ses syn drom.

Bo ken er flott ut styrt med sti ve per mer  
og god pa pir kva li tet. Teks ten er ryd dig ord-
net i to spal ter per side, og opp slags or de ne 
er skre vet med blå skrift, som gjør det lett  
å orien te re seg.

For fatt e ren Stei nar Ris nes er pen sjo nert 
pro fes sor ved Det odon to lo gis ke fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Oslo. Han skri ver at bo ken er 
blitt til over et langt tids rom. Det kan man 
for stå. Det må lig ge et stort og tid kre ven de 
ar beid bak. Det er grunn til å gra tu le re for-
fatt er, fag mil jø og for lag med dett e fine 
til skud det til den nors ke ord bok flo ra en.

ER LEND HEM
Tids skrif tet

Gløym meg ikkje!

Det er kome ein del bø ker der famil iar står 
fram med forteljingar om eit fa mi lie med-
lem som har fått de mens sjuk dom. Sli ke 
forteljingar synleggjer både gle der og sor ger 
som den de mens sju ke og pårørande kan ha.

Titt e len på om slaget og fargebileta kun ne 
mint om endå ei pårørandebok.

Eg tok feil.
Boka er i sta den ei inn fø rings bok i de mens, 

med ei blan ding av inn fø rings- og oversikts-

FOR GLEM MEG EI
Elin Ma rie Fred rik sen
His to ri er om de mens. 170 s, 
ill. Oslo: Asche houg, 2018. 
Pris NOK 349  
ISBN 978-82-03-29666-6

tekstar. Fag felt som epi de mio lo gi, dia gnos-
tikk, fors king, in sti tu sjons om sorg, forven-
tingar til tek no lo gi etc. har eigne ka pitt el. 
Sjukdomen sine konsekvensar for pri vat-  
og fa mi lie liv, be ho vet for øko no mis ke og 
men nes ke lege ressursar og nød ven dig 
 om stil ling i sam fun net vert fram stilt med 
tyngd.

Tekstane er lø dig skrivne, og forfattaren 
nyttar få framandord. Ho er tid vis beisk  
i kri tik ken av pas siv in sti tu sjons om sorg, 
men lèt seg be geist ra over til tak som ak ti vi-
se rer og in klu de rer. Standardtilbod kan verta 
ein tra ge die for man ge. Det må tenkjast nytt.

Churc hill skal ha sagt at krig fø ring er for 
alvorleg til å overlata til generalane. Forfatta-
ren tykkjest seia det same om demenslidin-
gane: Sam funns ut ford rin ga dei re pre sen te-
rer over går det som hel se stell el ler institu-
sjonar kan rå med. Det er sjølve stor sam -
funnet som må ta re gi en og til pas sa seg. 
Ta let på både dei unge og dei svært gam le 
de men te stig. De mens pre va lens aukar  
med al de ren. Tidlegdiagnostisering av 
40�–�60-åringar vil auka. Er det rett å stil la ein 
dia gno se når eff ek tiv handsaming vantar? 
Til no har fors king på medisinar gitt skuf-
fande re sul tat og lite fram gang.

Boka inneheld per son lege his to ri er der 
de mens sju ke el ler pårørande il lust re rer 
korleis li vet endra seg ett er at dia gno sen 
vart stilt. In ter vj ua gjer tekstane per son lege 
og nære. Den einskilde har sin bak grunn, 
personlegdom, preferansar og be hov. Dei 
fles te his to ri e ne gjeld heimeverande eld re. 
Fargebilete hø ver til his to ri e ne, gir liv og 
nær leik til teks ten og luft og fyl de mel lom 
tekstsavsnitta. Gjen nom andletsuttrykk, 
kles drakt og po si tur trer personlegdomane 
fram.

Boka fun ge rer både for lek og lærd. Den 
som ar bei der med de mens sju ke får ny 
 på min ning om å til pas sa eiga åtferd og 
eigne til tak. Ho både il lust re rer og pro vo se-
rer. Tekstane er ikkje dju pe el ler inngåande 
nok til å kallast læ re bok. Li ke vel set ho pro-
blemstillingane i per spek tiv og lyftar blik ket 
ut over. Boka kan gi samfunnsplanleggarar, 
politikarar og administratorar bak grunns-
kunn skap til å fatta avgjerder.

Skul le heile lan det vore ein stor de mens-
lands by?

AS LAK BRÅ TVEIT
Sju ke heims lege, Finn øy kom mu ne
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34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.
no enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller i 
fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.
no. Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

Legejobber

Foto: XxxxxxxxxxxxxxFoto: Thinkstock
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LEGEJOBBER  Kommunale legestillinger

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no

KOMMUNALE LEGESTILLINGER
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Kommunale legestillinger, Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

Søknadsfrist: snarest
Kontakt:
Frederic Rivelsrud
+47 95158482
rivelsrud@klinikkbarcode.no                          www.klinikkbarcode.no

Nytt, stort og tverrfaglig legesenter midt i
hjertet av Bjørvika i Oslo. Meget moderne lokaler 
med svært sentral beliggenhet og utmerket 
eksponering. Vi søker nå flere spesialister med og 
uten offentlig avtale samt fastleger med 
hjemmel. Mulighet for heltids- og deltidsstillinger 
samt fleksible løsninger.
Se fullstendig utlysningstekst på Legejobber.no.
Ta gjerne direkte kontakt for mer informasjon.

SØKER SPESIALISTER MED OG UTEN AVTALE

Kommunelege 2 med fast lønn
Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, 
midt i Norge. Kommunalt tilsatt i 100 % stilling. 
Legevakt er for tiden 6-delt hjemmevakt og er i 
samarbeid med nabokommunen Dønna.  
Hegelandssykehuset har legevaktsformidlingen 
for kommunene.    
Fullstendig utlysning: www.heroy-no.kommune.
no og www.heroyfjerdingen.no. For  
opplysninger om stillingen, ta kontakt med  
kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov tlf; 750 
68 050 eller kommunalleder Siv Nilsen.  
tlf; 482 01 382
Søknadsfrist 07.09.2018

 Herøy kommune – ett hav av muligheter
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Arbeidsmedisin, Psykiatri

OFFENTLIGE LEGESTILLINGER
ARBEIDSMEDISIN

PSYKIATRI

www.modum-bad.nowww.modum-bad.no

Lege i spesialisering 
Psykiatrisk poliklinikk

Tiltredelse: 01.12.18 

Kontaktpersoner: 
Avd.leder Eli Tove Myrdal, 
tlf. 32 74 98 70/934 26 746. 
Fagdirektør Ingunn Amble, 
tlf. 32 74 97 00.

