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Norges mest komplette oversikt 
over ledige legejobber

legejobber.no

Her finner du ledige stillinger i offentlig og privat 
sektor, i alle helseforetak og kommuner i Norge.

Få varsling på e-post om nye, relevante jobber. 

Vaksinene mot  
covid-19 er på vei
SIDE 1328

Kvalitet og sikkerhet ved 
implantasjon av hjertestarter
SIDE 1309, 1348

Livet som legestudent 
for 100 år siden
SIDE 1381

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

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

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

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

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Kvalitet og sikkerhet ved implantasjon 
av hjertestarter
St. Olavs hospital har kartlagt hvordan det 
gikk med de nesten 600 pasientene som fikk 
implantert en hjertestarter ved sykehuset  
i perioden 2006 – 15. Rundt en firedel av dem 
fikk berettigede støt, dvs. støt utløst av ven-
trikkelarytmi. Antall uberettigede støt var 
synkende gjennom perioden, og antall 
komplikasjoner var relativt lavt.

En implantert hjertestarter kan redde  
en pasients liv, men den eliminerer ikke 
risikoen for plutselig hjertedød, skriver 
Torkel Steen. På gruppebasis er effekten 
moderat. Kvalitetssikring er nøkkelen til  
god pasientsikkerhet, der overdrevne 
 personvernhensyn ikke må stå i veien.
SIDE 1309, 1348

Vaksiner mot covid-19 er på vei
Forventningene til en vaksine som beskyt- 
ter mot covid-19-sykdom, er store. Verdens 
helseorganisasjon har registrert 173 vaksine-
kandidater under utvikling, og seks av disse 
testes nå ut i fase 3-studier. De første resulta-
tene forventes i løpet av denne høsten. Vak-
sinene omfatter både ikke-replikerende 
virusvaksiner, nukleotidvaksiner, protein-
baserte vaksiner, inaktiverte vaksiner og 
vaksiner med levende, svekkede virus. Det 
siste halvåret har vist at når krisen er stor  
og verden samarbeider, kan prosesser som 
vanligvis tar mange år, slik som utvikling av 
vaksiner, gjennomføres på langt kortere tid.
SIDE 1328

Tidsskriftet Æsculap fyller 100 år
Hvordan var studiehverdagen for legestu-
denter for 100 år siden da medisinstudente-
nes tidsskrift Æsculap ble stiftet? Hvordan 
taklet studentene de sosiale følgene av den 
første verdenskrig og spanskesyken? Medi-
sinstudiet var åpent for alle med examen 
artium, og frafall skjedde stort sett ved at 
folk strøk til eksamen. Auditoriene var over-
fylte, og ventelistene for å komme med på 
kurs og klinisk tjeneste var lange. Mange  
slet økonomisk, for det fantes ingen Statens 
lånekasse. Risikoen for å bli smittet av infek-
sjonssykdommer var stor, og flere studenter 
døde av tuberkulose.
SIDE 1381

Helsevalg

«Donald Trump har skadet USA og dets befolkning betydelig (…) 
Det mest ødeleggende eksemplet er hans uærlige og udugelige 
respons på covid-19-pandemien». Dette skriver redaktørene av 
 Scientific American i sin oktoberutgave. For første gang i det høyt 
respekterte tidsskriftets 175-årige historie velger det side i en pågå-
ende presidentvalgkamp – for Joe Biden og mot sittende president. 
Bakgrunnen er at Trump gjentatte ganger har avvist evidens og 
vitenskap. Særlig hans helsepolitikk får gjennomgå: forsøkene på  
å bli kvitt offentlig helseforsikring, de store budsjettkuttene til 
 offentlige helseinstitusjoner som National Institutes of Health  
og Centers for Disease Control and Prevention, den systematiske 
dereguleringen av forurensende industri, avvisningen av men-
neskeskapte klimaforandringer samt bruddet med WHO, for  
å nevne noe. «Trumps avvisning av evidens og folkehelsetiltak har 
vært  katastrofal», skriver tidsskriftet, som fremhever Bidens tyde-
lige helsepolitikk og mange planlagte tiltak for bedret folkehelse.

Om noen måneder er vi i gang med vår hjemlige valgkamp.  
Lite tyder heldigvis på at den vil ligne den amerikanske. Likevel  
får vi håpe at helsepolitikk og folkehelse blir et like sentralt tema 
som i den amerikanske valgkampen.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  13,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Øivind Hovland

Michel Mirowski (1924 – 90) ble født i Wars-
zawa som Mordechai Frydman. Da Nazi- 
Tyskland invaderte Polen i 1939, endret  
faren navnet hans til Mieczysław Mirowski  
og sendte ham alene til Ukraina. Etter krigen 
kom han tilbake til Warszawa, men hele fami-
lien var drept, og han kunne ikke engang 
finne igjen barndomshjemmet. Han forlot 
Polen og dro til Lyon, hvor han lærte seg 
fransk og engelsk samtidig som han studerte 
medisin. Senere flyttet han til Israel og fikk 
jobb på et sykehus utenfor Tel Aviv. Han 
interesserte seg for kardiologi og ble assisten-
ten til Harry Heller, som var klinikksjef og ble 
en nær venn. I 1966 fikk Heller episoder med 
ventrikkeltakykardi og døde kort tid etter. 
Mirowski klarte ikke å la være å tenke på 
hvordan Hellers liv kunne ha vært reddet, 
fantaserte om å lage en defibrillator liten  
nok til å implanteres i kroppen. Det virket 
utopisk, for defibrillatorer på den tiden var 
store og tunge – rundt 15 kg. Mirowski ga ikke 
opp, men måtte til USA for å få finansiering. 
Han møtte massiv  motstand i fagmiljøet, 
men i 1980 ble den første hjertestarteren 
implantert hos en av Mirowskis pasienter  
ved Johns Hopkins Hospital. Siden da har 
implanterte hjertestartere gitt millioner  
av pasienter en ny sjanse.

Forside er tegnet av Øivind Hovland.  
Flere av hans arbeider finner du her:  
www.oivindhovland.com

Fra redaktøren

1307 Norge tren ger fle re barn 
 Mar ti ne Ro stad mo

Leder

1308 Hva kan re gis ter data lære oss om pan de mi en? 
 Hege Ihle-Hansen

1309 Kva li tets kon troll  av im plan ter te hjer te star te re 
 Tor kel Steen

1310 Nye per spek tiv på selv mords fore byg ging 
 Met e Ly berg Rasmussen

DEBATT

Kommentarer

1313 Lov mes sig se lek sjons me di sin i Forsvaret 
 Arne Jo han Norheim

1313 Kvetiapin til fol ket? 
 Pål Gjer den, Lars Slør dal 
 Tilsvar: Helge Waal og med ar bei de re

1314 Nei, livs er fa ring gjør deg ikke til en bedre lege 
 El len Ma rie Sæth re-McGuirk

 Rett el se

Debatt

1315 Må vi gjø re alle feil på nytt? 
 Ma rit Vid ring stad, Tor ben Wis borg, Ing vild Agle dahl

1318 For bud mot mott aks le ger: kun en sym bol sei er? 
 May Brit Lund

1319 Trom bo se pro fy lak se til pa si en ter med covid-19-in fek sjon 
 Ei rik Tjønn fjord, Siri Øver stad, Saad Aballi, Wa leed Gha ni ma

Kronikk

1322 Le gers be hand ling av fa mi lie og ven ner 
 Jan-Hen rik Op sahl

1328 Sta tus for vak si ne ut vik ling mot covid-19 
 Arne Michael Taxt, Gunn veig Grø de land,  
 An dre as Lind, Fred rik Müller

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

1336 Bør pa si en ter med førs te gangs psy ko se  
 all tid få an ti psy ko ti ka?

1337 Er radialisgraft bedre enn venegraft ved by pass kir ur gi?
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1340 Un der lig gen de til stan der hos voks ne med covid-19 
 Wen che Ny stad, Vi dar Hjell vik, In ger Kris tin Larsen,   
 In ger Ari an sen, Ey vind Hel land, Knut Ivar Johansen,  
 Jo han ne Gul brand sen, Han ne Løv dal Gul seth, He le na Nie mi  
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1348 Im plan ta sjon av hjer te star te re  ved St. Olavs hos pi tal  
 2006–15 
 Ma thi as Ny man, Ina Char lot e Mo laug, Anne Mar te Næss,  
 Tor vald Es pe land, Jan Pål Loen ne chen, Ole Chris ti an Mjøl stad

Kort rapport

1356 Re sept le ge mid ler som  ikke hen tes 
 Bent As geir Larsen

Klinisk oversikt

1359 An ti bio ti ka do se ring teo ri og prak sis 
 Hil de Fjeld, Kari Kjeld stad li, Martin Stein bakk

Noe å lære av

1366 En kvin ne i 20-åre ne  med ho de pi ne, fe ber og ut slett 
 Kris tine Ma rie Aar berg Lund, Martin Stein bakk

Kort kasuistikk

1371 Epiglottitt
Øy vind Bru se rud, Ing vild Øv ste bø En ge sæ ter,  

 Ka rin Eli sa beth Mjel le, Fro de Kris ten sen, Øy stein Wen del bo

Medisinen i bilder

1374 Flekker i benmargen 
 Ann Eli sa beth El ling sen, Ca mil la Stap nes Bjørnsen

Medisin og tall

1374 Kryss va li de ring – å ana ly se re da ta ene på kryss og tvers 
 Are Hugo Pripp

Fra laboratoriet

1375 Le ge mid del bruk kan gi uven te de funn   
 ved rus mid del ana ly se i urin 
 Gud run Høiseth, Dag Hel ge Strand, Li lia na Bach

MAGASIN

Intervju

1376 Hum le sus og an nen  balan se kunst 
 Anne Kath rine Se bjørn sen

Essay

1381 Æsculap, stu dent hver dag og en gull klok ke 
 Øi vind Larsen

Legelivet

1384 Di gi ta le fore les nin ger 
 Fre de rik Emil Juul

Språkspalten

1385 Det bør hete St. Olav’s Uni ver si ty Hospital på eng elsk 
 Sver re My ren-Svel stad, Ter je Lohn dal

Tidligere i Tidsskriftet

1386 Alvorlige ulykker i et langstrakt land 
 Ju lie Did rik sen
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1387 Over iv ri ge små kli ni ke re 
 Syn ne Lof stad

Anmeldelser

1388 Bøker

Ph.d.-disputaser

1390 Avlagte doktoravhandlinger

Minneord

1392 Minneord

ANNONSER

1394 Legejobber

1399 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

1401 Hel se og trygg het først 
 Marit Hermansen

Aktuelt

1402 Re pre sen te rer all menn le ge ne i WHOs ko ro na kom mi sjon

1404 Over ta kel se av nye Le ge nes hus 

1405 Søk premiereguleringsfondet

1406 – Fast le ge ne har en nøk kel rol le i screen ing pro gram met  
 for liv mor hals kreft

1407 Tel len de e-læ rings kurs i covid-19-hånd te ring for le ger



Dosering 1 gang  
daglig1

Kan tas både med 
og uten mat1

<10% metaboliseres  
via CYP3A4/51

Rask 
innsettende effekt 

(1–2 timer)1

Behøver ikke 
rutinemessig kontroll av 
antikoagulasjonsnivå1

Laktosefri1
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  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver  
mistenkt bivirkning. 

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
og amming. FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke 
anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom. INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk 
med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

Referanser: 
1. Lixiana SPC juni 2020, avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.
2.  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. 

DOI: 10.1056/NEJMoa1310907. Supplement

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

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

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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En NOAK med tanke 
på de eldre* 

LIXIANA®

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

Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

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

forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC var 
økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF og 
høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når klinisk 
indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller andre 
prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 
mg) øker Cmax og AUC ved steady state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. 
Samtidig kronisk bruk med høydose ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med 
ASA-doser >100 mg bør kun foretas under medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med 
lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av blodplateaggregasjon: Samtidig bruk 
av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. Svært begrenset erfaring med samtidig 
bruk med dobbel blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). 
Fordeling: Vd er 107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang 
daglig. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke 
for OATP1B1, OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for 
OATP1B1. Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og 
priser: 15 mg: 10 stk. (blister) kr 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 25.06.2020
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjons koder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.

 

T

C



Dosering 1 gang  
daglig1

Kan tas både med 
og uten mat1

<10% metaboliseres  
via CYP3A4/51

Rask 
innsettende effekt 

(1–2 timer)1

Behøver ikke 
rutinemessig kontroll av 
antikoagulasjonsnivå1

Laktosefri1

M
WT

T
S S

0%

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

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
og amming. FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke 
anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom. INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk 
med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

Referanser: 
1. Lixiana SPC juni 2020, avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.
2.  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. 
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

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

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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LIXIANA®

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

Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

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

forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC var 
økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF og 
høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når klinisk 
indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller andre 
prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 
mg) øker Cmax og AUC ved steady state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. 
Samtidig kronisk bruk med høydose ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med 
ASA-doser >100 mg bør kun foretas under medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med 
lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av blodplateaggregasjon: Samtidig bruk 
av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. Svært begrenset erfaring med samtidig 
bruk med dobbel blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). 
Fordeling: Vd er 107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang 
daglig. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke 
for OATP1B1, OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for 
OATP1B1. Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og 
priser: 15 mg: 10 stk. (blister) kr 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 25.06.2020
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjons koder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.
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Norge tren ger fle re barn
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Halv par ten av ver dens flykt nin ger er barn.

«Norge tren ger fle re barn», sa stats mi nis ter Erna Solberg i sin nytt-
års ta le i 2018 (1). På Les vos so ver ny fød te på gata, og det er fle re men-
nes ker på flukt i ver den i dag enn det var un der an nen ver dens krig. 
Nær me re 80 mil li o ner men nes ker er på flukt, det vil si 1 % av ver dens 
be folk ning. Nes ten 34 mil li o ner har krys set minst én lan de gren se, 
mens nes ten 46 mil li o ner er for dre vet i sitt eget land som føl ge av 
kon flikt el ler ka ta stro fe. 26 mil li o ner har sta tus som flykt ning ett er 
in ter na sjo nal rett. Halv par ten av dis se er barn (2). Til Sør-Eu ro pa 
kom det 33 000 barn i 2019. «Barn må ha noen som tør ker tå rer og 
sett er på plas ter», sa Solberg vi de re (1). 9 000 av bar na som kom til 
Eu ro pa i fjor, kom ale ne el ler had de blitt skilt fra for eld re ne un der-
veis (3).

Det er mot dett e bak tep pet vi i Norge dis ku te rer om 50 er nok.  
Da lei ren i Moria brant ned, var det en vars let ka ta stro fe (4). Lei ren 
var hver ken byg get el ler ment som fast bo lig for de 13 000 men nes-
ke ne som opp holdt seg der, og fa si li te te ne var på in gen måte eg net 
for å kun ne hånd te re en pan de mi. Da det kom et ut brudd med 
covid-19, ble hele lei ren satt i ka ran te ne. Le ger uten gren ser slo alarm 
om at mas se ka ran te ne var en far lig stra te gi, og de fikk rett (5). Kort 
tid ett er sto lei ren i brann, og des pe ra te men nes ker mis tet det siste 
de had de. Noen tar til orde for å hjelpe flykt nin ge ne der de er. Det 
kos ter minst, både øko no misk og po li tisk, i hvert fall på kort sikt. 

Men å hol de folk i lei rer på ube stemt tid fra tar dem mu lig he ten for 
et full ver dig liv (6). Be ve gel ses fri het er en grunn leg gen de men nes ke-
rett. Hos barn som har vært in ne sper ret, ser man angst, psy kis ke 
li del ser, ut vik lings for styr rel ser og dår li ge re fy sisk hel se (7). Å la folk 
bru ke åre vis på flukt, i lei re og i mott ak er for fer de lig for dem det 
gjel der, men det er også uhen sikts mes sig fra et ut vik lings mes sig  
og øko no misk stå sted (8).

Den vik tig ste år sa ken til at folk flyk ter, er vold el ler trus ler om 
vold (8). Be slut nin gen om å for la te alt man eier og alt som er kjent, 
tas i en pres set si tua sjon og med ufull sten dig in for ma sjon. «Til alle 

ti der har for eld re sett på sitt ny fød te barn og spurt seg: Hvil ken 
frem tid ven ter deg?», sa Solberg. Når flukt frem står som den tryg -
geste løs nin gen, sier det noe om hva de flyk ter fra.

Barn på flukt er spe si elt sår ba re for mis bruk, for vold og for å bli 
solgt til sla ve ri og pro sti tu sjon. Dett e kom mer på top pen av den 
be ty de li ge ri si ko en for trau mer, syk dom, ska de og død som gjel der 
alle flykt nin ger. «En god barn dom va rer li vet ut», sa Solberg (1). En 
trau ma tisk barn dom va rer enda len ger, den gir blant an net epi ge ne-
tis ke end rin ger i DNA (9), end rin ger som kan skje kan for kla re noe  
av den økte ri si ko en for både psy kisk og fy sisk syk dom (10). Barn 
som er uten sine nær mes te om sorgs per so ner, er spe si elt sår ba re.  
Vi kan ikke som le med å eva ku e re bar na fra Moria. Å be hand le flykt-
nin ger in hu mant er ikke en ak sep ta bel me to de for å bremse mig ra-
sjons strøm mer.

Det for plik ter å være blant ver dens ri kes te land. Og skal man være 
et fore gangs land når det kom mer til fred og kon flikt løs ning, må 
man hjelpe når man kan. Ver di er er ikke hva man sier, det er hva 
man gjør. Le ge for en in gen har, for and re gang, skre vet til uten riks -
minis te ren at «Norge bør vise in ter na sjo nalt le der skap også i den 
eks tra or di næ re si tua sjo nen pan de mi en ut gjør» (11). Det er en god 
for mu le ring. In ter na sjo nalt le der skap er å sett e stan dar den for 
and re. For hvis ikke vi kan hjelpe, hvor dan skal vi kun ne for ven te  
at and re skal?

I Eu ro pa er det høst, og nett e ne er kal de. Flykt ning bar na på Les vos 
har in gen ting, ikke en gang tak over ho det. Har de frem de les håp? 
Noen av dem er ale ne. «Det er bar na som skal føre vårt sam funn 
vi de re», av slutt et Solberg på årets siste dag og øns ket godt nytt år (1).

Bor det sto dek ket med skin nen de hvit duk og fint por se len, og en 
stekt gås sto og dam pet så dei lig, fylt med svis ker og ep ler. […] Men  
i kro ken ved hu set satt den lil le pi ken og var død da den kal de mor ge
nen kom, hun var fros set i hjel den siste kvel den i det gam le året. (12)
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«‘En god barn dom va rer li vet ut’, sa Solberg.  
En trau ma tisk barn dom va rer enda len ger»

«Vi kan ikke som le med å eva ku e re bar na  
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Hva kan re gis ter data lære oss  
om pan de mi en?
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Un der lig gen de til stan der er van li ge re blant inn lag te 
med covid-19-syk dom enn i den øv ri ge be folk nin gen. 
Den ne kunn ska pen fra våre na sjo na le re gist re må vi 
bru ke i vi de re plan leg ging av pan de mi be red ska pen.

Ny stad og med ar bei de re pre sen te rer nå data fra Norsk pa si ent re gis-
ter, Kom mu nalt pa si ent- og bru ker re gis ter og Mel dings sy stem for 
smit som me syk dom mer for per so ner fra fyl te 20 år for den før s te 
pe ri oden av pan de mi en (1). Hen sik ten med stu di en var å be skri ve 
hvor dan uli ke syk doms til stan der for del te seg blant per so ner med 
på vist smit e av covid-19 (8 125 per so ner) og blant inn lag te med 
covid-19 (1 025 per so ner), sam men lig net med be folk nin gen for øv rig.

Blant de som tes tet po si tivt for covid-19, var 94 % over 20 år, og 
13,4 % ble inn lagt i sy ke hus. Blant inn lag te med covid-19 var det  
fle re med hjer te- og kar syk dom mer, kreft, type 2-dia be tes, kro nisk 
ob struk tiv lun ge syk dom (kols), ast ma, an nen kro nisk lun ge syk dom, 
kreft un der be hand ling, kom pli ka sjo ner til hy per ten sjon, fed me og 
over vekt, nev ro lo gis ke li del ser og hjer te- og ny re svikt enn i res ten av 
be folk nin gen. Der imot var det li ten for skjell mel lom covid-19-test -
posi ti ve og be folk nin gen. Da ta ene kan så le des tyde på at de som ble 
smit et av covid-19 i pe ri oden, lig ner mye på den øv ri ge be folk nin-
gen, mens de med be hov for sy ke hus inn leg gel se of te re had de fle re 
un der lig gen de syk dom mer.

I den ini tia le fa sen av pan de mi en, som den ne stu di en om fat er, 
ble kun et se lek tert ut valg tes tet for SARS-CoV-2. Det e var spe si elt 
per so ner i ri si ko grup per, som eld re, mul ti syke og de som var inn lagt 
i sy ke hus. Der for er det lit over ras ken de at det er en så pass høy 
an del unge blant de test po si ti ve (34 % var un der 40 år), og at det 
mel lom test po si ti ve og øv rig be folk ning kun er mar gi na le for skjel-
ler i fore komst av de un der søk te ko mor bi de til stan de ne.

Selv om de inn lag te pa si en te ne had de en økt fore komst av un der-
lig gen de til stan der, var for skjel le ne hel ler ikke her sær skilt sto re. 
Blant de inn lag te covid-19-pa si en te ne had de for eks em pel 18,3 % 
hjer te- og kar syk dom mer, mot 15,6 % i be folk nin gen. For kols var 
til sva ren de tall 3,8 % ver sus 2,7 %. I en sy ste ma tisk over sikts ar tik kel 

over uli ke pre dik sjons mo del ler for dia gno se og pro gno se ved 
 covid-19 ad va rer for fat er ne mot å bru ke mo del ler som ba se rer seg 
på skrø pe lig hets skår el ler ge ne rel le syk doms til stan der. Det fore slås 
hel ler å be nyt e en pa si ent sen trert til nær ming med and re va riab ler 
enn kun multimorbiditet for å pre di ke re al vor lig for løp av in fek -
sjonen (2). Fun ne ne i ar bei det til Ny stad og med ar bei de re er i over-
ens stem mel se med den ne kon klu sjo nen. Stu di en fra Vest re Vi ken, 
 Bæ rum sy ke hus, om for løp og bruk av kli nis ke skå rings verk tøy hos 
de før s te pa si en te ne med covid-19 inn lagt på sy ke hu set, ty der på at 
NEWS2 (Na tio nal Ear ly Warn ing Sco re 2) kan være et slikt pa si ent-
nært verk tøy som kan bru kes til å for ut si hvem som er i fare for  
å ut vik le al vor li ge syk doms for løp av covid-19 (3).

Vi som er kli ni ke re vet av er fa ring at eld re pa si en ter med un der -
liggen de syk dom mer of te re dekompenserer ved akut syk dom. Det 
er der for ikke uven tet hvis en SARS-CoV-2-in fek sjon fø rer til for ver-
ring av ko mor bi de til stan der (4). Ut fra da ta ene ale ne er det ikke 
mu lig å si om de inn lag te pa si en te ne i Ny stad og med ar bei de res 
stu die i stør re grad enn and re ble inn lagt på grunn av økt ko mor bi-
di tet el ler om sel ve in fek sjo nen had de et mer al vor lig for løp hos 
dem med un der lig gen de syk dom mer.

På sy ke hus er far te vi i den ne pe ri oden, fra be gyn nel sen av mars  
til mid ten av mai, at få pa si en ter med de mens syk dom ble inn lagt 
med covid-19. Det e støt es også av re gis ter da ta ene. Del vis skyld- 
 tes nok det e en prak sis der sy ke hjems be bo e re med de mens ble 
 be hand let på sy ke hjem og ikke ble inn lagt i sy ke hus (5). Frykt for 
over be last ning på sy ke hu se ne og at det skul le bli man gel på in ten-
siv plas ser, var noe av bak grun nen for at man valg te en slik hold ning. 
I et er tid kan man spør re seg om det e var et rik tig valg. Er fa rin ger 
fra sy ke hus de siste må ne de ne vi ser at ok sy gen- og an nen støt en de 
be hand ling kan være til strek ke lig også for eld re pa si en ter (6). Po ten-
si elt kun ne der for mu li gens fle re enn de som ble inn lagt i star ten av 
pan de mi en, hat nyt e av sy ke hus opp hold.

Kunn ska pen om at fle re med covid-19-syk dom inn lagt i sy ke hus 
har un der lig gen de syk dom, må vi ta med oss i vi de re plan leg ging  
av be red skap un der pan de mi en. Be tyd nin gen av ko mor bi di tet  
må også in klu de res i vur de rin gen av pro gno se, av hva som er god 
be hand ling og even tu ell lind ren de be hand ling ved covid-19. For 
bedre å for stå hvem som smit es og hvem som ut vik ler al vor lig 
syk dom, tren ger vi fle re stu di er, in klu dert mer kom plet e re gis ter-
data. For hå pent lig vis vil man snart ha slike data nå som man ut vi-
der kri te ri e ne for hvem som skal tes tes.

Mot at 4.9.2020, god kjent 10.9.2020.

HEGE IHLE-HANSEN
hmihle@ous-hf.no
er ph.d. og sek sjons over le ge ved Sek sjon for hjer ne slag, Nev ro lo gisk av de ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Da ta ene kan tyde på at de som ble smit tet  
av covid-19 i pe ri oden, lig ner mye på den 
 øvrige be folk nin gen, mens de med be hov  
for sy ke hus inn leg gel se of te re had de fle re 
 under lig gen de syk dom mer»

Se også originalartikkel side 1340
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Kva li tets kon troll  
av im plan ter te hjer te star te re

LIT TE RA TUR
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Kva li tets over våk ning er nøk ke len til god pa si ent sik ker
het. «Per son vern» må ikke stå i vei en.

Ny man og med ar bei de re har stu dert hvor dan det gikk med pa si en-
te ne som fikk im plan tert hjer te star ter (implantable cardioverter 
de fib ril la tor, ICD) på St. Olavs hos pi tal gjen nom ni år (1). Der med 
kan de sam men lik ne sin prak sis med det som er rap por tert i an net 
pub li sert ma te ria le. Er in di ka sjons stil lin gen som ved and re sentra? 
Har man om trent sam me fore komst av kom pli ka sjo ner? Even tu el le 
på fal len de for skjel ler kan lede til end rin ger.

St. Olavs hos pi tal kan være stolt av re la tivt få kom pli ka sjo ner i sit 
ma te ria le. Men ICD-be hand ling er ikke kom pli ka sjons frit: 8 % av 
pa si en te ne måt e re ope re res for å ret e feil ved led nin ger el ler ICD-
an leg get. 2 % fikk in fek sjon, hvil ket er re la tivt lite og der med en god 
kva li tets in di ka tor.

11 % av pa si en te ne fikk ube ret i ge de støt, dvs. støt på an net enn 
ventrikkelarytmi, fra sin hjer te star ter. Det e er en kjent og trau ma-
tisk bi virk ning ved ICD-be hand ling. Hel dig vis har fore koms ten av 
ube ret i ge de støt vært av ta ken de de se ne re år, slik man også ser 
i den ne ko hor ten. I ho ved sak skyl des det mer «kon ser va tiv» pro-
gram me ring, dvs. at den im plan ter te hjer te star te ren gjø res tre ge re 
på av trek ke ren. Aryt mi en skal vare len ger og være his si ge re for at 
te ra pi skal ut lø ses.

26 % fikk be ret i ge de støt, dvs. støt ut løst av ventrikkelarytmi.  
Det er let å ten ke at et støt «red der pa si en tens liv». Det er dess ver re 
en feil slut ning. Man ge ventrikkelarytmier går over av seg selv. I AVID-
stu di en med pa si en ter som had de hat hjer te stans el ler livs tru en de 
aryt mi (se kun dær pro fy lak se), var ra tio mel lom sjokk i ICD-grup pen 
og plut se lig hjer te død i grup pen uten im plan tert hjer te star ter hele 
6,6 (2). I SCD-HeFT-stu di en med pa si en ter med økt ri si ko for livs tru-
en de aryt mi (pri mær pro fy lak se), var ra tio en 5,7 (2).

Hvor stor er så over le vel ses ef ek ten? I en me ta ana ly se av de tre 
sto re sekundærprofylaksestudiene var re la tiv ri si ko re duk sjon 28 % 
for totalmortalitet og 50 % for arytmimortalitet (3). Men den ab so -
lute ri si ko re duk sjo nen var «bare» 3,5 %, sva ren de til en NNT-ver di 
(an tall pa si en ter som må be hand les for å unn gå en hen del se) på 
29 per år. I SCD-HeFT-stu di en ga be hand lin gen 23 % re la tiv og 7,2 % 
ab so lut ri si ko re duk sjon over fem år (4), dvs. en NNT-ver di på 14 over 
fem år og 69 per år. Det e set er ef ek ten av hjer te star ter im plan ta-
sjon i per spek tiv.

Dis se stu di e ne er gam le. Da gens pa si en ter får at skil lig bedre 
 me di sinsk be hand ling, med re du sert døds ri si ko til føl ge. Ef ek ten  

av im plan ter te hjer te star te re er der for nep pe stør re nå enn da de 
nevn te stu di e ne ble gjort. I 2016 kom en stor dansk stu die av ef ek-
ten av primærprofylaktisk ICD-im plan ta sjon hos pa si en ter med 
ikke-ko ro nar, di la tert kar dio myo pa ti, der over le vel ses ef ek ten ikke 
var sta tis tisk sig ni fi kant (5). Det e brem set nok veks ten i im plan ta-
sjons ra ten.

En im plan tert hjer te star ter kan red de en pa si ents liv. Men den 
eli mi ne rer alt så ikke ri si ko en for plut se lig hjer te død. På grup pe - 
ba sis er ef ek ten mo de rat. Man ge aryt mi døds fall er ut rykk for  
en ikke-hånd ter bar grunn syk dom. Å in ter ve ne re med sjokk fra en 
im plan tert hjer te star ter for len ger i slike til fel ler kun døds pro ses sen. 
 Ny man og med ar bei de re kan na tur lig vis ikke si noe om pa si en te nes  
liv ble for len get. Men det ville vært in ter es sant å vite hva pa si en te ne 
døde av, og om de fikk ICD-sjokk i li vets slut fa se. En svensk stu die 
vi ser at det e kan være et be ty de lig pro blem (6).

For fat er ne skal ha hon nør for ma nu ell gjen nom gang av ni års 
im plan ta sjons prak sis. Men kva li tets kon troll i et er tid av dek ker 
even tu el le av vik og uhel dig prak sis fle re år «for sent». Av hen syn  
til pa si ent sik ker he ten bur de all ope ra tiv virk som het og even tu el le 
kom pli ka sjo ner føl ges lø pen de, for eks em pel ved at man leg ger  
alle data inn i et re gis ter, som så ana ly se res re gel mes sig. På in sti tu-
sjons nivå bur de man re gist re re ope ra tør, ut styr og frem gangs måte. 
Re gist re over per son da ta kre ver til la tel ser et er spe si ell søk nad. Slik 
god kjen ning er det ikke all tid så en kelt å få. Tan ken bak det re strik -
tive re gel ver ket er god. Men norsk «per son vern» he ver ters ke len for 
å opp ret e enk le, lø pen de re gist re rin ger av kva li te ten på egen virk-
som het og for å opp ret e de tal jer te re gist re, slik f.eks. Dan mark har 
for sin pace ma ker virk som het. Det bur de man gjø re noe med. Kva li-
tets over våk ning er nøk ke len til god pa si ent sik ker het.

TOR KEL STEEN
tostenn@online.no
er spe sia list i ind re me di sin og hjer te syk dom mer og dr. med. Han er over le ge ved 
Pace ma ker- og ICD-sen te ret, Hjer te av de lin gen, Oslo uni ver si tets sy ke hus Ul le vål, 
Han er tid li ge re le der for Norsk pace ma ker re gis ter og er nå pro sjekt le der for et 
nyt, in ter re gio nalt be hand lings re gis ter for pace ma ker og hjer te star ter im plan-
ta sjon i regi av Hel se Sør-Øst.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Av hen syn til pa si ent sik ker he ten bur de  
all ope ra tiv virk som het og even tu el le 
 komplika sjo ner føl ges lø pen de»

Se også originalartikkel side 1348
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Nye per spek tiv på selv mords fore byg ging
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Fra væ ret av ef ek tiv fore byg ging av selv mord er et  
av våre sto re fol ke hel se pro blem. Vi tren ger et bre de re 
 perspek tiv på selv mord enn syk doms mo del len.

Da gens selv mords fore byg ging er i stor grad ba sert på en bio me di-
sinsk syk doms mo dell (1). Ut fra det bio me di sins ke kunn skaps sy net 
ten ker man at selv mord hand ler om psy kisk li del se, at det er «syk-
dom men som dre per» (2). Vi de re har man tenkt at gjen nom å dia-
gnos ti se re og be hand le den psy kis ke li del sen, sær lig de pre sjon, vil 
selv mords tal le ne gå ned. Til tak i spe sia list hel se tje nes ten har der for 
vært et vik tig satsningsområde de siste ti å re ne (3). Til tross for ar bei-
det er det in gen sig ni fi kant ned gang i na sjo na le selv mords ra ter  
de siste 17 åre ne. I 2018 tok 674 men nes ker li vet sitt i Norge, 141 var 
menn un der 35 år (4).

Å ba se re selv mords fore byg ging nær mest ene rå den de på et bio -
medi sinsk kunn skaps syn er pro ble ma tisk. Ny ere stu di er vi ser at 
opp imot 40 % av selv mord ikke med ri me lig het kan knytt es til al vor-
lig psy kisk li del se (5–7). I en norsk stu die fra 2018 dyb de in ter vju et  
vi for eld re, søs ken, kjæ res ter og ven ner til unge menn som uven tet 
tok li vet sitt (8). Et gjen nom gå en de funn var at det ikke had de vært 
knytt et selv mords fa re til dis se unge men ne ne i ti den før selv mor det, 
for di de had de høy mest rings ev ne og fra vær av symp to mer på al vor-
lig psy kisk li del se.

De ett er latt e ga utt rykk for at fag per so ner som re gel un der stre ker 
sam men hen gen mel lom selv mord og psy kisk li del se når de utt a ler 
seg i me dia, og at den ne «an ta gel sen om at selv mord skyl des psy kisk 
syk dom» had de vært til hin der for å av dek ke selv mords fa re i pe ri o-
den før selv mor det. Det er et vik tig inn spill til selv mords fore byg-
ging, og sier noe om at kunn skaps for mid ling til både be folk nin gen 
og fag per so ner kan ha vært for sne vert rett et mot psy kisk li del se 
frem for kunn skap om hva sui ci da li tet kan hand le om. Dett e kan 
også være en del av for kla rin gen på hvor for selv mords tal le ne ikke 
går ned.

Ut ifra psy ko lo gisk suicidologisk teo ri for stås selv mords at ferd 

som en re ak sjon på stort ind re og ytre press, og selv mord opp le ves 
av den sui ci da le som den enes te vei en ut av en ulø se lig kri se si tua-
sjon (9). Den ne for stå el sen gjel der en ten av dø de had de en psy kisk 
li del se el ler ei.

I en an nen ana ly se av selv mor de ne til de sam me unge nors ke 
men ne ne som i 2018-stu di en in klu der te vi de av dø des av skjeds brev. 
Da fant vi at de fles te selv mords kri se ne ble ut løst av en sterk opp le-
vel se av mis lyk ket het knytt et til at alt håp om å inn fri egne am bi -
sjoner om å leve opp til ide a ler og for vent nin ger om hva de skul le 
kla re som unge menn, var ute, kom bi nert med sterk skam knytt et  
til mu lig av slø ring av egne mang ler og svak he ter (10). Det var den ne 

ind re psy kis ke vir ke lig he ten de ikke mest ret å for hol de seg til og 
ikke mak tet å snakke om. Slik opp lev de de selv mord som enes te vei 
ut av pro ble me ne. Selv føl ge lig gjel der ikke dis se fun ne ne for alle 
unge menn, men de kan gi inn sikt i hva en livs kri se som en der med 
selv mord, kan hand le om hos unge menn med høy mest rings ev ne.

I dis se da ger leg ger re gje rin gen frem en ny hand lings plan. Den bør 
in klu de re kunn skap om fe no me net selv mord også fra et kon teks tu elt, 
psy ko lo gisk og psy ko dy na misk per spek tiv: Hva hand ler sui ci da li tet 
om? Hvor dan møte, ta imot og rom me den psy kis ke smer ten som 
ofte inn går i livs kri ser? Hvor dan møte den hjel pe sø ken de slik at ved-
kom men de fø ler seg for stått, gjen vin ner håp og kom mer i kon takt 
med sine mest rings stra te gi er? Lyk kes man med dett e, er man kan skje 
i po si sjon til å hjelpe ved kom men de til å ta tak i og jobbe med pro ble-
me ne som ut løs te livs kri sen. Sui ci da li tet må for stås i lys av livs his to -
rien til per so nen det gjel der, og selv mords at ferd har ikke nød ven dig-
vis med en psy kisk li del se å gjø re (9). La oss håpe re gje rin gens hand-
lings plan for hol der seg også til kva li ta tiv forsk ning. Og at vi gjen nom 
økt for stå el se kan hjelpe fle re, slik at tal le ne går ned.

Mot at 31.8.2020, god kjent 4.9.2020.

MET TE LY BERG RASMUSSEN
metelybergrasmussen@gmail.com
er ph.d., spe sia list i vok sen psy ko lo gi og psy ko log i pri vat prak sis.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Å ba se re selv mords fore byg ging nær mest 
ene rå den de på et bio me di sinsk kunn skaps
syn er pro ble ma tisk»

«Sui ci da li tet må for stås i lys av livs his to ri en  
til per so nen det gjel der, og selv mords at ferd 
har ikke nød ven dig vis med en psy kisk li del se 
å gjø re»

         

- En tablett en gang daglig.1

-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt  
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

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

Sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % av pasientene som ble behandlet  
med Olumiant monoterapi eller i kombinasjon med cDMARDs var økt 
LDL-kolesterol (33,6 %), øvre luftveisinfeksjoner (14,7 %) og kvalme (2,8 %).  
Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte herpes zoster.3

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN ORAL JAK-HEMMER  
TIL BEHANDLING AV RA

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

For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.olumiant.no.

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no
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▼ Olumiant «Lilly»
C   Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.   ATC-nr.: L04A A37 

H   TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol,        
       soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
 
Indikasjoner: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som har vært 
intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: Anbefalt dose er 4 mg 1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved 
kroniske eller tilbakevendende infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. Behandling skal ikke startes opp 
ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene er forbedret og 
over disse grensene, kan behandlingen startes opp. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved ClCR 30-60 ml/minutt er 2 mg 1 gang 
daglig. Anbefales ikke ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 1 gang daglig. Samtidig bruk av 
sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 gang daglig. Administrering: Kan 
tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 1 glass vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. 
Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt infeksjonsfrekvens 
sammenlignet med baricitinib monoterapi. Nytte/risiko bør vurderes nøye før behandlingsstart ved 
aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles en infeksjon, skal pasienten overvåkes 
nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standardbehandling. Behandling 
skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose (TB): Pasienten skal undersøkes for 
TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-behandling skal vurderes før oppstart av 
baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent TB. Hematologiske avvik: Behandling skal 
ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC <1 × 109 celler/liter, ALC <0,5 × 109 celler/
liter eller hemoglobin <8 g/dl observert under rutinemessig kontroll. Risikoen for lymfocytose er økt 
hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. 
Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, 
herpes simplex) er rapportert. Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet 
med både biologiske og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes 
midlertidig til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. Vaksinasjon 
med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales ikke. Før behandling 
startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer for vaksinasjon. Lipider: 
Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet 
til nivå tilsvarende før behandlingsstart av baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter 
behandlingsoppstart. Pasienten bør deretter behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for 
hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 
er ikke fastslått. Økninger av hepatiske transaminaser: Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10 × ULN 
er rapportert hos <1%. Hos behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til 
økt frekvens av forhøyede hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. 
Observeres ALAT- eller ASAT-økninger under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert 
leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 

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

Referanser:  1. SPC av 22.11.2019, avsnitt 4.2     2. SPC av 22.11.2019, avsnitt  4.1     3. SPC av 22.11.2019, avsnitt 4.8
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- En tablett en gang daglig.1

-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt  
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

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

Sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % av pasientene som ble behandlet  
med Olumiant monoterapi eller i kombinasjon med cDMARDs var økt 
LDL-kolesterol (33,6 %), øvre luftveisinfeksjoner (14,7 %) og kvalme (2,8 %).  
Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte herpes zoster.3

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN ORAL JAK-HEMMER  
TIL BEHANDLING AV RA

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

For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.olumiant.no.

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

Felleskatalogtekst

PP
-B

A
-N

O
-0

20
1/

10
.0

1.
20

20

▼ Olumiant «Lilly»
C   Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.   ATC-nr.: L04A A37 

H   TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol,        
       soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
 
Indikasjoner: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som har vært 
intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: Anbefalt dose er 4 mg 1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved 
kroniske eller tilbakevendende infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. Behandling skal ikke startes opp 
ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene er forbedret og 
over disse grensene, kan behandlingen startes opp. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved ClCR 30-60 ml/minutt er 2 mg 1 gang 
daglig. Anbefales ikke ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 1 gang daglig. Samtidig bruk av 
sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 gang daglig. Administrering: Kan 
tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 1 glass vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. 
Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt infeksjonsfrekvens 
sammenlignet med baricitinib monoterapi. Nytte/risiko bør vurderes nøye før behandlingsstart ved 
aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles en infeksjon, skal pasienten overvåkes 
nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standardbehandling. Behandling 
skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose (TB): Pasienten skal undersøkes for 
TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-behandling skal vurderes før oppstart av 
baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent TB. Hematologiske avvik: Behandling skal 
ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC <1 × 109 celler/liter, ALC <0,5 × 109 celler/
liter eller hemoglobin <8 g/dl observert under rutinemessig kontroll. Risikoen for lymfocytose er økt 
hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. 
Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, 
herpes simplex) er rapportert. Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet 
med både biologiske og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes 
midlertidig til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. Vaksinasjon 
med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales ikke. Før behandling 
startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer for vaksinasjon. Lipider: 
Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet 
til nivå tilsvarende før behandlingsstart av baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter 
behandlingsoppstart. Pasienten bør deretter behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for 
hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 
er ikke fastslått. Økninger av hepatiske transaminaser: Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10 × ULN 
er rapportert hos <1%. Hos behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til 
økt frekvens av forhøyede hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. 
Observeres ALAT- eller ASAT-økninger under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert 
leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 

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

Referanser:  1. SPC av 22.11.2019, avsnitt 4.2     2. SPC av 22.11.2019, avsnitt  4.1     3. SPC av 22.11.2019, avsnitt 4.8
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• Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg)

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

• Deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke

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

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

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

AIM FOR
CLEAR SKIN2*

Anbefalt dosering ved plakkpsoriasis3:
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Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av 
infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.4 Taltz  
bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner og 
anbefales ikke til pasienter med en betennelsessykdom i tarmen. Taltz skal skal ikke gis til 
pasienter med aktiv tuberkulose.5 Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under 
behandling og i minst 10 uker etter behandling.6

1: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.1. 2: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 5.1. 3: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.2. 4: SPC AV 
26.06.2020, AVSNITT 4.8. 5: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.4. 6: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.6 7: SPC AV 26.06.2020, 
AVSNITT 5.1

▼ Taltz «Lilly»

C Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer. ATC-nr.: L04A C13

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

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

Indikasjoner: Plakkpsoriasis: Voksne, ungdom og barn >6 år (>25 kg): Moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos pasienter som 
er aktuelle for systemisk behandling. Psoriasisartritt: Voksne: Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til 
behandling av aktiv psoriasisartritt hos pasienter som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor ett 
eller flere syk¬domsmodfiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Aksial spondylartritt: Voksne: Pasienter med 
aktiv ankyloserende spondylitt (radiografisk aksial spondylartritt) som har respondert util-strekkelig på konvensjonell terapi. 
Pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP 
og/eller MR-funn, som har respondert utilstrekkelig på NSAID.

Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Brukes under veiledning og tilsyn av 
lege med erfaring i diagnostisering og behandling av indiserte tilstander. Se¬ponering bør vurderes ved manglende 
respons etter 16-20 uker. Enkelte pasienter med delvis re¬spons ved behandlingsoppstart kan fortsatt få bedring ved 
behandling utover 20 uker. Voksne: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose er 160 mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c. injeksjon 
ved uke 0, der¬etter 80 mg ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12, videre 1 vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke. 
Psoriasisartritt: Anbefalt dose er 160 mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg (1 
injeksjon) hver 4. uke. Samtidig psoriasisartritt og moderat til alvorlig plakkpsoriasis: Dosering som for plakkpsoriasis. 
Aksial spondylartritt (radiografisk og ikke-radiografisk): Anbe¬falt dose er 160 mg som s.c. injeksjon (2 injeksjoner à 80 
mg) ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (1 in¬jeksjon) hver 4. uke. Barn ≥6 år: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose s.c. injeksjon er 
basert på følgende vektkategorier: 

Til barn som forskrives 80 mg kan Taltz brukes direkte fra den ferdigfylte sprøyten. Doser <80 mg skal tilberedes og 
administreres av kvalifisert helsepersonell ved bruk av Taltz 80 mg/1 ml ferdig¬fylt sprøyte. Bruk Taltz 80 mg ferdigfylt penn 
kun til de barn som trenger 80 mg dose og ikke har behov for dosetilberedning. Barnets kroppsvekt skal registreres og jevnlig 
sjekkes igjen før dosen gis. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen 
doseringsanbe¬falinger kan gis. Barn <6 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Anbefales ikke ved kroppsvekt <25 kg. Eldre: 
Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke ristes. Tilberedning av 40 mg 
dose til barn 25-50 kg: Bruk kun ferdigfylt sprøyte. Overfør innholdet i den ferdigfylte sprøyten til et sterilt, klart hetteglass. Ikke 
rist eller sving på hetteglasset. Bruk en 0,5 ml eller 1 ml engangssprøyte og steril kanyle for å trekke opp forskrevet dose (0,5 
ml for 40 mg) fra hetteglasset. Bytt kanyle og bruk en steril 27 gauge kanyle for å injisere pasienten. Ev. ubrukt innhold i 
hetteglasset skal kastes. Administrering: Gis s.c. Hudområder med psoriasis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og 
injeksjonssted bør varieres. Etter grundig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk kan pasienten injisere selv, dersom det vurderes 
hensiktsmessig. Legen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av pasienten. Tilberedt barnedose skal gis innen 4 timer etter 
punktering av det sterile hetteglasset, ved romtemperatur. Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Klinisk relevante aktive infek¬sjoner (f.eks. tuberkulose).

* Clear skin: PASI 100 =100 % forbedring på Psoriasis Area and Severity Index7
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Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner (f.eks. øvre luftveisinfeksjo¬ner, oral candidiasis, 
konjunktivitt og tineainfeksjoner). Brukes med forsiktighet ved klinisk rele¬vante kroniske infeksjoner eller ved sykdomshistorie 
med tilbakevendende infeksjoner. Dersom in¬feksjon utvikles skal pasienten overvåkes nøye, og iksekizumab seponeres ved 
manglende respons på standardbehandling eller hvis infeksjonen blir alvorlig. Behandling skal ikke gjenopptas før in¬feksjonen 
er leget. Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi, angioø¬dem og urticaria, er rapportert. Sene 
(10-14 dager etter injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreak¬sjoner, inkl. omfattende urticaria, dyspné og høye antistofftitre er 
rapportert sjeldent. Behandlingen seponeres øyeblikkelig og hensiktsmessig behandling igangsettes. Betennelsessykdom i 
tarm (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt): Nye eller forverrede tilfeller kan oppstå. Anbefales ikke ved be¬tennelsessykdom i 
tarmen. Ved symptomer på eller forverring av eksisterende betennelsessykdom i tarmen, bør preparatet seponeres og 
relevant medisinsk behandling startes. Immunisering: Skal ikke brukes samtidig med levende vaksiner. Respons på inaktiverte 
vaksiner er utilstrekkelig do¬kumentert.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Interaksjonsstudie hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis har vist at 12 ukers administre¬ring av iksekizumab i 
kombinasjon med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 (dvs. midazo¬lam), CYP2C9 (dvs. warfarin), CYP2C19 (dvs. 
omeprazol), CYP1A2 (dvs. koffein) eller CYP2D6 (dvs. dekstrometorfan), ikke har klinisk signifikant påvirkning på 
farmakokinetikken av disse le¬gemidlene. Sikkerhet av iksekizumab i kombinasjon med andre immunmodulerende midler eller 
fototerapi er ikke undersøkt. Interaksjoner er ikke sett ved samtidig administrering av MTX, orale kortikosteroider, NSAID eller 
sulfasalazin.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Bruk under graviditet bør unngås. Fertile kvinner skal bruke 
sikker prevensjon under og i minst 10 uker etter behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning 
om amming skal opphøre eller behand¬ling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ikke undersøkt. Dyrestudier 
viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Reaksjon på 
injeksjonsstedet1. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Herpes 
sim¬plex (mukokutan), tineainfeksjon. Luftveier: Orofaryngeal smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Inflammatorisk tarmsykdom. Hud: Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: 
Angioødem. Infeksiøse: Cellulitt, influensa, kon¬junktivitt, oral candidiasis, rhinitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon.

1For ytterligere informasjon om reaksjon på injeksjonsstedet, se SPC.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirknin¬ger. Symptomatisk 
behandling startes umiddelbart.Egenskaper: Klassifisering: IgG4 monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til 
inter¬leukin 17A (IL-17A og IL-A/F). Virkningsmekanisme: Forhøyede konsentrasjoner av IL 17A har vært involvert i 
patogenesen av psoriasisartritt og psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktive¬ring av keratinocytter. Nøytralisering 
av IL 17A med iksekizumab hemmer disse prosessene. Iksekizumab binder ikke til ligandene IL 17B, IL 17C, IL 
17D, IL 17E eller IL 17F. Reduserer inflam-masjonsmarkøren CRP. Iksekizumab er forbundet med forbedringer av 
erytem, hardhet og flassing i plakkpsoriasislesjoner, inkl. genital psoriasis, samt reduksjon i tegn og symptomer, fysiske 
funk¬sjoner og forsinkelse i strukturell leddskade ved psoriasisartritt. For sammenligning med komparator, se SPC. 
Absorpsjon: Tmax 4-7 dager. Biotilgjengelighet: 54-90%. Proporsjonal økning i AUC ved doseområde 5-160 mg gitt som 
s.c. injeksjon. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 7,11 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig 13 dager. Gjennomsnittlig 
serumclearance: 0,0161 liter/time. Me-tabolisme: Kataboliseres til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses. 
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.Pakninger og priser: 1 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 14526,20. 1 stk.1 
(ferdigfylt sprøyte) kr 14526,20. R.gr.C.

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

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

Sist endret: 10.08.2020

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.06.2020

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

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no 
© 2020 Eli Lilly and Company. All rights reserved.  Lilly and Taltz® are registered trademarks of Eli Lilly and Company.

Kroppsvekt (kg) Anbefalt startdose (uke 0)  Anbefalt dose hver 4. uke deretter 

>50 160 mg (2 injeksjoner à 80 mg)  80 mg 

25-50 80 mg  40 mg 
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Lov mes sig se lek sjons
me di sin i Forsvaret

Forsvaret er en av de al ler stør ste ak tø re ne 
når det gjel der me di sinsk se lek sjon i Norge 
ved å gjen nom fø re 150 – 200 000 se lek sjons
me di sins ke skik ket hets vur de rin ger hvert år. 
Tids skrif tet pre sen ter te tid li ge re i år en 
kro nikk der det ble stilt spørs mål om hvor
vidt se lek sjons me di sinsk prak sis i Norge er 
lov stri dig (1).

For sva rets ak ti vi tet sty rer et er en rek ke 
lov verk der sær lig For svars lo ven (2) og 
 ver ne plikts for skrif ten (3) regulerer se lek   
sjon inn til al min ne lig ver ne plikt. Forsvaret 
har også et om fat en de in ternt be stem mel
ses verk som sty rer mi li tær me di sinsk se lek
sjon. Man ge av de se lek sjons me di sins ke 
un der sø kel se ne i Forsvaret fore går i ung
doms kul le ne hvor 90 % se lek te res bort fra 
ut gangs ko hor ten på om lag 60 000 gut er 
og jen ter. I til legg skal alle av For sva rets om 
lag 20 000 sta dig tje nes te gjø ren de kvin ner 
og menn jevn lig ha en me di sinsk skik ket
hets vur de ring for in ter na sjo nal tje nes te. Det 
ut fø res også et be ty de lig an tall me di sins ke 
funk sjons vur de rin ger for For sva rets per so
nell in nen mi li tær luft fart, mi li tær sjø fart, 
samt en rek ke høyst spe sia li ser te For svars
funk sjo ner (ubåt red ning, mine dyk king, 
bak se teF16, mi li tær røyk dyk king, osv.). 
I til legg gjø res al min ne li ge skik ket hets vur

de rin ger, for eks em pel ved hel se at est for 
fø rer kort og si vi le sjø at es ter.

Lov om li ke stil ling og for bud mot dis kri
mi ne ring (4) som kom i 2017 for byr dis kri
mi ne ring på grunn av funk sjons ned set el se. 
Det er imid ler tid i lo ven åp net opp for lov lig 
for skjells be hand ling «når det e er nød ven
dig, og ikke re pre sen te rer en ufor holds 
messig inn gri pen for dem som ut set es  
for for skjells be hand lin gen». Det er for sva
rets  be hov som sty rer se lek sjon inn til 
 al min ne lig ver ne plikt i Forsvaret. En kel te 
si der ved me di sinsk se lek sjon i Forsvaret  
har vært gjen stand for vur de ring i Li ke stil
lings og diskrimineringsnemda. Det fore 
ligger også rets prak sis som un der byg ger  
og gir støt e til hvor dan me di sinsk se lek sjon 
prak ti se res i Forsvaret. In ternt i Forsvaret  
er det et  sy stem som gir ad gang til å på kla ge 
skik ket hets vur de rin ger til legenemder. 
Le ger som ut nev nes til legenemder har som 
re gel lang farts tid og mye se lek sjons me di
sinsk er fa ring, og fle re le ger er med å fat e 
ved tak i for sva rets klagenemder som føl ger 
for valt nings lo vens be stem mel ser.

Kra ve ne til li ke ver dig se lek sjon er om fat
ten de og sik ker hets sy ste me ne som skal for  
hind re for skjells be hand ling er strenge. For
svaret ut ø ver se lek sjon i tråd med gjel den de 
lo ver og reg ler for se lek sjons me di sinsk prak
sis.

ARNE JO HAN NORHEIM
arne@avital.no
er sjef for Institut for mi li tær all menn hel se i For
sva rets sa ni tet, og le der for sjef For sva rets sa ni tets 
råd for se lek sjons me di sin
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Koe foed VF. Er se lek sjons me di sinsk prak sis i Norge 

lov stri dig? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.19.0622.

2 Lov om ver ne plikt og tje nes te i Forsvaret m.m. 
(for svars lo ven).  Lest 18.8.2020.

3 For skrift om ver ne plikt og hei me ver ns tje nes te 
(ver ne plikts for skrif ten).  Lest 18.8.2020.

4 Lov om li ke stil ling og for bud mot dis kri mi ne  
ring (li ke stil lings og dis kri mi ne rings lo ven).   
Lest 18.8.2020.

Kvetiapin til fol ket?

Hel ge Waal og med ar bei de re går i ret e med 
vår be kym ring over den nær eksponensielle 
øk nin gen i bruk av det an ti psy ko tis ke mid
let kvetiapin, og hev der at det «ikke er noe 
som ty der på at økt bruk av kvetiapin skyl
des økt mis bruk el ler av hen gig het av me di
ka men tet i Norge» (1). På stan den er pro ble
ma tisk på fle re vis, men vi skal her nøye oss 
med å peke på føl gen de:

Vi har gjort en reseptregisterstudie av 
kvetiapinbruk i åre ne 2004 – 15 (2). I 2015 fikk 
457 po li kli nis ke pa si en ter minst to hvi te 
re sep ter på kvetiapin med døgn do ser over 
400 mg, som er den de fi ner te døgn do sen. 
Det e ut gjor de 5,4 % av alle som fikk for skre
vet minst to re sep ter på kvetiapin. Til sam
men lig ning fikk 351 pa si en ter (4,1 %) for skre
vet sam me do ser på blå re sept med hen vis
ning til de to enes te god kjen te re fu sjons
punk te ne, som er psy ko tisk el ler af ek tiv 
psy kisk li del se. De res te ren de 90,5 % fikk 
for skre vet la ve re do ser. Vi me ner det er 
nær lig gen de å anta at for skri ving av høye 
do ser egen fi nan si ert kvetiapin kan av spei le 

«Det er for sva rets  be hov 
som sty rer se lek sjon inn  
til  al min ne lig ver ne plikt  
i Forsvaret» «Vi me ner det er nær lig  

gen de å anta at for skri ving 
av høye do ser egen fi nan 
siert kvetiapin kan av spei le 
mis bruk»
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mis bruk. Hva tror Waal et al. at dis se 457 
 pa si en te ne dri ver med?

PÅL GJER DEN
pal.gjerden@sthf.no
er over le ge ved Kli nikk for psy kisk hel se vern  
og rus be hand ling ved Sy ke hu set Telemark.

LARS SLØR DAL

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

LIT TE RA TUR
1 Waal H, Vold JH, Skur tveit SO. Kvetiapinmisbruk 

 myte el ler rea li tet? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 
140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0059.

2 Gjer den P, Bramness JG, Tve te IF et al. The anti
psychotic agent quetiapine is in creas ing ly not 
used as such: dis pensed prescriptions in Norway 
20042015. Eur J Clin Pharmacol 2017; 73: 1173 – 9. 

H. WAAL OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Vi er godt kjent med den stu di en av kvetia
pinforskrivning Gjer den og Slør dal re fe re rer 
til. Som de skri ver, fikk 90,5 % for skre vet 
la  ve re do ser enn sva ren de til de fi ner te døgn
do ser for de ak sep ter te in di ka sjo ne ne. Det e 
pe ker mot en be ty de lig bruk «of la bel» men 
ikke i seg selv mot bruk til rus for mål el ler 
som føl ge av av hen gig het. I sin kom men tar 
frem he ver for fat er ne at 9,5 % har for skriv
ning sva ren de til an be falt be hand ling av 
psy ko ser el ler af ek ti ve li del ser. Det de er 
opp tat av at vel halv de len av for skriv nin 
gene har skjedd på hvi te re sep ter og bare 
halv de len på blå. De me ner at det e pe ker 
mot mis bruk.

Valg av re sept ype be stem mes av for skri
ven de le ger, ikke av pa si en ten. Vi har in gen 
in for ma sjon om dis se le ge nes mo ti ver el ler 
for skriv nings at ferd. Det er en rek ke mu li ge 
for kla rin ger, og vi opp le ver det spe ku la tivt  
å til skri ve re sept val get til mis bruks dia gno se. 
Vi vil ge ne relt an be fa le for sik tig het i tolk nin
gen av re sept data til pa si ent og lege at ferd. 
Vil dess uten øns ke oss en av kla ring av hva 
Gjer den og Slør dal me ner med be gre pe ne 
mis bruk og av hen gig het, og pe ker for øv rig 
mot at få, om noen, av til ba ke mel din ger fra 
rus fel tet sann syn lig gjør bruk for eu fo ri se
ren de for mål el ler som ledd i av hen gig hets
syn drom.

HEL GE WAAL
helge.waal@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus.

JØRN HERIK VOLD
SVETLANA ONDRASOVE SKUR TVEIT

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

Nei, livs er fa ring  
gjør deg ikke til  
en bedre lege

Ny lig stil te Ka veh Ra shi di spørs må let «Gjør 
livs er fa ring oss til bedre le ger?» (1). Han 
ut dy pet at brukt på rik tig måte kan livs er fa
rin ger være en res surs i pro fe sjons ut øv el sen. 
Som på rø ren de er jeg langt på vei enig. Jeg 
fore slår li ke vel som mot svar: Nei, livs er fa
ring gjør deg ikke til en bedre lege.

Mis for stå meg ret. Ut dan ning og kom pe
tan se kom mer først, men om jeg kan vel ge, 
vel ger jeg en lege som er eld re enn meg selv. 
En som har opp levd sorg og kom met seg 
igjen nom prø vel ser. En med egne las ter. En 
som har hat små barn. Og gam le for eld re.

Ikke for di jeg vet at slike livs er fa rin ger 
gjør en til en bedre lege, men for di jeg har 
er fart at man ge len på det gjør en til en mer 
umo den lege. Som stu dent pug ger du teo ri, 
inn hen ter prak sis er fa ring og læ rer å iden ti
fi se re re le van te ob jek ti ve pa ra me te re for  
å kun ne ge ne re re en dia gno se. Men, det  
å kun ne se pa si en ten i lys av dia gno sen  
og hvor dan dia gno sen vil på vir ke pa si en ten 
som men nes ke kre ver bred inn sikt og er fa
ring med et livs løp av so si a le sam spill og 
for skjel li ge skjeb ner.

En mo den lege kan også se at på rø ren de 
er en vik tig del av pa si en tens liv og at de 
spil ler de inn på pa si en tens sub jek ti ve 
 si tua sjons og hel se for stå el se. Jeg er enig 
med Ra shi di i at en mo den lege som selv  
har er fart kreft i fa mi li en skjøn ner kref  
tens ring virk nin ger. Den har kjent på 
 hvor dan kref ten tar hold i pa si en ten sam 
tidig som den også tar hold i de på rø ren de 
som in di  vider og som fa mi lie. Kan skje gir 
det e en mer ny an sert for stå el se av pa si en
tens hel se til stand. Som lege til en av de 
 på rø ren de er du kan skje mer opp merk som 
på hvor dan kref ten tæ rer på dem også. 
Kan skje.

Og kan skje ikke. Det er ikke livs er fa ring 
el ler den per son li ge er fa rin gen med noe 
som pa si en ten el ler de på rø ren de gjen nom
går som gjør en til en bedre lege. Ikke hver 
enes te LIS el ler kon sti tuert over le ge må  
ha først ha hat kreft el ler vært kreft på rø 

rende for å kun ne bli over le ge el ler en  
bedre on ko log.

Det er nem lig for skjell på en mo den og  
en bedre lege.

Den mod ne pro fe sjons kunn ska pen må 
vi de re ut vik les med re flek sjon. Å re flek te re 
over pro ses se ne du har vært en del av er 
å kri tisk ta for deg hvor dan du som lege 
ut øv de dit le ge ar beid i mø te ne du har hat 
med pa si en ter og på rø ren de. Over tid vil 
den ne re flek sjons øv el sen gi grunn lag for en 
ny an sert taus kunn skap; en prak tisk kunn
skap. Med den ne kan du kon ti nu er lig sy ste
ma ti se re ny og gam mel men nes ke inn sikt  
og er fa ring, ut vik le ny kunn skap om hvor
dan du på vir kes av dine egne so si a le struk
tu rer og re la sjo ner og hvor dan du be visst  
og ube visst på vir ker både pa si en ten og de 
på rø ren de med hvert ord og på hvert møte. 
Hvor en mo den lege har lært mye om and re 
men nes ker, vil jeg på stå at en bedre lege har 
også lært mye om seg selv i møte med and re 
men nes ker.

Det bør være mer fo kus på le gens prak 
tiske kunn skap og inn sikt i det som skjer 
mel lom le gen og pa si en ten/på rø ren de; det 
rom met i tid og sted som er ut over de ob jek
ti ve pa ra me ter ne, sub jek ti ve vur de rin ge ne 
og fag li ge be slut nin ge ne. Så nei, livs er fa ring 
gjør deg ikke til en bedre lege. Men kan skje 
vil mer re flek sjon gjø re det.

EL LEN MA RIE SÆTH RE-MCGUIRK
ellen.m.sathre-mcguirk@nord.no
er pro fes sor.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Ra shi di K. Gjør livs er fa ring oss til bedre le ger? 

 Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 
tidsskr.20.0503.

RET TEL SE

La de små barn komme til meg
Øyvind Stople Sivertsen
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1209.

I Tidsskriftet nr. 12/2020, s. 1209 skal det stå: 
Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at 
over to tredeler av alle fødsler hos første
gangsfødende forløper uten større inngrep 
eller komplikasjoner, for flergangsfødende 
er andelen inntil ni av ti.

Vi beklager feilen, den er retet på net.
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Må vi gjø re alle feil på nytt?

Nye sy ke hus byg ges for små,  
selv om Sy ke hus bygg HF skal 
sik re at er fa rin ger blir over ført.

Det nye akutt sy ke hu set som er un der byg
ging i Ham mer fest, blir for lite, har for  
få rom og for få pa si ent sen ger. Grunn stei
nen er lagt for et sy ke hus som blir nytt  
og  mo der ne, men som ikke er rus tet til  
å iva re ta hver ken Finnmarks be folk ning 
el ler de an satt e på den må ten de for tje ner.

En vi sjon som ald ri ble noe av
Sy ke hus bygg er et hel se fo re tak som ble 
opp rett et i 2014 av de fire re gio na le hel se 
fore ta ke ne. Det pri mæ re for må let med 
Sy ke hus bygg er å sik re et na sjo nalt kom pe
tan se mil jø for sy ke hus plan leg ging og 
 byg ging (1).

I be gyn nel sen av plan leg gings pro ses sen  
i Ham mer fest var pro sjek tets vi sjon ty de lig, 
og pa si ent be hand lin gen var i fo kus. Også de 
på rø ren de skul le iva re tas, med are a ler som 
var eg net for be søk. Ett er hvert som plan leg
gings ar bei det skred fram, har vi opp levd  
at sam ar bei det med Sy ke hus bygg er blitt 
van ske li ge re.

Gjen nom fem år har fag folk spilt inn 
be kym rin ger. I år rap por ter te en ar beids
grup pe med sy ke hu sets øver ste le del se og 
til lits valg te at det mang ler hele 79 rom (2). 
Dett e er rom uten om or di næ re pa si ent rom 
og po li kli nikk rom.

Ham mer fest er dess ver re ikke ale ne
På det ny åp ne de Kir ke nes sy ke hus var det 
opp rin ne lig plan lagt med kun en kelt rom 
for pa si en te ne. Ett er inn flytt ing vi ser det seg 
at pa si en te ne lig ger to og to på ene rom (3). 
Rom me ne er så tran ge at den ytt er ste sen
gen må tril les ut først før man kan få ut den 
in ners te sen gen. Sy ke plei er ne sitt er nær
mest oppå hver and re når de jour nal fø rer 
pa si ent da ta, og i man gel på opp holds rom 

plas se rer pa si en te ne sto ler langs kor ri 
dorene.

Vi fryk ter kor ri dor pa si en ter fra før s te 
stund ett er åp ning, som ved Sy ke hu set 
Østfold, Kal nes. Kal nes skul le iføl ge hel se 
minis ter Bent Høie bli et fo re gangs sy ke  
hus som Norge kun ne lære av, men i den 
ny lig pub li ser te eva lue rin gen utt a ler sy ke
hu sets ad mi nist re ren de di rek tør, Hege 
Gjes sing, at «de an satt e had de rett hele 
 ti den» (4). I 2017 var det re gist rert 3 800 
kor ri dor  pasienter på Kal nes, i 2018 hele 
4 500  kor ri dor pa si en ter (5).

Hvor skal de an sat e jobbe?
Pro sjekt le del sen for nye Ham mer fest sy ke
hus og Sy ke hus bygg plan leg ger ut strakt 
bruk av kon tor land skap for le ger og sy ke
plei e re. Dett e gjør det van ske lig å opp rett
hol de taus hets plik ten. Forsk ning har også 
vist at ar beid i kon tor land skap er in ef ek tivt 
og øker sy ke fra væ ret (6). Ikke minst er det 
uguns tig med tan ke på nød ven di ge smitte
vernstiltak ved pan de mi er. Smitt e ut brudd 
på små lo kal sy ke hus som i Ham mer fest 
med fø rer en langt stør re fare for at or di nær 
drift ikke kan opp rett hol des enn ved stør re 
sy ke hus hvor man har fle re med ar bei de re  
å dra vek sel på. På det mes te den ne vå ren 
var over 10 000 sy ke hus an satt e i Norge  
i ka ran te ne (7).

På Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke 
uni ver si tet, Cam pus Ham mer fest, ut dan ner 
man sy ke plei e re, og gjen nom Finn marks
mo del len tar me di sin stu den te ne de to siste 
åre ne av ut dan nin gen sin her i Ham mer fest. 
Med den nå væ ren de plass man ge len ved nye 
Ham mer fest sy ke hus, blir det van ske lig også 
for stu den te ne å finne ar beids plas ser i det 
nye byg get. Stu den ter, sy ke plei e re og le ger 
kom mer til å stå i kø for å kun ne bru ke 
ar beids sta sjo ne ne. Dett e bur de be kym re 
uni ver si te tet.

Uhel di ge kut og tå ke leg ging
Ett av ar gu men te ne for å kutte an tall sen ge
plas ser i det nye sy ke hu set er at fle re pa si en
ter skal be nytt e seg av pa si ent ho tel let. Men 
pa si ent ho tell ka pa si te ten er ikke økt i for hold 
til da gens ka pa si tet. Det er ikke all tid like lett 
å rei se hjem til for eks em pel Me hamn el ler 
Kau to kei no ett er et dag kir ur gisk inn grep på 
vin te ren i Finnmark som det er å kjøre hjem 
fra Ul le vål sy ke hus til hu set sitt i As ker. Vi 
opp le ver at vi snak ker for døve ører når vi 
for sø ker å for mid le dett e.

I vin ter ble ¾ av det nye sy ke hu sets øver ste 
eta sje kutt et. Pro sjekt le der i Sy ke hus bygg 
utt al te til NRK 5. juli at det ikke er uvan lig  
at et pro sjek tert sy ke hus bygg end rer seg 
un der veis: «End rin gen kom på plass for  
å sam le funk sjo ne ne» (8). Dett e stem mer rett 
og slett ikke. End rin ge ne ble gjort for di man 
så at kost nads ram men på pro sjek tet ikke 
ville dekke det are al be ho vet som Sy ke hus
bygg selv opp rin ne lig had de es ti mert at det 
var be hov for.

Hold ikke Finnmarks be folk ning for narr
Kal nes og Kir ke nes er skrem men de eks em p
ler på hva som skjer når man byg ger for lite. 
Til tross for in ten sjo nen med Sy ke hus bygg 
har øko no mi sta dig blitt siste pre miss le ve
ran dør.

Hel se Nords le del se og sty re må nå ta 
Hel se og om sorgs de par te men tet på or det 
når de sier: «Kal nesrap por ten bør få føl ger 
for plan leg ging av nye pro sjek ter og kan 
være grunn lag for end ring i på gå en de pro
sjek ter» (9).

På lang sikt er det bil ligst å bygge et stort 
nok sy ke hus med en gang. Ut vi del ser, 
 ny bygg og om byg ging er for dy ren de. Finn
marks be folk ning for tje ner et godt akutt 
syke hus. Det er på høy tid at man lytt er til 
det fag folk utve ty dig har sagt i fle re år. Al ter
na ti vet er en ny, stygg eva lue rings rap port – 
den ne gan gen over nye Ham mer fest sy ke
hus.

«Stu den ter, sy ke plei e re  
og le ger kom mer til å stå i kø 
for å kun ne bru ke ar beids 
stasjo ne ne»

«Det er ikke all tid like lett  
å rei se hjem til Kau to kei no 
 etter et dag kir ur gisk inn grep 
på vin te ren i Finnmark som 
det er å kjøre hjem fra Ul le vål 
sy ke hus til hu set sitt i As ker»

«Kal nes og Kir ke nes er skrem
men de eks emp ler på hva som 
skjer når man byg ger for lite»
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SIMDAX® (levosimendan)  
GIR DERE TID NÅR 
DET TRENGS SOM MEST1

Ved å gi:
• symptomforbedring1,2

• forbedret hemodynamikk1,2

• vedvarende effekt i opptil 9 dager1,3

SIKKERHETSINFORMASJON SIMDAX®   

(preparatomtale, 07.11.2016, pkt. 4.4 og 4.8):

Hypotensjon er en svært vanlig bivirkning. 

Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før infusjon av 
levosimendan. Hvis  uttalte endringer i blodtrykk eller 
hjerterytme er observert bør infusjons hastigheten bli redusert 
eller infusjonen avbrytes.

Forsiktighet utvises hos pasienter med lav baseline systolisk 
eller diastolisk blodtrykk eller hos de med risiko for 
hypotensjonsepisode. Leger skal skreddersy dosen og 
behandlingens varighet basert på pasientens tilstand og 
respons.
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For bud mot mot aks le ger:  
kun en sym bol sei er?

Le ge for en in gen før te en høy lytt 
kamp for å for by et få tall stil lin
ger som mott aks lege. Det egent
li ge pro ble met er ikke løst. Det  
er i beste fall ut satt.

Noen sy ke hus av de lin ger som ikke har LIS1-
stil lin ger, har i fle re år be nyt et seg av mot
taks le ger. Ny ut dan ne de le ger har job bet  
i slike stil lin ger i kor te pe ri oder mens de 
ven tet på tur nus plass. Ar beids opp ga ve ne 
be står i å ta imot pa si en ter for inn leg gel se 
på sen ge post, skrive/dik te re inn komst jour-
na ler samt fylle ut elek tro nisk kur ve. Jeg 
job ber på en av de ling som har hat mot aks-
lege si den 2008. De før s te åre ne opp lev de  
vi in gen stor på gang av sø ke re. De som 
øns ket slik jobb, had de en ten søkt «smalt» 
el ler valgt å ut set e tur nus av per son li ge 
grun ner. De vi an sat e, had de ofte er fa ring 
fra av de lin gen gjen nom uke tje nes te el ler 
prak sis pe ri ode.

So si al dum ping
Et er hvert som dis kre pan sen mel lom an tall 
ny ut dan ne de le ger og an tall tur nus plas ser 
sta dig ble stør re, økte an tall hen ven del ser 
om jobb som mot aks lege. Det før te også  
til at Yng re le gers for en ing (Ylf) kom på 
ba nen. Stil lin ge ne ble be skre vet som en 
form for so si al dum ping, og der av fulg te 
krav om for bud (1, 2). Det ble ar gu men tert 
med at stil lin ge ne var av kort va rig het, ikke 
ble ut lyst og mang let av ta le fes te de ret ig -
heter, slik som tid til for dyp ning og kurs. 
Kam pen ga re sul ta ter. Oslo uni ver si tets sy ke-
hus ned la for bud mot an set el se av mot aks-
le ger. Noen av de lin ger søk te om unn tak, og 
fikk, et er sær skilt vur de ring, li ke vel mu lig-
het til å be hol de stil lin ge ne. Men for ut set-
nin gen var at stil lin ge ne ble ut lyst, og da 
som fas te.

Ar gu men te ne til Ylf var akt ver di ge nok, 
men til li ten hjelp for mål grup pen som 
skul le be skyt es. Å fjer ne noen få stil lin ger 
som mot aks lege ble en av le den de sym bol-
kamp. Vå ren 2019 var det 1 282 sø ke re til  
457 ut lys te LIS1-stil lin ger. 66 % av dis se had de 
ut dan ning fra and re land enn Norge. Bare 
36 % av sø ker ne fikk til bud om stil ling (3).  
De få som hen vend te seg til oss, be tak ket  
seg for Ylfs  prin si pi el le om sorg. In gen 
 øns ket fast stil ling som mot aks lege. De 
øns ket hel ler ikke kurs/for dyp ning. Det de 
treng te, var prak tisk, kli nisk er fa ring. Og, 

som man ge ga ut rykk for: Hvor for er det 
greit for Ylf  at vi job ber i kort ids vi ka ri a ter 
på sy ke hjem og i psy kia tri en, men ikke som 
mot aks lege ved en ind re me di sinsk el ler 
kir ur gisk av de ling?

Det ble en un der lig si tua sjon der vi føl te 
oss for plik tet til å frem fø re Ylfs ar gu men ter 
sam ti dig som vi inn så det ab sur de i å ut ly se 
fast stil ling som mot aks lege. For in gen –  
ei hel ler Ylf  – øns ker at fer dig ut dan ne de 
le ger skal bli gå en de som mot aks le ger på 
ube stemt tid. Fast stil ling in ne bæ rer dess-
uten opp si gel ses tid, slik at mot aks le gen 
som re gel må si opp stil lin gen ret et er at 
han/hun har til trådt.

Van ske lig å vel ge
Da vi ut lys te fast stil ling som mot aks lege 
før som mer fe ri en, fikk vi 84 sø ke re. In gen  
av sø ker ne øns ket seg en kar rie re som mot-
taks lege – de øns ket seg tur nus plass. Man ge 
had de ven tet i fle re run der og gåt fra det 
ene kort va ri ge vi ka ri a tet til det and re, som 
re gel på sy ke hjem og in nen psy kia tri. Nær 
80 % had de eks amen fra uten lands ke uni ver-
si tet, de al ler fles te fra Øst-Eu ro pa. Vel 70 % 
had de ikke et nisk nors ke navn.

Hvor dan plukke ut én blant 84 til en slik 
stil ling? Ut fra CV-en var alle 84 kva li fi sert  
til å jobbe som mot aks lege. Skul le vi vel ge 
blant dem som had de ven tet lengst? Ville 
job ben som mot aks lege gjø re det mer sann-
syn lig at ved kom men de om si der ble valgt til 
en LIS1-stil ling – el ler sna re re føre til at man 
for ble «evig mot aks lege»? Tro lig ville lodd-
trek ning vært det mest ret fer di ge.

Spørs mål og ut ford rin ger
Fin nes det et sy stem som fan ger opp fer dig-
ut dan ne de le ger som ikke slip per gjen nom 
LIS1-flas ke hal sen og som der for blir sat på 
vent på ube stemt tid? Blir de re gist rert? 
Fin nes det til tak som gjør at de som har 
ven tet lengst, på et el ler an net tids punkt 
blir pri ori tert? Bør det etab le res en kø ord-
ning, så len ge det ut dan nes langt fle re le ger 
enn det er LIS1-stil lin ger? Skal sy ke hu se ne 
stå frit i å vel ge og vra ke blant hund re vis  
av kan di da ter ved hver søk nads run de? Alle 
øns ker na tur lig nok å re krut e re «de beste» 

kan di da te ne. Min er fa ring som re fe ran se  
for sø ke re til LIS1-stil lin ger gjør at jeg let 
kan for ut si hvem som vil få til bud om jobb. 
Et nisk norsk navn, det å ha stu dert i Norge, 
ha hat som mer jobb på ak tu el le sy ke hus 
samt lo kal til knyt ning er alle vin ner kort. 
Pro ble met er at dis se vin ner kor te ne ikke  
er uav hen gi ge av hver and re. Det er som 
re gel de sam me kan di da te ne som in ne har 
alle kor te ne. Og de sam me som mang ler 
for trinn og blir ta pe re i kon kur ran sen.  
I den ne si tua sjo nen er det van ske lig å for stå 
hvor for det er mer akt ver dig å kun ne hånd-
pluk ke kan di da ter til LIS1-stil lin ger enn det 
er å hånd pluk ke en (som har tapt i kon kur-
ran sen) til en kort ids jobb som mot aks lege.

Det er me nings løst at 84 le ger skal søke 
stil ling som mot aks lege når det de øns ker 
(og tren ger) er LIS1-plass. I fjor var det mer 
enn 800 sø ke re som ikke fikk tur nus plass 
(3). Hva er tal let i år? Hvil ke til tak me ner 
Le ge for en in gen bør inn fø res på kort sikt for 
å få alle dem som nå ven ter inn i det ob li ga-
to ris ke ut dan nings lø pet med LIS1-stil ling? 
Og hva er Le ge for en in gens for slag til over-
ord net stra te gi som på sikt kan gi sam svar 
mel lom an tall ny ut dan ne de le ger og an tall 
LIS1-stil lin ger? Bør det, for eks em pel, frem -
deles være frit frem for nord menn å stu -
dere me di sin i ut lan det? Opp ret el se av  
100 nye LIS1-stil lin ger blir en drå pe i ha vet 
og til sva rer bare an tall økte stu die plas ser  
i Norge (4, 5). Hva er Le ge for en in gens råd og 
krav til hel se myn dig he te ne? Det siste for ut-
set er selv sagt at for en in gen har en po li tikk.

Mot at 11.8.2020, før s te re vi sjon inn sendt 24.8.2020, 
 godkjent 31.8.2020.

MAY BRIT LUND
mblund@oushf.no
er dr.med., over le ge og fun ge ren de av de lings le der 
ved Lun ge av de lin gen, Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Riks hos pi ta let.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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«Et nisk norsk navn, det å ha 
stu dert i Norge, ha hatt som
mer jobb på ak tu el le sy ke hus 
samt lo kal til knyt ning er  
alle vin ner kort»



1319

DEBAT T

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  13,  2020;  140:  1319–20

Trom bo se pro fy lak se til pa si en ter  
med covid-19-in fek sjon

Vi mis ten ker at man ge ut vik ler 
trom bo em bo lis me ved covid-
19-in fek sjon. Pro fy lak se bør 
vur de res også til ikke-inn lag te 
pa si en ter.

Koa gu la sjons for styr rel ser og trom bo em bo
lis me ved covid19 ser ut til å være en be ty de
lig kom pli ka sjons fak tor, og det er rap por tert 
om ve nøs trom bo em bo lis me hos inn til 70 % 
av inn lag te pa si en ter. Det har der for vært 
stort fo kus på trom bo se pro fy lak se hos inn
lag te pa si en ter med på vist covid19, og de 
fles te ret nings lin jer an be fa ler lav mo le ky lært 
he pa rin (LMVH) (1, 2).

Pa si en ter med be kref tet covid19 som  
ikke er inn lagt ved sy ke hus, ut gjør en ma jo
ri tet av pa si ent grup pen. Vi øns ker å rei se  
en de batt om også dis se har be hov for pro fy
lak tisk an ti koa gu la sjons be hand ling.

Ved Sy ke hu set Østfold had de vi i vår fire 
pa si en ter som ble dia gnos ti sert med ve nøs 
trom bo em bo lis me ved inn komst (3). Dis se 
kom til sy ke hu set med mis tan ke om den ne 
til stan den ett er å ha vært hjem me med 
covid19symp to mer, og de had de ikke mot
tatt trom bo se pro fy lak se. Alle var mid del 
aldren de menn som had de hatt utt al te 
 in flu en sa lig nen de symp to mer og had de 
vært im mo bi li sert i 1 – 2 uker (3).

De opp lev de for ver ring av luft veis symp to
mer, ho ved sa ke lig dys pné, ett er for bi gå en de 
bed ring. Ddimerverdien var for høy et hos 
samt li ge, noe som også kan ses ved covid19 
uten ve nøs trom bo em bo lis me (1). Ny opp 
ståtte symp to mer, el ler for ver ring av sym pto
mer, bør li ke vel føre til ytt er li ge re dia gnos
tikk, bl.a. med tan ke på ve nøs trom bo em bo
lis me. Det ble gjort i oven nevn te til fel ler (3).

Hvem skal ha trom bo se pro fy lak se?
Covid19 har vist seg å være en trombogen 
syk dom med høy ri si ko for ve nøs trom bo
em bo lis me, spe si elt hos inn lag te pa si en ter, 
der im mo bi li se ring med fø rer til leggs ri si ko 
(4). Ret nings lin jer an be fa ler trom bo se pro 
fylak se til inn lag te pa si en ter (2). Ak tuell 
litt e ra tur og an be fa lin ger er i all ho ved sak 
sen trert rundt inn lag te pa si en ter, og lite 
fo kus har vært rett et mot ikkeinn lag te 
pa si en ter. Vår er fa ring med dia gnos tikk av 
ve nøs trom bo em bo lis me blant ikkehos pi ta
li ser te covid19pa si en ter ty der på at det kan 
være en langt hyp pi ge re kom pli ka sjon enn 
det man til nå har ob ser vert.

Mu li ge år sa ker til den ne un der dia gnos ti
se rin gen hos in ne lig gen de og/el ler am bu
lan te pa si en ter kan være man ge. Ofte til skri
ves ek sa ser ba sjo ner av covid19 syk dom men 
i seg selv. Smitt e vern hen syn kan dess uten 
øke ters ke len for dia gnos tikk, akutt ny re
svikt kan van ske lig gjø re kon trast un der sø
kel se, og pa si en te ne kan være så usta bi le at 
det ikke er til rå de lig med bil de dia gnos tikk. 
Dess uten kan symp to ma to lo gi en fra små 
lungeemboluser uten nev ne ver dig he mo 
dyna misk el ler re spi ra to risk på virk ning 
an ta ke lig også for veks les med covid19
symp to mer. Dett e kan føre til at pa si en te ne 
ikke tar kon takt med hel se ve se net for vi de re 
un der sø kel ser.

Det er ge ne relt lite kunn skap om ikkeinn
lag te pa si en ter med covid19. An be fa lin ge ne 
åp ner for trom bo se pro fy lak se for ikkehos
pi ta li ser te pa si en ter med høy ri si ko for 
ve nøs trom bo em bo lis me (4, 5), men vår 
er fa ring er at det ikke an ven des i prak sis,  
da det har vært lite fo kus på be hand ling  
av dis se pa si en te ne.

Det fin nes in gen sik re kli nis ke kri te ri er 
el ler bio kje mis ke mar kø rer som kan bru kes 
for å se lek te re pa si en ter med høy ri si ko for 
ut vik ling av ve nøs trom bo em bo lis me. Hel se
tje nes ten kan der for ri si ke re over be hand ling 
der som alle ikkehos pi ta li ser te pa si en ter blir 
be hand let med trom bo se pro fy lak se. For inn 
 lag te pa si en ter vil ri si ko en for ut vik ling av 
ve nøs trom bo em bo lis me være til ste de fle re 
uker ett er ut skriv ning, men ett er vår er fa ring 
er ikke pro fy lak se i ti den ett er  ut skriv ning 
gjel den de prak sis. Ca. 60 % av alle rap por 
terte til fel ler av ve nøs trom bo  embo lis me 
fore kom mer ett er ut skriv ning (2).