Søknadsfrist: 18.09.18  

fullstendig utlysningstekst 
på www.modum-bad.no
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Forskjellige stillinger, Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

FORSKJELLIGE STILLINGER

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 
FOU‐seksjonen søker etter 

Forskningsleder /
seksjonsleder
Fast 100% stilling. 

Nærmere opplysninger: Konstituert seksjonsleder 
Kristin Tømmervik, tlf. +47 924 48 705 eller e‐post
kristin.tommervik@stolav.no 

Søknadsfrist: 30. september 2018 

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg
Jobbsøk, deretter ledige stillinge, der vil du også
�inne fullstendige utlysningstekster. 
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere! fr

an
tz
.n
o

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Trelasthandler A. Delphin og 
hustrus legat til bekjempelse  
av astmatisk bronkitt
Fra legatets avkastning kan det  
årlig deles ut midler til forskning  
på obstruktive lungesykdommer 
hos barn og voksne.  
 

Det kan i år utdeles kr 100 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes til et klinisk eller annet relevant forsk-
ningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller 
lønnsmidler.  
 
Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV med  
publikasjonsliste. Søker må være medlem av Den  
norske legeforening. Rapport om hvordan forsk- 
ningsmidlene er blitt benyttet må foreligge innen  
2 år etter tildelingen.  
 
Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

Ledig fast stilling som assisterende fylkeslege

Ved Helseavdelingen er det ledig fast stilling (100%) som as-
sisterende fylkeslege

Vi søker fortrinnsvis etter lege som er spesialist i barnesykdom-
mer eller gynekologi og fødselshjelp, men søkere med spesialitet 
innen generell kirurgi, ortopedi og anestesiologi oppfordres også 
til å søke. Vi legger vekt på bred klinisk erfaring.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: fung. seksjons-
sjef Kirsti Haakens tlf.: 22 00 37 12  / 472 97 633.  fmoakha@
fylkesmannen.no, eller fylkeslege Jan Petter Odden tlf.: 930 37 
023 fmoajod@fylkesmannen.no.

For fullstendig kunngjøring og elektronisk søknadskjema, se 
vår nettside: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/ 
Ledige stillinger

Søknadsfrist 23. september 2018

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at 
Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i 
regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.
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LEGEJOBBER  Ledige stipendier – legater – fond, Diverse annonser

Har du lyst til å jobbe som sensor ved  
profesjonsstudiet i medisin?
 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, søker 
etter sensorer til følgende eksamener:

• MED2200 (modul 2) muntlig - Anatomi

• MED2200 (modul 2) strukturert muntlig -  
Propedeutikk, anestesiologi, atferdsfag og etikk

• MED3300 (modul 3) muntlig klinisk -  
Indremedisinske fag, kirurgiske fag eller fysikalsk                                                                                          
medisin og rehabilitering

• MED3300 (modul 3) muntlig klinisk -  
Hud- og veneriske sykdommer eller patologi

• MED6800 (modul 8) muntlig klinisk -  
Indremedisin, Allmennmedisin, Kirurgi

Stillingene gjelder for 1 år, med mulighet for 3 års 
forlengelse. Sensor må være lege med norsk  
autorisasjon. Sensor skal være en ekstern person og 
kan ikke ha ansettelsesforhold ved fakultetet utover 
sensorstillingen(e). For muntlige eksamener er det 
ønskelig at sensor ikke er spesialist i fagfeltet det 
eksamineres i.  Karakterskalaene som benyttes er: 
Bestått – Ikke bestått og bokstavkarakterer A-F.

Arbeid som sensor for medisinstudenter teller med 1 
poeng/45 min (inntil 60 poeng) for spesialistutdanning 
i Allmennmedisin.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å la 
selvstendig næringsdrivende fakturere UiO for arbeid 
som er en del av UiOs normale virksomhet, herunder 
sensur, undervisning og veiledning. Alt må utbetales 
som lønn. UiO refunderer ikke reiseutgifter eller  
parkeringsutgifter i forbindelse med sensoroppdrag.

Søknad med CV sendes til postmottak@medisin.uio.
no eller Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, 
Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo innen 23.09.18 
(referanse: 2018/9546). 

For fullstendig utlysningstekst, se ledige stillinger på: 
https://www.uio.no/om/jobb/

DIVERSE ANNONSER

Johan Selmer Kvanes’ legat  
til forskning og bekjempelse  
av sukkersyke
Fra legatets avkastning kan det 
årlig deles ut midler til ett eller flere 
forskningsprosjekter vedrørende 
diabetes.

 Det kan i år utdeles kr 450 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler. 

Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV 
med publikasjonsliste. Søker må være medlem 
av Den norske legeforening. Rapport om hvordan 
forskningsmidlene er blitt benyttet må foreligge 
innen 2 år etter tildelingen. 

Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber



Tidsskriftet på Twitter

F Ø LG  O S S  PÅ  @T I D S S K R I F T E T 

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp  
deg i interessante temaer

Ta del i diskusjonene, si din mening  
og del innholdet med andre
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Hypnosekurs Trondheim, 22.-23. Nov 2018.
Spennende praktisk kurs med innføring i metoden.klinisk 
hypnose og bruksområder som:
Stress – Smerter – Psykosomatikk – Angst – Depresjon
Kurset er godkjent for spesialitetene
Kursansvarlig Dr. Gunnar Rosén, tlf.: 900 39 441. 
Gunnar@hyponoseforeningen.no. 
Info og påmelding: www.hypnoseforeningen.no
Påmeldingsfrist: 26 Okt.

HVOR ER MEDISINEN PÅ VEI?
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•
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no
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Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
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Strakstiltak for en 
fastlegeordning i krise

Rakner fastlegeordningen, vil det 
få store konsekvenser for hele 
helsetjenesten.

Fastlegeordningen er i krise. Over hele lan-
det melder kommuner om sprengt kapasi-
tet og store problemer med å rekruttere 
fastleger. Arbeidsbelastningen har ført til en 
økende rekrutteringskrise. Fastlegeordnin-
gen er grunnmuren i helsetjenesten og står 
for nesten 90 prosent av alle konsultasjoner. 
Rakner fastlegeordningen, vil det få store 
konsekvenser for hele helsetjenesten.