Med bak grunn i ak tu ell litt e ra tur og er fa
rin ger an be fa ler vi å vur de re trom bo se pro fy
lak se til føl gen de grup per:
• Covid19be kref te de ikkehos pi ta li ser te 

pa si en ter ett er in di vi du ell vur de ring (4). 
Pa si en ten bør un der sø kes kli nisk ved 
dia gno se tids punk tet, få in for ma sjon om 
ri si ko en for ve nøs trom bo em bo lis me 
samt få be skjed om å ta kon takt med 
hel se ve se net ved im mo bi li se ring el ler 
ved for ver ring av symp to mer. Der som 
pa si en ten er im mo bi li sert el ler har høy 
ri si ko for ve nøs trom bo em bo lis me, bør 
man vur de re opp start med trom bo se 
profy lak se. Vi an be fa ler direktevirkende 
ora le an ti koa gu la sjons mid ler (DOAK)  
i ved li ke holds do se inn til til stan den er 
nor ma li sert. Ved for ver ring av luft veis
symp to mer, spe si elt hvis de er led sa get  
av for høy et Ddi mer, bør ve nøs trom bo
em bo lis me mis ten kes. Pa si en ten bør  
da hen vi ses til sy ke hus for av kla ring.

• Pa si en ter med høy ri si ko for ve nøs trom
bo em bo lis me (har høy al der, er in ten siv
be hand let, er im mo bi li sert, har ri si ko fak
to rer for ve nøs trom bo em bo lis me el ler 
for høy et Ddi mer), men som har lav 
blød nings ri si ko, bør fort sett e med an ti
koa gu la sjons be hand ling i 2–4 uker ett er 
ut skriv ning, even tu elt inn til full mo bi li
se ring. Vi an be fa ler over gang til direkte
virkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler 
ved ut skriv ning (2).

Fore lø pig har vi kun sett fire ikkeinn lag te 
pa si en ter som har ut vik let ve nøs trom bo 
embo lis me, men vi mis ten ker mør ke tall. 
Inn til mer kunn skap er til gjen ge lig, er vår 
an be fa ling å føl ge de skis ser te rå de ne.

Mot at 26.7.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.8.2020, 
 godkjent 28.8.2020.

«Fore lø pig har vi kun sett fire 
ikke-inn lag te pa si en ter som 
har ut vik let ve nøs trom bo-
em bo lis me, men vi mis ten ker 
mør ke tall»

«Covid-19 har vist seg å være en 
trombogen syk dom med høy 
ri si ko for ve nøs trom bo embo-
lis me, spe si elt hos inn lag te 
pa si en ter, der im mo bi li se ring 
med fø rer til leggs ri si ko»
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TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1 g: Panodil: 
Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, resp. 1 g, 
kaliumsorbat (E 202), hjelpestoffer. Indikasjoner: 
Lette til moderate kortvarige smerter som men-
struasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og 
leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag 
ved feber. Under legekontroll forebyggende mot 
komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodes-
merter og muskel- og leddplager. Reseptfri bruk: 
Kortvarige lette til moderate smerter som hodepi-
ne, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og 
leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag 
ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Do-
sering: Maks. varighet av sammenhengende bruk 
uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager 
ved smerter. Minimum doseringsintervall: 4 timer. 
Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndo-
se 3000 mg. Laveste effektive dose bør benyttes, 
og med kortest mulig behandlingstid. Ikke over-
skrid angitt dose. Panodil: Voksne: 1-2 tabletter à 
500 mg (eller ½-1 tablett à 1 g) 3 ganger i døgnet. 
Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på 
ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/
kg. Maks. døgndose 60-75 mg/kg.

15-25 kg

25-40 kg

Over 40 kg

Administrering: Panodil: Kan tas med eller uten 
mat. Bør kun deles 1 gang (delestrek). Kan knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholds-
stoffene. Akutt hepatitt. Forsiktighetsregler: Skal 
ikke brukes sammen med andre preparater som 
inneholder paracetamol. Leversvikt er sett hos 
pasienter med utarmede glutationnivå, f.eks. pga. 
alkoholmisbruk, anoreksi, feilernæring eller sepsis. 
Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig 
protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverre-
aksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. 

Vedvarende bruk eller maks. doser, spesielt ved 
svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, 
anoreksi eller feilernæring, gir økt risiko for lever-
påvirkning. Behandling av febertilstander hos barn 
bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for 
nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. 
Ved lavt glu-tationnivå kan paracetamol øke risiko-
en for metabolsk acidose. Interaksjoner: For utfyl-
lende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Paracetamol interagerer med 
antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol 
og probenecid. Dosejustering kan være nødven-
dig. Den antikoagulerende effekten av warfarin og 
andre kumariner kan forsterkes av langvarig dag-
lig bruk av paracetamol, med økt risiko for blød-
ninger. Sporadisk bruk har ingen signifikant effekt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: En stor 
mengde data fra gravide kvinner indikerer verken 
misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epide-
miologiske studier på nevronal utvikling hos barn 
utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige 
resultater. Hvis klinisk nødvendig kan paracetamol 
brukes under graviditet med lavest mulig effektiv 
dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens. 
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 
4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av para-
cetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes 
påvirkes. Bivirkninger:

Frekvens
Sjeldne
Immunsystemet
Svært sjeldne
Blod/lymfe

Hud
Immunsystemet

Lever/galle
Luftveier

1/2 tablett à 
500 mg

1 tablett à 
500 mg eller 
½ tablett à 1 g

Voksen dose

Bivirkning

Allergisk reaksjon

Hemolytisk anemi, leukopeni, 
trombocytopeni
Alvorlig hudreaksjon
Anafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i hu-
den som kløe, angioødem, Ste-
vens-Johnsons syndrom og tok-
sisk epidermal nekrolyse
Nedsatt leverfunksjon
Bronkospasme hos pasienter 
som er overfølsomme for acetyl-
salisylsyre eller andre NSAID

3 ganger i døgnet

3 ganger i døgnet

3 ganger i døgnet

Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har op-
pstått ved alkoholmisbruk. Overdosering/Forgift-
ning: Ved overdose eller mistanke om overdose 
bør pasienten umiddelbart henvises til nærmeste 
akuttmottak for håndtering og behandling av eks-
perter. Øyeblikkelig medisinsk behandling kreves, 
selv om symptomer på overdose ikke er synlige. 
Symptomene kommer etter en latenstid på ≥2 
døgn. Akutt, massiv overdosering av paracetamol 
kan gi leverskade, som kan føre til behov for lever-
transplantasjon eller død. Levertoksisk dose er indi-
viduell, men faren for le-verskade er vanligvis liten 
ved doser <10 g. Administrering av N-acetylcystein 
kan være påkrevd. Akutt pankreatitt er sett, van-
ligvis med nedsatt leverfunksjon og levertoksisitet. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger N02B E01 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virknings-
mekanisme: Perifer og sentral analgetisk effekt, 
antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret 
i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irri-
terer ikke gastrointestinalslimhinnen, og tolereres 
også godt av pasienter med ulcus. Paracetamol for-
bruker glutation som beskytter mot skadelig effekt 
av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutatio-
ninnhold i utsatte vev disponerer for organskade. 
Absorpsjon: Panodil: Raskt og nær fullstendig etter 
oralt inntak. Tmax ½-1 time. Proteinbinding: Ved te-
rapeutisk nivå 0-25%. Fordeling: Vd ca. 1 liter/kg. 
Halveringstid: 2-3 timer. Terapeutisk serumkonsen-
trasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml). Meta-
bolisme: Over 80% konjugeres til glukuronat og sul-
fat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres 
med CYP450. Ca. 3% forblir uomdannet. Utskillelse: 
Paracetamol og metabolitter utskilles renalt. Pak-
ninger uten resept: Panodil tabletter 500 mg 20 
stk. er unntatt fra reseptplikt. Pakninger og priser: 
Panodil: 500 mg: 20 stk. (blister) 083621. 96 stk.1 
(blister) 083666. 300 stk.1 (boks) 083865. 1 g: 100 
stk.1 (boks) 085944. Refusjon: 1Se N02B E01 2 i Re-
fusjonslisten.

Sist endret: 01.08.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 15.07.2019
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Analgetikum. Antipyretikum. ATC-nr.: N02B E01

ANNONSE

Her er smertepasienten Kjersti.

Omtrent

25 %
av alle voksne har 
problemer med å 
svelge tabletter1.

Hun har ikke lenger problemer 
med å svelge pillene sine.
Panodil 1g er en avlang tablett med filmdrasjering,
som gjør tabletten glatt og lettere å svelge.  
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1. Andersen Ø et al. Problemer med å svelge tabletter. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9.
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Le gers be hand ling av fa mi lie og ven ner

En hver lege vil uunn gåe lig få fore spørs ler fra fa mi lie, ven ner og be kjen te om 
me di sins ke råd og be hand ling av stør re el ler mind re art. I den ne ar tik ke len 
dis ku te res etis ke, ju ri dis ke og me di sinsk fag li ge as pek ter ved slik me di sinsk 
in vol ve ring. Her fore slås vi de re noen vur de rin ger man bør gjø re før man går 
inn i en slik be hand ler rol le.

Som lege in ne har man et er spurt 
kom pe tan se om noe av det som 
opp tar oss al ler mest: vår egen hel se. 
For man ge er det en eks tra trygg het  

å ha en lege i fa mi li en el ler som nær venn, 
og de fles te le ger har opp levd fore spørs ler 
om dia gnos tikk el ler be hand ling i en el ler 
an nen form fra sine nær mes te. Uten lands ke 
og nors ke un der sø kel ser vi ser at om kring 
99 % av le ger opp gir å ha blit fore spurt om 
me di sinsk råd giv ning el ler be hand ling av 
fa mi lie med lem mer, og 85 – 96 % har for skre
vet me di ka men ter til dis se (1, 2).

Slike fore spørs ler kan være re la tivt upro
ble ma tis ke, eks em pel vis ved spørs mål om 
ge ne rel le hel se råd, for kla ring av me di sins ke 
ter mer, kon sul ta sjon for en kel te mind re 
pla ger og hjelp til å finne ret in stans for  
å søke hel se hjelp. Imid ler tid vil de fles te 
le ger også bli pre sen tert for hen ven del ser 
som frem står mer etisk pro ble ma tis ke – 
blant an net un der sø kel se og dia gnos tikk  
av mer kom pli ser te til stan der, vur de rin ger 
av and re le gers be hand ling, øns ker om 
for skriv ning av re sept be lag te me di ka men
ter og så gar kir ur gis ke inn grep. Le gen kan  
i slike si tua sjo ner bli sat i et van ske lig etisk 
di lem ma. På den ene si den er det en rek ke 
pro ble ma tis ke etis ke og mo rals ke as pek ter 
som kan opp stå ved be hand ling av fa mi lie 
og ven ner, og i pro fe sjons etis ke ret nings 
linjer fra rå des der for le ge ne i ho ved sak  
å be hand le per so ner de står i nær per son lig 
re la sjon til (3, 4). På den an nen side kan slik 
be hand ling være både be lei lig og kost nads
be spa ren de, og opp lev de mang ler i hel se 
vese net kan gi le gen in sen tiv til å gri pe inn.  
I til legg har le ger, som alle and re, et øns ke 

om å ta vare på sine nær mes te et er beste 
evne.

I det føl gen de vil jeg peke på noen sen 
trale mo men ter man bør ta hen syn til ved 
le gers be hand ling av fa mi lie og ven ner.

Pro fe sjo nell ob jek ti vi tet
I det man trer inn i rol len som me di sinsk 
be hand ler og råd gi ver for per so ner man  
har en nær per son lig re la sjon til, vil det 
være ut ford ren de å opp ret hol de den grad 
av kli nisk ob jek ti vi tet som er nød ven dig  
for å yte op ti mal be hand ling. Op ti mal 
 be hand ling må i den ne sam men heng 
 for stås som «ikke for mye, og ikke for lite» – 
alt så be hand ling i tråd med gjel den de ret
nings lin jer og det som ved fag lig kon sen sus 
vil vur de res som lege ar tis.

Le gens per son li ge fø lel ser for pa si en ten 
vil let kun ne på vir ke hen nes el ler hans 
pro fe sjo nel le vur de rings ev ne og føre til 
en ten over el ler un der be hand ling. Frykt  
for syk dom og øns ke om å gi eks tra god 
be hand ling kan få le gen til å hen vi se til 
be hand ling el ler dia gnos tikk som ikke  
er be ret i get. På den an nen side kan sterk 
opp merk som het på å ikke gi egen fa mi lie  
og ven ner for de ler føre til at man unn la ter  
å ut fø re tje nes ter som en an nen lege ville 
anse som fag lig kor rekt. Jo mer le gen er 
emo sjo nelt in vol vert i pa si en ten, dess van s
ke li ge re kan det være å gjø re klo ke valg.

Per son vern og in ti mi tet
I en kon sul ta sjon mel lom lege og pa si ent 
som har et nært per son lig for hold, kan det 
være van ske lig for beg ge par ter å kom me 
inn på øm fint li ge te ma er som for eks em pel 
sek sua li tet og psy kisk syk dom. Det e kan 
hol des til ba ke av pa si en ten, og le gen kan 
unn la te å spør re om slike ting. Det sam me 
vil gjel de for un der sø kel ser som opp le ves 
som in ti me – noe som sær lig kan være 
 pro ble ma tisk der som pa si en ten er mind re
årig. Der med ri si ke rer man en ufull sten dig 
 un der sø kel se, med på føl gen de mu lig het  
for feil dia gnos tikk og be hand ling.

Når in for ma sjon om per son li ge, pri va te 
og hel se mes si ge for hold de les i både kon sul
ta sjo ner og i pri vat om gang, ska per det e 
be ty de li ge ut ford rin ger med hen syn til 
taus hets plik ten. I prak sis vil ofte for ma li tets
gra den av en kon sul ta sjon med fa mi lie og 
ven ner va ri e re.

I en kel te til fel ler blir le gen fore spurt om 
bi stand til hel se mes si ge pro ble mer i en 
ufor mell set ing. Le gen kan da bli fris tet 
el ler føle seg pres set til å gi råd, en kel dia
gnos tikk el ler be hand ling uten for en for
mell le ge kon sul ta sjon. I slike si tua sjo ner  
er det spe si elt let for le gen å ut fø re venst re
hånds ar beid og gjø re feil, og ri si ko en for 
brudd på taus hets plik ten øker be ty de lig. 
«Pa si en ten» vil også kun ne tolke det e som 
en le ge kon sul ta sjon, mens le gen opp le ver  
at hun el ler han gir ufor mel le råd.

I den ne sam men hen gen er det verdt  
å min ne om hel se per so nello vens de fi ni sjon 
av hel se hjelp: «Med hel se hjelp me nes  en hver 
hand ling som har fore byg gen de, dia gnos
tisk, be hand len de, hel se be va ren de, re ha bi li
te ren de el ler pleie og om sorgs for mål og 
som ut fø res av hel se per so nell» (5). I kom
men ta ren til lov teks ten pre si se res også 
føl gen de: «Der som det først ytes hel se hjelp, 
er det et krav at tje nes te ne som ytes er for
svar li ge, og at hel se per so nello vens plik ter 
ved rø ren de in for ma sjon, jour nal fø ring mv. 
over hol des av hel se per so nel let» (6).

Der som hel se hjelp gis på en slik ufor mell 
måte, og det i et er kant med fø rer et ne ga tivt 
ut fall for pa si en ten, vil det der med være 
høyst pro ble ma tisk at in gen ting er jour nal
ført.

Au to no mi og in for mert sam tyk ke
Iføl ge lov om pa si ent og bru ker ret ig he ter 
§ 41 kan hel se hjelp bare gis med pa si en tens 
sam tyk ke (7). En nær re la sjon kan gjø re det 
van ske lig for pa si en ten å av slå for slag om 
be hand ling fra le gen. Det kan også fø les 
pro ble ma tisk å søke en an nen le ges vur de
ring. Barns pa si ent au to no mi vil være spe 

«99 % av le ger opp gir å ha  
blitt fore spurt om me di sinsk 
råd giv ning el ler be hand ling 
av fa mi lie med lem mer»

«Le gens per son li ge fø lel ser  
for pa si en ten vil lett kun ne 
 påvir ke hen nes el ler hans 
 profe sjo nel le vur de rings  evne 
og føre til en ten over- el ler 
 under be hand ling»
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sielt ut sat i en slik re la sjon, især der som 
le gen er bar nets egen mor el ler far.

Le gen vil i man ge til fel ler ha en for vent
ning om at pa si en ten, i kraft av re la sjo nen 
dem imel lom, har til lit til vur de rin ge ne som 
blir gjort. Den ne for vent nin gen kan være  
et hin der for at hun el ler han gir pa si en ten 
til strek ke lig in for ma sjon til å fat e selv sten
di ge valg på et vel in for mert grunn lag. Ikke 
bare pa si en tens, men også le gens au to no mi 
kan kom pro mit e res i slike si tua sjo ner. Fle re 
un der sø kel ser har vist at man ge le ger som 
blir fore spurt om el ler ut fø rer be hand ling 
av fa mi lie og ven ner, kan opp le ve det e som 
ukom for ta belt og etisk ut ford ren de (1, 2). 
Fle re har i dis se si tua sjo ne ne også følt seg 
pres set til å ut fø re hel se hjelp uten for eget 
kom pe tan se om rå de og følt mang len de 
ob jek ti vi tet og in ade kvat un der sø kel se  
som et pro blem (2).

For hol det til of ent li ge in stan ser
Der som le gen skal være ad vo kat for pa si en
ten over for of ent li ge in stan ser som Nav,  
vil et fa mi li ært for hold i prak sis gjø re le gen 
in ha bil. Det sam me vil være til fel le der som 

le gens un der sø kel ser el ler be hand ling  
skal be nyt es av an net hel se per so nell som 
grunn lag for slik kon takt. Slike for hold vil 
kun ne få kon se kven ser for opp fyl lel se av 
pa si en tens ret ig he ter, men også for le gens 
fag li ge in te gri tet. Det kan for eks em pel være 
van ske lig å hev de at syk mel ding av et nært 

fa mi lie med lem er helt uhil det av emo sjo 
nelle bin din ger.

Der som le gens be hand ling el ler an nen 
inn gri pen får ne ga ti ve kon se kven ser for  
en nær stå en de, er det noe beg ge par ter må 
leve med vi de re. Po ten si elt kan det gjø re 
ubo te lig ska de på de res per son li ge for hold. 
Ved al vor li ge kon se kven ser kan det være 
ak tu elt å søke Norsk pa si ent ska de er stat ning 
om er stat ning. I så til fel le er alle par ter tjent 
med at all kon takt mel lom lege og pa si ent  
er godt do ku men tert og at for hol det mel lom 
dis se er så ryd dig som mu lig, uten for man ge 
ufor mel le el ler halvformelle in ter ak sjo ner.  
I yt er ste kon se kvens kan slike for hold få 
føl ger for ut fal let av en er stat nings sak.

Asym me trisk lege–pa si ent-for hold
Et lege–pa si entfor hold er per de fi ni sjon 
asym me trisk, og den ne asym me tri en for

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Il lust ra sjon: Sti ne Kaa sa

«I ufor mel le set tin ger er  
det spe si elt lett for le gen  
å ut fø re venst re hånds ar beid  
og gjø re feil»
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ster kes av at le gen får inn gå en de kjenn skap 
til pa si en tens fy sis ke og psy kis ke hel se. Slike 
asym me tri er kan der med opp stå i den pri 
vate re la sjo nen mel lom en lege og den nes 
nær mes te der som le gen på tar seg be hand
ler rol len. Av hen gig av hvor sen si tiv in for ma
sjo nen er, vil det e kun ne på vir ke re la sjo nen 
mel lom par te ne i over skue lig frem tid. Man ge 
le ger har ikke tenkt over den ne kon se kven
sen i for kant, og den har også ført til an ger  
i et er tid (8).

Portvokterrollen og for skjells be hand ling
En vik tig del av le ge rol len er opp ga ven som 
«port vok ter». Det e drei er seg om å sør ge for 
at pa si en te ne får ade kvat be hand ling for sin 
syk doms til stand til ret tid, sam ti dig som 
man unn går over be hand ling og over dia
gnos tikk. Både hel se per so nell og pa si en ter 
kan øns ke å gjø re un der sø kel ser og be hand
ling «for sik ker hets skyld», og fø lel ses mes 
sige bin din ger vil i man ge til fel ler føre til at 
le ger øker bru ken av «unød ven di ge» til tak. 
Slik over dia gnos tikk og be hand ling vil øke 
ri si ko en for bi virk nin ger og uhel di ge hen
del ser, sam ti dig som det kan føre til økte 
kost na der for et al le re de fi nan si elt pres set 
hel se ve sen (9, 10).

Etis ke reg ler for le ger kap. I, § 12 fast slår:
«En lege skal i sin virk som het ta til bør lig 

hen syn til sam fun nets øko no mi. Unø di ge 
el ler over flø dig kost ba re me to der må ikke 

an ven des (…). Le gen må bi dra til at me di
sins ke res sur ser for de les i hen hold til all
men ne etis ke nor mer. En lege må ikke på 
noen måte søke å skaf e en kelt pa si en ter 
el ler grup per en ube ret i get øko no misk, 
pri ori te rings mes sig el ler an nen for del» (11).

Selv om be hand ling av fa mi lie og ven ner 
kan være be lei lig og i en kel te til fel ler også 
po ten si elt kost nads be spa ren de, kan det 
være en sær de les ut ford ren de ba lan se gang 
for le gen å unn gå at egen in vol ve ring in ne
bæ rer unød ven di ge kost na der el ler for
skjells be hand ling. Pro ble ma tik ken rundt 
le gers pri va te hen vis nings prak sis er også 
tid li ge re be lyst av Rå det for le ge etikk i en 
ar tik kel i Tids skrif tet (12).

Før man be hand ler
Når en lege in vol ve rer seg i dia gnos tikk el ler 
be hand ling av fa mi lie el ler gode ven ner, 
opp står det et dy na misk spen nings for hold 
mel lom den per son li ge og den pro fe sjo nel le 
rol len. I pro fe sjons etis ke ret nings lin jer 
fra rå des i ho ved sak be hand ling av per so ner 
med nær per son lig re la sjon til le gen, men 
det er gjort unn tak for nøds til fel ler, når 
an nen le ge hjelp ikke er til gjen ge lig og ved 
små og ba ga tell mes si ge til stan der (3, 4). 
Der som le gen li ke vel vur de rer å gi hel se
hjelp på fore spør sel fra en nær stå en de per
son, an be fa les det at mo men te ne som er 
drøf tet i den ne ar tik ke len vur de res grun dig 
før man be stem mer seg for det e. La Puma 
og med ar bei de re har fore slåt syv spørs mål 
som hel se ar bei de re bør stil le seg selv når  
de vur de rer å gi hel se hjelp til sine nære 
(ram me 1) (13).

Rå det for le ge etikk stil ler seg bak an be fa
lin ge ne fra and re pro fe sjons etis ke for en in
ger og vil sterkt an be fa le at en hver lege som 
vur de rer å tre inn i en be hand ler rol le for 

nære re la sjo ner og fa mi lie, gjør seg opp 
noen kla re tan ker om oven nevn te pro blem
stil lin ger før be slut nin gen tas.

Mot at 27.7.2020, før s te re vi sjon inn sendt 13.8.2020, 
 godkjent 17.8.2020.

JAN-HEN RIK OP SAHL
janhenrik@outlook.com
er spe sia list i ra dio lo gi, med lem av Rå det for le ge
etikk og me di sinsk råd gi ver i SanofiAventis.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Ram me 1 

Syv spørsmål å tenke over før man 
 behandler familie eller venner. Basert  
på La Puma og medarbeidere (13).

Har jeg tilstrekkelig kompetanse på dette 
feltet til å ivareta pasientens medisinske 
behov?

Er jeg i en for nær relasjon til å gjøre en 
om nødvendig intim anamnese og undersø-
kelse – og til å overbringe potensielt dår-
lige nyheter?

Klarer jeg å være objektiv nok til å ikke  
gi for mye, for lite eller inadekvat behand-
ling?

Kan medisinsk involvering potensielt 
 fremprovosere eller eskalere familie-  
eller relasjonskonflikt?

Vil pasienten følge opp helserådene og 
behandlingen bedre dersom de kommer  
fra uavhengig helsepersonell?

Kommer jeg til å gi den jeg henviser til, 
anledning til å overta ansvaret for helse-
hjelpen?

Kan jeg åpent stå til ansvar for mine hand-
linger overfor mine kollegaer og offentlig-
heten?
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«Det kan være van ske lig  
å hev de at syk mel ding av  
et nært fa mi lie med lem er  
helt uhil det av emo sjo nel le 
bin din ger»
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DEN VIKTIGE LEGEERKLÆRINGEN

Hvorfor? Et grunnlag for rett ytelse
Legeerklæringen din er sentral når NAV skal vurdere 
hvilken ytelse og oppfølging pasienten din har krav på 
og som kan bidra til at han/hun kan være i arbeid og 
aktivitet. Den gode legeerklæringen din er viktig også 
for at NAV skal kunne forvalte velferdsressursene våre 
på best mulig måte.

Hvordan? Varsom, nøyaktig og objektiv
Basert primært på din egen kjennskap til pasienten, 
setter vi pris på at du gir oss opplysninger som er 
relevante og tilstrekkelige for saken, i tråd med 
anerkjent medisinsk kunnskap, og at du utelater 
unødvendig informasjon. Vi verdsetter også at opp-

lysningene formidles saklig og tydelig og at du bruker et 
språk som er forståelig for ikke-helsepersonell. I tillegg 
vil din objektivitet og habilitet være en viktig forutsetning 
for rettferdig bruk av fellesskapets ressurser.

Når? Uten ugrunnet opphold
Ved å gi rettidige opplysninger bidrar du til en effektiv 
saksbehandling for pasienten din.

Legen – en viktig samarbeidspartner
Du er en viktig aktør i vårt samarbeid for at vi skal kunne 
legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, 
tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov.

ANNONSE

FAC E B O O K .C O M / 
T I D S S K R I F T E T

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 

ANNONSER



HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020

Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose 
av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): 
Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos 
pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose 
i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice 
og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som 
vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-
analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør 
seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/
epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, 
da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft 
er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes 
med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter 
som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.



HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose 
av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): 
Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos 
pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose 
i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice 
og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som 
vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-
analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør 
seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/
epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, 
da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft 
er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes 
med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter 
som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020

C
T

Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.
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Sta tus for vak si ne ut vik ling mot covid-19

Pan de mi en for år sa ket av SARS-CoV-2 har skapt en glo bal hu ma ni tær og 
øko no misk kri se som vi ennå ikke ser noen løs ning på. Det knyt es der for 
enor me for håp nin ger til en vak si ne som be skyt er mot syk dom men covid-19. 
Per au gust 2020 har Ver dens hel se or ga ni sa sjon re gist rert 173 vak si ne kan di-
da ter un der ut vik ling. Seks kan di da ter har nådd fase 3-stu di er, og de før s te 
re sul ta te ne her fra for ven tes i lø pet av høs ten.

Ver den opp le ver nå en pan de mi 
for år sa ket av se vere acu te re spi ra
tory syn drome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), som had de sitt ut spring  

i Wu han i Hu bei-pro vin sen i Kina de siste 
må ne de ne av 2019 (1, 2). SARS-CoV-2 for år sa-
ker syk dom men covid-19 (coronavirus dis-
ease 2019) og kan gi et svært va ria belt kli - 
nisk bil de, fra mild øvre luft veis in fek sjon til 
al vor lig re spi ra sjons svikt med dø de lig ut fall. 
Eks akt le ta li tet (case fa tal i ty rate) av covid-19 
er svært van ske lig å an slå, først og fremst 
for di man ge sann syn lig vis gjen nom går 
in fek sjon uten å bli tes tet. Le ta li tet på vir kes 
dess uten av al der, til gjen ge lig be hand ling, 
un der lig gen de syk dom mer, over vekt med 
mer, men Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) 
an ty der en ge ne rell le ta li tet for SARS-
CoV-2 på rundt 0,5 – 1,0 %.

For skjel li ge land har valgt å for hol de seg 
til pan de mi en på svært uli ke må ter. I Norge 
ble sto re de ler av sam fun net stengt ned 12. 
mars i år, mens Sveriges stra te gi vå ren 2020 
var å be skytt e sår ba re grup per av be folk nin-
gen, men el lers la pan de mi en gå sin gang 
for å opp nå flokk im mu ni tet re la tivt raskt. 
Dess ver re vi ser be folk nings stu di er fra blant 
an net stock holms om rå det (3) og Spa nia (4) 
skuf en de lav SARS-CoV-2-seroprevalens selv  
i om rå der med stor smitt e spred ning og  
høy dø de lig het. Stu di er som in klu de rer 
T-cel le-im mu ni tet, kan mu li gens for bed re 
dett e bil det noe, ett er som cel lu læ re im mun -
respon ser er på vist i smitt e de in di vi der der 
det ikke er ob ser vert se ro kon ver sjon (5). 
Imid ler tid ser det ut til at en stra te gi ba sert 
på å opp nå flokk im mu ni tet gjen nom smitt e 
med SARS-CoV-2, vil være en smer te full vei  

å gå. Vi kjen ner ennå ikke rek ke vid den av 
den nors ke stra te gi en med stor grad av 
ned steng ning av sam fun net, men det er 
opp lagt at også den ne stra te gi en har hatt 
kon se kven ser for hel se og liv og har dess-
uten vært me get kost bar. Mot dett e bak tep-
pet av hu ma ni tær og øko no misk kri se rett er 
det seg sto re for vent nin ger til ut vik lin gen av 
en vak si ne som be skytt er mot covid-19.

Bio lo gi og an ti ge ner
SARS-CoV-2 er et mem bran kledd positivkje-
det RNA-vi rus i fa mi li en Coronaviridae. Det 
fin nes mer enn 35 kjen te ko ro na vi rus (6) 
som kan in fi se re uli ke patt e dyr, in klu dert 
flag ger mus, gris, stor fe, kyl ling, hun der og 
katt er (7). Av dis se kan syv i dag in fi se re 
men nes ker. Vi rus fa mi li en de les vi de re inn  
i fire ge ne ra: alfa-, beta-, gam ma- og delta-
koronavirus. SARS-CoV-2 er et betakorona-
virus, i lik het med to and re fryk te de human-
patogene ko ro na vi rus med epi de misk po ten-
si al, nem lig SARS-CoV-1 og MERS-CoV (Midd le-
East re spi ra tory syn drome coronavirus).

SARS-CoV-1 for år sa ket i 2003 et stort glo-
balt ut brudd som raskt spred de seg fra 
Gu ang dong-pro vin sen i Kina til minst 26 
uli ke land, med 8 096 smitt e de og 774 døds-
fall til føl ge (8). MERS-CoV har hitt il stort  
sett gitt ut brudd be gren set til Den ara bis ke 
halv øy, med mer enn 2 000 be kref te de til fel-
ler og mer enn 700 døds fall (9). Ytt er li ge re 
fire ko ro na vi rus sir ku le rer i be folk nin gen  
og gir va ri e ren de grad av for kjø lel se og 
luft veis in fek sjo ner, men sjel den svært al vor-
lig syk dom. Dis se vi ru se ne, hvor av to er 
betakoronavirus (HCoV-HKU1 og HCoV-
OC43) og to er alfakoronavirus (HCoV-229E 
og HCoV-NL63), an tas å for år sa ke 15 – 30 % av 
alle luft veis in fek sjo ner (7).

Ge no met til SARS-CoV-2 er på ca. 30 000 
nu kleo ti der og ko der for fire struk tu rel le 
pro tei ner med be nev nin ge ne pigg (spi ke)-
pro tein (S), mem bran pro tein (M), nukleo-
kapsid (N) og kon vo lutt (en ve lope)-pro tein 
(E) (10) (fi gur 1). I til legg ko der ge no met for 
23 ikke-struk tu rel le pro tei ner, in klu dert en 
RNA-polymerase (10, 11). S-pro tei ne ne ka rak-
te ri se rer alle ko ro na vi rus, de dek ker over fla-
ten og frem står som en kro ne (co ro na) ved 
elek tron mik ro sko pi, noe som har gitt opp-
hav til fa mi lie nav net Coronaviridae. S-pro-
teinet hos SARS-CoV-2 in ne hol der et do me ne 
som in ter age rer med den hu ma ne re sep to-
ren an gio ten sin kon ver te ren de en zym 2 
(ACE2), noe som fa si li te rer opp tak av vi rus  
i krop pens cel ler (12). I til legg til SARS-CoV-2 

Piggprotein
(spike protein)

Konvoluprotein
(envelope protein)

Membranprotein

Nukleokapsid

Fi gur 1  Skje ma tisk il lust ra sjon av SARS-CoV-2 med an gi vel se av de fire struk tu rel le pro tei ne ne pigg (spi ke)-
pro tein (S), mem bran pro tein (M), kon vo lutt (en ve lope)-pro tein (E) og nukleokapsid (N). S-, M- og E-pro tei ne ne 
er for ank ret i li pid laget som ut gjør vi rus mem bra nen. N-pro tei net er as so siert med vi ralt RNA på inn si den av 
mem bra nen. Mo di fi sert fra De si ree Ho, the In no va ti ve Genomics In sti tu te. CC BY-SA (https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0).
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be nytt er også SARS-CoV-1 og for kjø lel ses vi ru-
set HCoV-NL63 den ne opp taks me ka nis men, 
men de and re ko ro na vi ru se ne gjør ikke det 
(2, 13). ACE2 er utt rykt i epi te li a le cel ler og 
en do tel cel ler blant an net i lun ge vev, tarm, 
ny rer og hjer te (14).

S-pro tei net er det pri mæ re an ti ge net for 
vak si ne ut vik ling mot SARS-CoV-2 (fi gur 2), 
hvor må let er å ge ne re re en im mun re spons 
som hind rer in ter ak sjo nen med ACE2.  
Det er der for spe si elt epitoper på den del en 
av S-pro tei net som er i di rek te kon takt  
med den hu ma ne re sep to ren, det reseptor-
bindende do me net (RBD), man for sø ker  
å ett er lik ne i et vak si ne mo le kyl. Det er nå 
vel do ku men tert at det ge ne re res en im mun-
re spons mot S-pro tei net som føl ge av in fek-
sjon med SARS-CoV-2, og in vitro-stu di er med 

re kon  vale sens sera har vist at anti-S-an ti stof-
fer er i stand til å nøy tra li se re vi ru set i cel le-
kul tur og for hind re in ter ak sjo nen med 
ACE2.

De tre and re struk tu rel le pro tei ne ne (M,  
N og E) be trak tes ikke i dag som like vik ti ge 
an ti ge ner i vak si ne sam men heng, og re le-
van sen av an ti stof er mot dis se er uklar. 
N-pro tei net er ikke et over fla te pro tein, men 
as so siert med vi ralt RNA in nen for mem -
branen som om kran ser vi ru set. Imid ler tid 
dan nes an ti stof er også mot N-pro tei net 
un der in fek sjon med SARS-CoV-2 (15, 16), og 
tid li ge re vak si ne ut vik ling mot SARS-CoV-1 
har vist at N-pro tei net kan ge ne re re T-cel le-
re spon ser som gir im mu no lo gisk hu kom-
mel se (17). In klu sjon av T-celleepitoper lo ka-
li sert på N-pro tei net kan der for være av 

be tyd ning for å opp nå im mu ni tet mot 
covid-19.

Vak si ner mot covid-19
Da det ble ty de lig hvil ken al vor lig glo bal 
trus sel SARS-CoV-2 ut gjor de, var det fle re 
in sti tu sjo ner, vak si ne pro du sen ter og forsk-
nings grup per som raskt gav seg i kast med 
ut vik lin gen av en vak si ne. I lø pet av de før s te 
må ne de ne av 2020 ble det dan net al li an ser 
og sam ar beids av ta ler mel lom sto re ak tø rer  
i vak si ne fel tet, både i aka de m ia og i det 
kom mer si el le, og en rek ke vak si ne kan di da-
ter ble lan sert. Fle re av grup pe ne had de 
tid li ge re er fa ring med ut vik ling av vak si ner 
mot SARS-CoV-1 og MERS-CoV, og dis se ble 
raskt til pas set for an ven del se mot SARS-
CoV-2.

Fi gur 2  3D-prin tet struk tur mo dell av pigg (spi ke)-pro tei net (S) til SARS-CoV-2 sett fra si den. S-pro tei net er det pri mæ re an ti ge net i vak si ner mot covid-19. Pro tei net er et 
over fla te eks po nert gly ko pro te in sam men satt av tre iden tis ke protomere og gjen nom går en struk tu rell end ring når det bin der til den hu ma ne re sep to ren an gio ten sin-
kon ver te ren de en zym 2. I fi gu ren er én protomer gitt far ge, der grønt an gir det reseptorbindende do me net. I bak grun nen sees en mo dell av en SARS-CoV-2- vi rus par tik kel. 
Fra Na tio nal In sti tu te of Al ler gy and In fec tious Diseases (NIAID) / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Tabell 1  Vaksinekandidater under klinisk utprøving registrert av WHO august 2020, modifisert etter referanse 18 med lenker. Utfyllende informasjon om alle vaksine-
kandidatene er ikke tilgjengelig. Alle vaksinene har intramuskulær administrering med unntak av Inovio og Cadilas vaksinekandidater som administreres intradermalt. 
S-protein = pigg (spike)-protein, RBD = det reseptorbindende domenet, LNP = lipidnanopartikler

Produsent og vaksinetype Land Vektor / molekyl Antigen Navn Fase 1 Fase 2 Fase 3

Ikke-replikerende virus

Universitetet i Oxford,  
AstraZeneca

Storbritannia Sjimpanse  
adeno virus

S-protein AZD1222 x x x

CanSino Biological / Beijing 
Inst Biotech

Kina Humant adenovirus 
type 5

S-protein Ad5-nCoV x x

Gamaleya Research Institute Russland Adenovirus  
(Ad5 og Ad26)

S-protein Sputnik V x x

Janssen Pharmaceutical 
 Companies

USA Ad26COVS1 S-protein x

ReiThera/LEUKOCARE/ 
Univercells

Italia, Tysk-
land, Belgia

Sjimpanse  
adeno virus

S-protein x

DNA og RNA-vaksine

Moderna/NIAID USA LNP-encapsulated 
mRNA

S-protein mRNA-1273 x x x

Imperial College London Storbritannia LNP-nCoVsaRNA S-protein x

BioNTech/Fosun/Pharma/
Pfizer

Tyskland, 
USA, mfl

3 LNP-mRNAs RBD BNT162 x x x

Curevac Tyskland mRNA S-protein x

People's Liberation Army, 
Military Science,Walwax 
 Biotech

Kina mRNA-LNP RBD ARCoV x

Inovio Pharmaceuticals / IVI USA DNA plasmid S-protein INO-4800 x x

Genexine Consortium Sør Korea DNA S-protein GX-19 x

Osaka University / AnGes / 
Takara Bio

Japan DNA plasmid + 
 adjuvant

x x

Cadila Healthcare Ltd. India DNA plasmid ZyCoV-D x

Arcturus/Duke-NUS USA, 
 Singapore

mRNA x

Proteinbasert vaksine

Novavax USA Glykoprotein 
 nanopartikkel

S-protein NVX-
CoV23723

x x

Clover Biopharma Inc./GSK/
Dynavax

Kina, USA Trimeric subunit 
S-protein

S-protein SCB-2019 x

Anhui Zhifei Longcom, Inst 
Microbiology China, CAS

Kina RBD-dimer  
med adjuvans

RBD x

Vaxine Pty Ltd/Medytox Australia, 
Sør-Korea

S-protein + Advax 
adjuvant

S-protein x

University of Queensland / 
CSL -Seqirus

Australia Molecular clamp, 
S-protein

S-protein x

Medicago Inc. Kanada Virus-liknende 
 partikkel

x

Kentucky Bioprocessing USA RBD-basert RBD x

Medigen Vaccine/NIAID/ 
Dynavax

USA, Taiwan S-2P protein +  
CpG 1018

x
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WHO hol der en fort lø pen de over sikt over 
vak si ne kan di da ter un der ut vik ling (18),  
og per 28. au gust 2020 er det 142 re gist rer te 
vak si ne kan di da ter i pre kli nisk sta di um og  
31 vak si ne kan di da ter un der kli nisk ut prø-
ving (ta bell 1).

Ikke-rep li ke ren de vi rus vak si ner
Den ne ty pen vak si ner er ba sert på vi rus  
som er le ven de, men som ikke er i stand til  
å rep li ke re i men nes ker. Ge ne relt gir den ne 
type vak si ner opp hav til ro bus te hu mo ra le 
og cel lu læ re im mun re spon ser. For å unn gå 
at vi ru set rep li ke rer i men nes ker kan man 
be nytt e et vi rus som ikke er humanpato-
gent, el ler et humanpatogent vi rus som er 

mo di fi sert slik at det ikke len ger er i stand 
til å rep li ke re.

En av de vak si ne kan di da te ne som har 
kom met lengst, og som nå er i fase 3 av kli-
nisk ut prø ving (ta bell 2) (19), ut vik les i sam-
ar beid mel lom Uni ver si te tet i Ox ford i Stor-
bri tan nia og Ast ra Ze ne ca, og går un der 
nav net AZD1222. Den ne vak si nen be nytt er  
et ade no vi rus fra sjim pan ser som vek tor 
(ChAdOx1) og er blitt mo di fi sert til å utt ryk ke 
S-pro tei net fra SARS-CoV-2. Adenovirusvekto-
ren ChAdOx1 har tid li ge re blant an net blitt 
be nytt et i vak si ne ut vik ling mot MERS, og en 
vak si ne som pre sen ter te S-pro tei net fra MERS 
ble rap por tert som både trygg og med evne 
til å in du se re re le van te im mun re spon ser 

(dvs. var immunogen) i en fase 1-stu die (20). 
Vak si ne grup pen had de der for til gjen ge lig  
en platt form for ut vik ling av vak si ner mot 
ko ro na vi rus og kun ne raskt til pas se den ne 
mot SARS-CoV-2.

Re sul ta ter fra dy re for søk har nå vist at 
AZD1222 er immunogen i mus og at rhe su-
saper (makaker) ble be skytt et mot pneu mo-
ni ett er vak si ne ring (21). Re sul ta ter fra kli -
niske fase 1- og fase 2-stu di er in di ke rer at 
vak si na sjon kan dan ne ro bus te an ti stof -
respon ser ett er én dose, men at vak si ne ring 
i en kel te in di vi der vil være led sa get av 
 bi virk nin ger som for bi gå en de fe ber, ho de -
pine el ler smer ter på injeksjonsstedet (22). 
An ti stof da ta ene gir grunn til op ti mis me 

Produsent og vaksinetype Land Vektor / molekyl Antigen Navn Fase 1 Fase 2 Fase 3

State Research Centre of 
 Virology and Biotechnology 
VECTOR

Russland Peptides (?) EpiVac-
Corona

x

Instituto Finlay de Vacunas Cuba RBD RBD Soberana 1 x

Inaktivert virus

Wuhan Institute / Sinopharm Kina Inaktivert SARS-CoV-2 Hele viruset COVID-19 
vaccine

x x x

Beijing Institute of Biological 
Products / Sinopharm

Kina Inaktivert SARS-CoV-2 Hele viruset Sinovac x x x

Sinovac Kina Inaktivert SARS-CoV-2 
+ alum

Hele viruset CoronaVac x x x

Inst. of Medical Biology, 
 Chinese Academy of Med. 
Sciences

Kina Inaktivert SARS-CoV-2 Hele viruset x

Bharat Biotech India Inaktivert SARS-CoV-2 Hele viruset x x

Levende, svekket virus

Institute Pasteur, Themis, 
Univ. Of Pittsburg, Merck 
Sharp &Dome

Frankrike, 
USA

Meslingvirus, rekom-
binant

S-protein x

Tabell 2  Kliniske faser av vaksineutvikling

Stadium Mål Primærutfall Deltakere, typisk antall Design

Fase 1 Første gang i menneske, 
doseutprøving

Sikkerhet og immunogenisitet1 Voksne frivillige, 10 – 100 deltakere Kontrollert eller ikke-kontrol-
lert

Fase 2 Første evaluering  
i målpopulasjon

Sikkerhet og immunogenisitet Målpopulasjon, 50 – 500 deltakere Randomisert, dobbeltblindet, 
kontrollert med placebo

Fase 3 Full evaluering  
i målpopulasjon

Beskyttende effekt, sikkerhet Målpopulasjon, 1 000 – 150 000 
deltakere

Randomisert, dobbeltblindet, 
kontrollert med placebo

1 Med evne til å indusere målbare relevante immunresponser
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rundt vak si nens evne til å dan ne be skyt -
tende im mu ni tet, og fase 3-stu di er på går nå 
i Eng land, In dia, Bra sil, USA og Sør-Af ri ka.

En an nen vak si ne kan di dat i den ne grup-
pen ut vik les i Kina av CanSino Biologics  
i sam ar beid med Bei jing In sti tu te of Bio-
technology. Vak si nen be nytt er hu mant 
ade no vi rus type 5 som vek tor, og er mo di fi-
sert til å utt ryk ke S-pro tei net fra SARS-CoV-2. 

Den ne vek to ren har tid li ge re vært be nytt et 
til ebo la vak si nen Ad5-EBOV (23) og vis te da 
en god sik ker hets pro fil ved fase 1- og fase 
2-stu di er. CanSino pub li ser te ny lig re sul ta ter 
fra fase 1-stu di en med 108 del ta ke re for 
vak si nen mot SARS-CoV-2. De fant at vak si-
nen dan net gode ni vå er av både nøy tra li se-
ren de an ti stof og spe si fik ke T-cel ler (24).  
I lik het med AZD1222 ga også den ne vak si-
nen bi virk nin ger i form av smer ter på inn-
stikks ste det og fe ber, men in gen al vor li ge 
hen del ser ble rap por tert. Stra te gi en med  
å bru ke det hu ma ne for kjø lel ses vi ru set 
ade no vi rus type 5 som vek tor er blitt kri ti-
sert, for di en del av be folk nin gen kan for-
ven tes å ha preeksisterende im mu ni tet mot 
vek to ren og der med nøy tra li se re vak si nen 
før det har dan net seg en im mun re spons 
mot S-pro tei net (23, 25).

Også i Russ land er en ade no vi rus ba sert 
vak si ne un der ut vik ling, i regi av The Gama-
leya Re search In sti tu te of Epidemiology and 
Microbiology i Mos kva. Lite in for ma sjon er 
fore lø pig til gjen ge lig, men vak si nen, Sput-
nik V, skal ha vært igjen nom fase 1- og 2-stu-
di er, og det er nå igang satt fase 3-ut prø ving. 
Sput nik V ble gjen stand for kon tro ver ser da 
Russ land an non ser te at vak si nen som den 
før s te i ver den var re gist rert og god kjent,  
før det var gjen nom ført en fase 3-stu die. 
Rus sis ke ny he ter mel der nå at det gjen nom-
fø res en postregistreringsstudie, hvor ti tu se-
ner av hel se per so nell er in klu dert.

Nukleotidvaksiner
Nukleotidvaksiner be står av en ten DNA el ler 
RNA som ko der for de vaksineantigenene 
som øns kes utt rykt, og det er de hu ma ne 

cel le ne hos ver ten som om sett er nu klein-
syre se kven se ne til vi rus pro tei ner. Kli nis ke 
stu di er gjen nom 20 år har vist at nukleotid-
vaksiner er tryg ge, men det fin nes per i dag 
li ke vel in gen vak si ner av den ne ty pen som 
er god kjent for hu mant bruk. Grun nen er  
at det er van ske lig å få nukleotidvaksiner til 
å dan ne kraf ti ge nok im mun re spon ser til  
at det dan nes im mu no lo gisk hu kom mel se. 
Til tross for dett e er hele 10 av de 31 covid-19-
vak si ne ne som har nådd kli nis ke stu di er, 
nukleotidvaksiner. In gen and re vak si ne for-
ma ter kan pro du se res like raskt som nukleo-
tidvaksiner, og den syn te tis ke pro duk sjo nen 
(in gen le ven de vi rus el ler struk tu rel le epi-
toper in vol vert) er vel eg net for stor ska la pro-
duk sjon. De siste åre ne har sto re frem skritt 
in nen vak si ne le ve ring og vek tor de sign gitt 
tro på at også nukleotidvaksiner kan in du -
sere god im mu no lo gisk hu kom mel se. SARS-
CoV-2-pan de mi en kan der med kom me til  
å re pre sen te re gjen nom slaget for nukleotid-
vaksiner til hu mant bruk.

Ut fyl len de in for ma sjon for alle nukleotid-
vaksinene som nå er un der ut prø ving er 
ikke til gjen ge lig, men de fles te ko der for 
hele el ler de ler av S-pro tei net til SARS-CoV-2. 
Fle re av vak si ne pro du sen te ne har tid li ge re 
kli nisk er fa ring med den ne ty pen vak si ner, 
blant an net mot ebo la vi rus, lassavirus, 
 denguevirus og MERS. Hvor po tent im mun-
re spons man kan opp nå med nukleotidvak-
siner, er ennå uklart, og det kan være nød-
ven dig med gjen tatt e do ser for å opp nå 
be skytt en de im mun re spon ser.

Den vak si ne kandida ten som har kom met 
lengst av nukleotidvaksinene ut vik les av 
bio tek no lo gi fir ma et Moderna i sam ar beid 
med Na tio nal Institutes of Health i USA. 
Vak si ne kandida ten be står av mRNA som 
ko der for S-pro tei net inn pak ket i lipidnano-
partikler. Re sul ta ter fra fase 1-stu di en med  
45 del ta ke re ble ny lig pub li sert (26), og vak si-
nen ga so li de im mun re spon ser hos del ta -
kerne. Det ble imid ler tid også rap por tert om 
bi virk nin ger, sær lig for den høy es te do sen, 
men in gen al vor li ge. Fase 2-stu di en er ny lig 
av slutt et, og re krutt e ring av 30 000 in di vi der 
til storskalaefektstudier i fase 3 på går.

Tre and re vik ti ge ak tø rer som også ar bei-
der med nukleotidbaserte vak si ner er Ino-
vio, Im pe ri al Col le ge Lon don og det tys ke 
sel ska pet CureVac. Alle dis se har bred er fa-
ring fra tid li ge re med sine nukleotidbaserte 
vak si ne platt for mer, og de er godt i gang 
med kli nis ke stu di er. Fore lø pig er in gen 
kli nis ke data vi ten ska pe lig pub li sert.

Pro tein ba ser te vak si ner
Dis se vak si ne ne be står av ett el ler fle re 
 ut valg te pro tei ner som an tas å være nøk-
kelantigener og in ne hol der da epitoper  
som kan gi opp hav til be skytt en de im mu ni-
tet. Med tan ke på pro duk sjon er det her en 
for del at man ikke må ar bei de med le ven de 
vi rus, og pro tein vak si ner kan være godt 
eg net for mas se pro duk sjon. Kor rekt struk-
tur av de vak si ne pro tei ne ne som pro du se-
res, er av gjø ren de for å sik re at im mun -
respon ser in du se res mot epitoper som 
fin nes na tur lig på vi ru set. Pro tein vak si ner 
gir ge ne relt en sva ke re im mun re spons enn 
le ven de vak si ner, og det vil ofte være be hov 
for gjen tatt e do ser og in klu sjon av ad ju vans 
– stof er som til sett es for å bedre im mun -
respon sen.

I skri ven de stund er ti proteinvaksine-
kandidater i kli nis ke stu di er, med det ame ri-
kans ke fir ma et Novavax som le den de ak tør. 
De res vak si ne kan di dat, som også er ba sert 
på S-pro tei net, har vært ut prøvd i fase 1-stu-
di er i Au stra lia og er nå i fase 2. En an nen 
ak tør verdt å nev ne er ka na dis ke Medicago 
som pro du se rer en vak si ne ba sert på så kal te 
vi rus lik nen de par tik ler. Dett e er pro tein -
baser te struk tu rer som ett er lik ner for men 
på et vi rus, men som mang ler vi ru sets 
 ge nom, slik at det ikke kan rep li ke re. Pro -
teine ne er her pro du sert i bla der fra en 
plan te i to bakks fa mi li en og ett er lik ner 
S-pro tei net til SARS-CoV-2. Medicago har 
er fa ring med den ne vak si ne platt for men  
fra ut vik ling av in flu en sa vak si ner.

In ak ti ver te vi rus vak si ner
Prin sip pet med å iso le re en mik ro be, in ak ti-
ve re den for så å in ji se re den som vak si ne, 
ble etab lert av vaksinepionéren Louis Pas-
teur på 1800-tal let. Det har gitt oss man ge av 
de vak si ne ne som er i bruk i dag. Fem pro-
du sen ter har nå vak si ne kan di da ter un der 
kli nisk ut prø ving der dett e prin sip pet er 
an vendt på SARS-CoV-2. Dis se vak si ne ne 
in ne hol der an ti ge ner fra hele vi ru set, men 

«Det vi imid ler tid ikke vet noe 
om før data fra fase 3-stu di e ne 
kom mer, er om dis se im mun-
re spon se ne gir be skyt tel se 
mot covid-19»

«Det er en trend at man  
ut vik ler uni ver sel le vak si ne-
sy ste mer hvor nye an ti ge ner 
raskt kan in te gre res for å tje ne 
som vak si ne i møte med en  
ny epi de misk trus sel»
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man ri si ke rer at in ak ti ve rings pro ses sen 
(som gjer ne er kje misk) kan øde leg ge vik -
tige epitoper. En  ut ford ring i pro duk sjons-
pro ses sen er at man ar bei der med til dels 
sto re meng der av det pa to ge ne vi ru set for ut 
for in ak ti ve rin gen, noe som kan van ske lig-
gjø re rask og trygg opp ska le ring av vak si ne-
pro duk sjon.

Le den de i den ne grup pen er det ki ne sis ke 
fir ma et Sinovac, som har kom met til fase 3  
i ut prø vin gen av sin vak si ne kan di dat. Fir -
maet har er fa ring fra tid li ge re vak si ne ut vik-
ling, blant an net mot SARS-CoV-1, og pub li-
ser te tid lig lo ven de pre kli nis ke re sul ta ter for 
sin SARS-CoV-2-vak si ne kan di dat fra dy re for-
søk med mus, rott er og pri ma ter (27). Det er 
fore lø pig ikke pub li sert data fra de hu ma ne 
stu di e ne.

Le ven de, svek ke de vi rus vak si ner
Den ne ty pen vak si ner er godt etab lert  
og be nytt es blant an net i det nors ke bar ne-
vak si na sjons pro gram met i form av MMR-
vak si nen, som be står av svek ket mes ling -
virus, kus ma vi rus og rubellavirus. Vak si ne-
grup pen ved Pasteurinstituttet har be nyt - 
tet svek ket mes ling vi rus som vek tor for  
å utt ryk ke S-pro tei net til SARS-CoV-2, og 
den ne vak si ne kandida ten er nå i før s te fase 
av kli nisk ut prø ving. Fle re av vak si ne kan di-
da te ne i pre kli nisk sta di um be nytt er en 
til sva ren de stra te gi.

And re as pek ter av vak si ne ut vik ling
Ut vik lin gen av en ny vak si ne er en svært 
kom pleks og dyr pro sess som van lig vis tar 
man ge år, men som her fore går i eks press-
fart med man ge pa ral lel le pro ses ser og 
enorm øko no misk støtt e (28). Noen vik ti ge 
va riab ler som må stu de res for hver vak si ne-
kan di dat, er do se ring av an ti ge ner, do se-
rings re gi me, ad mi nist ra sjons form og even-
tu ell bruk av ad ju vans. Av stor be tyd ning  
er også inn gå en de ana ly ser av mu li ge 
 bi virk nin ger, noe som ofte hen ger tett 
 sam men med do se ring av vak si nen. Her  
er det  be gren set hvor mye man kan re du -
sere tids ram men, ett er som øken de trygg het 
med hen blikk på å ute luk ke bi virk nin ger 
kom mer med leng re ob ser va sjons tid og 
sto re fase 3-stu di er.

At bi virk nin ger er en re ell ut ford ring, 
fin nes det fle re eks emp ler på. Mest fryk tet  
er så kalt an ti stof av hen gig for sterk ning 
(antibody-mediated en hance ment), som 
in ne bæ rer at vak si ner te in di vi der kan få  
økt ri si ko for al vor lig syk dom hvis de blir 

smitt et. En slik ef ekt er blitt ob ser vert tid -
lige re blant an net for vak si ne kan di da ter 
mot re spi ra to risk syncytialvirus (RS-vi rus) 
og denguevirus (29, 30). Dy re for søk in di ke-
rer at dett e også kan være en ut ford ring for 
vak si ne ut vik ling mot ko ro na vi rus (31–33). 
Det er der for vik tig å tes te man ge uli ke 
vak si ne for ma ter, og helst også med uli ke 
an ti ge ner, slik at vi til slutt kan vel ge ef ek -
tive vak si ner som in du se rer en trygg type 
im mun re spons.

Opp ska le ring og stor ska la pro duk sjon  
av en vak si ne er i seg selv en enorm ut ford-
ring når det er snakk om fle re hund re mil -
lio ner, kan skje mil li ar der, av do ser. Pre si sjon 
og kva li tet må sik res i alle ledd, in klu dert 
kor rekt trans port, opp be va ring og hånd te-
ring til vak si nen når frem til det in di vi det 
som skal vak si ne res. Po li tisk drag kamp kan 
for ven tes når de før s te vak si ne do se ne skal 
for de les. Fle re in ter na sjo na le or ga ni sa sjo ner 
vil her spille en vik tig rol le, in klu dert WHO, 
vak si ne al li an sen GAVI og CEPI (The Co a li tion 
for Ep i dem ic Pre pared ness In no va ti ons). 
Sist nevn te, som er etab lert i Norge og har 
ho ved kvar ter i Oslo, gir stor øko no misk 
støtt e til fle re av de le den de vak si ne kan di da-
te ne og ar bei der for rett fer dig glo bal for de-
ling av vak si ner. Ame ri kans ke  myn dig he ter 
har lan sert et eget ini tia tiv kalt Ope ra tion 
Warp Speed, som gir stor øko no misk støtt e 
til ut valg te vak si ne kan di da ter og pri mært 
skal sik re ame ri kans ke in ter es ser.

Om de uli ke sta di e ne av kli nisk ut prø ving 
(ta bell 2) be mer kes det at fase 1-stu di er 
ty pisk gjen nom fø res med unge, fris ke 
 voks ne, mens det er den eld ste al ders grup-
pen som er mest ut satt for al vor lig for løp  
av covid-19. Eld re re spon de rer også ofte 
dår li ge re på vak si ne ring. Hitt il er kli nisk 
ut prø ving pri mært ut ført blant unge 
 voksne, så ef ekt av de uli ke vak si ne ne hos 
eld re vet vi ennå lite om. Selv om im mun -
respon ser eva lu e res i fase 1- og fase 2-stu di er, 
er det først i stor ska la fase 3-stu di er at man 
un der sø ker i hvil ken grad vak si nen be skyt-
ter mot syk dom.

Kon klu sjon
Ut vik lin gen av tek nik ker for vak si ne ring  
er en av de stør ste og vik tig ste brag de ne  
i me di si nens his to rie. Iblant er dett e så 
ef ek tivt at be folk nin gen glem mer hvor stor 
be tyd ning vak si ne ne har. Un der den hu ma-
ni tæ re og øko no mis ke ka ta stro fen som nå 
ut spil ler seg som føl ge av den på gå en de 
pan de mi en, knytt er det seg in tens opp merk-
som het og sto re for håp nin ger til en ef ek tiv 
vak si ne mot covid-19. I skri ven de stund er 
minst 173 vak si ne kan di da ter un der ut vik ling 
og seks kan di da ter har nådd fase 3-stu di er.

Det fore lø pi ge bil det er at fle re kan di da ter 
er blitt vur dert som tryg ge nok til hu mant 
bruk og at dis se ge ne re rer re le van te im mun-
re spon ser mot SARS-CoV-2. Det vi imid ler tid 
ikke vet noe om før data fra fase 3-stu di e ne 
kom mer, er om dis se im mun re spon se ne gir 
be skytt el se mot covid-19. His to ri en har lært 
oss at man ge lo ven de vak si ne kan di da ter 
skuf er når den be skytt en de ef ek ten eva lu e-
res i sto re kli nis ke stu di er. Va rig he ten av en 
even tu ell im mu ni tet kan det fore lø pig kun 
spe ku le res om.

Det siste halv å rets pre sta sjo ner på vak -
sine fron ten har vist at når nø den er stor nok 
og ver dens sam fun net fo ku se rer sine kref ter 
på ett de fi nert mål, kan pro ses ser som van-
lig vis tar man ge år kom pri me res til noen  
få må ne der. Del vis skyl des dett e at re gu la to -
riske myn dig he ter har kas tet seg rundt  
i saks be hand ling, del vis skyl des det enor me 
øko no mis ke res sur ser og stor øko no misk 
ri si ko vil je, men en vik tig år sak er også 
 så kal te «platt form tek no lo gi er» i vak si ne-
bran sjen. Det er en trend at man ut vik ler 
uni ver sel le vak si ne sy ste mer hvor nye an ti -
gener raskt kan in te gre res for å tje ne som 
vak si ne i møte med en ny epi de misk trus sel.

Er det noe pan de mi en har lært oss, så er 
det at sat sing på epi de mi be red skap bør 
være en høy pri ori tet for å kun ne opp rett-
hol de det le ve sett et, den le ve stan dar den  
og den be ve gel ses fri he ten vi øns ker. Pan de-
mi en for år sa ket av SARS-CoV-2 er ikke den 
før s te, og helt sik kert ikke den siste, som 
ram mer oss. Vi ru se ne vil fort sett e å kom me, 
og løs nin gen vil ofte være en vak si ne.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 25.8.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.8.2020, 
god kjent 2.9.2020.

«Fle re kan di da ter er blitt 
 vurdert som tryg ge nok til 
 humant bruk og ge ne re rer 
 rele van te im mun re spon ser 
mot SARS-CoV-2»
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 Fra 1. september 2020 overtok de  
regionale helseforetakene (RHF)  
finansieringsansvaret for 24 legemidler 
brukt i forbindelse med nyresvikt,  
transplantasjoner, immunsvikt og noen 
sjeldne tilstander.  

Endring av finansieringsansvar inne-
bærer at budsjettmidler overføres fra 
folketrygden til RHF’enes ramme- 
bevilgning for 2020. Fra 1. september vil 
det ikke lenger bli innvilget stønad over 
folketrygden til disse legemidlene,  
verken i blåresept- eller bidrags- 
ordningen.

Gydig blåresept
Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. 
september, kan hente ut legemidlet på 
apotek i hele reseptens gyldighets- 
periode, uavhengig av om forskriver har 
rett til å forskrive H-reseptlegemidler.

De som har fått stønad over folke- 
trygdens bidragsordning, må selv 
kontakte forskrivende lege om videre 
behandling.
 
Nye pasienter
Allmenpraktiserende leger kan ikke 
forskrive H-reseptlegemidler. Fra og med 
1. september må resepter på overførte 
legemidler være merket som H-resept og
inneholde en refusjonskode (basert på 
ICD-10 diagnosekodeverket). De må også 
være forskrevet av sykehuslege eller 
avtalespesialist med rett til å forskrive  
H-reseptlegemidler. 
 
Se ytterligere informasjon på:  
helsedirektoratet.no/nye-H-reseptlege-
midler

 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 13/20
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Sesonginfluensavaksiner 2020/2021

Vaksine Type * Aldersgruppe Administrasjons-
måte

Influvac Tetra
«Mylan Healthcare B.V.»

Inaktivert, overflateantigen Fra 3 år Intramuskulært 
eller subkutant

Fluarix Tetra
«GlaxoSmithKline AS»

Inaktivert, splittvirus Fra seks mndr. Intramuskulært

Vaxigriptetra
«Sanofi Pasteur Europe»

Inaktivert, splittvirus Fra seks mndr. Intramuskulært 
eller subkutant

Fluenz Tetra
«AstraZeneca AB»

Levende, svekket virus Fra to til 18 år Nasalt

* Alle vaksiner er produsert i egg.  

Sesongens influensavaksiner er godkjente for bruk. I Norge vil flere vaksiner være  
tilgjengelige. Årets vaksiner inneholder tre nye virusstammer.        

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  

•  

En A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
En A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
En B/Washington/02/2019-lignende virusstamme (ny)
En B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2020/2021:

Alle vaksinene, utenom Fluenz Tetra, leveres i ferdigfylte sprøyter og er ikke tilsatt  
adjuvans eller konserveringsmiddel. 

Vaksinen Fluad Tetra «Seqirus Netherlands B.V.» inneholder adjuvans for kraftigere  
immunrespons. Den er godkjent i Norge, men på grunn av stor etterspørsel internasjonalt 
har ikke Folkehelseinstituttet lykkes å skaffe denne vaksinen. Legemiddelverket har derfor 
åpnet for bruk av den trivalente varianten av Fluad i vaksinasjonsprogrammet. Denne er 
godkjent i flere andre europeiske land. Vaksinen blir tilgjengelig i november og vil være 
forbeholdt beboere i sykehjem og omsorgsboliger. 

Legen bør forskrive generisk til alle pasienter unntatt de som ikke skal bruke levende  
svekket vaksine, for eksempel ved alvorlig immunsvikt.

Dosering til voksne og barn 
Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som 
tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette 
gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært og levende svekket vaksine gitt som 
nesespray.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Alle fra og med fylte 65 år.
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med 
annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig  helserisiko. 

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og 
husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.  Se utfyllende informasjon hos 
Folkehelseinstituttet: fhi.no\influensa

De regionale helseforetakene har 
overtatt finansieringsansvaret for 
flere blåreseptlegemidler 

Vaksine som nesespray
Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er 
godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. 
Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer  
detaljert informasjon.
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

En stu die vis te at pa si en ter med førs te
gangs psy ko se klar te seg like godt med 
som uten an ti psy ko tisk le ge mid del 
behand ling.

An ti psy ko ti ka har blitt brukt i be hand ling 
av psy ko se li del ser si den le ge mid le ne først 

kom på mar ke det i 1950-åre ne, men det 
fan tes inn til ny lig in gen pla ce bo kon trol ler te 
ran do mi ser te stu di er av slik be hand ling hos 
pa si en ter med førs te gangs psy ko se.

I en trippelblindet ikke-un der le gen hets-
stu die, pub li sert i tids skrif tet Schizophrenia 
Bul le tin Open, ble 90 pa si en ter i al ders grup-
pen 15 – 25 år med førs te gangs psy ko se ran do-
mi sert til in ten siv psy ko so si al be hand ling 

med el ler uten an ti psy ko ti ka i lav dose (1). 
In klu sjons kri te ri e ne var strenge, bl.a. sam-
tyk ke kom pe tan se, psy ko se va rig het un der 
seks må ne der, sta bi le bo for hold og lav ri si ko 
for å ska de seg selv el ler and re. Ett er seks 
må ne der var det in gen for skjell mel lom 
grup pe ne, ver ken i symp tom trykk el ler funk-
sjons ni vå (SO FAS-skår, gjen nom snitt lig for-
skjell -0,2, 95 % KI -6,3 – 5,8). Ett er ett og to år 
var det in gen sig ni fi kant for skjell mel lom 
grup pe ne, men si den den valg te un der  legen-
hets mar gi nen var om fatt et av kon fi dens in-
ter val let, kun ne man ikke trek ke sik re slut-
nin ger.

– Dett e er en vik tig stu die for di da gens 
be hand lings an be fa lin ger er lite dif e ren -
sierte, og vi i li ten grad vet om og når det er 
trygt å av ven te me di ka men tell be hand ling, 
sier Er lend Gards jord, som er over le ge ved 
Sek sjon for tid lig psy ko se be hand ling ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Fag folk har vært skep tis ke til om stu di er 
som den ne i det hele tatt kun ne la seg gjen-
nom fø re av for svar lig hets hen syn, men den-
ne stu di en vi ser at dett e kan gjø res på en 
trygg måte, sier Gards jord, som un der stre-
ker at stu di en er li ten og at stu die po pu la sjo-
nen er se lek tert.

– Der for har re sul ta te ne be gren set ver di 
for pa si en ter med psy ko se li del ser som 
 grup pe, i til legg til at lang tids ef ek te ne av 
å av ven te opp start med an ti psy ko ti ka er 
usik re, sier Gards jord, som hå per at lik -
nende, men stør re stu di er med leng re opp-
føl gings tid vil kun ne føre til mer dif e ren-
sier te be hand lings an be fa lin ger for pa si en ter 
med førs te gangs psy ko se.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Francey SM, O’Do nog hue B, Nel son B et al. Psycho-

social in ter ven ti on with or wit hout antipsychotic 
med i ca tion for first-epi so de psychosis: A ran dom-
ized noninferiority clin i cal tri al. Schizophrenia 
Bul le tin Open 2020; 1: sgaa015. 

Bør pa si en ter med førs te gangs psy ko se all tid få an ti psy ko ti ka?

Il lust ra sjon: Oivind Hov land / Ikon Images
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En ny me ta ana ly se vi ser bedre lang
tids re sul ta ter ved bruk av radialisgraft 
frem for venegraft ved ko ro nar by pass
kir ur gi. Bør nors ke hjer te kir ur ger end re 
prak sis?

Ved koronarkirugi har bruk av venst re 
a. mammaria interna (LIMA, left in ter nal 
mammary ar tery, også kalt a. thoracica 
 interna) som graft til frem re ned ad sti gen de 
ko ro nar ar te rie (LAD, left an ter i or de scending 
ar tery) vist over leg ne lang tids re sul ta ter, og 
dett e er aner kjent som gull stan dard blant 
både kir ur ger og kar dio lo ger. I Norge har 
det tra di sjo nelt vært be nytt et LIMA til LAD 
og venegraft til de and re ko ro nar ar te ri e ne. 
Ar te ri ell re vas ku la ri se ring ut over bruk av 
LIMA har blitt mer po pu lært de siste åre ne.

En ny me ta ana ly se in klu der te fem ran do-
mi ser te stu di er med til sam men 1 036 pa si-
en ter og un der søk te in si den sen av de al vor-
li ge kar dio vas ku læ re  kom pli ka sjo ne ne død, 
hjer te in farkt og ny pro se dy re for re vas ku la-
ri se ring ved bruk av a. radialis og v. saphena 
mag na (1). I lø pet av en opp føl gings tid på ti 
år var det sig ni fi kant fær re kom pli ka sjo ner 
blant pa si en te ne som ble be hand let med 
radialisgraft, hhv. 41 mot 47 hen del ser per 
1 000 pa si ent år (ha sard ra tio 0,73; 95 % KI 
0,61 – 0,88, p < 0,001).

– Den ne stu di en er grun dig og in ter es sant, 
ikke minst for di for de len ved radialisgraft 
sy nes å øke over tid, sier Johan nes La ge thon 
Bjørnstad, over le ge og før s te ama nu en sis ved 
Thoraxkirurgisk av de ling ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus.

– Det er be ty de lig en tu si as me for ar te ri el le 
graft i sto re de ler av det in ter na sjo na le 
hjer te mil jø et, og de siste åre ne er det rap-
por tert økt bruk av ar te ri el le graft også til 
Norsk hjer te kir ur gi re gis ter, sier Bjørnstad.

– Sam ti dig har den kli nis ke er fa rin gen 
vært at a. radialis er mer ut satt for spas mer 
og der med is ke mi enn venegraft, og det 
hjer te kir ur gis ke mil jø et i Tromsø har stu-
dert bruk av radialisgraft uten å finne for de-

ler. Re sul ta ter ett er bruk av ar te ri el le graft  
er ikke eva lu ert i regi av Norsk hjer te kir ur gi -
regis ter. Data fra Norsk hjer te kir ur gi re gis ter 
vi ser kon sis ten te og svært gode re sul ta ter 
ved ko ro nar by pass kir ur gi i Norge, og det 
nors ke hjer te kir ur gis ke mil jø et bør ett er 
min vur de ring ikke end re prak sis før re sul-
ta te ne fra den på gå en de ROMA-stu di en 
fore lig ger, sier Bjørnstad.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Gau di no M, Benedetto U, Fremes S et al. As so cia ti on 

of ra di al ar tery graft vs saphenous vein graft with 
long-term car dio vas cu lar outcomes among pa ti-
ents undergoing cor o nary ar tery by pass grafting. 
JAMA 2020; 324: 179 – 87. 

Er radialisgraft bedre enn venegraft ved by pass kir ur gi?

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB scan pix
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

VI DAR HJELL VIK
Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

IN GER KRIS TIN LARSEN
Re gis ter av de lin gen
Kreft re gis te ret

Un der lig gen de til stan der  
hos voks ne med covid-19

BAK GRUNN
Hjer te- og kar syk dom mer, kreft, type 2-dia be tes og 
kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom (kols) ble tid lig  
nevnt som de van lig ste syk dom me ne blant per so ner 
inn lagt på sy ke hus for covid-19. Kunn skaps grunn laget  
er imid ler tid svakt. Hen sik ten med den ne stu di en er 
å be skri ve hvor dan ut valg te syk doms til stan der for de ler 
seg blant voks ne med på vist covid-19 (covid-19-test po si -
tive) og blant inn lag te (covid-19-inn lag te) sam men lig net 
med be folk nin gen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi be nytt et data fra Norsk pa si ent re gis ter, Kom mu nalt 
pa si ent- og bru ker re gis ter og Mel dings sy stem for 
smitt som me syk dom mer for voks ne fra fyl te 20 år for 
pe ri oden 1.3.2020 – 13.5.2020.

RE SUL TA TER
Av alle covid-19-test po si ti ve var 7 632 (94 %) 20 år og eld re, 
og 1 025 (13,4 %) av dis se had de vært inn lagt på sy ke hus. 
Blant covid-19-inn lag te var det fle re med hjer te- og 
kar syk dom mer (18,3 % ver sus 15,6 %), kreft (6,9 % ver sus 
5,4 %), type 2-dia be tes (8,6 % ver sus 5,2 %) og kols (3,8 % 
ver sus 2,7 %) enn i be folk nin gen ett er al ders jus te ring. 
An de len inn lag te med ast ma, an nen kro nisk lun ge syk-
dom, hjer te- og kar syk dom mer, kreft un der be hand ling, 
kom pli ka sjo ner til hy per ten sjon, fed me og over vekt, 
nev ro lo gis ke li del ser og hjer te- og ny re svikt var også 
 høy ere enn i be folk nin gen. Det var li ten for skjell  
i fore komst av syk doms til stan de ne mel lom covid-19- 
testpo si ti ve og be folk nin gen.

FOR TOLK NING
Blant covid-19-inn lag te var det fle re med un der lig gen de 
syk doms til stan der enn i be folk nin gen. Det kan bety  
at dis se får et mer al vor lig syk doms for løp el ler at de 
hyp pi ge re leg ges inn enn el lers fris ke per so ner. Re sul -
tate ne må tol kes med for sik tig het, for di ut val get av 
covid-19-pa si en ter er se lek tert.

IN GER ARI AN SEN
Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

EY VIND HEL LAND
Av de ling for hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet
Trondheim

KNUT IVAR JOHANSEN
Av de ling for hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet
Trondheim

JO HAN NE GUL BRAND SEN
Da ta flyt sek sjo nen
Re gis ter av de lin gen
Kreft re gis te ret

HAN NE LØV DAL GUL SETH
Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

HE LE NA NIE MI EIDE
Av de ling for smitt e vern og be red skap
Folkehelseinstituttet

SIRI E. HÅ BERG
Senter for frukt bar het og hel se
Folkehelseinstituttet

ØY STEIN KARL STAD
Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

IN GER JO HAN NE BAK KEN
Av de ling for hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet
Trondheim
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HO VED FUNN
Av alle covid-19-test po si ti ve var 7 632 
(94 %) 20 år og eld re, og 1 025 (13,4 %) 
av dis se had de vært inn lagt på 
sy ke hus.

Blant covid-19-inn lag te var det fle re 
med uli ke un der lig gen de syk doms-
til stan der enn i be folk nin gen ett er 
al ders jus te ring.

Mel lom covid-19-test po si ti ve og 
be folk nin gen var det li ten for skjell 
i fore komst av un der lig gen de 
syk doms til stan der.

Covid-19 skyl des in fek sjon med 
SARS-CoV-2 (se vere acu te re s-
pira tory syn drome coronavi-
rus 2), og dett e ko ro na vi ru set 
spred  te seg raskt til en glo bal 
pan de mi ett er at det før s te til-

fel let ble rap por tert i Wu han i de sem ber 2019. 
Ikke-smitt som me syk dom mer som hjer te- og 
kar syk dom mer, kreft, dia be tes og kro nis ke 
lun ge syk dom mer ble tid lig nevnt som de van-
lig ste syk dom me ne hos per so ner som ble inn-
lagt på sy ke hus for covid-19 (1). I star ten av 
ut brud det ble også høy al der ut pekt som en 
vik tig ri si ko fak tor for al vor lig for løp (2, 3). Syk-
doms bil det ved covid-19 spen ner bredt. Noen 
vil ikke mer ke symp to me ne, mens et mind re-
tall vil få al vor lig for løp med lun ge be ten nel se 
og be hov for sy ke hus inn leg gel se og even tu elt 
in ten siv be hand ling.

Yng re har of te re mil de re for løp enn eld re 
og leg ges sjeld ne re inn på sy ke hus for co-
vid-19 (4). Det har vært dis ku tert om kro nis ke 
syk dom mer uav hen gig øker ri si ko en for al-
vor lig for løp, el ler om til ste de væ rel sen av 
 slike syk dom mer re flek te rer at det er fle re 
eld re blant dem som får al vor lig syk dom (4). 
Test ka pa si te ten i Norge har vært be gren set, 
og man har vært sær lig år vå ken over for per-
so ner med un der lig gen de syk dom mer. Dis se 
kan der med være over re pre sen tert blant dem 
som blir tes tet for covid-19. Vi vet frem de les 
lite om hvor stor be tyd ning uli ke syk doms til-
stan der, al der og kjønn kan ha for al vor lig 
for løp ved covid-19-in fek sjon. Hen sik ten med 
den ne stu di en er å be skri ve hvor dan uli ke syk-
doms til stan der for de ler seg blant per so ner 
med på vist smitt e av covid-19 og blant inn -
lagte med covid-19 sam men lig net med til sva-
ren de tall for be folk nin gen.

Ma te ria le og me to de
I den ne stu di en har vi be nytt et data fra Norsk 
pa si ent re gis ter (NPR), Kom mu nalt pa si ent- og 
bru ker re gis ter (KPR) (5), Mel dings sy stem for 
smitt som me syk dom mer (MSIS) ved Folke-
helseinstituttet og Per son re gis te ret (Norsk 
Hel se netts ver sjon av Fol ke re gis te ret).

Norsk pa si ent re gis ter er en ad mi nist ra tiv 
da ta ba se som in ne hol der ak ti vi tets data fra 
alle of ent lig fi nan si er te sy ke hus og po li kli-
nik ker fra 2008. Rap por te ring til re gis te ret er 
ob li ga to risk og dan ner grunn laget for re fu-
sjo ner i spe sia list hel se tje nes ten. Re gis te ret 
in ne hol der iden ti tet og ICD-10-ko der (Interna-
tional Clas si fi ca tion of Diseases, 10th re vi -
sion). Kom mu nalt pa si ent- og bru ker re gis ter, 
opp rett et i 2016, om fatt er blant an net re fu-
sjons krav fra be hand le re i pri mær hel se tje nes-
ten som rett es til den stat li ge for valt nin gen. 
For re fu sjons krav be nytt es ko de sy ste met ICPC-
2 (International Clas si fi ca tion for Pri mary 
Care, 2nd edi tion). Mel dings sy stem for smitt-
som me syk dom mer mott ar fort lø pen de mel-
ding fra mik ro bio lo gis ke la bo ra to ri er om 
på vist in fek sjon med SARS-CoV-2. Per son re gis-
te ret ble brukt til å av gren se ut val get til per-
so ner som var i live og ikke had de emi grert 
per 1.3.2020.

Hel se di rek to ra tet fikk ut le vert MSIS-data 
om alle in di vi der som had de tes tet po si tivt 
for SARS-CoV-2 ved po ly me ra se kje de re ak-
sjons test (PCR) i pe ri oden 1.3.2020 – 13.5.2020. 
MSIS-da ta ene ble sam men stilt med data fra 
Norsk pa si ent re gis ter og Kom mu nalt pa si ent- 
og bru ker re gis ter ved hjelp av et fel les pro-
sjekt spe si fikt lø pe num mer for de tre re gis-
trene. Utt rekk og kob lin ger av data og til ret-
te leg gin ger av sta tis tikk er gjen nom ført ved 
hjelp av da ta ba se verk tøy et SQL Ser ver Man-
agement Stu dio (SSMS, Mi cro soft) og sta tis-
tikk verk tøy et R (6).

Be folk nings data ble hen tet fra nett si de ne 
til Sta tis tisk sen tral by rå (be folk nings sta tis tikk 
per 1.1.2020 fra fyl te 20 år).

Etikk
Tilretteleggingene av sta tis tikk er hjem let i 
for skrif te ne for re gist re ne, ett er som for må let 
med den ne stu di en var over vå king og be red-
skap. Med ar bei de re ved Hel se di rek to ra tet 
had de ikke til gang til fød sels num mer el ler 
and re di rek te personidentifiserende kjen ne-
tegn. Med ar bei der ne i Folkehelseinstituttet 
fikk kun til gang til ag gre ger te data i form av 
ta bel ler.

De fi ni sjo ner
Syk dom mer og til stan der som kun ne gi økt 
ri si ko for al vor lig for løp av covid-19 ble de fi-
nert med bak grunn i kunn skap om covid-19-
for løp fra and re land, smitt e ri si ko for in flu -
ensa og syk dom mers for løp samt be hand ling 
og mu li ge ef ek ter på im mun sy ste met (2). For 
noen kro nis ke syk dom mer be nytt et vi alle til-
gjen ge li ge data til ba ke i tid, mens vi for and re 
gikk syv el ler fem år til ba ke i tid av hen gig av 
kunn skap om syk doms for løp (ta bell 1, ta bell 
2). Vi in klu der te en lang rek ke syk dom mer, 
for di be red skap og over vå king var ho ved for-
må let med pro sjek tet og kunn ska pen om 
covid-19 var lav. Kreft pa si en ter i ak tiv be hand-
ling ble in klu dert som en se pa rat grup pe, for-
di man ge kreft pa si en ter fort satt går til kon-
troll ett er at de har blitt fris ke av kreft syk dom-
men og der for er re gist rert i Norsk pa si ent -
regis ter med en dia gno se ko de for kreft.

For å de fi ne re syk doms til stan der be nytt et 
vi data fra Norsk pa si ent re gis ter for pe ri oden 
2008 – 19 (ICD-10-ko der; hoved- og bi dia gno ser) 
og fra Kom mu nalt pa si ent- og bru ker re gis ter 
(ICPC-2-ko der) for pe ri oden juli 2016–mars 
2020 (ta bell 1). For hver per son re gist rert med 
minst én kon takt med en el ler fle re av dis se 
til stan de ne som hoved- el ler bi dia gno se og 
som ikke var døde el ler had de emi grert per 
1.3.2020, ble det til rett e lagt dum my va riab ler 
(ja/nei) for hver av syk doms til stan de ne.

In for ma sjon om inn leg gel ser for covid-19 er 
ba sert på data om av slutt e de sy ke hus opp hold 
som rap por te res må ned lig til Norsk pa si ent-
re gis ter (pe ri oden ja nu ar–ap ril 2020). Pe ri o-
de ne er noe uli ke på grunn av de na sjo na le 
ru ti ne ne for å mel de sy ke hus inn leg gel ser til 
Norsk pa si ent re gis ter samt til gjen ge lig he ten 
av data i pro sjek tet. Vi de fi ner te inn leg gel se 
for covid-19 som po si tiv prø ve for covid-19 og 
sy ke hus opp hold med dia gno se ko de U07.1 
(Covid-19 med på vist vi rus), B34.2 (Corona-
virusinfeksjon med uspe si fi sert lo ka li sa sjon) 
el ler B97.2 (Coronavirus som år sak til syk dom-
mer klas si fi sert i and re ka pit ler).

Sta tis tis ke ana ly ser
Ana ly se ne om fatt er alle per so ner 20 år og eld re 
i den to ta le be folk nin gen, blant alle som har 
tes tet po si tivt for covid-19 og blant alle som har 
vært lagt inn for covid-19.

An de len per so ner som er re gist rert med 
hver syk doms til stand i de tre po pu la sjo ne ne, 
blir be skre vet i pro sent. Vi pre sen te rer re sul-
ta ter for alle syk doms til stan de ne for menn og 
kvin ner sam let og for delt på 20-års al ders-
grup per (20 – 39 år, 40 – 59 år, 60 – 79 år og 80 år 

Se også lederartikkel side 1308
Tabell 1, figur 2–5 og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Ta bell 2  De fi ni sjo ner av syk dom mer og til stan der og an de len av dis se i be folk nin gen 20 år og eld re, blant covid-19-test po si ti ve og blant covid-19-inn lag te. An tall og an del  
i pro sent. For covid-19-grup pe ne er an de le ne al ders jus tert og vist med 95 % kon fi dens in ter vall.