På Legeforeningens landsstyremøte i mai 
graderte helseministeren farevarselet til 6  
på en kriseskala fra 1�–�10. På Arendalsuka  
i august innrømmet han at han har gjort for 
lite, for sent. Det er nye takter fra departe-
mentets øverste leder. Men skal Staten klare 
å snu den negative utviklingen, må det vises 
langt mer handlekraft enn vi har sett til nå.

Vårens Normaltariff-forhandlinger var en 
gyllen anledning for staten til å skape ny 
optimisme blant fastlegene. Sånn ble det 
ikke. Staten ville ikke imøtekomme Lege- 
foreningens krav. Vi ble møtt med nok en 
forskyvning av problemet. For første gang 
på 17 år ble det ingen sentral avtale mellom 
staten, Legeforeningen og KS.

Regjeringen har fremhevet trepartssam- 
arbeidet og evalueringen av fastlegeordnin-
gen som viktige tiltak. Legeforeningen har 
lenge etterlyst dette samarbeidet for å disku-
tere utvikling av fastlegeordningen, og mer 
kunnskap er alltid nyttig. Men mye vet vi 
allerede. Vi trenger ikke evaluere det åpen-
bare. Ferske tall fra Helsedirektoratet viser  
at antall konsultasjoner hos fastlegene økte 
med 11 prosent fra 2010�–�2016 (1). Tidsbruks-
undersøkelsen viser ekstraarbeid for fast- 
legene tilsvarende nesten 700 årsverk. En 
fastlege jobber nå 55,6 timer i gjennomsnitt 

i uken. At fastleger jobber én hel arbeidsdag 
mer i uka, viser tydelig at det ikke er sam-
svar mellom kapasitet og oppgaver.

Vi kan ikke skyve alle tiltak langt inn  
i framtida; etter at alle utredninger og eva- 
lueringer er ferdigstilt. Historiene fra fast- 
leger og kommuner over hele landet, viser 
at det haster. Skal vi garantere for en stabil 
fastlegetjeneste til hele befolkningen, må vi 
rekruttere nye fastleger og beholde de som 
står i tjenesten i dag. Da må fastlegene få en 
arbeidshverdag som er til å leve med. Lege-
foreningens landsstyre samlet seg i år om  
en resolusjon for en tjeneste i krise. Vi er 
krystallklare på hvilke strakstiltak som må 
på plass:

Unge fastleger må sikres grunntilskudd 
ved etablering av ny praksis. Medisinstuden-
ter må ha minst ti ukers praksis i primær-
helsetjenesten. Den ukontrollerte oppgave-
overføringen fra ulike aktører må stanses. 
Listelengden må ned, og finansieringen og 
den sosiale sikkerheten må styrkes. Myndig-
hetene legge til rette for en årlig rekrutte-
ring av minst 500 fastleger i spesialisering.

I oktober legges statsbudsjettet for 2019 
frem. Her må regjeringen og Stortinget ta 
ansvaret for en ordning alle er enige om  
er i krise. Fastlegene forventer ikke at alt 
løses over natten. Men det er behov for opti- 
misme og håp. Det krever handlekraft.

LITTERATUR
1 https://helsedirektoratet.no/nyheter/ 

stadig-flere-gar-til-legen-og-vi-gar-oftere-enn-forg g g g g
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En av seks med lem mer  
har opp levd sek su ell tra kas se ring

I kjøl van net av #metoo-kam pan jen 
har det vært stor opp merk som het 
om kring sek su ell tra kas se ring som et 
ar beids mil jø pro blem i uli ke yr kes-
grup per. Le ge for en in gen øns ket der-
for å kart leg ge er fa rin ger hos sine 
med lem mer.

Un der sø kel sen dek ker yr kes ak ti ve og stu-
dent med lem mer og ser på sek su ell tra kas se-
ring på tre are na er: i jobb sam men heng,  
i stu die sam men heng og på ar ran ge men ter  
i regi av Le ge for en in gen.

Med ut gangs punkt i li ke stil lings- og dis-
kri mi ne rings lo ven, ble føl gen de de fi ni sjon 
av sek su ell tra kas se ring brukt i un der sø kel-
sen: En hver form for uøns ket sek su ell opp-
merk som het som har som for mål el ler virk-
ning å være kren ken de, skrem men de, fi endt-
lig, ned ver di gen de, yd my ken de el ler plag som. 
Det ble stilt spørs mål om både fy sisk, ver bal 
og ikke-ver bal sek su ell tra kas se ring.

Her pre sen te res ho ved re sul ta te ne fra 
un der sø kel sen. Pro sentt al le ne vi ser an del 
som svar te be kref ten de på uli ke spørs mål.

Om fang
To talt 16 pro sent av yr kes ak ti ve med lem mer 
svar te at de har blitt ut satt for sek su ell tra-
kas se ring på ar beids plas sen el ler jobb re la-
ter te ar ran ge men ter i lø pet av kar rie ren. 
An de len er høy ere blant kvin ne li ge (22 pro-
sent) enn blant mann li ge (8 pro sent) le ger. 
Av de som har opp levd sek su ell tra kas se ring 
(16 pro sent), opp ga fire av ti at dett e har 
skjedd i lø pet av de tre sis te åre ne. En like 
stor an del svar te at det skjed de for sju år 
el ler len ger si den. Det er stor sam men heng 
mel lom al der og ut satt het; yng re le ger er 
langt mer eks po nert for sek su ell tra kas se-
ring i jobb sam men heng enn sine eld re 
lege kol le g er.

Med lem me ne rap por te rer om uli ke for-
mer for sek su ell tra kas se ring: Ver bal tra kas-
se ring er mest van lig, 83 pro sent har opp-
levd dett e. 58 pro sent har opp levd fy sisk 
tra kas se ring, mens 53 pro sent sva rer at den 
sek su el le tra kas se rin gen var av ikke-ver bal 
ka rak ter. Ofte er det en sam men heng mel-
lom de uli ke for me ne. Halv par ten opp gir at 

de har vært eks po nert for alle tre tra kas se-
rings for me ne, noe som gjør om fan get enda 
mer al vor lig. Le ger som job ber i spe sia list-
hel se tje nes ten er mest ut satt for sek su ell 
tra kas se ring, mens de som ar bei der i pri-
mær hel se tje nes ten er mind re eks po nert 
(73 pro sent ver sus 21 pro sent). Det er bare 
209 per so ner som opp ly ser at de job ber 
in nen aka de m ia, og kun tre pro sent av  
dis se har opp levd sek su ell tra kas se ring  
i jobb sam men heng.

Nes ten fire av ti tra kas se res av sje fen
På spørs mål om hvem som ut satt e dem for 
sek su ell tra kas se ring i jobb sam men heng, 
svar te 58 pro sent at det var en lege kol le ga, 
37 pro sent at det var en le der/sjef, 28 pro sent 
at det var en pa si ent, mens 26 pro sent svar te 
«an net hel se per so nell». Blant dem som var 
blitt sek su elt tra kas sert av en lege kol le ga, 
opp ga hele 71 pro sent at ved kom men de var 
en over ord net.

Man ge har opp levd sek su ell tra kas se ring 
fle re gan ger i lø pet av kar rie ren. 17 pro sent 
svar te at det har skjedd én gang, 38 pro sent 
at det har skjedd to til tre gan ger, mens 
46 pro sent svar te at det har skjedd fire gan-
ger el ler mer. To av tre har vært ut satt for 

sek su ell tra kas se ring fra minst to per so ner.  
I de al ler fles te til fel le ne var det en per son  
av mot satt kjønn som tra kas ser te sek su elt 
(95 pro sent). Nes ten tre av ti svar te at den 
el ler de som tra kas ser te dem var på vir ket  
av al ko hol.

Ma jo ri te ten unn la ter å mel de fra!
Blant yr kes ak ti ve med lem mer som har 
opp levd sek su ell tra kas se ring, er det kun 
14 pro sent som har meldt fra til noen om 
det som skjed de. Dis se har meldt fra til 
nær mes te le der (53 pro sent), en kol le ga 
(38 pro sent), øver ste le del se på ar beids plas-
sen (16 pro sent) og/el ler til lits valgt i Le ge for-
en in gen (14 pro sent). Kun fire av ti sa ker ble 
fulgt opp i ett er kant. Av dis se var to av tre 
for nøyd med må ten sa ken ble hånd tert på. 
Ho ved be grun nel se ne for ikke å ha meldt fra 
var at de ikke anså hen del sen som al vor lig 
nok (46 pro sent), ikke øns ket å gå vi de re 
med hen del sen (27 pro sent), hånd ter te det 
selv og sa fra til den det gjaldt (27 pro sent), 
ikke had de tro på at de kun ne få nytt ig hjelp 
(25 pro sent), samt frykt for kon se kven se ne 
det ville få for dem selv (24 pro sent). Hvem 
som står bak tra kas se rin gen kan ha be tyd-
ning for om man mel der fra el ler ikke. Le ger 

GJELDER BEGGE KJØNN: Yng re kvin ne li ge le ger og stu den ter er mest ut satt for sek su ell tra kas se ring, men også mann li ge 
le ger og stu den ter opp le ver det. Il lust ra sjons fo to: Co lour box
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et bil de av at yng re kvin ne li ge le ger og stu-
den ter er mest ut satt, men at også mann li ge 
le ger og stu den ter opp le ver det. Un der sø kel-
sen be kref ter at sek su ell tra kas se ring ofte 
skjer i asym me tris ke makt for hold; i fler tal-
let av til fel le ne var den som tra kas ser te en 
over ord net lege kol le ga og/el ler le der/sjef, 
el ler en un der vi ser/prak sis vei le der. Nær- 
 me re fire av ti svar te at den som tra kas ser te 
var en le der/sjef. Det må an s es å være svært 
høyt, og utt ryk ker et be ty de lig pro blem hva 
an går eks po ne ring for sek su ell tra kas se ring 
blant Le ge for en in gens med lem mer. Det er 
kun et få tall som har meldt fra om det som 
skjed de. Fær rest meld te fra i de til fel le ne det 
var en lege kol le ga som tra kas ser te, ofte er 
den ne lege kol le ga en en over ord net. Ho ved-
be grun nel sen for ikke å si fra er at de selv 
ikke anså hen del sen som al vor lig nok. Fle re 
opp le ver skyld- og skam fø lel se samt ned-
stemt het som føl ge av den sek su el le tra kas-
se rin gen de har blitt ut satt for.

MONA BRÅ TEN
Mona.Braten@fafo.no
Fors ker i Fafo

Ar ran ge men ter i regi av Le ge for en in gen
I un der sø kel sen svar te kun 1,4 pro sent 
(117 per so ner) at de har blitt ut satt for sek su-
ell tra kas se ring på ar ran ge men ter i regi av 
Le ge for en in gen. Un der sø kel sen har imid ler-
tid ikke in for ma sjon om hvor man ge som 
fak tisk har del tatt på sli ke ar ran ge men ter. Av 
de som har blitt ut satt for sek su ell tra kas se-
ring på sli ke ar ran ge men ter, men te 69 pro-
sent at den som tra kas ser te var på vir ket av 
al ko hol. Ni pro sent opp ly ser at de meld te fra 
om det som skjed de.

Kon se kven ser
Med lem mer som har opp levd sek su ell  
tra kas se ring i jobb- el ler stu die sam men-
heng ble pre sen tert for en lis te med mu li ge 
kon se kven ser dett e har hatt for dem. Det  
var mu lig å opp gi fle re kon se kven ser.  
(Se fi gur 1).

Nær me re seks av ti opp gir at det ikke har 
hatt noen spe si el le kon se kven ser, men for 
de øv ri ge har tra kas se rin gen fått kon se kven-
ser. Skyld- og skam fø lel se samt ned stemt het 
er det som flest opp gir.

Yng re kvin ner mest ut satt
Hva an går sek su ell tra kas se ring i jobb- og 
stu die sam men heng, teg ner un der sø kel sen 

som har blitt tra kas sert av en an nen lege kol-
le ga (som of test en over ord net lege kol le ga), 
er de som i minst grad har meldt fra om det 
som skjed de.

Stu dent med lem me ne
Blant stu dent med lem me ne er det to talt 
12 pro sent som opp ga at de har blitt ut satt 
for sek su ell tra kas se ring i stu die sam men-
heng. Kvin ne li ge stu den ter rap por te rer  
i stør re grad at de har blitt ut satt for dett e 
(15 pro sent) enn mann li ge stu den ter  
(5 pro sent). Stu den ter til knytt et et stu die-
sted i ut lan det rap por te rer i stør re grad om 
sek su ell tra kas se ring (17 pro sent) enn stu-
den ter i Norge (10 pro sent). Også stu den te ne 
har opp levd uli ke for mer for sek su ell tra kas-
se ring: ver bal er mest van lig, 89 pro sent har 
opp levd dett e. 34 pro sent har opp levd fy sisk 
tra kas se ring, mens 44 pro sent sva rer at 
tra kas se rin gen var av ikke-ver bal ka rak ter.