Sykdom/tilstand

Befolkningen
(N = 4 118 831)

n (%)

Covid-19-testpositive 
(N = 7 632) 

n (% [95 % KI])

Covid-19-innlagte 
(N = 1 025) 

n (% [95 % KI])

Diabetes1 242 592 (5,9) 468 (6,3 [5,8 – 6,9]) 157 (9,4 [8,0 – 11,0])

Diabetes type 11 30 007 (0,7) 44 (0,6 [0,4 – 0,8]) 7 (0,6 [0,3 – 1,3])

Diabetes type 21 212 585 (5,2) 424 (5,7 [5,2 – 6.3]) 150 (8,6 [7,3 – 10,1])

Astma1 225 169 (5,5) 515 (6,8 [6,3 – 7,5]) 127 (11,5 [9,7 – 13,7])

Kronisk obstruktiv lungesykdom fra 40 år1 111 493 (2,7) 161 (2,3 [2,0 – 2,7]) 67 (3,8 [3,0 – 4,8])

Annen kronisk lungesykdom1 13 554 (0,3) 34 (0,5 [0,3 – 0,7]) 13 (0,8 [0,5 – 1,4])

Kreft2 224 018 (5,4) 421 (5,8 [5,2 – 6,3]) 127 (6,9 [5,8 – 8,3])

behandlet siste 6 md 23 277 (0,6) 40 (0,6 [0,4 – 0,8]) 16 (1,0 [0,6 – 1,6])

behandlet siste 3 md 10 599 (0,3) 20 (0,3 [0,2 – 0,4]) 11 (0,7 [0,4 – 1,3])

Hjerte- og karsykdommer3 644 443 (15,6) 1 233 (16,4 [15,5 – 17,4]) 333 (18,3 [16,4 – 20,3])

Hjerneslag3 94 766 (2,3) 190 (2,5 [2,2 – 2,9]) 49 (2,4 [1,8 – 3,2])

Iskemisk hjertesykdom3 159 355 (3,9) 278 (3,7 [3,3 – 4,2]) 94 (4,5 [3,7 – 5,5])

Atrieflimmer3 132 491 (3,2) 270 (3,5 [3,1 – 3,9]) 91 (3,9 [3,2 – 4,8])

Hjertesvikt3 63 552 (1,5) 136 (1,7 [1,4 – 2,0]) 60 (2,6 [2,0 – 3,3])

Hypertensjon2 578 867 (14,1) 977 (13,4 [12,5 – 14,2]) 251 (14,4 [12,7 – 16,3])

Komplikasjoner til hypertensjon 2 43 419 (1,1) 88 (1,2 [1,0 – 1,5]) 32 (1,6 [1,2 – 2,3])

Fedme2 68 047 (1,7) 120 (1,5 [1,3 – 1,8]) 26 (2,8 [1,9 – 4,2])

Overvekt2 56 781 (1,4) 105 (1,3 [1,1 – 1,6]) 24 (2,6 [1,8 – 3,9])

Hyperkolesterolemi2 28 756 (0,7) 64 (0,9 [0,7 – 1,1]) 11 (0,7 [0,4 – 1,3])

Demens1 15 190 (0,4) 107 (1,3 [1,1 – 1,6]) 9 (0,4 [0,2 – 0,7])

Hoftebrudd1 7 659 (0,2) 19 (0,2 [0,1 – 0,4]) 6 (0,2 [0,1 – 0,6])

Nyresvikt1 23 196 (0,6) 67 (0,9 [0,7 – 1,1]) 37 (1,7 [1,3 – 2,4])

Magesår og gallelidelser2 41 846 (1,0) 88 (1,1 [0,9 – 1,4]) 21 (1,5 [1,0 – 2,4])

Nevrologiske lidelser1 73 178 (1,8) 197 (2,6 [2,3 – 3,0]) 42 (3,0 [2,2 – 4,0])

Cerebral parese1 10 204 (0,2) 13 (0,2 [0,1 – 0,3]) 5 (0,5 [0,2 – 1,1])

Transplantasjon1 6 921 (0,2) 22 (0,3 [0,2 – 0,4]) 12 (0,9 [0,5 – 1,6])

Immunsvikt1 3 054 (0,1) 17 (0,2 [0,1 – 0,4]) 8 (0,7 [0,4 – 1,5])

Revmatologiske sykdommer1 86 720 (2,1) 157 (2,1 [1,8 – 2,5]) 35 (2,5 [1,8 – 3,5])

Inflammatorisk tarmsykdom1 56 206 (1,4) 95 (1,3 [1,0 – 1,5]) 22 (2,0 [1,3 – 3,0])

Biologiske legemidler4 17 849 (0,4) 24 (0,3 [0,2 – 0,5]) 6 (0,6 [0,3 – 1,4])

Alkoholrelatert sykdom1 71 592 (1,7) 79 (1,0 [0,8 – 1,3]) 11 (1,0 [0,6 – 1,9])

Annen rusdiagnose1 69 574 (1,7) 72 (0,9 [0,8 – 1,2]) 15 (2,0 [1,2 – 3,4])

Alvorlig psykisk lidelse1 79 363 (1,9) 91 (1,2 [1,0 – 1,4]) 17 (1,8 [1,1 – 2,9])

Annen psykisk lidelse1 1 070 244 (26,0) 1 827 (23,6 [22,5 – 24,7]) 259 (27,0 [23,9 – 30,5])

1  Alle til gjen ge li ge his to ris ke data i pe ri oden 2008–19 i Norsk pa si ent re gis ter (ICD10-ko der) og juli 2016–mars 2020 i Kom mu nalt pa si ent- og bru-
ker  re gis ter (ICPC2- ko der) så langt man kan til ba ke i tid

2 Siste fem år
3 Siste syv år
4  Biologiske le ge mid ler ad mi nist rert i sy ke hus iden ti fi sert fra pro se dy re ko der i Norsk pa si ent re gis ter (bru kes ved bl.a. mul tip pel skle ro se, rev ma-

to lo gis ke syk dom mer, ul ce røs ko litt, Crohns syk dom, pso ria sis, spon dy litt)
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og eld re). For de stør ste syk doms grup pe ne 
(hjer te- og kar syk dom mer, kreft, type 2-dia be-
tes og kols) pre sen te rer vi også re sul ta ter for-
delt på menn og kvin ner og i 20-års al ders-
grup per blant per so ner 40 år og eld re, for di 
an de len med dis se syk dom me ne er lav i al-
ders grup pen 20 – 39 år.

An de len med hver syk doms til stand blant 
covid-19-test po si ti ve og inn lag te er kjønns- og 
al ders jus tert og pre sen te res med 95 % kon fi-
dens in ter vall. For al ders jus te ring ble R-funk-
sjo nen ageadjust.indirect fra R-pak ken Epitools 
be nytt et, med be folk nin gen i femårsalders-
grupper som re fe ran se be folk ning (6). Den ne 
be reg ner også kon fi dens in ter vall.

Re sul ta ter

Be folk nin gen i al de ren 20 år og eld re om fatt et 
4 118 831 per so ner, hvor av 65 % var 40 år og 
 eld re. Vi de re var 8 125 per so ner re gist rert som 
covid-19-test po si ti ve i pe ri oden 1.3.2020 – 
13.5.2020 iføl ge MSIS-re gis te ret. 7 632 (94 %) av 
dis se var i al de ren 20 år og eld re, og 5 046 
(66 %) var 40 år og eld re. I pe ri oden fra ja nu ar 
til og med ap ril 2020 had de 1 025 (13,4 %) av 
alle re gist rer te covid-19-test po si ti ve i al de ren 
20 år og eld re vært inn lagt på sy ke hus med 
covid-19, hvor av 905 (88 %) var 40 år og eld re. 
Gjen nom snitt lig lig ge tid var åtte da ger, me -
dian lig ge tid seks da ger, mens høy es te lig ge-
tid var 50 da ger.

Blant alle inn lag te var 333 (18,3 %) re gist rert 
med hjer te- og kar syk dom, 127 (6,9 %) med 
kreft, 150 (8,6 %) med type 2-dia be tes og 67 
(3,8 %) med kols (an de le ne er kjønns- og al-
ders jus tert). Dett e var høy ere enn i be folk nin-
gen (ta bell 2).

Da vi så nær me re på de stør ste syk doms-
grup pe ne for delt på kjønn og al ders grup per 
fra fyl te 40 år, så vi at an de len inn lag te re gi-
st rert med hjer te- og kar syk dom, kreft, type 
2-dia be tes og kols steg med øken de al der 
 (fi gur 1). Sam me ten dens så vi i be folk nin gen 
(fi gur 1) og i grup pen covid-19-test po si ti ve 
(data ikke vist). Blant covid-19-inn lag te var 
det i fle re al ders grup per en høy ere an del 
med de fire syk doms grup pe ne enn i be folk-
nin gen både blant kvin ner og menn (fi gur 1). 
Tal le ne er imid ler tid små og har bre de kon fi-
dens in ter val ler. An de len inn lag te re gist rert 
med én av dis se syk dom me ne i al ders grup-
pen fra fyl te 40 år, var 31,3 %, mens an de len 
med to var 16,9 %, tre var 2,8 % og an de len 
med fire syk dom mer var 0,4 % (ikke al ders-
jus tert). Det var små for skjel ler mel lom kvin-

ner og menn, og an de len inn lag te med fle re 
syk dom mer økte med al de ren (data ikke 
vist).

An de len med and re un der lig gen de syk-
dom mer og til stan der for beg ge kjønn sam let 
i al de ren 20 år og eld re vi ser at grup pen covid-
19-inn lag te og test po si ti ve for de ler seg over 
fle re syk doms til stan der (ta bell 2). Blant de 
inn lag te er det fle re per so ner re gist rert med 
be hand lings opp hold for kreft de siste seks 
må ne de ne og også de siste tre må ne de ne, og 
fle re per so ner med ast ma, an nen kro nisk lun-
ge syk dom, hjer te- og kar syk dom mer, hjer te-
svikt, kom pli ka sjo ner til hy per ten sjon, fed me, 

over vekt, ny re svikt og nev ro lo gis ke li del ser 
enn i be folk nin gen (ta bell 2).

Hvor dan dett e for de ler seg over al ders grup-
per blant covid-19-inn lag te er vist i fi gur 2 – 5. 
Blant de eld ste er det fle re inn lag te med kreft 
un der be hand ling de siste tre må ne de ne enn 
i be folk nin gen (fi gur 2). I den ne al ders grup-
pen er an de len covid-19-test po si ti ve med de-
mens høy ere enn i be folk nin gen (data ikke 
vist), men ikke blant inn lag te (fi gur 2). Vi de re 
ser vi at an de len med type 1-dia be tes, ast ma, 
an nen lun ge syk dom, kreft, hjer te svikt, fed me 
og ny re svikt er høy ere enn i be folk nin gen i 
al ders grup pen 60 – 79 år (fi gur 3). I al ders grup-

Fi gur 1  An de len med hjer te- og kar syk dom, kreft, dia be tes type 2 og kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom fra fyl te  
40 år i den to ta le be folk nin gen (N = 2 676 532) og blant covid-19-inn lag te (N = 905), delt ut ifra kjønn og i 20-års -
alders grup per. Kryss = an de len blant covid-19-inn lag te vist med 95 % kon fi dens in ter vall. Run de punk ter = an de-
len i be folk nin gen.
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pen 40 – 59 år er an de len med type 2-dia be tes, 
ast ma, at rie flim mer, hjer te- og ny re svikt, kom-
pli ka sjo ner til hy per ten sjon, over vekt, ma ge-
sår og gal le li del ser høy ere enn i be folk nin gen 
(fi gur 4), mens an de len med ast ma, hjer te- og 
kar syk dom mer, hjer ne slag og nev ro lo gis ke 
li del ser er høy ere enn i be folk nin gen i al ders-
grup pen 20 – 39 år (fi gur 5). Vi vil be mer ke at 
tal le ne er små, noe som re flek te res i kon fi-
dens in ter val le ne.

Dis ku sjon

Blant inn lag te voks ne re gist rert med covid-19 
var det fle re med uli ke un der lig gen de syk-
doms til stan der enn i be folk nin gen. Syk doms-
bil det end ret seg med al der. Vi fant en ten-
dens til en høy ere an del re gist rert med ikke-
smitt som me syk dom mer som hjer te- og kar-
syk dom mer, kreft, type 2-dia be tes og kols enn 
i be folk nin gen i fle re al ders grup per både 
blant kvin ner og menn. Det var li ten for skjell 
i fore komst av re gist rer te til stan der mel lom 
per so ner med en po si tiv test for covid-19 og 
be folk nin gen.

Det er fore lø pig lite forsk ning som kan si 
noe sik kert om per so ner med spe si fik ke un-
der lig gen de syk dom mer og til stan der har økt 
ri si ko for et al vor lig for løp ved covid-19 (7). I 
de fles te stu di e ne er ana ly se ne ba sert på grup-
per av be folk nin gen der det vil være en se lek-
sjon både for å bli tes tet for SARS-CoV-2 og for 
å bli inn lagt med covid-19 (8, 9). Det har stor 
be tyd ning for re sul ta te ne (7, 10).

Høy al der ale ne, el ler til ste de væ rel se av  fle re 
syk dom mer, er for bun det med al vor lig for løp 
av covid-19 (7). Det er imid ler tid van ske lig å 
av kla re om øk ning i ri si ko for al vor lig for løp 
av covid-19 skyl des til ste de væ rel se av uli ke syk-
dom mer el ler om det re flek te rer at per so ner 
med dis se syk dom me ne og høy  al der of te re 
blir inn lagt for å være føre var.

Det er van ske lig å skille mel lom dis se for-
hol de ne også i vårt pro sjekt. Det å bli inn lagt 
på sy ke hus for covid-19 kan i seg selv være et 
utt rykk for al vor lig hets grad. Vi ser imid ler tid 
at selv om leng den på opp hol det kan si noe 
om al vor lig he ten av covid-19-in fek sjo nen, er 
det noen med svært kort opp hold som døde 
un der el ler rett ett er opp hol det. Det vil der for 
være van ske lig å gra de re al vor lig hets grad 
blant inn lag te ut fra leng den på opp hol det 
el ler bruk av in ten siv be hand ling ale ne.

Ana ly ser av en kelt syk dom mer har pekt på at 
hjer te- og kar syk dom, kreft, dia be tes og kols er 
over re pre sen tert blant per so ner som får 

 al vor lig for løp av covid-19, selv om fun ne ne 
ikke er helt en ty di ge på tvers av stu di er (4). I en 
stu die fra Petrilli og med ar bei de re er for eks-
em pel ikke kro nis ke lun ge syk dom mer over -
repre sen tert blant inn lag te (11). For and re syk-
dom mer, som for eks em pel dia be tes, sam sva-
rer fun ne ne noe mer på tvers av stu di er og 
med det vi fin ner. En dansk ikke-fag fel le vur dert 
stu die av Rei lev og med ar bei de re vi ser at an de-
len med dia be tes er høy ere blant voks ne med 
et al vor lig for løp av covid-19 (10). Det er lite 
kunn skap om hvor dan syk doms til stan  dene 
for de ler seg på al der og kjønn blant inn lag te 
sam men lig net med be folk nin gen. Våre data er 
der for av ver di, selv om da ta ma te ria let er lite 
og se lek tert og må tol kes med for sik tig het.

An de len inn lag te med fle re ikke-smitt  som-
me syk dom mer som hjer te- kar syk dom, kreft, 
type 2-dia be tes og kols øker med al de ren og 
kan for kla re noe av al ders for skjel le ne. Det er 
in ter es sant at vi blant de eld ste, 80 år og eld re, 
fin ner at fle re covid-19-test po si ti ve enn i be-
folk nin gen er re gist rert med de mens, mens 
an de len inn lag te med de mens ikke er høy ere 
enn i be folk nin gen. Dett e kan del vis skyl des 
de nors ke test ru ti ne ne, hvor per so ner med 
økt ri si ko, in klu dert eld re med de mens på sy-
ke hjem, hyp pi ge re kan ha blitt tes tet, men 
kan skje ikke i like stor grad blitt inn lagt.

Styr ken med den ne re gis ter stu di en er at 
den in klu de rer hele den nors ke be folk nin gen 
fra fyl te 20 år. Det be tyr at vi har vist hvor dan 
an de len av be folk nin gen med de sto re syk-
doms grup pe ne hjer te- og kar syk dom mer, 
kreft, type 2-dia be tes og kols for de ler seg på 
kjønn og al der blant covid-19-inn lag te og 
covid-19-test po si ti ve. Dett e er vik tig når vi skal 
vur de re mu li ge ef ek ter av pan de mi er som 
kan ram me per so ner i dis se sto re syk doms-
grup pe ne. Vi in klu der te se pa ra te ana ly ser for 
kreft pa si en ter som var i ak tiv be hand ling, da 
man kan anta at de vil være mer sår ba re enn 
and re kreft pa si en ter. An de len med kreft un-
der be hand ling blant covid-19 inn lag te var 
også høy ere enn i be folk nin gen.

En re gis ter stu die vil in klu de re data som 
ikke er va li der te. Her gjel der ikke det for de fi-
ni sjo nen av pa si ent grup pen, for di en av styr-
ke ne i vår stu die er at det er godt sam svar 
mel lom MSIS-re gis te ret og ko ding i Norsk pa-
si ent re gis ter for inn lag te pa si en ter. Når det 
gjel der alle de nevn te syk doms til stan de ne, 
der imot, vil ikke-va li der te data være in klu-
dert. Va li de ring av data fra Norsk pa si ent  regis-
ter kan for eks em pel vise at «mis tan ke om en 
syk dom» er ko det som «syk dom men». I til legg 
vet vi ikke nok om da ta kva li te ten i Kom mu-

nalt pa si ent- og bru ker re gis ter, i og med at 
dett e er et re la tivt nytt re gis ter. Over es ti me-
ring av syk doms fore komst er ge ne relt sann-
syn lig i re gis ter stu di er uten va li de ring, og det 
er en svak het. Pro sjek tet har dess ver re ikke 
data på multimorbiditet for alle syk doms til-
stan de ne. Det be tyr at en per son kan være 
på vir ket av mer enn én syk dom, på sam me 
måte som i be folk nin gen de inn lag te sam-
men lig nes med.

Opp føl gings ti den for de uli ke re gist re ne va-
ri e rer. Norsk pa si ent re gis ter har in for ma sjon 
om av slutt e de opp hold, og vi har der med ikke 
data om dem som var in ne lig gen de over må-
neds skif tet ap ril/mai. Det ville ha styr ket stu-
di en om vi også had de til gang til data om 
in ne lig gen de pa si en ter. Det er sann syn lig at 
det blant dis se var en an del som had de lang 
lig ge tid og mer al vor lig for løp. Det er imid ler-
tid grunn til å anta at den ne svak he ten i stu-
di en ikke på vir ker re sul ta te ne i sær lig grad, 
si den grup pen er li ten. Ko den for covid-19-in-
fek sjon skal ett er re gel ver ket ikke be nytt es 
som ho ved dia gno se. Det er i sy ke hus da ta ene 
der for ikke mu lig å skille mel lom pa si en ter 
inn lagt for covid-19 og pa si en ter som har fått 
på vist covid-19 un der inn leg gel se for and re 
til stan der.

På grunn av de nors ke test stra te gi ene vå ren 
2020 er sann syn lig he ten for å bli tes tet for 
covid-19 stør re for en per son med en un der-
lig gen de syk doms til stand enn for en el lers 
frisk per son med sam me symp to mer. Der som 
man ge har hatt covid-19 uten å bli tes tet, kan 
det svek ke fun ne ne i vår stu die. Da vil de  fles te 
av dis se tro lig være i grup pen «el lers fris ke», 
og man ville ha for ven tet en over re pre sen ta-
sjon av kro nisk syke blant de test po si ti ve. Det 
ser imid ler tid ikke ut som dett e er til fel le.

Der som vi had de hatt data om dem som tes-
tet ne ga tivt for covid-19, kun ne vi an slått gra-
den av se lek sjon for år sa ket av test stra te gi ene. 
At man ge av dem som først fikk på vist co-
vid-19 var spre ke ski tu ris ter, kan også ha bi-
dratt til å re du se re an de len kro nisk syke blant 
de test po si ti ve. Tro lig kan også en per son med 
en un der lig gen de syk doms til stand leg ges inn 
med mil de re symp to mer enn en el lers frisk 
per son. Vi vet at sann syn lig he ten for å bli lagt 
inn på sy ke hus un der in flu en sa pan de mi en 
for år sa ket av A(H1 N1)-vi ru set i 2009 – 2010 var 
høy ere blant per so ner med type 2-dia be tes 
enn i den ge ne rel le be folk nin gen, mens al vor-
lig hets gra den og gra den av kom pli ka sjo ner 
ikke var høy ere (12). Svak he ter ved ob ser va-
sjons stu di er som be nytt er se lek tert da ta ma-
te ria le som i de ler av den ne stu di en, og hvor-
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dan det på vir ker re sul ta te ne, er blant an net 
be lyst i fle re ny lig pub li ser te ar tik ler (8, 9,13).

Hen sik ten med den ne stu di en var å be skri ve 
hvor dan uli ke syk doms til stan der for del te seg 
blant per so ner med på vist covid-19 og blant 
inn lag te med covid-19 sam men lig net med til-
sva ren de tall for be folk nin gen. Ho ved for må-

let har vært over vå king og be red skap. Slik 
over sikt er vik tig for å føl ge ut vik lin gen i 
Norge vi de re. En re gis ter kob ling med per son-
da ta som også in klu de rer alle som er tes tet 
for covid-19, og der grup pen covid-19-test po si-
ti ve ikke er se lek tert, kun ne ha bi dratt til å 
be sva re pro blem stil lin ger om ri si ko en for å 

bli smitt et av el ler inn lagt for covid-19 og gitt 
mer kunn skap om un der lig gen de år sa ker til 
al vor lig syk doms for løp.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 9.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 4.7.2020, 
 godkjent 1.9.2020.
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 ITULAZAX® Smeltetablett. Standardisert allergenekstrakt av pollen fra bjørk (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet. Indikasjon: Voksne: Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av 
pollen fra den homologe bjørkegruppen1. Pasienter med en klinisk anamnese med symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv test for sensibilisering til et medlem av den 
homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk IgE).1 Bjørk, or, agnbøk, hassel, eik, bøk.Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i behandling av allergiske sykdommer. Voksne: 1 
smeltetablett daglig. Behandling initieres utenfor pollensesongen og fortsettes i trepollensesongen. Klinisk effekt i trepollensesongen (homolog bjørkegruppe) er vist når behandling startes minst 16 uker 
før forventet start av trepollensesongen (homolog bjørkegruppe), og fortsettes gjennom hele sesongen. Internasjonale behandlingsretningslinjer for immunterapi mot allergi viser til en behandlingsperiode 
på 3 år for å oppnå sykdomsmodifikasjon. Dersom det ikke sees forbedring i løpet av 1. behandlingsår, er det ingen indikasjon for å fortsette behandlingen. Første smeltetablett bør tas under medisinsk 
tilsyn, og pasienten bør overvåkes i minst 30 minutter for å kunne diskutere, og ev. behandle, ev. umiddelbare bivirkninger. Glemt dose: Dersom behandlingen stoppes i >7 dager, anbefales det å 
kontakte lege før behandlingen fortsetter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for hjelpestoffene. FEV1 <70% av anslått verdi (etter tilfredsstillende farmakologisk behandling) ved behandlingsstart. 
Alvorlig astmaeksaserbasjon eller ukontrollert astma i løpet av de siste 3 månedene før behandlingsstart. Aktive systemiske autoimmune lidelser (responderer ikke på behandling) og immundefekter, 
-svikt eller -suppresjon. Malign neoplastisk sykdom med aktuell sykdomsrelevans. Akutt alvorlig oral betennelse eller munnsår. Advarsler og forsiktighetsregler: Alvorlig systemisk allergisk reaksjon: 
Behandlingen seponeres og lege skal kontaktes umiddelbart ved alvorlig systemisk allergisk reaksjon, alvorlig astmaeksaserbasjon, alvorlig faryngealt ødem, svelgevansker, pustevansker, stemmeendring, 
hypotensjon eller følelse av at halsen er tykk. Systemiske symptomer kan begynne som rødme, pruritus, varmefølelse, generelt ubehag og agitasjon/angst. Et alternativ for å behandle alvorlige systemiske 
allergiske reaksjoner er adrenalin. Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behandles med TCA, MAO- og/eller COMT-hemmere, noe som kan få fatale følger. Adrenalineffekten kan 
reduseres hos pasienter som behandles med betablokkere. Pasienter med hjertesykdom kan ha økt risiko ved alvorlig systemisk allergisk reaksjon, klinisk erfaring er begrenset, og immunterapi mot 
allergi bør forskrives med forsiktighet til pasienter med alvorlig hjerte- og karsykdom. Oppstart bør vurderes nøye hos pasienter med tidligere systemisk allergisk reaksjon ved s.c. immunterapi mot trepol-
lenallergi, da risiko for alvorlige allergiske reaksjoner kan være økt. Preparater for behandling av potensielle reaksjoner må være tilgjengelig.  Astma: Astma er en kjent risikofaktor for alvorlige systemiske 
allergiske reaksjoner. Alvorlig astmaeksaserbasjon i løpet av de 12 siste månedene er en kjent risikofaktor for fremtidig eksaserbasjon. Astmatikere må informeres om behovet for å søke medisinsk hjelp 
umiddelbart ved plutselig astmaforverring. Hos pasienter med astma som får en akutt luftveisinfeksjon bør behandlingsstart utsettes til infeksjonen er løst. Betennelse i munnen: Hos pasienter med 
alvorlig betennelse i munnen (f.eks. oral lichen planus, sår i munnen eller trøske), munnsår eller etter munnkirurgi inkl. tanntrekking eller etter tannløsning, bør behandlingsoppstart utsettes og pågående 
behandling midlertidig avbrytes for å bedre helningen av munnhulen. Lokale allergiske reaksjoner: Kan forventes under behandlingsperioden. Disse reaksjonene er vanligvis milde eller moderate, men mer 
alvorlige reaksjoner kan forekomme. De første dagene med administrering i hjemmet kan det forekomme bivirkninger som ikke er sett 1. behandlingsdag. Ved signifikante lokale bivirkninger bør antiallergisk 
behandling (f.eks. antihistaminer) vurderes. Eosinofil øsofagitt: Hos pasienter med alvorlige eller vedvarende gastroøsofageale symptomer må medisinsk hjelp søkes. Autoimmune sykdommer i remisjon: 
Forsiktighet utvises. Samtidig vaksinering: Vaksinering kan gis uten å avbryte behandlingen, etter medisinsk evaluering av allmenntilstanden. Interaksjoner: Samtidig behandling med symptomlindrende 
antiallergiske legemidler kan øke pasientens toleransenivå for immunterapi. Dette må vurderes ved seponering av slike legemidler. Graviditet og amming: Behandling bør ikke startes under graviditet. 
Det er ikke forventet noen effekt på spedbarn som ammes. Bivirkninger: Primært forventes det at milde til moderate lokale allergiske reaksjoner oppstår i løpet av de første dagene og forsvinner innen 
noen måneder (i mange tilfeller innen 1-2 uker). I de fleste tilfeller må reaksjonen forventes å starte innen 10 minutter etter inntak, og avta innen 1 time. Alvorligere lokale allergiske reaksjoner kan oppstå. 
Svært vanlige: Pruritus i øret, halsirritasjon, munnødem, oral pruritus, oral parestesi, tungepruritus. Vannlige: Rhinitt, oralt allergisyndrom, dysgeusi, hoste, tørr hals, dysfoni, orofaryngealsmerte, faryngealt 
ødem, faryngeal parestesi, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, oral hypoestesi, leppeødem, leppepruritus, munnplager, blemmer i munnslimhinnen, 
stomatitt, hevelse i tunge, urticaria, ubehag i brystet, følelse av fremmedlegeme. Reseptgruppe: C Pakninger og priser: 30 stk. (blister), Vnr 08 13 44, 1147,00 kr; 90 stk. (blister), Vnr 46 25 44, 
3368,40 kr. Innehaver av markedsføringstillatelsen: ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Danmark. Basert på SPC godkjent av SLV 05.06.2020.

ITULAZAX® refunderes etter blåreseptforskriftens § 2, jf1b 
Refusjonsberettiget bruk: Til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt, med en sykehistorie med symptomer til tross for symptomlindrende behandling 
og en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test.

Refusjonskoder:
ICPC ICD

Kode Sykdomsområde Vilkår Kode Sykdomsområde Vilkår

F71 Allergisk konjunktivitt
248, 
250

H10.1
Allergisk (akutt atopisk) 
konjunktivitt

248, 
250

R97 Allergisk rhinitt
248, 
250

J30
Vasomotorisk og 
allergisk rinitt

248, 
250

Vilkår:

248

Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt:
• Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig bjørkepollenindusert rinitt eller konjunktivitt i minst to år.
• Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke brukes av tungtveiende 
     medisinske grunner.
• Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test for bjørkepollen.
• Ved oppstart skal injisert bjørkepollen velges fremfor Itulazax hvis pasienten samtidig får injeksjon med andre 
     allergenekstrakter.

250 Refusjon ytes kun til voksne fra og med 18 år
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ANNONSE

Denne  
sesongen 
er det 
bjørk som 
gjelder!
Med ITULAZAX® finnes det nå et 
nytt behandlingsalternativ for de 
med bjørkepollenallergi som ikke 
får tilstrekkelig effekt av symptom-
lindrene behandling.1,2

ITULAZAX® er den første allergi-
vaksinasjonen i tablettform for 
behandling av allergisk rhinitt 
forårsaket av pollen fra den 
homologe bjørkegruppen.*

1. Biedermann T et al. J Allergy Clin Immunol. 2019;143:1058–66
2. ITULAZAX® SmPC, juni 2020
* Homologe bjørkegruppen inkluderer: Betula verrucosa (europeisk hvit bjørk), Alnus glutinosa (or), Corylus avellana
(hassel), Carpinus betulus (agnbøk), Quercus alba (hvit eik), Castanea sativa (kastanje), Fagus sylvatica (vanlig bøk).

Nyt naturen

ITULAZAX®  
er godkjent for 

blåresept.

ALK, Lensmannslia 4, 1386 Asker, Tlf 99 44 60 40, www.alk.no

2020.09
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MA THI AS NY MAN
fred.m.nyman@ntnu.no
Kli nikk for hjer te me di sin
St. Olavs hos pi tal

Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

INA CHAR LOT TE MO LAUG
Av de ling for ar beids me di sin og epi de mio lo gi
Sta tens ar beids mil jø in sti tutt

Im plan ta sjon av hjer te star te re 
ved St. Olavs hos pi tal 2006–15

BAK GRUNN
Im plan ta sjon av hjer te star ter (implantable cardioverter 
de fib ril la tor, ICD) er etab lert be hand ling hos pa si en ter 
med høy ri si ko for plut se lig hjer te død. Stu di ens for mål 
var å kart leg ge pa si ent ka rak te ris ti ka, in di ka sjo ner, 
hyp pig he ten av ICD-støt, kom pli ka sjo ner, re ope ra sjo ner 
samt end rin ger over tid i ICD-be hand lin gen ved St. Olavs 
hos pi tal.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle pa si en ter som fikk im plan tert hjer te star ter ved  
St. Olavs hos pi tal i pe ri oden 2006 – 15 ble in klu dert. 
Pa si en  te ne ble iden ti fi sert i pace ma ker re gis te ret.  
Data ble hen tet fra pace ma ker re gis te ret og elek tro nisk 
pa si ent jour nal.

RE SUL TA TER
Stu di en in klu der te 598 pa si en ter (82 % menn, me di an -
alder 65 år). Tid li ge re hjer te stans el ler al vor lig aryt mi 
fore lå hos 401 (67 %) av dem som fikk im plan tert hjer te-
star ter. Ko ro nar syk dom (n = 383) var van lig ste un der lig-
gen de år sak. I opp føl gings ti den (me di an 3,6 år) fikk 203 
(34 %) av pa si en te ne ICD-støt, 154 (26 %) fikk be rett i ge de 
og 65 (11 %) fikk ube rett i ge de støt. Hos 139 (23 %) pa si en- 
 ter opp stod kom pli ka sjo ner. 101 (17 %) pa si en ter døde  
i opp føl gings pe ri oden.

FOR TOLK NING
Stu di en gir et godt grunn lag for kva li tets sik ring av 
im plan ta sjons virk som he ten ved St. Olavs hos pi tal. 
Kjønns- og al ders for de ling, in di ka sjon og un der lig - 
gen de år sa ker for im plan ta sjon samt hyp pig het av  
støt og kom pli ka sjo ner sam sva rer godt med tid li ge re 
pub li ser te data.

ANNE MAR TE NÆSS
Av de ling for bil de dia gnos tikk
Bærum sykehus

TOR VALD ES PE LAND
Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet
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St. Olavs hos pi tal
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Kli nikk for hjer te me di sin
St. Olavs hos pi tal

Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

OLE CHRIS TI AN MJØL STAD
Kli nikk for hjer te me di sin
St. Olavs hos pi tal
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HO VED BUD SKAP
Hos pa si en ter som fikk im plan tert 
hjer te star ter (ICD) var 82 % menn,  
og me di an al der 65 år.

Ko ro nar syk dom var un der lig gen de 
år sak til 64 % av alle im plan ta sjo ner.

34 % av pa si en te ne opp lev de støt  
i lø pet av en me di an opp føl gings tid 
på 3,6 år.

2 % fikk en in fek sjon som med før te 
re ope ra sjon.

Kar dio vas ku lær syk dom er den hyp-
pig ste døds år sa ken i den vest li ge 
ver den, med over 16  mil li o ner 
døds fall år lig (1, 2). Av dis se ut gjør 
plut se lig hjer te død en be ty de lig 
an del (3). Ri si ko en for plut se lig 

død øker med al der og un der lig gen de hjer te-
syk dom og er nær tre gan ger så stor hos 
menn som hos kvin ner (4). Ven tri ku lær aryt mi 
er den hyp pig ste aryt mi dia gno sen (5). Av un-
der lig gen de syk dom mer do mi ne rer kardio-
myopatier, kanalopatier og myo kar ditt blant 
yng re, mens det fra 30 års al der er over vekt av 
ko ro nar syk dom, klaffe syk dom og hjer te svikt 
(2).

Dø de lig he ten ved hjer te stans er høy. Det er 
der for ve sent lig å iden ti fi se re pa si en te ne med 
økt ri si ko, slik at de får op ti mal be hand ling av 
un der lig gen de hjer te syk dom, unn går pro-
arytmogene for hold og får be hand let kjen te 
aryt mi er. Ran do mi ser te stu di er har vist at im-
plan ta sjon av hjer te star ter (implantable car-
dioverter de fib ril la tor, ICD) som pri mær- el ler 
se kun dær pro fy lak se re du se rer ri si ko for plut-
se lig hjer te død (6–8). Ram me 1 vi ser de mest 
sen tra le in di ka sjo ne ne for im plan ta sjon ett er 
gjel den de in ter na sjo na le ret nings lin jer, der 
man bør leg ge til grunn op ti mal me di ka men-
tell be hand ling og at pa si en ten vil ha over ett 
års for ven tet le ve tid med re la tivt god livs kva-
li tet og funk sjon (2, 9).

Ved hjer te svikt med elek trisk dyssynkroni 
kan kar di al resynkroniseringsterapi (CRT), et 
bi ven tri ku lært pace ma ker sy stem, være in di-
sert (10, 11). Ved høy ri si ko for aryt mi og plut-
se lig hjer te død kan dett e sy ste met kom bi ne-
res med en de fib ril la tor funk sjon (CRT-D).

ICD-be hand lin gen er ikke kom pli ka sjons fri 
(12). Både blød ning, in fek sjon, pneu mo tho rax, 
tam po na de el ler dis lo ka sjon av led nin ger kan 
opp stå. Kom pli ka sjo ner kan også opp stå sent 
i for lø pet, som in fek sjon, led nings svikt el ler 

ube rett i ge de støt, alt så støt i fra vær av ven tri-
ku lær aryt mi. For man ge pa si en ter kan det 
være psy kisk be las ten de å ha hjer te star te ren. 
Spe si elt gjel der dett e ett er gjen tatt e støt, både 
be rett i ge de og ube rett i ge de (13).

An tal let ICD-im plan ta sjo ner har de se ne re 
åre ne økt både i Norge og Eu ro pa (14, 15). Kost-
nad–nytt e-ana ly ser har vist at ICD-be hand ling 
ba sert på ret nings lin jer er kost nads eff ek tivt 
(16). Li ke vel hers ker det usik ker het om kring 
te ma et, spe si elt for pa si en ter ≥ 75 år som får 
im plan tert hjer te star ter (17).

Hen sik ten med vår stu die var å kart leg ge 
ICD-virk som he ten ved St. Olavs hos pi tal. Vi 
øns ket å få over sikt over pa si ent ka rak te ris -
tika, in di ka sjo ner, hyp pig het av ICD-støt, kom-
pli ka sjo ner, re ope ra sjo ner og hvor dan im-
plan ta sjons prak si sen har end ret seg i tids -
perioden. Re sul ta te ne ville vi sam men lig ne 
med funn i in ter na sjo na le ma te ri a ler.

Ma te ria le og me to de

Alle pa si en ter som fikk im plan tert sin før s te 
hjer te star ter ved St. Olavs hos pi tal i pe ri oden 
1.1.2006 – 31.12.2015, ble in klu dert. Pa si en te ne 
ble iden ti fi sert ved søk i det lo ka le pace ma-
ker  re gis te ret NorPace, der alle pa si en ter som 
har fått satt inn el ler skif tet et elek trisk im-
plan tat ved St. Olavs hos pi tal, blir re gist rert. 
In for ma sjon om navn, fød sels num mer, im-
plan ta sjons dato og ope ra sjons in di ka sjon ble 
hen tet ut.

For å sik re re gist re rin gen av kom pli ka sjo-
ner og å kart leg ge den me di sins ke opp føl gin-
gen gjen nom gikk vi den elek tro nis ke pa si ent-
jour na len (EPJ) for alle pa si en te ne. Det ble 
re gist rert in for ma sjon om in di ka sjon for im-
plan ta sjon (ram me 1), un der lig gen de hjer te-
syk dom og re le vant ko mor bi di tet, bruk av 
re le van te me di ka men ter ved ut skriv ning, tid-
li ge (≤ 30 da ger ett er im plan ta sjon) og sene 
kom pli ka sjo ner, re ope ra sjo ner, døds dato og 
slutt da to for opp føl ging.

Av gitt e støt ble re gist rert. Ut ifra jour nal -
notat ved ICD-av les ning vur der te vi om stø tet 
var be rett i get, ube rett i get el ler uav klart. Alle 
støt på sam me dato ble re gist rert som én epi-
so de. Ved både be rett i ge de og ube rett i ge de 
støt på sam me dato ble hele epi so den de fi nert 
som be rett i get. Alle oven nevn te data ble sam-
let inn av to me di sin stu den ter og gjen nom-
gått i sam ar beid med tre er far ne le ger.

Slutt da to for opp føl ging ble de fi nert som 
da to en da da ta inn sam lin gen star tet (20.6. 
2016). Dato for død, dato for fjer ning/in ak ti ve-
ring av im plan tert hjer te star ter el ler ut skriv-

nings dato for im plan ta sjons opp hol det med 
plan lagt opp føl ging på et sy ke hus uten for 
Hel se Midt-Norge, ble de fi nert som slutt da to 
der som dett e inn traff før 20.6.2016. Ved flyt-
ting i lø pet av opp føl gings ti den ble dato for 
siste ICD-kon troll i Hel se Midt-Norge satt som 
slutt da to. Ved re ope ra sjon med nye ICD-kom-
po nen ter ved et an net sy ke hus ble den ne ope-
ra sjons da to en satt som slutt da to.

Fi gur frem stil ling, ta bell ut for ming samt de-
skrip tiv sta tis tikk med be reg ning av gjen nom-
snitt, me di an og stan dard av vik ble ut ført med 
SPSS (Win dows, ver sjon 23, IBM). Pa si ent da ta 
ble av iden ti fi sert og lag ret på sik kert og til-
gangsbegrenset fil om rå de ved St. Olavs hos-
pi tal. Re gio nal etisk ko mi té vur der te stu di en 
som en in tern kva li tets sik rings stu die, og per-
son vern om bu det ved St. Olavs hos pi tal har 
god kjent den ett er gjel den de ret nings lin jer.

Re sul ta ter

To talt 598 pa si en ter fikk im plan tert sin før s te 
hjer te star ter i pe ri oden 2006 – 15 ved St. Olavs 
hos pi tal. Me di an al der for pa si en te ne var 65 år 
ved im plan ta sjon (spred ning 14 – 84 år).  Me di an 
opp føl gings tid var 3,6 år (interkvartilbredde 
4,0 år, spred ning 0 – 125 må ne der). I stu die -
perio den fikk 140 (23 %) av pa si en te ne en tid li-
ge re slutt da to som føl ge av død (n = 101), til hø-
rig het/fra flytt ing til an net hel se fo re tak (n = 23), 

Ram me 1 

De viktigste indikasjonene for implan
tasjon av hjertestarter (ICD) etter 
 gjeldende internasjonale retningslinjer 
(2, 9).

Primærprofylaktisk indikasjon

Alvorlig redusert venstre ventrikkel-funk-
sjon med ejeksjonsfraksjon (LV-EF) ≤ 35 % 
og symptomer på hjertesvikt tilsvarende 
New York Heart Association (NYHA)-klasse 
II–III (klasse IV kan aksepteres ved indika-
sjon for hjertetransplantasjon eller implan-
tasjon av biventrikulær hjertestarter)

Andre tilstander med høy risiko for plutse-
lig hjertedød som kanalopatier og særskilte 
kardiomyopatier med egenspesifikke krite-
rier

Sekundærprofylaktisk indikasjon

Overlevd hjertestans som følge av ventrik-
kelflimmer eller -takykardi eller hemodyna-
misk ustabil ventrikkeltakykardi uten påvist 
reversibel årsak

Uforklarlig synkope ved kjent iskemisk 
hjertesykdom og der invasiv elektrofysio-
logisk undersøkelse har indusert arytmi

Se også lederartikkel side 1309

90
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hjer te trans plan ta sjon (n = 5) el ler and re år sa-
ker (n = 11).

Ta bell 1 vi ser kli nis ke ka rak te ris ti ka for pa-
si en te ne og me di ka ment bruk ved ut skriv ning 
ett er im plan ta sjon. 490 (82 %) av pa si en te ne 
var menn. Ko ro nar syk dom var un der lig gen de 
år sak til 383 (64 %) av im plan ta sjo ne ne, og hos 
197 (33 %) pa si en ter fore lå primærprofylaktisk 
in di ka sjon for im plan ta sjon (ta bell 2). Fra 

2006 til 2015 økte år lig an tall im plan ta sjo ner 
fra 35 til 72, mens år lig an del im plan ta sjo ner 
på primærprofylaktisk grunn lag økte fra 29 % 
til 38 % (fi gur 1).

Ved im plan ta sjon av en- og tokammer-ICD 
var gjen nom snitt lig ope ra sjons tid 72 ± 36 mi-
nutt er og gjen nom snitt lig strå le tid per pa -
sient 12 ± 16 mi nutt er. Til sva ren de tall ved im-
plan ta sjon av bi ven tri ku lær hjer te star ter var 
hen holds vis 151 ± 45 mi nutt er og 40 ± 25 mi-
nutt er per pa si ent.

Det ble re gist rert to talt 1 034 støt (sjokk) for-
delt på 409 epi so der. An tall støt per epi so de 
va ri er te fra 1 til 47 (me di an 1). Av alle epi so -
dene med støt var 306/409 (75 %) be rett i ge de, 
91/409 (22 %) ube rett i ge de, mens 12/409 (3 %) 
for ble uav klart.