Det er opp sikts vek ken de at det i tre av fire 
til fel ler var un der vi ser/prak sis vei le der som 
tra kas ser te sek su elt. El lers sva rer 35 pro sent 
at en med stu dent sto bak, og like man ge 
sva rer at de ble tra kas sert av en pa si ent. Av 
de som har blitt ut satt for sek su ell tra kas se-
ring i stu die sam men heng, opp ga drøyt åtte 
av ti at dett e har skjedd fle re gan ger, og sju 
av ti at fle re per so ner har stått bak tra kas se-
rin gen. I drøye ni av ti til fel ler var den som 
tra kas ser te av mot satt kjønn. En av ti opp ga 
at ved kom men de var på vir ket av al ko hol.  
Av me di sin stu den te ne som har opp levd 
sek su ell tra kas se ring, oppa 13 pro sent at de 
har meldt fra. Seks av ti opp ga at grun nen 
for ikke å ha meldt fra var at de ikke anså 
hen del sen for å være al vor lig nok. Nær me re 
fire av ti opp ga at de ikke trod de de kun ne  
få nytt ig hjelp, el ler at det ikke fin nes ru ti ner 
for å vars le om sli ke sa ker på stu die ste det.

2 

2 

4 

4 

6 

7 

8 

9 

9 

9 

11 

12 

17 

57 

0 10 20 30 40 50 60 

Sykmelding 

Byttet bosted midlertidig eller permanent 

Har byttet avdeling 

Dårligere forhold til egen kropp/seksualitet 

Dårligere relasjon til familie/venner og/eller 

Utslitthet 

Avstått fra arbeids- eller studieoppgaver 

Har byttet arbeidssted eller studiested 

Følelse av angst 

Tanker om å slutte I yrket eller på arbeidsstedet/

Andre konsekvenser enn de som er nevnt her 

Nedstemthet 

Skyld- og skamfølelse 

Nei, har ikke hatt noen spesielle konsekvenser  

Fi gur 1  Kon se kven ser av den sek su el le tra kas se rin gen (N=1380)

Un der sø kel sen om sek su ell tra kas se - 
ring blant Le ge for en in gens med lem mer 
ble gjen nom ført av Fafo i pe ri oden  
24. ap ril – 16. mai 2018. Den ble sendt  
til alle yr kes ak ti ve med lem mer og stu-
dent med lem mer. To talt 8 657 be svar te 
un der sø kel sen, noe som gir en svar pro-
sent på 36.
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Po pu læ re med lems mø ter

So si a le og fag li ge treff punk ter er 
vik ti ge i en lo kal for en ing. Hor da-
land le ge for en ing har fun net en 
form som en ga sje rer med lem me ne.

Le ge ne fore trakk års mø te med fore drag av 
Hans-Wil helm Steinfeld frem for and re ak ti-
vi te ter en sol fylt dag i juni. Over 100 med-
lem mer og de res fa mi li er had de fun net 
vei en til Le ge nes hus i Kal fa ret i Bergen, der 
både små og sto re hyg get seg med grill mat  
i en ufor mell ram me, før års mø te og fore-
drag. Steinfeld for tal te om sin tid som uten-
riks kor re spon dent og om ut vik lin gen  
i Russ land.

– Dett e ar ran ge men tet er blitt en tra di-
sjon. Det er ufor melt og du treff er kol le g er, 
for tel ler le der Gun nar Ram stad.

Ram stad på pe ker at det er vik tig at med-
lem me ne fin ner sam lings punk ter hvor de 
kan ha med fa mi li en og ha en hyg ge lig 
stund sam men.

– Sam ti dig øns ker vi at de skal få på fyll 
gjen nom in ter es san te fore drag, sier han og 
leg ger til at han sy nes det er hyg ge lig som 
le der å opp le ve at med lems mø te ne fan ger 
med lem me nes in ter es se.

Tid li ge re dett e året had de de blant an net 
et godt be søkt møte med tema Syk dom og 
kunst der Ole Did rik Lær um og Jon Geir 
Høy er sten var fore drags hol de re.

– Det er mor somt når vi opp le ver at vi 
treff er med te ma ene, sier han.

Le ge nes hus – et sam lings sted
Ram stad un der stre ker at de øns ker å bru ke 
Le gens hus i Bergen så mye som mu lig.

– Vi øns ker at det skal være et na tur lig 
sam lings punkt for med lem me ne, og vi  
ser også at fle re nå leg ger mer ke da ger som 
bryl lup og 50-års mar ke rin ger til hu set. Det 
er hyg ge lig.

Et an net år visst ar ran ge ment med stor 
opp slut ning, er den år li ge ju le tre fes ten  
i ja nu ar. Hit kom mer med lem mer både  
med barn og bar ne barn.

– Jeg tror ikke man skal un der vur de re 
be tyd nin gen av slik ufor mell og hyg ge lig 
kon takt mel lom kol le g ene, sier han.

God in for ma sjon
– Sty ret be hand ler en rek ke sa ker som leg ges 
frem på års mø tet, men skal jeg trek ke frem 
noen spe si el le, vil jeg nev ne an sett el sen av 
ad mi nist ra sjons kon su lent The re se Sæby 

Strand, sier Ram stad. – Vi er fa rer at hun har 
bi dratt mye for ak ti vi te ten. Hun for be re der 
sa ker, føl ger opp ved tak og er sek re tær for 
fle re ut valg. Dett e gir re sul ta ter.

Ram stad for tel ler at for en in gen pri ori te-
rer å bru ke res sur ser på å sør ge for at med-
lem me ne er godt orien tert om hva sty ret og 
yr kes for en in ge ne i Hor da land er opp tatt av. 
Med lems bla det Pa ra ply en har fun net en 
form som de opp le ver dek ker be ho vet på en 
god måte. Dags ak tu ell in for ma sjon bru ker 
sty ret hjem me si den til.

– Vi mott ar gode til ba ke mel din ger og er 
svært godt for nøyd med re dak tø ren, sier 
for en ings le de ren.