To talt 203/598 (34 %) av pa si en te ne had de 
støt i lø pet av opp føl gings pe ri oden, hvor av 
154/598 (26 %) opp lev de be rett i ge de og 65/598 
(11 %) opp lev de ube rett i ge de støt (ta bell 3). Det 
var 0,17 epi so der med støt per ob ser ver te per-
son år, hvor av 0,13 be rett i ge de og 0,04 ube ret-
ti ge de epi so der per per son år.

Ett er førs te gangs im plan ta sjon fikk 139/598 
(23 %) av pa si en te ne én el ler fle re kom pli ka sjo-
ner av va ri e ren de al vor lig hets grad (ta bell 4). 
Det var in gen døds fall re la tert til sel ve im plan-
ta sjons pro se dy ren.

Det ble ut ført to talt 162 re ope ra sjo ner i tids-
rom met. Nor mal batt e ri ut lad ning var ho ved-
in di ka sjon for 55/162 (34 %) og elek trisk led-
nings svikt for 37/162 (23 %) av re ope ra sjo ne ne. 
27 pa si en ter med en- el ler tokammer-ICD fikk 
opp gra de ring til bi ven tri ku lær hjer te star ter. 
Ved re ope ra sjon som in vol ver te skifte av led-
nin ger, opp sto kom pli ka sjo ner i 21/112 (18 %) 
av til fel le ne, mens det ved re ope ra sjon med 

skifte av ge ne ra tor var kom pli ka sjo ner i < 5 
til fel ler.

To talt 16 ICD-an legg hos 14 pa si en ter mått e 
eks tra he res grun net in fek sjon, tolv ett er pri-
mær im plan ta sjon og fire ett er re ope ra sjon.

I stu die pe ri oden fikk 40/598 (7 %) pa si en ter 
im plan tert ven trik kel led nin ger som se ne re 
ble truk ket til ba ke fra mar ke det grun net høy 
hyp pig het av svikt.

Dis ku sjon

Blant pa si en te ne som fikk im plan tert sin  før s te 
hjer te star ter ved St. Olavs hos pi tal i pe ri oden 
2006 – 15, var de fles te menn over 60 år. Ko ro nar-
syk dom var van lig ste til grunn lig gen de syk-
dom, og to tred je de ler fikk hjer te star ter på 
sekundærprofylaktisk grunn lag. Én av tre pa-
si en ter opp lev de ICD-støt i stu die pe ri oden. 
Livs tru en de kom pli ka sjo ner og in fek sjo ner 
opp sto sjel den ett er im plan ta sjon.

Kjønns for de ling, al der og etio lo gi for im-
plan ta sjon sam sva rer med til sva ren de stu di er 
(18–20). Det er vel kjent at ko ro nar syk dom de-
bu te rer tid li ge re hos menn og at menn har 
høy ere livs tids ri si ko for plut se lig hjer te død 
enn kvin ner (21, 22). Stu die po pu la sjo nen do-
mi ne res av pa si en ter med ko ro nar syk dom. En 
tred je del har at rie flim mer og en tred je del har  
hy per ten sjon. Dett e for kla rer at en stor an del 
be nyt ter platehemmende og an ti koa gu le-
rende be hand ling og renin-an gio ten sin-blo-
ka de ved ut skriv ning ett er im plan ta sjon. Be-
ta blok ke re kan fo re byg ge ven tri ku læ re aryt-
mi er og var som for ven tet svært hyp pig brukt. 
Be ta blok ke re er også etab lert be hand ling av 
hjer te svikt og ett er gjen nom gått hjer te  infarkt.

Tabell 1  Kliniske karakteristika og medikamenter  
i bruk hos pasienter ved utskrivning etter førstegangs 
ICD-implantasjon ved St. Olavs hospital 2006–15  
(N = 598). Antall (%)

Variabel Antall (%)

Alder ved implantasjon (år)

≤ 19 6 (1)

20 – 29 14 (2)

30 – 39 18 (3)

40 – 49 42 (7)

50 – 59 114 (19)

60 – 69 211 (35)

70 – 79 176 (29)

80 – 89 17 (3)

Kjønn

Menn 490 (82)

Kvinner 108 (18)

Komorbiditet

Koronarsykdom 463 (77)

Atrieflimmer/atrieflutter 207 (35)

Hypertensjon 200 (33)

Klaffesykdom (minst grad 
2 av 4 eller moderat) 149 (25)

Diabetes mellitus 112 (19)

Cerebrovaskulær sykdom 94 (16)

Kronisk obstruktiv  
lungesykdom 61 (10)

Medikamenter ved utskrivning

Betablokkere 543 (91)

ACE-hemmer eller  
AII-reseptorhemmer 445 (74)

Statin eller andre 
 lipidsenkende midler 410 (69)

Platehemmere 408 (68)

Antikoagulantia 224 (37)

Antiarytmika 117 (20)

Tabell 2  Underliggende årsak for ICD-implantasjon hos pasienter ved førstegangs implantasjon ved St. Olavs 
hospital 2006–15 (N = 598). Antall (%)

Diagnose
Total

populasjon
Primærprofylak
tisk indikasjon1

Sekundærprofylak
tisk indikasjon1

Koronarsykdom 383 (64) 98 (26) 285 (74)

Dilatert kardiomyopati 103 (17) 69 (67) 34 (33)

Hypertrof kardiomyopati 20 (3) 12 (60) 8 (40)

Annen kardiomyopati2 29 (5) 13 (45) 16 (55)

Annet3 26 (4) 5 (19) 21 (81)

Idiopatisk sykdom 37 (6) 0 (0) 37 (100)

1 Prosent regnet som andel av den aktuelle diagnosegruppen
2  Manglende modning av venstre ventrikkels myokard (non-compaction kardiomyopati), alko-

hol-, medikament- eller pacemakerindusert kardiomyopati, arytmogen høyre ventrikkel kar-
diomyopati, sarkoidose eller annen avleiringssykdom, myokardaffeksjon ved eosinofil granu-
lomatøs polyangiitt

3  Klaffesykdom, myokarditt, lang QT-tid-syndrom eller annen kanalopati, medfødt hjertefeil, 
pulmonal hypertensjon
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I lø pet av opp føl gings ti den døde 17 % av pa-
si en te ne. Til sva ren de tall er fun net i lig nen de 
stu di er (20, 23). Data om døds år sak ble ikke 
inn hen tet.

I 2015 ble 72 nye hjer te star te re im plan tert 
ved St. Olavs hos pi tal, mot 891 på lands ba sis 
(24). Vi re gist rer te en be ty de lig øk ning i an tall 
im plan ta sjo ner i lø pet av stu die pe ri oden. An-
de len primærprofylaktiske im plan ta sjo ner 
økte be ty de lig og bi dro føl ge lig til øk nin gen 
i to talt an tall im plan ta sjo ner.

Fle re stu di er har vist mor ta li tets re duk sjon 
ved primærprofylaktisk ICD-im plan ta sjon (6, 
25). Det te er der for an be falt ved re du sert 
venst re ven trik kel-funk sjon og hjer te svikt-
symp to mer i in ter na sjo na le ret nings lin jer (2).

Ab so lutt mor ta li tets ge vinst med ICD-be-
hand ling i tre år er be reg net til 5,6 – 9 %, mens 
an tal let som må be hand les (num ber needed 
to treat, NNT) er 11 – 18 (26).

I lø pet av opp føl gings ti den opp lev de 26 % av 
pa si en te ne be rett i ge de støt. Den ne an de len 
var høy ere i grup pen med sekundærprofylak-
tisk in di ka sjon for ICD-im plan ta sjon. Dis se 
pa si en te ne, som har hatt al vor lig aryt mi el ler 
hjer te stans før im plan ta sjon, for ven tes å 
 kun ne få fle re støt. Til sva ren de tall rap por te res 
i en lig nen de ne der landsk re gis ter stu die med 
leng re me di an opp føl gings tid (27).

An tall ube rett i ge de støt per per son år var 
av ta gen de jo se ne re ut i stu die pe ri oden hjer te-
star te ren ble im plan tert (data ikke vist). Dett e 
kan for kla res av mer kon ser va tiv ICD-pro-
gram me ring, med leng re de tek sjons ti der og 
økt bruk av antitakykardistimulering (ATP) 
ved høy ere hjer te fre kven ser, som er vist å 
være guns tig (28). Fær re ube rett i ge de støt kan 
også skyl des tek nis ke frem skritt med bedre 
al go rit mer for de tek sjon av ven tri ku læ re aryt-
mi er.

For å re du se re an tal let be rett i ge de og ube-
rett i ge de støt an be fa les re gel mes sig ICD-kon-
troll, for trinns vis med hjem me mo ni to re ring, 
samt op ti ma li se ring av pro gram me ring, 
 an ti  aryt misk be hand ling og be hand ling av 
til grunn lig gen de hjer te syk dom.

Sår in fek sjon ett er ICD-im plan ta sjon er en 
po ten si elt livs tru en de kom pli ka sjon og med-
fø rer ofte re ope ra sjon med full sten dig ek-
strak sjon av an leg get. I vårt ma te ria le fikk 
0,3 % av pa si en te ne tid lig in fek sjon som re sul-
ter te i re ope ra sjon. Dett e sam sva rer med tall 
fra en tysk stu die un der det som be nev nes 
som «pro se dy re re la ter te kom pli ka sjo ner», 
men der tids ram men for dis se kom pli ka sjo-
ne ne ikke opp gis (29). To talt 2 % av pa si en te ne 
mått e re ope re res grun net in fek sjon i ICD-an-
leg get, mens dislosert led ning ett er pri mær-

Tabell 3  Antall pasienter i utvalgte subgrupper som fikk støt i løpet av oppfølgingsperioden hos pasienter 
med førstegangs implantert hjertestarter (ICD) ved St. Olavs hospital 2006–15 (N = 598). Antall (% i den aktuelle 
subgruppen)

Subgruppe
Antall 

pasienter

Antall pasienter 
med berettigede 

støt (%)

Antall pasienter 
med uberettigede 

støt (%)

Totalt 598 154 (26) 65 (11)

Menn 490 127 (26) 55 (11)

Kvinner 108 27 (25) 10 (9)

ICD på primærprofylaktisk 
indikasjon 197 35 (18) 22 (11)

ICD på sekundærprofylaktisk 
indikasjon 401 119 (30) 43 (11)

Koronarsykdom 383 106 (28) 36 (9)

Dilatert kardiomyopati 103 25 (24) 13 (13)

Tabell 4  Komplikasjoner etter implantasjon hos pasienter med førstegangs implantert hjertestarter (ICD) ved 
St. Olavs hospital 2006–15 (N = 598). Totalt antall komplikasjoner (antall tidlige komplikasjoner, ≤ 30 dager etter 
implantasjon)

Komplikasjon Totalt antall (tidlige)

Reoperasjon uten infeksjon (grunnet dysfungerende ledning  
eller generator eller revisjon av lomme) 50 (8)

Hematom 45 (45)

Dislokasjon av ledning 29 (14)

Pneumothorax, hemothorax, perikardvæske eller disseksjon  
av sinus coronarius 15 (15)

Reoperasjon grunnet infeksjon 12 (2)

Tromboemboluser 8 (4)

Overflatisk sårinfeksjon 5 (1)
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Antall implanterte hjertestartere
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  Totalt        Primærprofylaktisk        Sekundærprofylaktisk

Fi gur 1  To talt an tall samt an tall primærprofylaktiske og sekundærprofylaktiske im plan ta sjo ner av hjer te star ter 
(ICD) ved St. Olavs hos pi tal 2006–15 (N = 598).
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im plan ta sjon fore kom hos 4,8 %. Beg ge tal le ne 
sam sva rer med til sva ren de stu di er (27, 29).

Elek trisk led nings svikt var blant de van -
ligste (23 %) in di ka sjo ne ne for re ope ra sjon. I 
lø pet av stu die pe ri oden ble fle re led nings -
typer truk ket fra mar ke det. St. Olavs hos pi tal 
fulg te ret nings lin je ne ut vik let av de re spek -
tive pro du sen te ne for pro fy lak tisk skifte og 
ved på vist led nings svikt.

Alle ICD-im plan ta sjo ne ne ut ført ved St. 
Olavs hos pi tal fø res fort lø pen de i pace ma ker-
re gis te ret. Der med er det svært sann syn lig at 
alle pa si en ter som i lø pet av ti års pe ri oden fikk 
im plan tert ICD, er in klu dert i stu di en. St. 

Olavs hos pi tal er et stort im plan ta sjons sen ter 
i Norge, men re la tivt lite i for hold til sto re 
 eu ro pe is ke sent re. Sam men lig net med and re 
re gis ter data er der for det to ta le an tal let pa -
sien ter for holds vis lite. En an nen svak het ved 
stu di en var at 23 % av pa si en te ne fikk en tid li-
ge re slutt da to samt at det var en kort opp føl-
gings tid for pa si en te ne som fikk im plan tert 
hjer te star ter i lø pet av de siste åre ne av stu -
dien.

Kon klu sjon
Stu di en gir et godt grunn lag for eva lue ring av 
ICD-virk som he ten ved St. Olavs hos pi tal. 

Kjønns- og al ders for de ling samt un der lig -
gende syk dom som år sak for im plan ta sjon 
sam svar te godt med funn fra and re stu di er. 
År lig an tall ICD-im plan ta sjo ner økte gjen nom 
pe ri oden. An de len kom pli ka sjo ner samt be-
rett i ge de og ube rett i ge de støt sam sva rer med 
re sul ta ter ved and re im plan ta sjons sent re.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 11.5.2020, 
 godkjent 7.7.2020.
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Indikasjon: Røykeavvenning hos voksne.3

Viktig sikkerhetsinformasjon
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene av Champix er 
mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale 
drømmer. Forsiktighetsregler: Nedstemthet, sjeldent med 
selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av 
avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom 
på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten 
bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående 
ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller 
atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller 
familie. For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert 
kreatinin-clearance mindre enn 30 ml/min), er anbefalt dosering 

med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 
0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg 
én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter 
med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke 
behandling av denne pasientgruppen. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av 
hjelpestoffene. Interaksjoner: Basert på virkningsmekanismen 
til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har 
Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. 
Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller 
andre legemidler som tas sammen med Champix.3

Pfizer Norge AS
P.b. 3, 1324 Lysaker 
Tlf.: 67 52 61 00
www.pfizer.no 

Helsedirektoratets STOPPTOBER-kampanje oppfordrer røykere til å gjøre et 
slutteforsøk fra 1. oktober. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler 
oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt.
 
Røykeslutt i samråd med lege støttet av medikamentell behandling er dokumentert 
å være den mest effektive røykesluttmetoden.1 

Blant medikamentelle behandlinger ved røykesluttforsøk er CHAMPIX vist å være 
signifikant mer effektivt sammenlignet med nikotinerstatningspreparater enkeltvis 
(NRT) og bupropion (Zyban).2
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Champix «Pfizer»   Røykeavvenningspreparat.      ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 
171). TABLETTER filmdrasjerte i startpakning 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 
132), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Generelt: 
Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato. 12 ukers behandling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbe-
handling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes for fortsatt røykfrihet. Gradvis tilnærming til røykeslutt med behandling bør vurderes for pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått. 
Røykingen bør reduseres i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av den behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette med behandlingen i ytterligere 12 uker, som gir en 
behandlingstid på totalt 24 uker. For pasienter som ikke har klart å slutte å røyke, eller som får tilbakefall, kan et nytt behandlingsforsøk vurderes dersom pasienten ønsker det. Pasienter som ikke tolererer bivirknin-
gene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering 
ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolere-
res. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved nyresykdom i siste stadium. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. ikke vist 
effekt. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig, men nyrestatus bør vurderes før oppstart. Administrering: Tas med eller uten mat. Bør svelges hele med vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, uavhengig av vareniklinbehandling, kan endre farmakokinetikken/-dynamikken til enkelte legemidler. Dosejustering kan være nødven-
dig (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og insulin). Ettersom røyking induserer CYP1A2, kan røykeavvenning resultere i økt plasmanivå av CYP1A2-substrater. Nevropsykiatriske symptomer: Nedstemthet, sjeldent med 
selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige nevropsykiatriske symptomer. Preparatet bør seponeres 
omgående og behandlingen revurderes ved alvorlige nevropsykiatriske symptomer. Tidligere psykiatrisk sykdom: Røykeavvenning, med eller uten farmakoterapi, har vært assosiert med forverring av underliggende 
psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Forsiktighet skal utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen, og pasienten må rettledes deretter, da det er sett hyppigere nevropsykiatriske bivirkninger hos disse. Krampean-
fall: Er observert hos pasienter både med og uten tidligere krampeanfall i anamnesen. Bør brukes med forsiktighet ved tidligere opplevd krampeanfall eller andre tilstander som kan senke krampeterskelen. Sepo-
nering: Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Pasienten bør informeres om dette, og behov for gradvis reduksjon av dosen bør diskuteres/vurderes. 
Kardiovaskulært: Pasienten skal instrueres om å informere lege om nye eller forverrede kardiovaskulære symptomer og om å umiddelbart oppsøke legevakt eller sykehus ved tegn og symptomer på myokardinfarkt 
eller slag. Hypersensitivitetsreaksjoner: Er sett, inkl. angioødem. Kliniske symptomer som hevelser i ansiktet, munn (tunge, lepper og tannkjøtt), halsen (strupe og strupehode) og ekstremiteter. Det er i sjeldne tilfeller 
sett livstruende tilfeller av angioødem som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp som følge av respiratoriske komplikasjoner. Ved slike symptomer skal behandlingen avsluttes og helsepersonell kontaktes umiddelbart. 

C Hudreaksjoner: Det er sett sjeldne, men alvorlige, tilfeller av hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme. Ettersom disse kan være livstruende, skal behandlingen avsluttes ved første tegn 
til utslett eller hudreaksjoner og helsepersonell kontaktes umiddelbart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan forårsake svimmelhet, døsighet og forbigående bevissthetstap, som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke 
maskiner. Det anbefales å unngå å kjøre bil, betjene maskiner eller utføre andre potensielt farlige aktiviteter til man har erfaring med hvorvidt evnen til å utføre disse aktivitetene påvirkes. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Ingen kjente interaksjoner av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Det er sett forsterket be-
rusende effekt av alkohol ved behandling med vareniklin. Årsakssammenheng med vareniklin er ikke fastslått. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bruk bør unngås. Potensiale for misdannelser eller føto-/
neonatal toksisitet er ikke sett. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Amming: Fordeler må avveies mot potensiell risiko for barnet. Fertilitet: Basert på data fra dyr forventes ikke påvirkning av fertilitet hos 
mennesker. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni, unormale drømmer. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, tannpine. Generelle: Brystsmerter, tretthet. Hud: Pruritus, utslett. Infeksiøse: 
Bronkitt, sinusitt. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hypogeusi, somnolens, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, vektøkning, økt appetitt. 
Undersøkelser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Aftøs stomatitt, endret avføringsmønster, gastritt, gingival smerte, hematochezi, raping. Generelle: Asteni, brys-
tubehag, feber, influensalignende sykdom, malaise. Hjerte: Angina pectoris, hjerteinfarkt, palpitasjoner, takykardi, økt hjerterytme. Hud: Akne, erytem, hyperhidrose, nattesvette. Infeksiøse: Soppinfeksjon, virusinfeks-
jon. Kar: Hetetokter, økt blodtrykk. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Luftveier: Allergisk rhinitt, dysfoni, halsirritasjon, hostesyndrom i øvre luftveier, kongestion i luftveier, rhinoré, tette bihuler, øvre luftveisinflammasjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskel-skjelettsmerte i bryst, muskelkramper. Nevrologiske: Hypoestesi, krampeanfall, letargi, tremor. Nyre/urinveier: Nokturi, pollakisuri. Psykiske: Aggresjon, angst, depresjon, forhøyet eller 
nedsatt libido, hallusinasjon, humørsvingninger, panikkreaksjon, rastløshet, selvmordstanker, unormal tankevirksomhet. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi. Øre: Tinnitus. Øye: Konjunktivitt, øyesmerte. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert trombocyttall. Gastrointestinale: Belegg på tungen, hematemese, unormal avføring. Generelle: Cyste, kuldefølelse. Hjerte: Atrieflimmer, redusert T-bølge amplitude på EKG, 
ST-segmentdepresjon på EKG. Hud: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, angioødem. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon, vaginalutflod. Luftveier: Larynkssmerter, 
snorking. Muskel-skjelettsystemet: Kostokondritt, leddstivhet. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse, dysartri, døgnrytmeforstyrrelse, hypertoni, hypogeusi, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Glukosuri, polyuri. 
Psykiske: Bradyfreni, dysfori, psykose, somnambulisme, unormal atferd. Stoffskifte/ernæring: Diabetes mellitus, sterk tørste. Undersøkelser: Redusert blodkalsium, unormal sædanalyse, økt CRP. Øye: Fotofobi, 
mydriasis, myopi, skleral misfarging, skotom, økt lakrimasjon. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Forbigående bevissthetstap. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte overdosetilfeller før markedsføring. 
Behandling: Støttende. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07B A03 på www.felleskatalogen.no. Pak-
ninger og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 0,5 mg: 56 stk. (boks) kr 804,40. 1 mg: 112 stk. (blister) kr 1572,60. Tabletter, filmdrasjerte i startpakning: 0,5 mg og 1 mg: 11 stk. à 0,5 mg + 42 stk. à 1 mg (blister) kr 763,30. 
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Indikasjon: Røykeavvenning hos voksne.3

Viktig sikkerhetsinformasjon
Bivirkninger: De vanligste bivirkningene av Champix er 
mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale 
drømmer. Forsiktighetsregler: Nedstemthet, sjeldent med 
selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av 
avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom 
på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten 
bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående 
ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller 
atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller 
familie. For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert 
kreatinin-clearance mindre enn 30 ml/min), er anbefalt dosering 

med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 
0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg 
én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter 
med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke 
behandling av denne pasientgruppen. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av 
hjelpestoffene. Interaksjoner: Basert på virkningsmekanismen 
til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har 
Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. 
Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller 
andre legemidler som tas sammen med Champix.3

Pfizer Norge AS
P.b. 3, 1324 Lysaker 
Tlf.: 67 52 61 00
www.pfizer.no 

Helsedirektoratets STOPPTOBER-kampanje oppfordrer røykere til å gjøre et 
slutteforsøk fra 1. oktober. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler 
oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt.
 
Røykeslutt i samråd med lege støttet av medikamentell behandling er dokumentert 
å være den mest effektive røykesluttmetoden.1 

Blant medikamentelle behandlinger ved røykesluttforsøk er CHAMPIX vist å være 
signifikant mer effektivt sammenlignet med nikotinerstatningspreparater enkeltvis 
(NRT) og bupropion (Zyban).2
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Champix «Pfizer»   Røykeavvenningspreparat.      ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 
171). TABLETTER filmdrasjerte i startpakning 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 
132), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Generelt: 
Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato. 12 ukers behandling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbe-
handling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes for fortsatt røykfrihet. Gradvis tilnærming til røykeslutt med behandling bør vurderes for pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått. 
Røykingen bør reduseres i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av den behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette med behandlingen i ytterligere 12 uker, som gir en 
behandlingstid på totalt 24 uker. For pasienter som ikke har klart å slutte å røyke, eller som får tilbakefall, kan et nytt behandlingsforsøk vurderes dersom pasienten ønsker det. Pasienter som ikke tolererer bivirknin-
gene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering 
ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolere-
res. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved nyresykdom i siste stadium. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. ikke vist 
effekt. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig, men nyrestatus bør vurderes før oppstart. Administrering: Tas med eller uten mat. Bør svelges hele med vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, uavhengig av vareniklinbehandling, kan endre farmakokinetikken/-dynamikken til enkelte legemidler. Dosejustering kan være nødven-
dig (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og insulin). Ettersom røyking induserer CYP1A2, kan røykeavvenning resultere i økt plasmanivå av CYP1A2-substrater. Nevropsykiatriske symptomer: Nedstemthet, sjeldent med 
selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige nevropsykiatriske symptomer. Preparatet bør seponeres 
omgående og behandlingen revurderes ved alvorlige nevropsykiatriske symptomer. Tidligere psykiatrisk sykdom: Røykeavvenning, med eller uten farmakoterapi, har vært assosiert med forverring av underliggende 
psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Forsiktighet skal utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen, og pasienten må rettledes deretter, da det er sett hyppigere nevropsykiatriske bivirkninger hos disse. Krampean-
fall: Er observert hos pasienter både med og uten tidligere krampeanfall i anamnesen. Bør brukes med forsiktighet ved tidligere opplevd krampeanfall eller andre tilstander som kan senke krampeterskelen. Sepo-
nering: Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Pasienten bør informeres om dette, og behov for gradvis reduksjon av dosen bør diskuteres/vurderes. 
Kardiovaskulært: Pasienten skal instrueres om å informere lege om nye eller forverrede kardiovaskulære symptomer og om å umiddelbart oppsøke legevakt eller sykehus ved tegn og symptomer på myokardinfarkt 
eller slag. Hypersensitivitetsreaksjoner: Er sett, inkl. angioødem. Kliniske symptomer som hevelser i ansiktet, munn (tunge, lepper og tannkjøtt), halsen (strupe og strupehode) og ekstremiteter. Det er i sjeldne tilfeller 
sett livstruende tilfeller av angioødem som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp som følge av respiratoriske komplikasjoner. Ved slike symptomer skal behandlingen avsluttes og helsepersonell kontaktes umiddelbart. 

C Hudreaksjoner: Det er sett sjeldne, men alvorlige, tilfeller av hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme. Ettersom disse kan være livstruende, skal behandlingen avsluttes ved første tegn 
til utslett eller hudreaksjoner og helsepersonell kontaktes umiddelbart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan forårsake svimmelhet, døsighet og forbigående bevissthetstap, som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke 
maskiner. Det anbefales å unngå å kjøre bil, betjene maskiner eller utføre andre potensielt farlige aktiviteter til man har erfaring med hvorvidt evnen til å utføre disse aktivitetene påvirkes. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Ingen kjente interaksjoner av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Det er sett forsterket be-
rusende effekt av alkohol ved behandling med vareniklin. Årsakssammenheng med vareniklin er ikke fastslått. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bruk bør unngås. Potensiale for misdannelser eller føto-/
neonatal toksisitet er ikke sett. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Amming: Fordeler må avveies mot potensiell risiko for barnet. Fertilitet: Basert på data fra dyr forventes ikke påvirkning av fertilitet hos 
mennesker. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni, unormale drømmer. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, tannpine. Generelle: Brystsmerter, tretthet. Hud: Pruritus, utslett. Infeksiøse: 
Bronkitt, sinusitt. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hypogeusi, somnolens, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, vektøkning, økt appetitt. 
Undersøkelser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Aftøs stomatitt, endret avføringsmønster, gastritt, gingival smerte, hematochezi, raping. Generelle: Asteni, brys-
tubehag, feber, influensalignende sykdom, malaise. Hjerte: Angina pectoris, hjerteinfarkt, palpitasjoner, takykardi, økt hjerterytme. Hud: Akne, erytem, hyperhidrose, nattesvette. Infeksiøse: Soppinfeksjon, virusinfeks-
jon. Kar: Hetetokter, økt blodtrykk. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi. Luftveier: Allergisk rhinitt, dysfoni, halsirritasjon, hostesyndrom i øvre luftveier, kongestion i luftveier, rhinoré, tette bihuler, øvre luftveisinflammasjon. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskel-skjelettsmerte i bryst, muskelkramper. Nevrologiske: Hypoestesi, krampeanfall, letargi, tremor. Nyre/urinveier: Nokturi, pollakisuri. Psykiske: Aggresjon, angst, depresjon, forhøyet eller 
nedsatt libido, hallusinasjon, humørsvingninger, panikkreaksjon, rastløshet, selvmordstanker, unormal tankevirksomhet. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi. Øre: Tinnitus. Øye: Konjunktivitt, øyesmerte. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert trombocyttall. Gastrointestinale: Belegg på tungen, hematemese, unormal avføring. Generelle: Cyste, kuldefølelse. Hjerte: Atrieflimmer, redusert T-bølge amplitude på EKG, 
ST-segmentdepresjon på EKG. Hud: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, angioødem. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon, vaginalutflod. Luftveier: Larynkssmerter, 
snorking. Muskel-skjelettsystemet: Kostokondritt, leddstivhet. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse, dysartri, døgnrytmeforstyrrelse, hypertoni, hypogeusi, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Glukosuri, polyuri. 
Psykiske: Bradyfreni, dysfori, psykose, somnambulisme, unormal atferd. Stoffskifte/ernæring: Diabetes mellitus, sterk tørste. Undersøkelser: Redusert blodkalsium, unormal sædanalyse, økt CRP. Øye: Fotofobi, 
mydriasis, myopi, skleral misfarging, skotom, økt lakrimasjon. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Forbigående bevissthetstap. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte overdosetilfeller før markedsføring. 
Behandling: Støttende. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07B A03 på www.felleskatalogen.no. Pak-
ninger og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 0,5 mg: 56 stk. (boks) kr 804,40. 1 mg: 112 stk. (blister) kr 1572,60. Tabletter, filmdrasjerte i startpakning: 0,5 mg og 1 mg: 11 stk. à 0,5 mg + 42 stk. à 1 mg (blister) kr 763,30. 

Sist endret: 09.07.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.11.2019
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Re sept le ge mid ler som  
ikke hen tes

BAK GRUNN
Kjer ne jour nal mot ar kopi av alle e-re sep ter og ut le ve -
ringer fra nors ke apo tek. Noen e-re sep ter ut lø per uten  
at det blir ut le vert noe på dem. Må let med stu di en var  
å se hvor man ge e-re sep ter som pas ser te ut løps da to uten 
at det ble fore tat noen ut le ve ring, og hva slags re sep ter 
det e var.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Det ble gjort et ano ny mi sert ut rekk fra kjer ne jour nal  
av alle e-re sep ter og ut le ve rin ger for pe ri oden 1.3.2016 – 
1.3.2018. An tall e-re sep ter som ut løp uten at noe ble 
hen tet ut på dem, ble sum mert og sor tert et er hvil ket 
pre pa rat re sep ten gjaldt. Det ble be reg net pro sent an del 
uav hen te de re sep ter for hvert pre pa rat.

RE SUL TA TER
Av 47 771 233 re gist rer te e-re sep ter i pe ri oden ut løp  
5 934 589 (12 %) uten at det ble fore tat noen ut le ve ring. 
In nen for de en kel te pre pa rat grup pe ne va ri er te an de len 
ikke-ut le ver te e-re sep ter fra 4 % for z-hyp no ti ka til 49 % 
for glu ka gon.

FOR TOLK NING
Un der sø kel sen an ty der at det er fle re år sa ker til at 
re sep te ne ikke eks pe de res.

BENT AS GEIR LARSEN
Karrestad Legekontor
Halden

Norsk Helsenet
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HO VED FUNN
12 % av alle e-re sep te ne som ble skre - 
vet ut i pe ri oden 1.3.2016 – 1.3.2018 ble 
ald ri hen tet ut på apo tek.

An de len ikke av hen ten de re sep ter 
va ri er te fra 4 % (z-hyp no ti ka) til 49 % 
(glu ka gon).

I den elek tro nis ke tje nes ten kjer ne jour nal 
lag res en kom plet le ge mid del his to rikk 
for alle pa si en ter. Den ne his to rik ken be-
står dels av kopi av alle e-re sep ter og dels 
av ut le ve rings mel din ger fra apo tek. Ut -
leve rings mel din ger mot as både på pa pir-

re sep ter (in klu dert te le fon- og te le faks re sep-
ter) og på e-re sep ter. Når kjer ne jour nal mot ar 
en ut le ve rings mel ding på en e-re sept, kob les 
ut le ve rin gen mot re sep ten og even tu ell gjen-
væ ren de meng de blir be reg net.

Et er da gens re gel verk ut lø per – med noen 
unn tak – de fles te re sep ter et er et år. De  fles te 
e-re sep ter i kjer ne jour nal eld re enn et år er 
så le des ut løpt og kan ikke len ger ut le ve res på 
apo tek. Kjer ne jour nal er en re ser va sjons løs-
ning, det vil si at alle som ikke ak tivt har re-
ser  vert seg, vil ha en kjer ne jour nal. Per mars 
2019 var det i un der kant av 0,1 % av be folk nin-
gen som had de re ser vert seg. Kjer ne jour nal 
lag rer re sept data i tre år, men start da to set es 
til den da gen pa si en ten fikk opp ret et kjer ne-
jour nal. Kjer ne jour nal star tet opp i 2013, men 
var ikke fullt ut rul let til hele be folk nin gen før 
vå ren 2017.

I for bin del se med kva li tets kon troll i kjer ne-
jour nal ble det lagt mer ke til at det var et for-
holds vis stort an tall e-re sep ter hvor gyl dig-
hets ti den had de ut løpt uten at det var fore tat 
noen ut le ve ring. Man øns ket der for å se nær-
me re på hva slags re sep ter det e var for å prø-
ve å for stå hvor for pa si en te ne ikke hen tet ut 
le ge mid le ne på dis se re sep te ne.

Ma te ria le og me to de

I mars 2019 ble det tat ut et ano ny mi sert ut-
trekk av e-re sep ter som var over et år gam le. 
Eks trak sjo nen tok for seg re sep ter fra to års -
peri oden 1.3.2016 – 1.3.2018. Ut rek ket var god-
kjent av for valt nin gen av kjer ne jour nal i Di-
rek to ra tet for e-hel se og vur dert og god kjent 
av per son vern an svar lig i Di rek to ra tet for 
e-hel se. Vi tal te opp to talt an tall re sep ter in-

nen hver pre pa rat grup pe og an tal let re sep ter 
det ikke var noen ut le ve rin ger på.

Re sep ter for delt på de en kel te pre pa ra ter 
ble nær me re gjen nom gåt. Alle pre pa ra ter 
hvor det var gjort minst én for skriv ning i 
 to års pe ri oden, ble re gist rert, men man valg te 
å set e en gren se på 10 000 re sep ter in nen 
én pre pa rat grup pe for in klu sjon i ana ly sen. 
Den ne gren sen ble skjønns mes sig valgt for å 
unn gå til fel di ge va ria sjo ner i grup per med få 
re sep ter.

Re sul ta ter pre sen te res de skrip tivt med an-
tall, an del, gjen nom snit og stan dard av vik.

Re sul ta ter

I pe ri oden 1.3.2016 – 1.3.2018 mot ok kjer ne jour-
nal 47 771 233 e-re sep ter. Av dis se var 5 934 589 
(12 %) re sep ter uten ut le ve ring.

Pre pa ra tet som had de re la tivt høy est an del 
av ikke-av hen te de re sep ter var glu ka gon, hvor 
10 621 av 21 699 (49 %) ikke ble hen tet. Ta bell 1 
vi ser de ti pre pa ra te ne med høy est an del ikke-
ut le ver te re sep ter, og ta bell 2 vi ser de ti pre pa-
ra te ne med flest re sep ter uten ut le ve ring sor-
tert et er ab so lut e tall.

Grup pe ne med la vest an del ikke-ut le ver te 
re sep ter til hør te z-hyp no ti ka, zopiklon og zol-
pidem, beg ge med 4 % ikke-ut le ver te re sep ter.

Blant alle ty per an ti bio ti ka ble gjen nom-
snit lig 9,6 % (stan dard av vik 1,6 %) av re sep te ne 
ikke hen tet. Metenamin var det an ti bio tis ke 
pre pa ra tet som had de høy est an del ikke-av-
hen te de re sep ter, 13 %.

Dis ku sjon
I pe ri oden 1.3.2016 – 1.3.2018 ble 12 % av alle e-re-
sep ter re gist rert i kjer ne jour nal ikke hen tet 
ut på apo te ke ne. Hvor for blir ikke re sep ter 
hen tet ut? Den ne stu di en gir in gen sik re svar 
på det te spørs må let, men tal le ne an ty der 
noen fak to rer som kan være år sa ken.

Man ge av le ge mid le ne på re sep te ne som 
ikke hen tes ut, kan kjø pes uten re sept. Det er 
sann syn lig at pa si en te ne – til tross for høy ere 
pris i en del til fel ler – vel ger re sept frit al ter-
na tiv i ste det for å løse inn re sep ten.

Den and re grup pen som pe ker seg ut, er 
 an falls- og be hovs me di ka men ter. Her er det 
nok en del som øns ker å ha en re sept «i be red-
skap», men som li ke vel ikke lø ser inn re sep ten 
før den ut lø per.

Noen pa si en ter autoseponerer le ge mid ler 
og hen ter der med ikke ut på re sep ten, og 
noen gan ger får pa si en ten be skjed av lege om 
å slut e med et le ge mid del uten at e-re sep ten 
til ba ke kal les.

Man gel full me di ka ment et er le vel se er en 
an nen mu lig årsak.Det er en kjent sak at noen 
pa si en ter ikke føl ger opp le gens an be fa lin ger 
om bruk av le ge mid ler. I en dansk stu die fra 
2014 fant man at 9,3 % av pa si en te ne som star-
tet opp med en ny me di ka men tell be hand-
ling i all menn prak sis, ikke hen tet ut le ge mid-
le ne (1). I en lig nen de stu die fra Island, der 
man sam men lig net an tal let ut skrev ne e-re-
sep ter fra all menn le ger med ut le ve rin ger, 
fant man at 6,2 % av re sep te ne ikke ble hen tet 
ut (2).

Tabell 1  De ti hyppigste ikke-utleverte e-reseptene registrert i kjernejournal i tidsrommet 1.3.2016–1.3.2018, 
sortert eter relativ hyppighet.

Preparat
Totalt antall 

e-resepter
Resepter uten 

utleveringer % uavhentet

Glukagon 21 699 10 621 49

Laktulose 52 222 21 339 41

Vareniklin 60 585 22 208 37

Lokalanestetika, kombinasjoner 
(krem/salver) 11 077 4 039 36

Ferroglysinsulfat 27 412 9 986 36

Alginsyre 12 182 4 356 36

Ekspektorantia, kombinasjoner 13 706 4 851 35

Natriumpikosulfat 31 469 10 817 34

Ispaghula 13 191 4 456 34

Ferrosulfat 18 341 56 447 32

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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fun ge rer som en pa pir re sept i inn til et år. 
Man har i kjer ne jour nal set at man ge le ger 
li ke vel la ger e-re sep ter på de le ge mid le ne som 
pak kes i mul ti do se. Si den apo te ket ut le ve rer 
på bak grunn av pa pir re kvi si sjo nen, blir e-re-
sep te ne stå en de som ikke-ut le vert. Det er 
sann syn lig at en del av de e-re sep te ne som 
frem kom mer i den ne stu di en, er slike mul ti-
do se le ge mid ler.

Be grens nin ger
Si den kjer ne jour nal ikke var fullt ut bredt før 
vå ren 2017, ut gjør ut val get ikke 100 % av de 
e-re sep te ne som ble skre vet ut i den ne pe ri o-
den. Det er li ke vel ikke grunn til å tro at det 
re la ti ve for hol det mel lom ut skrev ne og ikke-
ut le ver te re sep ter på vir kes i ve sent lig grad av 
det e. Kjer ne jour nal var tat i bruk i alle hel se-
re gi o ner på det e tids punk tet, men det var 
spred te om rå der både nord, sør og øst som 
fort sat ikke had de star tet opp. An de len pa pir-
re sep ter i sam me pe ri ode ut gjør i over kant av 
10 % av det to ta le an tal let re sep ter. Den ne vur-
de rin gen gjel der kun e-re sep ter, men det er 
van ske lig å tro at for hol det er ve sent lig an ner-
le des for pa pir re sep ter.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 26.11.2019, 
 godkjent 9.7.2020.

Men det er også noen mu li ge for kla rin ger 
som lig ger hos for skri ver.

For valt nings av de lin gen for e-re sept har stu-
dert kva li te ten i den na sjo na le da ta ba sen Re-
sept for mid le ren og fun net at ca. 15 % av pa -
sien te ne har dob le re sep ter her (3). I en del 
til fel ler er det e selv sagt kor rekt, men det e 
kan også fore kom me ved at be hand ler end rer 
en le ge mid del be hand ling og sen der ny e-re-
sept til da ta ba sen uten å til ba ke kal le den 

gam le. Der med blir det lig gen de en fort sat 
gyl dig e-re sept med gam mel do se ring som 
pa si en ten ikke skal bru ke. Det kan ikke ute-
luk kes at en del av de re sep te ne som i den ne 
un der sø kel sen frem kom mer som ikke ut -
lever te, er slike dob le re sep ter.

En an nen mu lig år sak til ikke-ut le ver te e-re-
sep ter er bruk av papirmultidose. Når pa si en-
ter går over til mul ti do se, sen des et or di na-
sjons ark til apo te ket. Det e or di na sjons ar ket 

Tabell 2  De ti hyppigste ikke-utleverte e-reseptene registrert i kjernejournal i tidsrommet 1.3.2016–1.3.2018, 
sortert eter absolute tall.

Preparat
Totalt antall 

e-resepter
Resepter uten 

utleveringer % uavhentet

Paracetamol 1 498 104 211 662 14

Salbutamol 812 079 129 049 16

Diklofenak 816 181 121 660 15

Cetirizin 719 413 102 548 14

Kolekalsiferol (vitamin D3) 372 579 91 387 25

Pantoprazol 697 468 89 849 13

Metoprolol 837 688 86 078 10

Desloratadin 607 788 85 036 14

Tramadol 959 584 82 408 9

Levotyroksinnatrium 722 340 80 953 11

BENT AS GEIR LARSEN
er spe sia list i all menn me di sin og fast le ge. Han er 
me di sinsk fag lig råd gi ver og kli nisk for val ter for 
kjer ne jour nal i Norsk Hel se net.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Pot e gård A, Christensen R, Houji A et al. Pri mary 

non-ad her ence in ge ne ral prac tice: a Danish re gis-
ter study. Eur J Clin Pharmacol 2014; 70: 757 – 63. 

2 Lin net K, Hall dórs son M, Thengilsdótir G et al. 

Pri mary non-ad her ence to pre scribed med i ca tion 
in ge ne ral prac tice: lack of infl uen ce of mo de ra te 
increases in pa tient copayment. Fam Pract 2013;  
30: 69 – 75. 

3 Kva li tet i e-re sept. For pro sjekt rap port IE-1004. 
Oslo: Di rek to ra tet for e-hel se, 2017.  Lest 9.7.2020.
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An ti bio ti ka do se ring  
– teo ri og prak sis

An ti bio ti ka re si stens er en av de 
 al vor lig ste trus le ne mot fol ke hel sen. 
Det ut vik les få nye an ti bio ti ka, og 
re si stens pro ble me ne øker. Ra sjo nell 
bruk av ek sis te re nde an ti bio ti ka blir 
der for sta dig vik ti ge re. An ti bio ti ka
bruk som er ba sert på kunn skap om 
pre pa ra te nes far ma ko ki ne tis ke og 
far ma ko dy na mis ke egen ska per,  
vil of test gi bedre be hand lings ef ekt  
og kan også bi dra til å re du se re 
 re sis tens og gi mind re bi virk nin ger.