Ut ford rin ger i all menn prak sis
Re krutt e rings si tua sjo nen til all menn prak sis 
er kre ven de også i Hor da land. Ram stad 
me ner det er vik tig å se re sul ta te ne av ALIS-
Vest pro sjek tet, hvor yng re all menn le ger 
blant an net har kor te re lis ter og får vei led-
ning til spe sia li te ten ett er et struk tu rert løp. 
Hor da land le ge for en ing er re pre sen tert  
i pro sjek tet som er ett av fle re til tak som 
vur de res na sjo nalt for å sik re til gang av nye 
le ger i all menn prak sis.

– Vi må se på uli ke mo del ler for å finne  
en va ria sjon av drifts for mer som til trek ker 
yng re le ger til all menn me di sin, sier han.

Ram stad for tel ler at de nett opp for å få 
yng re le ger til å se det po si ti ve med all-
menn prak sis, har ar ran gert kur set Drift av 
all menn prak sis. Kur set vil også bli ar ran gert 
i no vem ber 2018 og i feb ruar 2019.

– Vi er fa rer at man ge tren ger å vite mer 
om hvor dan man fak tisk kan drifte en all-
menn prak sis på en eff ek tiv måte. I ste det for 
at folk skal sitt e på sin egen tue å gjø re er fa-
rin ger, har vi sam let de bes te til å for mid le 
hvor dan de lø ser pro ble mer, sier han.

Re gi on ut valg Vest
Ram stad på pe ker også at det er svært bra at 
Re gi on ut valg Vest nå fun ge rer. Ut val get har 
møtt le del sen for Hel se Vest i Stavanger og 
le del sen for Hel se Førde i Førde. Det har 
også vært på be søk hos den dans ke le ge for-
en in gen for å høre om de res er fa rin ger, 
sam ti dig som de har fått de mon strert et nytt 
da ta sy stem som sy ke hu se ne på Sjæl land har 
tatt i bruk.

– Dett e teg ner bra for at de kan fylle sin 
rol le på en god måte, sier Gun nar Ram stad.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

EN GA SJE MENT OG BE GEIST RING: Tid li ge re uten riks kor re spon dent i NRK Hans-Wil helm Steinfeld (t.h) og le der Gun nar 
Ram stad skap te en tu si as me på års mø tet i Hor da land le ge for en ing. Foto: T. S. Strand
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Vil ha mer sam ar beid  
i og mel lom la bo ra to rie fa ge ne

– Er det en ting jeg vil frem he ve  
i vår for en ing, er det ev nen og vil jen 
til sam ar beid på tvers av fore tak og 
la bo ra to ri er, sier An dre as Aust gu len 
Wes tin, le der av Norsk for en ing for 
kli nisk far ma ko lo gi (NFKF).

De kli nis ke far ma ko lo ge ne står til knes  
i opp ga ver de øns ker å iva re ta i og uten for 
la bo ra to ri e ne, men er bare 80 yr kes ak ti ve 
med lem mer.

– Det leg ger noen be grens nin ger, men jeg 
er im po nert over hva de di ker te far ma ko lo-
ger fak tisk kla rer å få til, sier Wes tin.

– For å kun ne til by tje nes ter med høy 
kva li tet in nen for både le ge mid del ana ly ser, 
rus mid del tes ting, le ge mid del råd giv ning, 
legemiddelkomitéarbeid, forsk ning og 
kva li tets for bed ring, un der vis ning og sak-
kyn dig virk som het – for å nev ne noe – med 
så knappe res sur ser, er vi helt av hen gig av  
at fag mil jø ene sam ar bei der godt. Der for,  
og kan skje enda mer for di det er gøy, så 
sam ar bei der vi, un der stre ker Wes tin.

Be søkt 2 030 fast le ger
En av suk sess his to ri e ne in nen na sjo nalt 
sam ar beid er in for ma sjons me to den KUPP 
(kunn skaps ba ser te opp da te rings vi sitt er).  
De går ut på at en kli nisk far ma ko log el ler 
far ma søyt for mid ler in for ma sjon til fast- 
 le ger i en-til-en-sam ta ler på le gens kon tor. 

Be søke ne har pre de fi ner te fo kus om rå der 
som «Rik ti ge re bruk av NSAIDs» el ler «Rik ti g- 
e re bruk av an ti bio ti ka». Til nå har 2 030 fast - 
le ger i Norge mott att slikt be søk. Be søke ne er 
vist å end re le ge nes for skriv nings prak sis, og 
KUPP har nå fått egen post på 3 mil li o ner 
kro ner på stats bud sjett et for 2018.

– Dett e er vi stol te av. Det er kli nisk far ma-
ko lo gi med stor K, sier Wes tin med et smil.

Farmakologiportalen
– Et an net sam ar beids pro sjekt vi er stol te av 
er Farmakologiportalen, sier han.

Por ta len er en fel les nett si de der alle la bo-
ra to ri er som til byr le ge mid del- og rus mid-
del ana ly ser i Norge pre sen te rer sitt re per- 
 to ar. Den har vist seg å være et glim ren de 
ut gangs punkt for sam ar beid, ikke minst 
med tan ke på na sjo nal stan dar di se ring av 
ana ly se navn, be nev nin ger, ko de bruk og 
re fe ran se om rå der. Fle re kon sen sus rap por ter 
er pub li sert i Tids skrif tet.

Frem tids vi sjo nen
– Det vi vir ke lig tren ger nå er mer sam ar beid 
på tvers av la bo ra to rie fa ge ne. Vi er seks 
la bo ra to rie fag i Norge, men vi er or ga ni sert  
i hver våre si lo er i hver våre fore tak. Den ne 
silo-or ga ni se rin gen for rin ger mu lig he te ne 
for sam ar beid og for vir rer re kvi ren te ne våre, 
sier han.

Man ge kli nis ke pro blem stil lin ger – slik 
som svan ger skaps kon trol ler og blod gi ver-
tes ting – kre ver multidisiplinære la bo ra to-
rie tje nes ter, og man ge la bo ra to rie tje nes ter 
– slik som farmakogenetikk og infeksjonsim-
munologi – kan til og med høre hjem me  

i både to og tre for skjel li ge si lo er. For re kvi-
ren te ne er det der for ikke all tid åpen bart 
hvor prø ver skal sen des.

– Ti den er inne for å prø ve å slå hull på 
si lo veg ge ne mel lom la bo ra to rie fa ge ne og 
fore ta ke ne, slik at vi kan til by la bo ra to rie tje-
nes ter som for re kvi ren ten frem står som én 
hel het lig tje nes te, un der stre ker Wes tin.

Han me ner nøk ke len lig ger i å etab le re  
en na sjo nal la bo ra to rie me di sinsk sam hand-
lings platt form.

– En fel les na sjo nal la bo ra to rie por tal på 
tvers av fag og fore tak er det som skal til for 
å sparke sam ar bei det i gang, sier han. Der-
som alle la bo ra to ri er pre sen te rer sine tje-
nes ter i en fel les løs ning blir det lett e re for 
la bo ra to ri e ne å se og ad res se re stan dar di - 
se rings be ho ve ne, og tje nes te ne blir mer 
over sikt li ge for re kvi ren te ne. Dett e er både 
Farmakologiportalen og Ge ne tikk por ta len 
gode eks emp ler på.

Wes tin på pe ker at en fel les la bo ra to rie por-
tal vil kre ve res sur ser. Men et pro sjekt som 
har til hen sikt å til by en mer hel het lig hel se-
tje nes te, og som kom mer fra fag mil jø et selv, 
vil bli brukt. Ge ne tikk por ta len og Farmako-
logiportalen kos tet rundt en mil li on kro ner 
hver i ut vik lings mid ler.

– En fel les la bo ra to rie por tal vil koste mer. 
Men ser man hen til and re om rå der hvor 
hel se fo re ta ke ne el ler Hel se di rek to ra tet har 
øns ket å be stil le tek no lo gis ke tje nes ter, er 
dett e bare for små pen ger å reg ne, sier han.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

STOR FA MI LI EN: Stem nin gen er god og latt e ren sitt er løst når far ma ko lo ge ne treff es på NKFS års mø ter. I 2018 fyl ler for en in-
gen 30 år og en ga sje men tet og stå-på-vil jen har ald ri vært stør re. Foto: An dre as Wes tin (med selv ut lø ser)

An dre as Wes tin le der Norsk for en ing for kli nisk far ma ko-
lo gi. Foto: Pri vat
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Stor ak ti vi tet i Noklus i ju bi le ums å ret 2017

Norsk kva li tets for bed ring av la bo ra-
to rie un der sø kel ser (Noklus) run det 
25 år i 2017, men tok ikke noe hvi le-
skjær av den grunn.

– Det var stor ak ti vi tet gjen nom hele ju bi- 
 le ums å ret, med øk ning i an tall del ta ke re, 
stor kurs ak ti vi tet, kon troll ut sen del ser med 
egen pro du sert ma te ria le og sterkt fo kus på 
til tak som kan re du se re unø dig bruk av 
an ti bio ti ka, for tel ler Sver re Sandberg, le der 
av Noklus.

Ved ut gan gen av 2017 had de Noklus ca.  
3 100 del ta ke re, der av 1 693 le ge kon tor og  
1 258 be ta len de del ta ke re (880 sy ke hjem,  
280 hjem me tje nes te en he ter, 86 sy ke hus, 
ol je in du stri etc.). Noklus er i ferd med  
å inn lem me hjem me tje nes te en he ter i hele 
lan det som del ta ke re.

Be søk og kurs
La bo ra to rie kon su len te ne gjen nom før te 
be søk hos 1 718 del ta ke re og ar ran ger te 458 
kurs med 6400 kurs del ta ke re. Noklus ar ran-
ger te 46 fle re kurs i 2017 enn året før, og 
an tall kurs del ta ke re økte med 1 000. La bo ra-
to rie kon su len te ne had de et sær lig fo kus på 
kor rekt bruk og tolk ning av urin prø ver ved 
dia gnos tikk av urin veis in fek sjon

Po pu læ re e-læ rings kurs
Noklus e-læ rings kurs er svært po pu læ re 
blant del ta ker ne.

– Vi har ut vik let ni e-læ rings kurs så langt, 
blant an net i prak tisk blod prø ve ta king og 
in nen te ma et urin, sier Sandberg.

Han leg ger til at e-læ rings kur se ne fun ge-
rer godt for ar beids gi ver, da med ar bei der ne 
kan ta kur se ne når det pas ser best for drif-
ten. Noklus sat ser vi de re på ut vik ling av nye 
kurs, og er i gang med å ut vik le e-læ rings-
kurs for sy ke hjems le ger og all menn le ger.

Kon troll ut sen del ser
Noklus til byr eks tern kva li tets sik ring av de 
fles te ana ly ser som be nytt es ved me di sins ke 
la bo ra to ri er. I 2017 gjen nom før te Noklus 44 
ut sen del ser av kon troll ma te ria le, der 29 av 
ut sen del se ne had de egen pro du sert ma te ria le.

Hjem me tje nes te pro sjek tet
Noklus mott ok 7,8 mil li o ner over stats bud-
sjett et som del av Om sorgs plan 2015/2020,  
til å vi de re fø re det fag li ge ut vik lings ar bei det 
på sy ke hjem me ne (e-læ rings kurs, ka sui stik-
ker til le ger, pre ana ly se) og for å kva li tets- 

 sik re la bo ra to rie virk som het i hjem me tje-
nes ten. I 2017 fort satt e pro sjek tet med  
å kva li tets sik re alle en he te ne i Nordland, 
Østfold og Sogn og Fjordane, og star tet med 
å kva li tets sik re hjem me tje nes ten i Ro ga land 
og Vest-Agder. I lø pet av 2018 vil hjem me tje-
nes ten i fire nye fyl ker få til bud om to års 
stats fi nan si ert del ta kel se. Dis se er Troms, 
Trøn de lag (sør), Møre og Roms dal og Tele-
mark.

Hel se di rek to ra tet med po si tiv om ta le
«Kva li tets sik ring av la bo ra to rie tje nes ten 
bi drar til at den hel het li ge pa si ent opp føl-
gin gen styr kes, blant an net gjen nom økt 
pa si ent sik ker het og rik ti ge re le ge mid del-
bruk.» skri ver Hel se di rek to ra tet i års rap port 
2016 for Om sorgs plan 2020.