Op ti mal do se ring av an ti bio
ti ka er vik tig for å opp nå 
best mu lig ef ekt og mins ke 
ri si ko en for bi virk nin ger. 
Valg av dose re gi me kan også 
på vir ke re si stens ut vik ling 

hos bak te ri er (1). For å ta gode og in for mer te 
valg ved an ti bio ti ka be hand ling er det nyt ig 
å ha inn sikt i noen grunn leg gen de prin sip per 

og be gre per knyt et til far ma ko ki ne tikk og 
farmakodynamikk. I den ne ar tik ke len vil vi gå 
inn på hvor dan uli ke grup per av an ti bio ti ka 
har uli ke dose–re sponspro fi ler for an ti mik ro
bi ell ak ti vi tet og vise hvor dan fag fel te ne far
ma ko lo gi og mik ro bio lo gi kom bi ne res for å 
gi kli nis ke an be fa lin ger. Vi vil også trek ke 
frem noen ut valg te stra te gi er for prak tisk op
ti ma li se ring av an ti bio ti ka be hand ling. Kunn
skaps grunn laget er ut valg te ar tik ler og pub
li ka sjo ner, kom bi nert med for fat er nes fag
kom pe tan se.

Far ma ko lo gi og mik ro bio lo gi

Far ma ko lo gi kan de les inn i to kom po nen ter: 
far ma ko ki ne tikk og farmakodynamikk. Far
ma ko ki ne tikk hand ler om hvor dan et le ge
mid del blir ab sor bert, dis tri bu ert og eli mi
nert i krop pen og der med hvor dan kon sen
tra sjo nen i krop pen end res over tid. Far ma ko
ki ne tis ke for hold va ri e rer fra per son til per
son, gjen nom uli ke livs fa ser og ofte gjen nom 
et syk doms for løp hos den en kel te pa si ent.

Farmakodynamikk hand ler om le ge mid de
lets virk nings me ka nis me. An ti mik ro bi el le 

HIL DE FJELD
hilde.fjeld@ous-hf.no
Av de ling for smit e vern
Av de ling for far ma ko lo gi (RELIS SørØst)
Oslo uni ver si tets sy ke hus

KARI KJELD STAD LI
Av de ling for far ma ko lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

MARTIN STEIN BAKK
Senter for la bo ra to rie me di sin
Sek sjo ner for mik ro bio lo gi
Sy ke hu set Østfold

mid ler skil ler seg fra and re le ge mid ler ved at 
de skal ut ø ve sin far ma ko dy na mis ke ef ekt på 
mik ro ber og i minst mu lig grad på per so nen 
som inn tar det. Far ma ko dy na mis ke ef ek ter 
kan op ti ma li se res ved å til pas se do se ring og 
do se rings form til le ge mid de lets far ma ko  kine
tis ke egen ska per.

Man gel på ob jek ti ve og en kelt til gjen ge li ge 
kli nis ke en de punk ter for et dose re gi me har 
ført til bruk av sur ro gat en de punk tet far ma
ko ki ne tisk/far ma ko dy na misk (PK/PD) in deks 
som vei led ning for op ti ma li sert an ti bio ti ka
do se ring (1). I in dek sen inn går for hol det mel
lom eks po ne ring in vivo (far ma ko ki ne tisk 
pro fil), virk nings grad mot en mik ro or ga 
nisme in vitro (van lig vis ut rykt som mins te 
hem men de kon sen tra sjon (MIC)) og le ge mid
del ef ekt (eks po ne ring–re spons) (1, 2).

Hvor vidt ef ek ten av et an ti bio ti kum blir 
bedre ved høy ere kon sen tra sjon el ler ved økt 
eks po ne rings tid, er av gjø ren de for den an ti
mik ro bi el le ak ti vi te ten (3). Ob ser va sjo ner av 
i hvil ken grad et an ti mik ro bi elt mid del er av
hen gig av høy topp kon sen tra sjon, høy to tal
eks po ne ring gjen nom dose in ter val let el ler et 
til strek ke lig langt tids in ter vall over en viss 
kon sen tra sjon (alt i re la sjon til mins te hem
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men de kon sen tra sjon) for å gi best ef ekt, har 
vist tre ho ved mønst re (PK/PDin dek ser) som 
er av gjø ren de i for hol det mel lom eks po ne
ring og re spons (1, 3, 4):
• fCmaks/MIC: for hol det mel lom topp kon sen

tra sjo nen og mins te hem men de kon sen
tra sjon

• fAUC/MIC: for hol det mel lom are a let un der 
kon sen tra sjons kur ven og mins te hem
men de kon sen tra sjon

• fT > MIC: an de len av be hand lings ti den der 
fri kon sen tra sjon er over mins te hem men
de kon sen tra sjon

Fi gur 1 il lust re rer dis se tre far ma ko ki ne tis ke/
far ma ko dy na mis ke in dek se ne. Hvis ikke an
net er an git, skal va riab le ne være be reg net ut 
fra et 24 tim ers in ter vall ved sta bil til stand 
(steady sta te). Pre fik set ƒ in di ke rer at ra tio en 
skal be reg nes ut fra fri kon sen tra sjon av le ge
mid de let. Det er den frie, ikkepro tein bund ne 
an de len av et le ge mid del som er far ma ko lo
gisk ak tiv. Ge ne relt bør alle far ma ko ki ne tis ke/
far ma ko dy na mis ke in dek ser være an git med 
fri kon sen tra sjon av et le ge mid del, even tu elt 
må grad av pro tein bin ding opp gis slik at fri 
kon sen tra sjon kan be reg nes (5). Merk at pro
teinbindingsgrad an git i re fe ran se verk ofte 
ikke vil gjel de for pa si en ter med ut alt hy po
al bu mi ne mi, som for eks em pel hos en stor 
an del av in ten siv pa si en te ne (6).

Postantibiotiske ef ek ter
En kel te an ti bio ti ka har ef ekt på mik ro ber 
også et er endt eks po ne ring. Hvor vidt le ge
mid de let har slike postantibiotiske ef ek ter, 
og even tu ell va rig het av dis se, er også vik tig 
for valg av do se rings re gi me (1, 4, 5).

Far ma ko dy na mis ke mål
De far ma ko ki ne tis ke/far ma ko dy na mis ke in
dek se ne bru kes til å av le de mål for do se ring 
ved an ti bio ti ka be hand ling. Den ne tall ver di en 
ut gjør det far ma ko dy na mis ke må let (phar
macodynamic tar get, PDT) som an gir hvil ket 
for hold mel lom hen holds vis fCmaks, fAUC, fT og 
MIC som er nød ven dig for op ti mal ef ekt av 
be hand lin gen. Mo der ne do se rings an be fa lin
ger for uli ke an ti bio ti ka ved for skjel li ge in fek
sjo ner er ut ar bei det for å øke sann syn lig he ten 
for å nå de far ma ko dy na mis ke må le ne som er 
sat (2). Ben zyl pe ni cil lin har eks em pel vis et 
kli nisk far ma ko dy na misk mål på 40 % fT > MIC 
for mik ro ben S. pneumoniae (7), som be tyr at 
kon sen tra sjo nen av ben zyl pe ni cil lin må være 
over mins te hem men de kon sen tra sjon minst 
40 % av do se rings in ter val let el ler døg net for å 
ha ef ekt.

Im mun kom pro mit er te pa si en ter
In fek sjo ner hos pa si en ter med ned sat im
mun for svar er ut ford ren de. I til legg til at 
 dis se pa si en te ne mang ler dra hjelp fra im

mun sy ste met for å eli mi ne re pa to ge ne bak te
ri er un der på gå en de an ti bio ti ka be hand ling, 
får de of te re in fek sjo ner med uvan li ge bak te
ri er med ibo en de re si stens. Høy ere far ma ko
dy na mis ke mål er der for ofte nød ven dig for 
ef ekt hos den ne grup pen. For eks em pel er 
det far ma ko dy na mis ke må let for betalakta
mantibiotika van lig vis ƒT > MIC på 40 – 70 %, 
mens immunsupprimerte kreft pa si en ter kan 
ha be hov for en høy ere dek ning, opp mot 
80 – 100 % (8). Ved fast set ing av far ma ko dy na
misk mål for im mun kom pe ten te pa si en ter 
be nyt er man ofte den mins te hem men de 
kon sen tra sjon som gir vekst hem ming (bak
te rio sta se). For im mun kom pro mit er te pa 
sien ter bru kes den an ti bio ti ka kon sen tra sjo
nen som gir bak te rie drap (målt som 2log re
duk sjon av bak te rie meng de).

Be gren se de data
For man ge eld re an ti bio ti ka er op ti mal do se
ring mer usik ker, for di det mang ler far ma ko
ki ne tis ke og far ma ko dy na mis ke data. Ko lis
tin, nitrofurantoin og dok sy syk lin er eks emp
ler på mid ler hvor in for ma sjo nen som dan ner 
grunn lag for far ma ko dy na mis ke mål, er svært 
be gren set (9). Det fin nes også lite far ma ko 
dyna mis ke data ved bruk av fle re mid ler sam
ti dig (10).

Føl som hets tes ting av mik ro ber

Kli nis ke bryt nings punk ter be nyt es i mik ro
bio lo gis ke la bo ra to ri er for å ka te go ri se re mik
ro or ga nis mer som hen holds vis føl som me ved 
stan dard do se ring (S), føl som me ved økt eks
po ne ring (I) el ler re si sten te (R) (11). Dis se ka te
go ri ene bru kes for å gi råd til kli ni ke re om 
mik ro ber er føl som me for re le van te an ti bio 
tika og for vent ning om kli nisk ef ekt ved be
hand ling. Der som bak te ri e ne er føl som me for 
økt eks po ne ring, vil man kun ne for ven te kli
nisk re spons ved å øke do sen av an ti bio ti 
kumet til pa si en ten. Kli nisk re spons vil også 
kun ne for ven tes hvis et an ti bio ti kum kon sen
tre res i in fek sjons fo kus, eks em pel vis urin vei er.

The Eu ro pean Com mit ee on Antimicrobial 
Sus cep ti bil i ty Tes ting (EUCAST) fast set er kli
nis ke bryt nings punkt for uli ke bak te ri er og 
an ti bio ti ka (12). De pub li se rer be grun nel ser 
for bryt nings punk te ne sam men med in for
ma sjon om do se ring av an ti bio ti ka, ak tu el le 
far ma ko ki ne tis ke/far ma ko dy na mis ke in dek
ser og kli nis ke data for de fles te an ti bio ti ka 
(7). Dis se do ku men te ne er nyt i ge å kjen ne til 

Fi gur 1  Far ma ko ki ne tis ke og far ma ko dy na mis ke va riab ler som inn går i far ma ko ki ne tis ke/far ma ko dy na mis ke 
in dek ser: fAUC = are al un der konsentrasjonstidskurven, fCmaks = mak si mal (topp)kon sen tra sjon, MIC = mins te 
hem men de kon sen tra sjon (målt i mg/l) av et an ti bio ti kum mot en git mik ro be, fT > MIC = ti den fri le ge mid del
kon sen tra sjon er over mins te hem men de kon sen tra sjon gjen nom do se rings in ter val let. Merk at for alle kon sen
tra sjo ner er det meng de frit an ti bio ti kum som er an git.
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for både kli ni ke re og fag per so ner som skal 
del ta i ut vik ling av na sjo na le ret nings lin jer.

Pro ses sen med å ut vik le mo der ne do se
rings an be fa lin ger ba sert på kli nis ke bryt
nings punk ter er van ske lig til gjen ge lig for de 
fles te som for skri ver an ti bio ti ka, men er vik
tig å for stå for å op ti ma li se re bru ken.

For å be stem me kli nis ke bryt nings punk ter 
bru kes van lig vis sta tis tis ke si mu le rings mo
del ler som be reg ner sann syn lig het for å nå 
det øns ke de far ma ko dy na mis ke må let (pro
bability of tar get at ain ment, PTA) ved uli ke 
dose re gi mer. Fi gur 2 vi ser et eks em pel på en 
slik be reg ning ved uli ke MICver di er og en git 
dose.

Vi de re vur de res an nen re le vant in for ma
sjon, som re sul ta ter fra kli nis ke stu di er, le ge
mid del bruk i spe si el le si tua sjo ner, til tenkt 
in di ka sjon og kli nisk er fa ring (2).

Prak tisk an ti bio ti ka do se ring

Hvil ken far ma ko ki ne tisk/far ma ko dy na misk 
in deks et an ti bio ti kum kor re le rer best med, 
er av gjø ren de for hvor dan mid de let bør do se
res. Vi vil der for be skri ve det e nær me re for 
noen ut valg te mid ler. Ta bell 1 gir eks emp ler 
på far ma ko ki ne tis ke/far ma ko dy na mis ke in
dek ser samt far ma ko dy na mis ke mål for ut
valg te an ti bio ti ka.

fCmaks/MIC og fAUC/MIC
Midler med kon sen tra sjons av hen gig bak te rie
drap og postantibiotiske ef ek ter vil van lig vis 
gi best ef ekt med do se ring til pas set den far
ma ko ki ne tis ke/far ma ko dy na mis ke in dek sen 
fCmaks/MIC el ler fAUC/MIC (5, 13). Både amino
glykosider og fluo ro ki no lo ner har slike egen
ska per. For op ti mal ef ekt og re du sert tok si si
tet do se res aminoglykosider van lig vis en gang 
i døg net (14). fAUC/MIC har vist best kor re la
sjon med ef ekt, men høye topp kon sen tra sjo
ner (fCmaks/MIC) er også vik tig (2, 15–17). Fluo ro
ki no lo ner har kon sen tra sjons av hen gi ge og 
postantibiotiske ef ek ter, og fAUC/MIC kor re 
lerer der med best med an ti mik ro bi ell ak ti vi
tet for den ne grup pen (13). Midler med kon
sen tra sjons av hen gig bak te rie drap og post
antibiotiske ef ek ter do se res ty pisk 1 – 2 gan ger 
i døg net.

Do se ring av mid ler med tids av hen gig virk
nings pro fil og postan ti bio tis ke ef ek ter bør 
til pas ses fAUC/MICin dek sen. Det e gjel der 
man ge ty per an ti bio ti ka, som tet ra syk li ner, 
makrolider, klindamycin, linezolid, klor am fe

ni kol, trimetoprim, sul fo na mi der og van ko
my cin (13). Mid le ne i den ne grup pen do se res 
ty pisk 1 – 3 gan ger i døg net, av hen gig av hal ve
rings tid. Ved be hand ling med van ko my cin er 
det vik tig å do se re til strek ke lig høyt gjen nom 
døg net, slik at eks po ne rin gen gir øns ket ef
fekt. fAUCmå lin ger er kre ven de, så de fles te 
ste der kon trol le res eks po ne ring ved å måle 
bunn kon sen tra sjo ner.

ƒT > MIC
Tids av hen gig bak te rie drap og li ten el ler in
gen postantibiotisk ef ekt er ka rak te ris tisk for 
alle betalaktamantibiotika. Midler med dis se 
egen ska pe ne kre ver at kon sen tra sjo nen lig ger 
til strek ke lig høyt over mins te hem men de 
kon sen tra sjon i en git del av be hand lings 
inter val let, men gir li ten yt er li ge re an ti mik
ro bi ell ef ekt av å høy ne topp kon sen tra sjo nen 
(13). Midler med kort hal ve rings tid og do se
ring vei le det av fT > MICin dek sen kre ver hyp
pig ad mi nist ra sjon. Fenoksymetylpenicillin 
og ben zyl pe ni cil lin med kort hal ve rings tid 
(30 – 60 mi nut er) må eks em pel vis do se res 
minst fire gan ger i døg net for op ti mal ef ekt.

Kon ti nu er lig el ler for len get in fu sjon av tids
av hen gi ge an ti bio ti ka som betalaktamer er 
en stra te gi som kan være ak tu ell for kri tisk 
syke og ved in fek sjo ner med spe si elt re si s
tente mik ro ber. Betalaktamer ut vi ser van lig
vis mak si mal bak te rie dre pen de evne ved kon
sen tra sjon fire gan ger over mins te hem men
de kon sen tra sjon, og ef ek ten øker med ti den 
kon sen tra sjo nen lig ger over det e ni vå et gjen
nom dose in ter val let. Det bør der for vur de res 
hvil ken dose som gir et slikt kon sen tra sjons
for løp (18). In fu sjons ti den må til pas ses sta bi
li te ten av betalaktamet i løs ning over tid (18, 
19), en pro blem stil ling som blir mer ak tu ell 
dess leng re in fu sjons tid som er øns ket i for
hold til an git in fu sjons tid i pre pa rat om ta le.

Ved valg av dose re gi me må be hand len de 
lege vur de re spe si el le for hold ved den ak tu
elle pa si en ten, som im mun sta tus (kan kre ve 
et høy ere far ma ko dy na misk mål og gi be hov 
for et in ten si vert dose re gi me) og far ma ko 
kine tisk va ria sjon (end rin ger i pro tein bin
ding, dis tri bu sjons vo lum og ny re funk sjon 
kan gi be hov for jus te ring av dose stør rel ser 
og dose in ter vall) (13).

Fi gur 2  ƒT > MIC for ceftazidim vist som en funk sjon av mins te hem men de kon sen tra sjon (MIC) for 1 g do sert tre 
gan ger i døg net. Lin jen i mid ten re pre sen te rer ver di ene for po pu la sjons gjen nom snit et som har frem kom met 
ved Mon te Car losi mu le rin ger, mens lin je ne på beg ge si der re pre sen te rer es ti mat for konfindensintervall. MIC
ver di er som an tas dek ket av dose re gi met for hen holds vis 95 % el ler 99 % av po pu la sjo nen, kan av le ses di rek te fra 
fi gu ren ved å trek ke en ho ri son tal lin je fra det far ma ko dy na mis ke må let på yak sen bort til lin jen som mar ke rer 
la ves te gren se for de to kon fi dens in ter val le ne. Et far ma ko dy na misk mål på 45 % ƒT > MIC vil, som vist ved de ret e 
lin je ne i fi gu ren, dekke 95 % av po pu la sjo nen ved et bryt nings punkt på 8 mg/l. Gjen git med til la tel se fra Mou ton 
og med ar bei de re (2, fi gur 5).
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kon sen tre res i urin vei ene, men gir li ten vevs
kon sen tra sjon og er der for bare eg net til be
hand ling av cys tit.

Da gens re si stens si tua sjon kre ver at an ti bio
ti ka bru ken op ti ma li se res. God kunn skap om 
dose re gi mer og do se rings prin sip per er vik tig 
for å re du se re ri si ko for te ra pi svikt, bi virk nin
ger og unød ven dig re si stens ut vik ling.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 27.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 15.4.2020, 
 godkjent 21.6.2020.

I de fles te til fel ler vil an be falt do se ring gi 
rik tig kon sen tra sjon til rik tig tid, men i noen 
til fel ler kan det være nød ven dig å gjø re kon
sen tra sjons må lin ger for å til pas se do se rin gen 
til den en kel te pa si ent. Hos kri tisk syke pa
sien ter kan far ma ko ki ne tis ke for and rin ger 
gjø re for hol det mel lom dose og kon sen tra
sjon mer ufor ut sig bart. Ved be hand ling av 
in ten siv pa si en ter må man blant an net ta hen
syn til end rin ger i dis tri bu sjons vo lum, se rum
al bu min kon sen tra sjon og re nal og he pa tisk 
funk sjon samt mik ro vas ku lær svikt (6).

Te ra peu tisk le ge mid del mo ni to re ring (ther

a  peu tic drug mo ni to ring, TDM) er et verk tøy 
for å persontilpasse le ge mid del be hand lin gen 
(14, 20). Tra di sjo nelt har te ra peu tisk le ge mid
del mo ni to re ring av an ti bio ti ka blit brukt for 
å re du se re ri si ko for tok si si tet, men nå bru kes 
det i øken de grad også for å re du se re ri si ko 
for te ra pi svikt (14). En ny ere norsk pub li ka
sjon vis te at ni vå er av van ko my cin ofte er sub
te ra peu tis ke hos kri tisk syke (21).

Ef fek tiv kon sen tra sjon av an ti bio ti ka er 
kon sen tra sjo nen på in fek sjons ste det. Se rum
kon sen tra sjon er et sur ro gat mål. Noen an ti
bio ti ka, som for eks em pel nitrofurantoin, 

Ta bell 1  Over sikt over far ma ko ki ne tisk/far ma ko dy na misk (PK/PD) in deks, far ma ko dy na misk mål (PDT) for bak te rio sta tisk og bak te ri cid ef ekt (ba sert på pre kli nis ke data) 
og far ma ko dy na misk mål for til gjen ge li ge kli nis ke data for ut valg te an ti bio ti ka. Da ta kil de er EUCAST Ra tio na le doc u ments (7). MIC = mins te hem men de kon sen tra sjon

Virkestoff PK/PD-indeks1

Farmakodyna-
misk mål ved 
bakteriostase

Farmakodynamisk 
mål ved baktericid 
effekt1

Farmakodynamisk 
mål basert på kli-
niske data

Kommentarer  
fra EUCAST Ratio-
nale documents

Benzylpenicillin % ƒT>MIC 15 – 352 35 – 45 
(S. pneumoniae)

40 
(S. pneumoniae)

Piperacillin-tazobaktam % ƒT>MIC 15 – 352 35 – 45 
(S. pneumoniae)

–

Cefotaksim % ƒT> MIC 20 – 402 - –

Meropenem/ 
karbapenemer

% ƒT>MIC 10 – 402 15 – 552 54 (Enterobacterales, 
P. aeruginosa)

Ciprofloksacin ƒAUC/MIC 25 – 402 60 – 1002 30 – 1002

Gentamicin ƒAUC/MIC 
fCmaks/MIC

3 
≥ 8 – 104

3 
≥ 8 – 104

Dokumentet er 
under revidering3

Vankomycin ƒAUC/MIC – 130 – 270 
(S. aureus)

-

1  Forskjeller i far ma ko dy na misk mål ved bak te rio sta se og baktericidi er knyt tet til in vitro-bak te rie drap (vekst hem ming vs. 2-log-bak te rie drap). 
 Ge ne relt kre ves det høy ere far ma ko dy na misk mål for bak te ri cid ef fekt. Det er ofte ak tu elt å be nyt te far ma ko dy na misk mål for bak te ri cid ef fekt 
ved do se ring til im mun kom pro mit ter te pasienter.

2  Variasjonsbredde, av hen ger av mik ro be. Gram po si ti ve mik ro ber kre ver ofte la ve re far ma ko dy na misk mål enn gram ne ga ti ve mik ro ber. Se EUCAST 
Ra tio na le doc u ments (7) for mer informasjon.

3  Tidligere far ma ko ki ne tisk/far ma ko dy na misk in deks fra EUCAST var fCmaks/MIC. Det er van ske lig å set te et far ma ko dy na misk mål for aminoglyko-
sider, og fAUC/MIC er kan skje en mer dek ken de in deks enn fCmaks/MIC.

4  Verdiene er hen tet fra eld re pub li ka sjo ner (15–17), som har vært fø ren de for kli nisk prak sis.

HIL DE FJELD
er far ma søyt.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KARI KJELD STAD LI
er spe sia list i kli nisk far ma ko lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MARTIN STEIN BAKK
er spe sia list i me di sinsk mik ro bio lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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BASDAI hos biologic-naivepatienter†
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Reduserer sykdomsbyrden for pasienten1

Mer enn 50% reduksjon 
i BASDAI score1*

BASDAI måler 5 
hovedsymtomer hos 
pasienter med nr-axSpA: 
total ryggsmerte, 
morgenstivhet, fatigue, 
ledd smerter/hevelser 
og entesitter4

De fleste bivirkninger ble vurdert som milde eller moderate og responderte på standardbehandling.5

De hyppigst rapporterte bivirkninger var øvre luftveisinfeksjoner.5 Det ble ikke observert nye 
bivirkninger etter 5 års behandling.2 Sekukinumab er ikke anbefalt hos pasienter med inflammatorisk 
tarmsykdom.5 Cosentyx skal ikke gis til pasienter ved aktiv infeksjon.5
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Foreløpig ikke inkludert i LIS-anbefalingen
Ny indikasjon – nr-axSpA

Cosentyx «Novartis»   C  H1  Immunsuppressiv, interleukinhemmer.                                                                           ATC-nr.: L04A C10

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 150 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner Plakkpsoriasis hos voksne: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og 
ungdom fra 6 år som er aktuelle for systemisk behandling. Psoriasisartritt: Sekukinumab alene eller sammen med metotreksat er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på tidligere sykdomsmodifiserende 
antirevmatisk legemiddelbehandling er utilstrekkelig. Aksial spondyloartritt (axSpA): Ankyloserende spondylitt: Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling 
(NSAID). Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA): Behandling av aktiv nr-axSpA med synlige inflammasjonstegn indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller magnetisk resonans (MR)-funn hos voksne med 
utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling (NSAID). Dosering Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Beregnet til bruk under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og 
behandling av indiserte tilstander. Klinisk respons nås vanligvis etter 16 uker med behandling. Seponering bør vurderes ved fraværende respons etter 16 uker. Delvis respons innledningsvis kan senere bedres dersom behandlingen 
fortsetter utover 16 uker. Plakkpsoriasis hos voksne: Anbefalt dose 300 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. 
injeksjoner på 150 mg. Pediatrisk plakkpsoriasis (fra 6 år): Anbefalt dose baseres på kroppsvekt. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 75 
mg gis som 1 s.c. injeksjon på 75 mg. Hver dose på 150 mg gis som 1 s.c. injeksjon på 150 mg. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Doseringstabell:

Kroppsvekt ved doseringstidspunkt Anbefalt dose
 <25 kg  75 mg1

 25-<50 kg  75 mg1

 ≥50 kg  150 mg (kan økes til 300 mg2)
1NB: Dosering til barn <50 kg er ikke tilgjengelig, men vil komme på markedet i løpet av 2021.
2Noen pasienter kan ha fordel av høyere dose.
Psoriasisartritt: Pasienter med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis eller som ikke responderer tilstrekkelig på anti-TNFα: Anbefalt dose 300 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose 
pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Andre pasienter: Anbefalt dose 150 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som 
vedlikeholdsbehandling. Basert på klinisk respons, kan dosen økes til 300 mg. Aksial spondyloartritt: Ankyloserende spondylitt: Anbefalt dose 150 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose 
pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Basert på klinisk respons, kan dosen økes til 300 mg. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA): Anbefalt dose 150 
mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. 
Barn og ungdom: Plakkpsoriasis: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <6 år. Andre indikasjoner: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Tilberedning/
Håndtering: Se pakningsvedlegg. Oppløsningen skal ikke ristes. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: S.c. injeksjon. Hvis mulig, skal hudområder med psoriasis unngås som injeksjonssted. 150 mg injeks-
jonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte og penn er ikke indisert til barn og ungdom <50 kg. Etter avtale med egen lege kan pasienten selv eller omsorgsperson injisere preparatet, så fremt opplæring i s.c. injeksjonsteknikk er 
gitt. Legen skal imidlertid sørge for hensiktsmessig oppfølging av pasienten. Pasient eller omsorgsperson skal instrueres i å injisere hele mengden iht. instruksjonene i pakningsvedlegget. Kontraindikasjoner Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Klinisk viktig, aktiv infeksjon (f.eks. aktiv tuberkulose). Forsiktighetsregler Infeksjoner: Sekukinumab øker infeksjonsrisikoen, og alvorlige infeksjoner er sett. Forsiktighet bør utvises når bruk vurderes hos 
pasienter med kronisk infeksjon eller historie med gjentatte infeksjoner. Pasienten skal instrueres om å søke medisinsk råd hvis tegn på infeksjon oppstår. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten overvåkes nøye og sekukinumab 
ikke gis før infeksjonen opphører. Infeksjoner er oftest milde eller moderate øvre luftveisinfeksjoner, som nasofaryngitt, og krever ikke seponering. Ikke-alvorlige mukokutane candidainfeksjoner er sett. Skal ikke gis ved aktiv 
tuberkulose. Tuberkulosebehandling skal vurderes før oppstart ved latent tuberkulose. Inflammatorisk tarmsykdom (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt): Nye eller forverrede tilfeller av inflammatorisk tarmsykdom er sett, og 
bruk anbefales ikke. Ved utvikling av tegn/symptomer på eller forverring av tilstedeværende inflammatorisk tarmsykdom, skal behandlingen avbrytes og egnet medisinsk behandling initieres. Overfølsomhetsreaksjoner: Sjeldne 
tilfeller er sett. Dersom en anafylaktisk reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Lateks: Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten og 
pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Naturgummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan ikke utelukkes helt. Vaksine: 
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Pasienten kan få inaktiverte eller ikke-levende vaksiner. Data antyder at sekukinumab ikke undertrykker den humorale immunresponsen overfor meningokokk- eller influensavaksiner. Før 
behandlingsstart skal pediatriske pasienter vaksineres iht. gjeldende barnevaksinasjonsprogram. Immunsuppressiv behandling: Sikkerhet og effekt i kombinasjon med immunsuppressiver, inkl. biologiske, eller fototerapi er ikke 
undersøkt i psoriasis-studier. Sekukinumab er gitt sammen med metotreksat, sulfasalazin og/eller kortikosteroider i artrittstudier (inkl. hos pasienter med psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt). Forsiktighet bør utvises når 
kombinasjon med andre immunsuppressiver vurderes. Interaksjoner For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A C10. Graviditet, amming og fertilitet Fertile kvinner skal bruke sikker 
prevensjon under behandling og i minst 20 uker etter behandling. Graviditet: Bruk bør unngås. Data mangler. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Amming: Overgang i 
morsmelk og systemisk opptak ved amming er ukjent. Pga. potensialet for bivirkninger hos diende spedbarn, skal det tas en beslutning om amming skal opphøre under og i opptil 20 uker etter behandling, eller behandling avsluttes, 
basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Data mangler. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på fertilitet.

Overdosering/Forgiftning Ved overdose anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at nødvendig symptomatisk behandling startes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For 
interleukinhemmere L04A C. Egenskaper Klassifisering: Fullstendig humant monoklonalt antistoff (IgG1/κ). Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til og nøytraliserer proinflammatorisk cytokin interleukin-17A (IL-17A) og 
hemmer interaksjonen med IL-17-reseptoren, som er uttrykt på forskjellige celletyper, inkl. keratinocytter. Som et resultat hemmes frigjøringen av proinflammatoriske cytokiner, kjemokiner og mediatorer for vevsskade, og det 
IL-17A-medierte bidraget til autoimmune og inflammatoriske sykdommer reduseres. Som et direkte resultat reduseres erytem, hudfortykkelse og flassing som forekommer i lesjoner med plakkpsoriasis. Absorpsjon: Cmax ved 
steady state etter s.c. administrering av 150 mg eller 300 mg er hhv. 27,6 µg/ml og 55,2 µg/ml. Steady state nås etter 20 uker. Biotilgjengelighet: 73%. Fordeling: Vd etter en enkelt i.v. administrering: 7,10-8,60 liter. Halveringstid: 
Clearance etter en enkelt i.v. administrering: 0,13-0,36 liter/dag; t1/2: 27 (18-47) dager ved i.v. administrering. Metabolisme: Via intracellulær katabolisme, etterfulgt av væskefase eller reseptormediert endocytose. Oppbevaring 
og holdbarhet Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 4 dager ved romtemperatur (høyst 30°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. 
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 2 × 1 ml1 (ferdigfylt penn) kr. 15340,80. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 2 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte) kr. 15340,80.  Refusjon: H-resept: 
L04A C10_1 Sekukinumab. Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Sist endret: 26.08.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 31.07.2020

Organklasse  Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige  Diaré
Mindre vanlige Inflammatorisk tarmsykdom
Hud
Mindre vanlige Urticaria
Sjeldne  Eksfoliativ dermatitt (rapportert hos pasienter diagnostisert med psoriasis)
Immunsystemet
Sjeldne  Anafylaktisk reaksjon

Organklasse  Bivirkning
Svært vanlige  Øvre luftveisinfeksjon
Vanlige  Herpes labialis, tinea pedis
Mindre vanlige Ekstern otitt, nedre luftveisinfeksjon, oral candidiasis
Ukjent frekvens Slimhinne- og hud-candidiasis (inkl. øsofageal candidiasis)
Luftveier
Vanlige  Rhinoré
Øye
Mindre vanlige Konjunktivitt
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BASDAI hos biologisk naive pasienter†

ASAS 40 hos biologisk naive pasienter

Primært endepunkt

Primært endepunkt

†150 mg load.
ASAS=Assessment of SpondyloArthritis international Society criteria; BASDAI=Bath Ankylosing Spondylitis  Disease Activity Index; BASFI=Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; s.c.=subcutaneous.

*As observed 4,6. p<0.0p<0.05 vs placebo.

150 mg LD (−2.35) or NL (−2.43) versus placebo (−1.46; P = 0.0006 and 0.0002, respectively),with improvement versus placebo seen as early as Week 1 (−0.87 in LD and −0.82 in NL versus −0.48 in placebo).
*As observed 4,6
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For the full PREVENTstudy design, seepage8.2
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Ny indikasjon – nr-axSpA

For the full PREVENTstudy design, seepage8.2
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Reduserer sykdomsbyrden for pasienten1

Mer enn 50% reduksjon 
i BASDAI score1*

BASDAI måler 5 
hovedsymtomer hos 
pasienter med nr-axSpA: 
total ryggsmerte, 
morgenstivhet, fatigue, 
ledd smerter/hevelser 
og entesitter4

De fleste bivirkninger ble vurdert som milde eller moderate og responderte på standardbehandling.5

De hyppigst rapporterte bivirkninger var øvre luftveisinfeksjoner.5 Det ble ikke observert nye 
bivirkninger etter 5 års behandling.2 Sekukinumab er ikke anbefalt hos pasienter med inflammatorisk 
tarmsykdom.5 Cosentyx skal ikke gis til pasienter ved aktiv infeksjon.5

Sikkerhetsinformasjon:

Ny indikasjon – nr-axSpA

For the full PREVENTstudy design, seepage8.2
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BASDAI hos biologic-naivepatienter†

Reduserer sykdomsbyrden for pasienten6,7

BASDAI måler 5 hovedsymtomer hos 
pasienter med nr-axSpA: total 
ryggsmerte, morgenstivhet, fatigue, ledd 
smerter/hevelser,
Og entesitter7

84% av pasientene ble 
stående på  Cosentyx etter 
1 år4*

Baseline: 7.1 Mer enn 50% reduksjon i 
BASDAI score6*

Komponentene i ASAS inkluderer fysisk 
funksjon (BASFI), patientens globale 
vurdering,  total ryggsmerte, og
morgenstivhet5

Rask innsettende og vedvarende effekt4

Symptomlindring ble sett så tidlig som i uke 34*

ASAS40 in biologic-naivepatienter

Foreløpig ikke inkludert i LIS-anbefalingen
Ny indikasjon – nr-axSpA

Cosentyx «Novartis»   C  H1  Immunsuppressiv, interleukinhemmer.                                                                           ATC-nr.: L04A C10

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 150 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner Plakkpsoriasis hos voksne: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og 
ungdom fra 6 år som er aktuelle for systemisk behandling. Psoriasisartritt: Sekukinumab alene eller sammen med metotreksat er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på tidligere sykdomsmodifiserende 
antirevmatisk legemiddelbehandling er utilstrekkelig. Aksial spondyloartritt (axSpA): Ankyloserende spondylitt: Behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling 
(NSAID). Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA): Behandling av aktiv nr-axSpA med synlige inflammasjonstegn indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller magnetisk resonans (MR)-funn hos voksne med 
utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling (NSAID). Dosering Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Beregnet til bruk under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og 
behandling av indiserte tilstander. Klinisk respons nås vanligvis etter 16 uker med behandling. Seponering bør vurderes ved fraværende respons etter 16 uker. Delvis respons innledningsvis kan senere bedres dersom behandlingen 
fortsetter utover 16 uker. Plakkpsoriasis hos voksne: Anbefalt dose 300 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. 
injeksjoner på 150 mg. Pediatrisk plakkpsoriasis (fra 6 år): Anbefalt dose baseres på kroppsvekt. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 75 
mg gis som 1 s.c. injeksjon på 75 mg. Hver dose på 150 mg gis som 1 s.c. injeksjon på 150 mg. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Doseringstabell:

Kroppsvekt ved doseringstidspunkt Anbefalt dose
 <25 kg  75 mg1

 25-<50 kg  75 mg1

 ≥50 kg  150 mg (kan økes til 300 mg2)
1NB: Dosering til barn <50 kg er ikke tilgjengelig, men vil komme på markedet i løpet av 2021.
2Noen pasienter kan ha fordel av høyere dose.
Psoriasisartritt: Pasienter med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis eller som ikke responderer tilstrekkelig på anti-TNFα: Anbefalt dose 300 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose 
pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Andre pasienter: Anbefalt dose 150 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som 
vedlikeholdsbehandling. Basert på klinisk respons, kan dosen økes til 300 mg. Aksial spondyloartritt: Ankyloserende spondylitt: Anbefalt dose 150 mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose 
pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Basert på klinisk respons, kan dosen økes til 300 mg. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA): Anbefalt dose 150 
mg s.c. Initialt gis 1 dose pr. uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose pr. måned som vedlikeholdsbehandling. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. 
Barn og ungdom: Plakkpsoriasis: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <6 år. Andre indikasjoner: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn og ungdom <18 år. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Tilberedning/
Håndtering: Se pakningsvedlegg. Oppløsningen skal ikke ristes. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: S.c. injeksjon. Hvis mulig, skal hudområder med psoriasis unngås som injeksjonssted. 150 mg injeks-
jonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte og penn er ikke indisert til barn og ungdom <50 kg. Etter avtale med egen lege kan pasienten selv eller omsorgsperson injisere preparatet, så fremt opplæring i s.c. injeksjonsteknikk er 
gitt. Legen skal imidlertid sørge for hensiktsmessig oppfølging av pasienten. Pasient eller omsorgsperson skal instrueres i å injisere hele mengden iht. instruksjonene i pakningsvedlegget. Kontraindikasjoner Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Klinisk viktig, aktiv infeksjon (f.eks. aktiv tuberkulose). Forsiktighetsregler Infeksjoner: Sekukinumab øker infeksjonsrisikoen, og alvorlige infeksjoner er sett. Forsiktighet bør utvises når bruk vurderes hos 
pasienter med kronisk infeksjon eller historie med gjentatte infeksjoner. Pasienten skal instrueres om å søke medisinsk råd hvis tegn på infeksjon oppstår. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten overvåkes nøye og sekukinumab 
ikke gis før infeksjonen opphører. Infeksjoner er oftest milde eller moderate øvre luftveisinfeksjoner, som nasofaryngitt, og krever ikke seponering. Ikke-alvorlige mukokutane candidainfeksjoner er sett. Skal ikke gis ved aktiv 
tuberkulose. Tuberkulosebehandling skal vurderes før oppstart ved latent tuberkulose. Inflammatorisk tarmsykdom (inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt): Nye eller forverrede tilfeller av inflammatorisk tarmsykdom er sett, og 
bruk anbefales ikke. Ved utvikling av tegn/symptomer på eller forverring av tilstedeværende inflammatorisk tarmsykdom, skal behandlingen avbrytes og egnet medisinsk behandling initieres. Overfølsomhetsreaksjoner: Sjeldne 
tilfeller er sett. Dersom en anafylaktisk reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Lateks: Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten og 
pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Naturgummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan ikke utelukkes helt. Vaksine: 
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Pasienten kan få inaktiverte eller ikke-levende vaksiner. Data antyder at sekukinumab ikke undertrykker den humorale immunresponsen overfor meningokokk- eller influensavaksiner. Før 
behandlingsstart skal pediatriske pasienter vaksineres iht. gjeldende barnevaksinasjonsprogram. Immunsuppressiv behandling: Sikkerhet og effekt i kombinasjon med immunsuppressiver, inkl. biologiske, eller fototerapi er ikke 
undersøkt i psoriasis-studier. Sekukinumab er gitt sammen med metotreksat, sulfasalazin og/eller kortikosteroider i artrittstudier (inkl. hos pasienter med psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt). Forsiktighet bør utvises når 
kombinasjon med andre immunsuppressiver vurderes. Interaksjoner For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A C10. Graviditet, amming og fertilitet Fertile kvinner skal bruke sikker 
prevensjon under behandling og i minst 20 uker etter behandling. Graviditet: Bruk bør unngås. Data mangler. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Amming: Overgang i 
morsmelk og systemisk opptak ved amming er ukjent. Pga. potensialet for bivirkninger hos diende spedbarn, skal det tas en beslutning om amming skal opphøre under og i opptil 20 uker etter behandling, eller behandling avsluttes, 
basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Data mangler. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på fertilitet.

Overdosering/Forgiftning Ved overdose anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at nødvendig symptomatisk behandling startes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For 
interleukinhemmere L04A C. Egenskaper Klassifisering: Fullstendig humant monoklonalt antistoff (IgG1/κ). Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til og nøytraliserer proinflammatorisk cytokin interleukin-17A (IL-17A) og 
hemmer interaksjonen med IL-17-reseptoren, som er uttrykt på forskjellige celletyper, inkl. keratinocytter. Som et resultat hemmes frigjøringen av proinflammatoriske cytokiner, kjemokiner og mediatorer for vevsskade, og det 
IL-17A-medierte bidraget til autoimmune og inflammatoriske sykdommer reduseres. Som et direkte resultat reduseres erytem, hudfortykkelse og flassing som forekommer i lesjoner med plakkpsoriasis. Absorpsjon: Cmax ved 
steady state etter s.c. administrering av 150 mg eller 300 mg er hhv. 27,6 µg/ml og 55,2 µg/ml. Steady state nås etter 20 uker. Biotilgjengelighet: 73%. Fordeling: Vd etter en enkelt i.v. administrering: 7,10-8,60 liter. Halveringstid: 
Clearance etter en enkelt i.v. administrering: 0,13-0,36 liter/dag; t1/2: 27 (18-47) dager ved i.v. administrering. Metabolisme: Via intracellulær katabolisme, etterfulgt av væskefase eller reseptormediert endocytose. Oppbevaring 
og holdbarhet Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 4 dager ved romtemperatur (høyst 30°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. 
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 2 × 1 ml1 (ferdigfylt penn) kr. 15340,80. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 2 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte) kr. 15340,80.  Refusjon: H-resept: 
L04A C10_1 Sekukinumab. Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Sist endret: 26.08.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 31.07.2020

Organklasse  Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige  Diaré
Mindre vanlige Inflammatorisk tarmsykdom
Hud
Mindre vanlige Urticaria
Sjeldne  Eksfoliativ dermatitt (rapportert hos pasienter diagnostisert med psoriasis)
Immunsystemet
Sjeldne  Anafylaktisk reaksjon

Organklasse  Bivirkning
Svært vanlige  Øvre luftveisinfeksjon
Vanlige  Herpes labialis, tinea pedis
Mindre vanlige Ekstern otitt, nedre luftveisinfeksjon, oral candidiasis
Ukjent frekvens Slimhinne- og hud-candidiasis (inkl. øsofageal candidiasis)
Luftveier
Vanlige  Rhinoré
Øye
Mindre vanlige Konjunktivitt
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BASDAI hos biologisk naive pasienter†

ASAS 40 hos biologisk naive pasienter

Primært endepunkt

Primært endepunkt

†150 mg load.
ASAS=Assessment of SpondyloArthritis international Society criteria; BASDAI=Bath Ankylosing Spondylitis  Disease Activity Index; BASFI=Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; s.c.=subcutaneous.