Sam ar beid for å re du se re bruk  
av an ti bio ti ka
Sver re Sandberg for tel ler at Noklus i øken de 
grad del tar på smitt e vern kon fe ran ser ar ran-
gert av fyl kes men ne ne ved fyl kes le ge ne. Her 
er te ma et blant an net til tak for å re du se re 
bru ken av an ti bio ti ka. Via hyp pig kon takt 
med del ta ker ne kan Noklus både bi dra med 
å im ple men te re fag li ge ret nings lin jer for 
bruk av an ti bio ti ka, og føl ge opp at ret nings-
lin je ne bru kes.

Norsk dia be tes re gis ter for voks ne
Dia be tes er en av de hyp pig ste fol ke syk dom-
me ne og det na sjo na le me di sins ke kva li tets-
re gis te ret skal bi dra til kva li tets sik ring og 
kva li tets for bed ring av dia be tes be hand lin-
gen i Norge. I 2017 har 264 le ge kon tor og  
44 dia be tes po li kli nik ker sendt data til re gis-
te ret.

– Re gis te ret gir et vik tig grunn lag for 
forsk ning om dia be tes og dia be tes re la ter te 
syk dom mer, sier Sandberg som kan for tel le 
at Dia be tes re gis te ret for voks ne også er  
i gang med Rosa 4-stu di en, der kva li te ten  
på dia be tes be hand lin gen i Norge un der- 
 sø kes.

Han leg ger til at Noklus øns ker å bi dra  
til økt kunn skap om kor rekt dia gnos tikk,  
be hand ling og opp føl ging av dia be tes. Dia-
be tes er der for valgt som «Årets tema» for 
2018 og 2019, for tel ler hun.

Sandberg kan også in for me re om at No-
klus sitt ar beid har mo ni se rer med fo ku set 
på «Choosing wise ly» el ler «Gjør-klo ke-valg»-
kam pan jen som tid li ge re er om talt i Tids-
skrif tet.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

MAN GE DEL TA KE RE: Noklus har både le ge kon tor, sy ke hjem, sy ke hus, ol je in du stri og hjem me tje nes te en he ter som del - 
ta ke re. Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eck hoff
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Le ge for en in gen på Aren dals uka

Fast le ge ord nin gen, e-hel se og to-
delt hel se ve sen var blant te ma ene 
Le ge for en in gen dis ku ter te.

For fem te år på rad del tok Le ge for en in gen 
un der Aren dals uka for å sett e vik ti ge hel se-
po li tis ke spørs mål på dags or de nen. Nor ges 
stør ste sam ling for po li tisk ak ti vi tet sam let 
par ti er, in ter es se or ga ni sa sjo ner, næ rings liv 
og aka de m ia i da ge ne 13. til 18. au gust.

Pre si dent Ma rit Her man sen dis ku ter te 
to delt hel se ve sen og hvor norsk hel se tje - 
nes te er på vei med blant and re hel se mi nis-
ter Bent Høie og hel se po li tisk tals per son  
i Ar bei der par ti et, Ing vild Kjer kol un der 
Kreft for en in gens pod kast om de vik tig ste 
hel se po li tis ke ut ford rin ge ne fram over.

– Å in ves te re i den off ent li ge hel se tje nes-
ten, er den bes te må ten å hind re for skjells-
be hand ling og frem veks ten av en to delt 
hel se ve sen, sa hun.

«Hvil ke steg må man ta for å sik re at  
di gi ta li se rin gen fak tisk fø rer til et enk le re, 
tryg ge re og mer eff ek tivt hel se ve sen?» var 
blant spørs må le ne da vi se pre si dent i Le ge-
for en in gen Chris ter Mjå set dis ku ter te fram-
ti den for ut vik lin gen in nen e-hel se.

Tors dag var den sto re hel se da gen og Le ge-
for en in gen var tungt til ste de. De batt en om 
fast le ge kri sen har rast i hele som mer – og 
den fort satt e på Aren dals uka, blant an net  
da Da gens Medisin ar ran ger te de batt en 
«Fast le ge kri sen – hva nå?». Tom Ole Øren, 
le der i All menn le ge fo re nin gen, og Pett er 
Bre lin, le der i Norsk for en ing for all menn-
me di sin, dis ku ter te ut ford rin ge ne med 

blant and re Sen ter par ti ets Kjers ti Top pe og 
Venst res Carl-Erik Grim stad.

– Det er i hvert fall en kri se for hel se ve se-
net hvis fast le ge ord nin gen går ut for bak ke, 
slik det ser ut nå, sa Kjers ti Top pe.

Pett er Bre lin på pek te at den nors ke fast - 
le ge ord nin gen har gitt nors ke pa si en ter kan- 
 skje den bes te le ge tje nes ten i hele Eu ro pa.

– Nors ke le ger har en helt unik lang va rig 
re la sjon til sine pa si en ter. Det er en re la sjon 
som nå er tru et. Dett e må vi ar bei de hardt 
for å ta vare på, sa han.

– Tid li ge re slet vi med re krutt e ring i dis-
trik te ne og kom mu ne ne bruk te mas se 
pen ger på vi ka rer, sa le der i All menn le ge - 
fo re nin gen Tom Ole Øren. Det som er helt 
nytt nå er at er far ne fast le ger også slutt er.

Tors dag kveld ar ran ger te Le ge for en in gen 
Hel se va ken 2018. Her var Kjers ti Top pe og 
Høyres Svein ung Stens land in vi tert til hel se-
po li tisk du ell.

Kri sen i fast le ge ord nin gen er den vik tig ste 
sa ken i hel se po li tik ken for ti den, sa beg ge 
de to po li ti ker ne på Hel se va ken.

Du el len og frem ti den for norsk hel se po li-
tikk ble der ett er ana ly sert av et eget kom-
men ta tor pa nel be stå en de av Eva Grin de, 
Da gens Næringsliv, Anne Haf stad, Da gens 
Medisin og pre si dent Ma rit Her man sen.

Ma rit Her man sen vis te til brud det i Nor-
maltarifforhandlingene.

– Sta ten le ver te ikke på våre helt nød - 
ven di ge krav – nå må re gje rin gen le ve re  
i stats bud sjett et for 2019, sa hun.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Pre si dent Ma rit Her man sen
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Jon Hel le
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Tom Ole Øren
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Ge ne ral sek re tær Geir Riise
Sam funns po li tisk av de ling, av de lings-
di rek tør Jo runn Fry jor det 
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Lars Du va land
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VIK TI GE DE BAT TER PÅ AREN DALS UKA: Fra v. Tom Ole Øren, Ma rit Her man sen og Pett er Bre lin. Foto: Anne Lene Mol land
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