*As observed 4,6. p<0.0p<0.05 vs placebo.

150 mg LD (−2.35) or NL (−2.43) versus placebo (−1.46; P = 0.0006 and 0.0002, respectively),with improvement versus placebo seen as early as Week 1 (−0.87 in LD and −0.82 in NL versus −0.48 in placebo).
*As observed 4,6
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En kvin ne i 20-åre ne  
med ho de pi ne, fe ber og ut slett

I ut red ning av pa si en ter med fe ber 
og ut slett er det nød ven dig å sam
men fatt e anam ne se, symp to mer, 
kli nisk un der sø kel se og sup ple ren de 
un der sø kel ser. Hos den ne pa si en ten 
var mik ro bio lo gis ke funn av gjø
ren de for å kom me frem til kor rekt 
dia gno se. En grun di ge re anam ne se 
kun ne tro lig ha ført til ras ke re av kla
ring.

En tid li ge re frisk kvin ne i 20-åre ne ble 
hen vist til me di sinsk av de ling fra le ge-
vakt et er tre da gers sy ke his to rie med 
fe ber, kon stant ho de pi ne, svim mel het 
og kval me uten opp kast. Det var in gen 
nak ke stiv het el ler lys sky het. Hun  had de 

et makulopapuløst, ikke-klø en de ek san tem på 
ar me ne samt i hånd fla te ne.

Pa si en ten had de brukt pa ra ce ta mol og ibu pro-
fen, uten ef ekt. Hun had de in gen luft veis- el ler 
urinveissymptomer, men opp lys te om et par an-
fall med frost ri er de siste par da ge ne før inn leg-
gel se. Ved vur de ring i akut mot a ket var hun klar 

og orien tert og kun i let re du sert all menn til-
stand..

Ved inn leg gel se had de hun blod trykk på 
118/82 mm Hg, re gel mes sig puls på 96 slag/min 
og re spi ra sjons fre kvens på 19 per mi nut. Ok sy-
gen met nin gen var 100 % i rom luft og tem pe ra tu-
ren 36,2 °C ak sil lært.

Ved un der sø kel se ble det set et makulopapu-
løst ek san tem på volarsiden av un der ar me ne, i 
beg ge hånd fla ter samt en li ten ve sik kel på venst re 
tom mel (fi gur 1). Det var ikke enan tem i mun nen 
el ler ek san tem un der føt er. For øv rig var det nor-
ma le or gan funn ved kli nisk un der sø kel se. År sa ken 
til symp to me ne var uav klart, og pa si en ten ble lagt 
inn ved ob ser va sjons pos ten for vi de re ut red ning.

Makulopapuløst ek san tem som også kan af 
se re hånd fla ter og even tu elt fot så ler, kan skyl
des en rek ke uli ke mik ro bio lo gis ke agens, le
ge mid ler, ma lig ni tet el ler sy stem syk dom mer. 
Ram me 1 vi ser noen av de van lig ste og vik 
tigste in fek si ø se agens og til stan der som kan 
for år sa ke slikt ut slett hos pa si en ter som har 
blitt syke i Norge. Ved po si tiv rei se anam ne se 
vil lis ten over ak tu el le år sa ker kun ne se an ner
le des ut (1).

Har pa si en ten brukt el ler bru ker me di ka
men ter, bør le ge mid del ut slett vur de res som 

KRIS TINE MA RIE AAR BERG LUND
Kristine.Marie.Aarberg.Lund@so-hf.no
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Sek sjo ner for mik ro bio lo gi
Senter for la bo ra to rie me di sin
Sy ke hu set Østfold
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po ten si ell år sak. Uli ke he ma to lo gis ke og on ko
lo gis ke til stan der kan gi ek san tem som in klu
de rer hånd fla ter og fot så ler (f.eks. ku tant T
cellelymfom, mastocytose og erytromelalgi). 
År sak kan også være un der lig gen de sy ste   miske 
in flam ma to ris ke til stan der (f.eks. Stills syk dom 
hos voks ne, akutt ku tan lu pus erythematosus, 
re ak tiv ar tritt og Ka wa sa kis syk dom) (1).

Pa si en ten had de ikke tatt noen me di si ner 
før hun ble syk, så me di ka ment ut løst til stand 
ble an sett som usann syn lig. Kli nisk ty det in
gen ting på en stor men de bak te ri ell in fek sjon, 
og me nin go kokk syk dom og tok sisk sjokksyn
drom var der for ikke på lis ten over dif e ren 
sial dia gno ser. Det var in gen bi lyd over hjer tet, 
og ek san te mets ut se en de pas set ikke med 
en do kar ditt. Hun had de ikke vært ute og reist, 
så man mis tenk te hel ler ikke im port syk dom
mer som symp tom år sak.

Orien te ren de blod prø ver vis te CRP 222 mg/l (re fe-
ran se < 6 mg/l), leu ko cyt er 13 ∙ 109/l (3,5 – 11,0 ∙ 
109/l), nøytrofile gra nu lo cyt er 9,2 ∙ 109/l (1,9 – 8,0 ∙ 
109/l) og monocyter 1,32 ∙ 109/l (0,20 – 1,0 ∙ 109/l), 
el lers nor mal diferensialtelling og for øv rig in gen 
and re av vik. Rønt gen tho rax vis te nor ma le for-
hold. Urinstiks ut ført på le ge vakt had de vist 2+ 
for blod og 1+ for pro tein.
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Det ble tat nasofarynksprøve for på vis ning av 
luft veis vi rus og «aty pis ke agens» (My co plas ma 
pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae) 
samt se ro lo gisk un der sø kel se for her pes sim plex-, 
varicella zoster- og par vo vi rus. Fra den lil le ve sik-
ke len på venst re tom mel ble det sendt ma te ria le 
til po ly me ra se kje de re ak sjons test (PCR) for even-
tu ell på vis ning av her pes sim plex-vi rus type 1 og 
2, varicella zoster-vi rus samt en te ro vi rus. Syfilis-
serologi ble ikke tat, da man ikke anså det e som 
sann syn lig år sak ba sert på sy ke his to rie og kli nisk 
pre sen ta sjon.

Vi mis tenk te pri mært vi ral år sak til pa si en
tens pla ger og valg te å av ven te an ti bio ti ka 
behand ling.

På kvel den inn leg gel ses da gen fikk pa si en ten fe-
ber på 38,2 °C, og det ble tat to set blod kul tu rer. 
Ut over nat en fikk hun ster ke re ho de pi ne og tem-
pe ra tu ren steg til 39,1 °C. Det makulopapuløse 
ek san te met økte og var nå på beg ge un der eks tre-
mi te te ne og de ler av trunkus. Hun var let taky-
kard, med puls på 106 slag/min, men had de el lers 
sta bi le vi ta lia. Hun fikk 1 g pa ra ce ta mol per oralt. 
Det ble tat nye blod kul tu rer og hun ble ob ser vert 
vi de re, uten at det ble star tet an ti bio ti ka be hand-
ling.

Pa si en ten ble ved til syn ikke vur dert som sep
tisk, og det var fort satt usik kert om symp to
me ne had de bak te ri ell etio lo gi. Hun var klar 
og orien tert, uten be gyn nen de nak ke stiv het, 
og re spi ra sjons fre kven sen var nor mal. Vakt
ha ven de lege vur der te det som for svar lig å 
fort satt av ven te an ti bio ti ka, da hun var un der 
ob ser va sjon.

Da gen et er had de pa si en ten god all menn  til-
stand og var afe bril. CRP had de sun ket noe (fra 
222 mg/l til 194 mg/l), og leukocytverdien var 
også svakt fal len de (fra 13 ∙ 109/l til 11,8 ∙ 109/l).

Urin dyrk ning vis te gram po si tiv blan dings flo ra 
(1 000 – 10 000 cfu/ml). Pa si en ten had de in gen 
symp to mer på urin veis in fek sjon, og man tol ket 
det e som for urens ning. Kontrollurinstiks vis te 1+ 
for pro tein og 1+ for glu ko se, men var ne ga tiv for 
blod. For di dia gno sen sta dig var uav klart, ble hun 
i lø pet av dag 2 over flyt et fra ob ser va sjons pos ten 
til in fek sjons av de lin gen.

Dag 3 var hun fort sat afe bril. Det var yt er li -
gere spon tant fall i CRP til 106 mg/l, og leukocyt-
verdien had de sun ket til 9,4 ∙ 109/l. Ved inn komst 
var det ikke jour nal ført yr kes anam ne se, og ved 
spørs mål kom det nå frem at hun ar bei det som 
dy re plei er ved en dy re kli nikk. Hun av kref tet at det 
had de skjedd noen eks tra or di næ re hen del ser på 

jobb, in klu dert bit el ler klor, i ti den før det ak tu-
el le. Det ble på det e tids punk tet ikke spurt om 
hun had de noen kjæ le dyr, el ler om hun had de 
hat kon takt med dyr uten for ar bei det. Pa si en ten 
føl te nå at hun nær mest var til ba ke i sin nor ma le 
form. Ut slet et had de gåt lit til ba ke, og det var 
ikke til kom met noen nye le sjo ner siste døgn. Hun 
var i spon tan kli nisk og bio kje misk bed ring, og vi 
tenk te at vi ral etio lo gi var sann syn lig. Vi vur der te 
å skrive pa si en ten ut, men i lø pet av da gen kom 
te le fo nisk be skjed fra mik ro bio lo gisk sek sjon om 
opp vekst av gram ne ga ti ve sta ver i tre av fire blod-
kul tur flas ker. Det ble star tet in tra ve nøs be hand-
ling med cefotaksim 2 g × 3 i på ven te av en de lig 
iden ti fi ka sjon.

Det ble ikke jour nal ført hvor for man ikke star
tet, i tråd med na sjo na le ret nings lin jer for 
an ti bio ti ka bruk, be hand ling med gentamicin 
og ben zyl pe ni cil lin. Ved øns ke om å dekke for 
de van lig ste gram ne ga ti ve agens man fin ner 
i blod kul tu rer i Norge, E. coli og Klebsiella spp., 
er det noe mind re re si stens mot gentamicin 
enn mot cefotaksim. Først nevn te er der for 
nor malt sett et bedre valg (2). In fek sjon med 
de van ligst fore kom men de gram ne ga  tive 
stav bak te ri e ne ville li ke vel ikke kun ne for kla
re ut slett et pa si en ten had de. Det er mu lig 
man valg te et mid del med gram ne ga tivt spek
ter med bedre evne til vevspenetrasjon enn 
gentamicin, da in fek sjons fo kus og agens fort
satt var usik kert.

Da gen ett er ble mik ro ben iden ti fi sert som 
Streptobacillus moniliformis ved hjelp av MALDI
TOF MS (Ma trix Assisted La ser Desorption Ioni
zation Time of Flight Mass Spectrometry). 
Dett e in stru men tet be nytt er mas se spek tro me
tri til å de tek te re mo le kyl mas sen og lad ning 
til pro tein frag men ter hos mik ro or ga nis me ne. 
Mik ro be nes pro tei ner frag men te res og io ni
se res, og mo le kyl mas sen til frie io ner de tek
teres i et va kuum kam mer. Der ett er sam men
lik nes mik ro bens spek tra le pro tein møns ter 
med en sam ling av kjen te mik ro or ga nis mer 
med etab ler te pro tein mønst re i en da ta ba se 
(3).

S. moniliformis for år sa ker rottebittfeber, og 
ved ny sam ta le med pa si en ten vis te det seg at 
hun i fle re år had de hatt rott er som kjæ le dyr. 
3 – 4 da ger før ak tu el le syk doms for løp had de 
hun fått en del klor på brys tet av en av rott e ne. 
Det var in gen he vel se el ler hud re ak sjon rundt 
dis se klo re ne og le sjo ne ne var ett er inn leg 
gelse ikke syn li ge ved in spek sjon.

PCR og se ro lo gis ke prø ver tat ved inn komst på-
vis te in gen ak tu el le vi ra le agens.

Fi gur 1  Ek san tem palmart på pa si en tens venst re 
hånd.

Ram me 1 

Noen av de vanligste virale og bakte
rielle agens som kan forårsake eksantem 
som også affiserer håndflater og even
tuelt fotsåler (1).

Virale infeksjoner

Coxsackievirus

Enterovirus

Epstein-Barr-virus (EBV)

Cytomegalovirus (CMV)

Herpes simplex-virus (HSV)

Varicella-zoster-virus (VZV)

Humant herpesvirus 6 (HHV6)

Humant herpesvirus 8 (HHV8)

Meslingvirus

Systemiske bakterielle infeksjoner

Meningokokksykdom

Infeksiøs endokarditt

Syfilis

Toksisk sjokk-syndrom

Rottebittfeber

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Det be mer kes at to eks tra blod kul tur flas ker 
som ble tat før igang sat be hand ling pga. en fe-
ber topp på 39,1° C sam me kveld som hun ble inn-
lagt, ikke ga opp vekst av bak te ri er.

Pa si en ten ble be hand let med cefotaksim 2 g × 
3 in tra ve nøst i tre da ger mens hun fort sat lå på 
sy ke hus. Dag 5 av sy ke hus opp hol det fore lå re si-
stens be stem mel se, og pa si en tens all menn til stand 
var god. Man gikk da over til ceftriakson 1 g × 1 
in tra ve nøst i yt er li ge re fire da ger et er ut rei se.

Det fin nes ikke etab ler te bryt nings punk ter for 
S. moniliformis, men ut fra fore lig gen de litt e
ra tur og re si stens be stem mel se av det ak tu el le 
iso la tet (ta bell 1) var dett e ade kvat be hand ling 
(4–9).

Ceftriakson ble valgt frem for ben zyl pe ni cil
lin pri mært av lo gis tis ke hen syn, da pa si en
tens form var god og hun ikke had de be hov 
for å være inn lagt på sy ke hus. Grun net lang 
rei se vei fra hjem met var det kom pli sert for 
henne å rei se frem og til ba ke til hel se in sti tu
sjo nen for å få in tra ve nøs ben zyl pe ni cil lin 
4 gan ger hver dag. Ved over gang til per oral 
be hand ling ett er én uke valg te man fenoksy
metylpenicillin 1 g × 4 i ytt er li ge re syv da ger.

Det var in gen ledd ma ni fes ta sjo ner, tegn til sero-
siter el ler symp to mer fra lun ger el ler krets løp i 
det vi de re for lø pet. Et er endt an ti bio ti ka be hand-
ling var det in gen vi de re plan lagt opp føl ging fra 
sy ke hu set. Ved te le fon sam ta le man ge må ne der 
se ne re opp lys te hun at hun ikke had de hat pla-
ger el ler tegn til til ba ke fall av til stan den, og hun 
har frem de les be holdt rot e ne som kjæ le dyr.

Dis ku sjon

To uli ke bak te ri er med to uli ke syk doms bil der 
reg nes som år sak til rottebittfeber. I USA og 
Eu ro pa er det den gram ne ga ti ve bak te ri en 
Streptobacillus moniliformis som gir strepto
basillose, også kalt Haverhillfe ber (4, 7), som 
har fått navn ett er et ut brudd i 1926 hvor smit
te kil den var upas teu ri sert melk. Rottebitt
feber for år sa ket av spi ro ke ten Spirillum mi nus 
gir spirillose, også kalt sodoku (av ja pansk so 
= rott e, doku = gift). Den ne fore kom mer i Asia 
og er svært sjel den (4, 7–9).

Rottebittfeber kan smitt e ved rott e bitt el ler 
ved mer over fla tis ke klor, som hos vår pa si ent. 
Smitt e kan over fø res ved kon takt med sek ret 
og eks kre ment fra ko lo ni ser te dyr, og epi de
mi er kan fore kom me gjen nom mat og drikke 
som er for uren set av rott e eks kre men ter (4, 7, 
9). Også and re dyr som mus, mar svin, ekorn 
og karnivorer som katt, hund, gri ser og slan
ger som spi ser dis se gna ger ne, kan være smit
te kil der (4, 8).

Ri si ko for in fek sjon ett er et rott e bitt er an
slått til ca. 10 % (7). Bak te ri e ne som for år sa ker 
rottebittfeber, fin nes hyp pig i den oro fa ryn 
gea le flo ra en hos gna ge re. I USA er det an gitt 
at 50 – 100 % av rott e ne er ko lo ni ser te (4, 9). Tid 
fra bitt til syk dom er 3 – 10 da ger ved strepto
basillose og 7 – 21 da ger ved spirillose (7).

Symp to me ne er uspe si fik ke og kan lig ne en 
rek ke and re til stan der. Det er der for svært vik
tig med en god anam ne se som kan lede mis
tan ken mot rottebittfeber. S. moniliformis kan 
være van ske lig å dyr ke (5, 8), men vi fikk opp
vekst i tre av fire stan dard blod kul tur flas ker 
ett er knapt tre døgn. Ved mis tan ke om rotte
bittfeber vil tett kon takt med mik ro bio lo gisk 
av de ling gjø re at man kan øke sjan sen for 
opp vekst ved å for len ge in ku ba sjons ti den ved 
be hov, ta i bruk an ri ke de bul jong me di er og 
være sær lig opp merk som på even tu el le spe
si el le funn ved mik ro sko pi av gram pre pa rat 
(fi gur 2).

Streptobasillose gir et syk doms bil de som 
kan være pre get av fe ber, ho de pi ne, kval me/

Ta bell 1  Re si stens be stem mel se av Streptobacillus 
moniliformis. Be stem mel se av mins te hem men de kon
sen tra sjon ut ført ved agargradientme to de (Etest) på 
Muel lerHin tonblodagar.

Antibiotikum

Minste hemmende 
konsentrasjon 

(MIC), mg/l

Cefotaksim 0,008

Ciprofloksacin 0,25

Erytomycin 1,0

Klindamycin 0,016

Penicillin G 0,064

Tetrasyklin 0,064

Fi gur 2  Gram far get pre pa rat av Streptobacillus moniliformis som il lust re rer bak te ri ens pleomorfe ut se en de. Legg 
spe si elt mer ke til per le kje de lig nen de ele men ter.
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Man ge men nes ker hol der rott er og and re 
gna ge re som kjæ le dyr. Ved fe ber til stan der 
uten kjent år sak er det vik tig med kjenn skap 
til rottebittfeber, da syk dom men ube hand let 
kan ha et al vor lig for løp. Fore byg gen de til tak 
vil være re du sert rott e be stand, bedre hus stan
dard, tryg ge søp pel de po ni er, pastreurisert 
melk og sik re vann kil der. La bo ra to rie ar bei 
dere bør bru ke hans ker ved hånd te ring av 
rott er (7).

Den ne ka sui stik ken il lust re rer hvor vik tig 
en god anam ne se og sam ar beid med mik ro
bio lo gisk av de ling er for å sik re kor rekt dia
gnos tikk og be hand ling.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 31.3.2020, 
 godkjent 4.6.2020.

Dia gnos tikk
Sy ke his to ri en med opp lys ning om bitt el ler 
klor av rott e el ler an nen gna ger er den mest 
av gjø ren de in for ma sjo nen. Man bør også 
huske at bak te ri en kan over fø res via kon takt 
med sek re ter (in klu si ve urin og av fø ring) fra 
ko lo ni ser te dyr el ler via for uren set vann el ler 
mat (5). Dyrk nings prø ve fra puss el ler even 
tuelt blod bru kes til å på vi se S. moniliformis. 
Der som dis se prø ve ne er ne ga ti ve og mis tan
ken fort satt er til ste de, kan man vur de re bi
op si av bitt sted for å iso le re bak te ri en (5).

S. mi nus har man ald ri lyk tes å få opp vekst 
av i la bo ra to ri er, men bak te ri en har blitt på
vist ved di rek te mik ro sko pi (4, 8). S. mi nus er 
en kort, tykk, gram ne ga tiv, spi ral for met stav. 
Bak te ri en har ter mi na le fla gel ler som man i 
mørkefeltsmikroskopi kan se be ve ge seg med 
ras ke, kas ten de be ve gel ser.

Fla gel le ne kan far ges med sølvimpregne
ringsmetoder, f.eks. Fon ta naTribondeaufar
ging (8).

S. moniliformis er en filamentøs, pleomorf, 
ube ve ge lig gram ne ga tiv stav bak te rie. Un der 
mik ro sko pet kan den se ut som en van lig 
gram ne ga tiv stav bak te rie som kan fin nes i 
ag gre ga ter el ler kje der. Bak te ri en kan også ha 
lan ge trå der som tid vis er frag men ter te (fi gur 
2). Dis se trå de ne kan ha et per le kje de lig nen de 
ut se en de (moniliforme le ge mer). Når dett e er 
til ste de, får bak te ri en et me get ka rak te ris tisk 
ut se en de (4, 8).

S. moniliformis er mikroaerofil og kapnofil. 
Vekst hem mes av natriumpolyanetolsulfonat, 
en sub stans som ofte til sett es blod kul tur flas
ker. Den ne sub stan sen vir ker som antikoagu
lans og i til legg hem mer den an ti bak te ri el le 
stof er, in klu dert kom ple ment, i blod. Vekst
agarer med 10 – 20 % ka nin, hest el ler saue 
serum el ler defibrinert blod vil frem me vekst 
(4). På blodagarer vok ser bak te ri en med små 
ikkehe mo ly tis ke bom ulls lig nen de ko lo ni er 
ett er om trent tre døgns in ku ba sjon. I bul jong
me di er ser man ett er 2 – 10 da ger ka rak te ris 
tiske luf ti ge «bom ulls bal ler» i bun nen av bul
jon gen (fi gur 3) (4, 5, 8).

For å stil le kor rekt dia gno se hos pa si en ter 
med hud ut slett og fe ber er det nød ven dig 
med en grun dig og kom plett anam ne se. Sy
ke his to ri en skal in klu de re in for ma sjon om 
rei se ak ti vi tet, sek su al anam ne se, kon takt med 
dyr, me di ka men ter og eks po si sjon for skog og 
vann. I til legg vil pa si en tens al der, tids punkt 
for symp tom de but og ut slett ets ut se en de, dis
tri bu sjon og lo ka li sa sjon kun ne være til hjelp 
i dia gnos ti se rin gen.

brek nin ger, mus kel og ledd smer ter samt ut
slett, også i hånd fla ter (7, 8).

Om trent 50 % av pa si en te ne ut vik ler asym
me trisk polyartritt el ler sep tisk ar tritt. And re 
kom pli ka sjo ner som kan opp stå, er pneu 
moni, en do kar ditt, me nin gitt, ab sces ser, vas
ku litt, bi ny re bark svikt el ler ful mi nant sep sis 
(6, 8).

Ube hand let kan in fek sjo nen hel bre des 
spon tant, men den kan også kom me til ba ke 
uker el ler må ne der se ne re med fe ber pe ri oder 
på 3 – 4 da ger inn imel lom fe ber frie pe ri oder 
(8). Vår pa si ent had de ett er be hand ling ikke 
til ba ke fall el ler and re kom pli ka sjo ner. Til stan
den kan være fa tal, sær lig hos sped barn, og 
ube hand let er det be skre vet en dø de lig het så 
høy som på 13 % (4, 8).

Spirillose gir he vel se på bitt ste det, hov ne 
lym fe knu ter lo kalt, ut slett og mus kel og ledd
smer ter. Syk dom men kan gå raskt over, men 
kom me til ba ke fle re gan ger se ne re. Ved spiril
lose gror ofte rott e bitt et ett er få da ger. Ett er 
én til fle re uker se ne re blir bitt ste det ho vent, 
be tent og smer te fullt, og det kan dan ne seg 
et sår (7, 8).

Det van li ge for lø pet ved spirillose uten kor
rekt an ti bio ti ka be hand ling er re si di ve ren de 
fe ber epi so der som va rer i 3 – 4 da ger, med et
ter føl gen de fe ber frie in ter val ler av 3 – 9 da gers 
va rig het. Spon tan kurasjon opp står van lig vis 
i lø pet av 1 – 2 må ne der, men det er be skre vet 
til fel ler hvor fe ber epi so der har vart over år 
(8). Kom pli ka sjo ner i form av bl.a. en do kar
ditt, myo kar ditt, he pa titt, me nin gitt, ane mi 
og kon junk ti vitt har vært rap por tert (6, 8). 
Dø de lig he ten i preantibiotisk tid var 6 – 10 % 
(8).

Med tid lig an ti bio ti ka be hand ling er pro
gno sen god. Både S. moniliformis og S. mi nus 
er føl som me for fle re an ti bio ti ka, in klu dert 
pe ni cil lin, som er før s te val get. Ved pe ni cil lin
al ler gi kan tet ra syk lin være et al ter na tiv (4, 8).

Be hand lin gen ved ukom pli ser te til fel ler er 
an be falt å vare i 14 da ger, van lig vis med 5 – 7 
da gers in tra ve nøs be hand ling og der ett er per
oral be hand ling. I mil de til fel ler kan man vur
de re kun per oral be hand ling (7–9).

I Norge har det vært rap por tert noen få til
fel ler av streptobasillose, men in gen kjen te 
til fel ler av spirillose. Til stan den er ikke mel de
plik tig, så eks ak te tall er van ske lig til gjen ge
lig. Det fore lig ger få pub li ka sjo ner fra Norge. 
I 1992 ble det be skre vet et til fel le med sep ti 
kemi hos et barn (10), og i 2001 et til fel le med 
en kvin ne med ar tritt er og rottebittfeber (11). 
Det fin nes også noen få rap por ter om en kelt
til fel ler av eld re dato (12).

Fi gur 3  Streptobacillus moniliformis i vekst me di et BHI 
(brainheart in fu si on)bul jong til satt 10 % heste se rum. 
Bil det er tatt ett er fire døgns in ku be ring ved 35 °C  
i van lig luft. Her ses dan nel sen av så kal te bom ulls
bal ler.
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KORT KA SUI  STIKK

ØY VIND BRU SE RUD
oyvind.bruserud@helse-bergen.no
Kir ur gisk ser vi ce kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Epiglottitt

En tid li ge re frisk kvin ne i 50-åre ne  
ble inn lagt i sy ke hus med fe ber,  
hals smer ter og in spi ra to risk stri dor. 
Man mis tenk te en po ten si elt livs -
truen de til stand med be hov for akutt 
in ten siv be hand ling.

En kvin ne i 50-åre ne ble akutt inn lagt 
i sy ke hus ett er fire da ger med fe ber, 
re du sert all menn til stand og smer-
ter i hal sen. Døg net før inn leg gel se 
ut vik let hun in spi ra to risk stri dor 
og svelg van s ker. Le ge vakt le ge mis-

tenk te kraf tig hals be ten nel se og hen vis te pa-
si en ten til sy ke hus på grunn av svelg van s ker 
og be ty de lig ned satt all menn til stand. Pa si en-
ten had de gjen nom gått ton sill ek to mi som 
barn, var el lers tid li ge re frisk og bruk te in gen 
fas te me di ka men ter. Ved inn leg gel se i sy ke-
hus var hun afe bril, had de blod trykk 150/87 
mm Hg, puls 114 slag/min, ok sy gen met ning 
95 – 98  % på rom luft, re spi ra sjons fre kvens 
20 per mi nutt og hør bar in spi ra to risk stri dor. 
Det ble ob ser vert kraf tig rød me i svel get, men 
in gen asym me tri el ler dår lig ånde.

In fek sjons pa ra me te re vis te nøytrofil granu-
locytose 22,6 ·109/l (re fe ran se om rå de 1,7 – 8,2 · 
109/l) og økt C-re ak tivt pro tein (CRP) 83 mg/l 
(< 5 mg/l). Øv ri ge blod prø ver, in klu dert ar te -
riell blodgassanalyse, vis te nor ma le funn. Flek-
si bel la ryn go sko pi gjen nom nesekaviteten 
vis te åpne for hold i epifarynks, ruborøs og 
øde ma tøs epi glott is (stru pe lokk), re du  serte 
plass for hold i hy po fa rynks og øvre del av 
 la rynks samt dår lig inn syn til stem me bån  dene 
(se vi deo på tidsskriftet.no). Man på vis te 
epiglottitt, og det ble star tet in tra ve nøs be-
hand ling med 250 mg hyd ro kor ti son og 2 g 
cefotaksim. Det ble be stemt at pa si en ten skul-
le ob ser ve res vi de re i en over våk nings av de ling 
med in tu ba sjons be red skap og vur de res på 
nytt ett er to ti mer.

Pa si en tens vi ta lia for ble uend ret i ob ser va-
sjons ti den, og hun be skrev lett sub jek tiv bed-
ring. Det var imid ler tid til kom met re spi ra to-
ris ke inn drag nin ger i jugulum (hals gro pen), 
og ny flek si bel la ryn go sko pi vis te ge ne relt 
øken de ødem i la rynks. Luft vei ene ble der for 
sik ret ved en do tra ke al in tu be ring med fiber-
skop mens hun var vå ken og selv pus ten de, 
men med be red skap for nødtrakeotomi. Hun 
ble vi de re se dert og re spi ra tor be hand let. Hyd-
ro kor ti son og cefotaksim ble kon ti nuert, men 

ING VILD ØV STE BØ EN GE SÆ TER
Øre-nese-hals av de lin gen
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

KA RIN ELI SA BETH MJEL LE
Øre-nese-hals av de lin gen
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

FRO DE KRIS TEN SEN
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VID vi ten ska pe li ge høg sko le
Bergen

pa si en ten ut vik let sti gen de CRP til 340 mg/l 
og had de ved va ren de granulocytose (15 – 18 · 
109/l). I lø pet av de nes te da ge ne ut vik let det 
seg en ab scess om kring epi glott is og rød me 
på hal sen. Tre da ger ett er inn leg gel sen ble det 
gjort eks plo ra sjon og tøm ming av puss samt 
tra keo sto mi for å opp nå bedre in fek sjons kon-
troll og sik re luft vei er. Post ope ra tivt til kom 
raskt kli nisk bed ring, hun ble mo bi li sert og 
over flytt et til sen ge post ett er fem da ger. Hun 
ble de ka ny lert åtte da ger ett er inn leg gel sen 
og ut skre vet til hjem met ett er ni døgn i sy ke-
hus.

Pa si en ten ble fulgt opp po li kli nisk, og seks 
må ne der ett er ut skriv ning var hun uten sen-
ska der.

Dis ku sjon

Epiglottitt er en sjel den, men po ten si elt livs-
tru en de til stand for år sa ket av bak te rie in fek-
sjon i ned re del av svel get med he vel se i epi-
glott is og ri si ko for livs tru en de luft veis ob-
struk sjon. Det kli nis ke bil det pre ges av smer-
ter i hal sen, sik ling, fe ber og an strengt re spi-
ra sjon (1). Epiglottitt hos barn er nå nær mest 
ut ryd det ett er inn fø ring av Haemophilus in-
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fluenzae type b-vak si ne i bar ne vak si na sjons-
pro gram met fra 1992. Til stan den opp trer nå 
hyp pigst hos voks ne (1, 2), og er as so siert med 
an nen ko mor bi di tet som hy per ten sjon, dia-
be tes mellitus, rus mis bruk og im mun svikt 
(3–5). Vår pa si ent had de et ty pisk kli nisk bil de, 
men in gen re le vant ko mor bi di tet. Symp to -
mene hos voks ne kan i til legg være hes het, 
hos te, øm het over tun ge bei net og pro ble mer 
med å svel ge eget spytt (1). I et tid lig sta di um 
el ler ved et mildt for løp kan det være van ske-
lig å skille epiglottitt fra til stan der som for 
ek s em pel fa ryn gitt, mo no nuk le ose, pe ri ton-
sil lær ab scess, dif te ri el ler uli ke ikke-in fek si ø-
se til stan der som kan gi sår hals.

Pus te be svær, stri dor og utt alt sik ling er tegn 
på luft veis ob struk sjon og kan in di ke re et al-
vor lig for løp, spe si elt ved kort sy ke his to rie og 
rask symp tom ut vik ling (6–8). Dia gno sen stil-
les ba sert på det kli nis ke bil det og di rek te vi-
sua li se ring av epi glott is (9). In stru men te ring 
og ma ni pu le ring i luft vei ene kan for ver re si-

tua sjo nen og bør unn gås. Prø ve ta king fra 
svelg/epi glott is kan være van ske lig og ri si ka-
belt og skal der for kun ut fø res hos in tu ber te 
pa si en ter. Pa si en ter med mis tenkt epiglottitt 
skal umid del bart inn leg ges i sy ke hus og føl-
ges av intubasjonskompetent per so nell (ane-
ste si sy ke plei er el ler ane ste si le ge).

Den vik tig ste akutt be hand lin gen er å sik re 
luft vei er. Stri dor in di ke rer at in ter ven sjon kan 
bli nød ven dig (3, 4, 6–8, 10), og in tu be ring an-
be fa les om dia me te ren i luft vei en er mer enn 
50 % re du sert (11). Ri si ko en ved for søk på di-
rek te el ler in di rek te la ryn go sko pi må vur -
deres nøye. Den ne pro se dy ren kan ut lø se 
spas me i luft vei ene og gi rask for ver ring. Pa-
si en ter med tru et luft vei skal in tu be res via 
flek si belt skop i vå ken til stand. Der som dett e 
ikke lyk kes og si tua sjo nen er kri tisk, ut fø res 
nødtrakeotomi/koniotomi. De fles te voks ne 
kla rer seg uten in tu be ring, men skal over vå-
kes nøye i sy ke hus (3, 4, 6, 7, 10).

Det for ven tes vekst i ca. 50 % av mik ro bio lo-

gis ke prø ver ved epiglottitt (6). Stan dard em-
pi risk be hand ling hos voks ne er cefotaksim 
in tra ve nøst 1 – 2 g × 3 i døg net (12). Til in ten siv-
pa si en ter kan man vur de re til legg av klinda-
mycin in tra ve nøst 300 mg × 4 (12). Be hand ling 
med ste ro i der og bron ko di la ta to rer har usik-
ker ef ekt, men ad mi nist re res van lig vis om 
det ikke fore lig ger kon tra in di ka sjo ner. Be-
hand lings for lø pet kan kom pli se res av luft-
veis ob struk sjon, ab scess dan nel se med nekro-
tisering el ler se kun dær in fek sjon (1, 6). Mor ta-
li te ten hos voks ne er lav (8). Ved rik tig hånd-
te ring og be hand ling over le ver ma jo ri te ten 
av pa si en te ne uten sen ska der.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 27.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 16.6.2020, 
 godkjent 29.6.2020.

Video på tidsskriftet.no
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Flek ker i ben mar gen

MR-bil det av venst re kne vi ser flekk-
vi se for and rin ger med lavt T1-sig-
nal i ben mar gen.

En tid li ge re frisk kvin ne i 70-åre-
ne kom til MR-un der sø kel se av venst re kne på 
grunn av et halvt år med smer ter i kne et, spe-
si elt ved kne ling og trap pe gang. MR-un der sø-
kel sen vis te en de ge ne ra tiv meniskruptur, 
som sann syn lig vis kun ne for kla re pa si en tens 
symp to mer. I til legg var det flekk vi se for and-
rin ger i ben mar gen.

Små sig nal va ria sjo ner i ben mar gen er ikke 
et uvan lig funn, men i det e til fel let var fun net 
mer ut alt enn nor malt. Fun net var også til 
ste de på øv ri ge MR-se kven ser og ga mis tan ke 
om at det kun ne fore lig ge syk dom med af ek-
sjon av ben mar gen. Pa si en ten ble hen vist til 
fast le gen for vi de re ut red ning. CT-un der sø -
kelse av bryst kas sen, bu ken og bek ke net med 
in tra ve nøst kon trast mid del vis te for stør re de 
lym fe knu ter i mesenteriet og leverhilum samt 
let for stør ret milt.

Pa si en ten ble hen vist til he ma to log. Ben-

margs bi op si vis te 30 % mo no klo na le plas ma-
cel ler (lamb da-let kje der). I se rum ble det 
 på vist 32,8 mg/l (re fe ran se om rå de 6,70 – 22,4 
mg/l) frie kappa-lett kje der og 1  170  mg/l 
(8,30 – 27,0 mg/l) frie lamb da-let kje der, som er 
for en lig med mye lo ma to se.

Pa si en ten fikk be hand ling med lenalidomid 
og dek sa me ta son med god par ti ell  re spons. 
Be hand lin gen måt e imid ler tid av slut es, da 
hun i for lø pet fikk på vist an nen syk dom, som 
hun døde av halv an net år et er at MR-bil det 
ble tat.

Bi funn på ra dio lo gis ke un der sø kel ser er 
ikke uvan lig, men de fles te er uten kli nisk be-
tyd ning. I noen til fel ler, som det e, er bi fun net 
al vor li ge re enn til stan den som før te til un der-
sø kel sen. Det er også tid li ge re rap por tert om 
til fel dig funn av he ma to lo gisk syk dom ved 
bil led dia gnos tikk (1).

Pa si en tens på rø ren de har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len 
blir pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 7.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 20.3.2020, 
 godkjent 26.5.2020.
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Kryss va li de ring  
– å ana ly se re da ta ene på kryss og tvers

Ofte løn ner det seg å un der sø ke 
ting på kryss og tvers, spe si elt 
hvis noe sy nes å være for godt 
til å være sant. Kryss va li de ring 
vur de rer den sta tis tis ke mo del
len ved å prø ve den på nytt i det 
sam me da ta sett et.

Sta tis tis ke me to der skal pre sist ana ly se re da
ta ene i din studie.Vi bru ker de sam me da ta ene 
både til å be reg ne re sul ta ter og vur de re hvor 
god ana ly sen er. Da kan den sta tis tis ke mo del
len bli for godt til pas set ak ku rat våre data og 
der med fun ge re dår lig i en gjen tatt stu die. For 
å være helt sik ker bur de vi gjen tatt den  samme 
stu di en man ge gan ger og re pe tert be reg nin
ge ne på nye data fra dis se. Hel dig vis fin nes det 
sta tis tis ke knep som kan spa re oss alt dett e 
ar bei det. Vi kan bru ke de sam me da ta ene 
gjen tatt e gan ger på en smart måte for å un
der sø ke repeterbarheten (1). I jo stør re grad 
noe kan re pe te res, des to mer kan vi sto le på 
re sul ta tet.

Kryss va li de ring
Hvis vi vil bru ke det sam me da ta sett et til både 
en ana ly se og en vur de ring av repeterbarhe
ten, er en en kel løs ning å dele da ta ene i to: 
den ene del en til den sta tis tis ke ana ly sen og 
den and re del en til å un der sø ke om re sul ta 
tene lar seg re pe te re med nye data. Dett e er 
deltut valgva li de ring (split-samp le val i da tion) 
(fi gur 1a). Me to den er en kel, men har sine 
ulem per. Vi får bare brukt halv par ten av da 
taene til de sta tis tis ke be reg nin ge ne. Hvor dan 
da ta ene de les i to, kan lett på vir ke re sul ta te ne, 
spe si elt i små ut valg. En bedre stra te gi kan 
være å bru ke mes te par ten av da ta ene til den 
sta tis tis ke be reg nin gen, og der ett er prø ve den 
ut på en gjen væ ren de rest av «ubruk te» data. 
Dett e kan vi så gjen ta fle re gan ger, og hver 
gang ta ut en ny del av da ta sett et for å va li  dere 
den sta tis tis ke ana ly sen med «ubruk te» data. 
F.eks. kan vi dele ut val get i ti like sto re de ler 
og bru ke ni av de le ne til be reg nin gen og den 
siste del en til å prø ve den ut. Gjen tar vi dett e 
ti gan ger, tar ut en ny del for hver gang og 
opp sum me rer re sul ta tet fra de ti re pe ti sjo 
nene, har vi ut ført ti gan gers kryss va li de ring 
(10-fold cross-val i da tion). Kryss va li de ring er en 
vi de re ut vik ling av deltut valgva li de ring, og 
gir mer sta bi le re sul ta ter (fi gur 1b). Den mest 
«eks tre me» va ri an ten er tauténkryss va li de

ring (leave-one-out cross-val i da tion). Da tar vi 
ut én ob ser va sjon og ut fø rer den sta tis tis ke 
be reg nin gen på de res te ren de da ta ene. Der 
etter prø ver vi ut be reg nin gen på den ene ute
latt e ob ser va sjo nen og gjen tar det hele inn til 
alle ob ser va sjo ne ne er tatt ut én gang (2).

Når bør vi bru ke kryss va li de ring?
Kryss va li de ring, el ler and re me to der for va li
de ring, er spe si elt vik tig for sta tis tis ke mo del
ler om pro gno sen el ler dia gno sen til en pa 
sient, så kal te pro gno stis ke el ler dia gnos tis ke 
mo del ler. Framinghamri si ko skå ren, som 
esti me rer ti års ri si ko for hjer te og kar syk dom 
til en per son ba sert på al der, kjønn og uli ke 
ri si ko fak to rer, er et vel kjent eks em pel på en 
pro gno stisk mo dell (3). Den beste sta tis tis ke 
mo del len er ikke nød ven dig vis den som pas
ser best til da ta ene som er brukt til å be reg ne 
mo del len, men den mo del len som fun ge rer 
best for and re el ler frem ti di ge pa si en ter. Ved 
å ut fø re kryss va li de ring un der sø ker vi repe
terbarheten og om mo del len fun ge rer for 
and re pa si en ter enn de i vårt da ta sett. Kryss
va li de ring el ler and re me to der for in tern va
li de ring, f.eks. bootstrapping (4), bør være et 
mi ni mum (5). Noen gan ger er re sul ta te ne for 
gode til å være san ne. Da er kryss va li de ring 
spe si elt vik tig.

In tern va li de ring er ikke  
eks tern va li de ring
Selv om kryss va li de ring er vik tig for å eva  luere 
repeterbarheten til en sta tis tisk ana ly se, har 
den og and re me to der for in tern va li de ring 
sine be grens nin ger. I små ut valg gir den usik
re re sul ta ter, som i mind re grad lar seg ge ne
ra li se re. Dess uten er det vik tig med en viss 
stør rel se på ut val get som skal va li de re mo del
len. Der for er tauténkryss va li de ring ikke all

tid an be falt, da det kan gi et for op ti mis tisk 
inn trykk av repeterbarheten (6).  Ge ne relt sett 
kan ikke kryss va li de ring gjø re et lite ut valg 
stort, ei hel ler gjø re et ikkere pre sen ta tivt ut
valg re pre sen ta tivt. En hver sta tis tisk ana ly se 
gir in for ma sjon om da ta ene, gitt de res be
grens nin ger (7). En eks tern va li de ring gjen
nom at and re re pro du se rer stu di en, er all tid 
den beste kva li tets sik rin gen.
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Fi gur 1  a) Deltut valgva li de ring de ler da ta ene i to – én del til be reg nin gen og én til va li de rin gen av den sta tis 
tiske ana ly sen. b) Ti gan gers kryss va li de ring de ler da ta ene i ti – ni de ler til be reg nin gen og én til va li de rin gen 
– og re pe te rer dett e ti gan ger med en ny del tatt ut til va li de rin gen for hver gang.
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FR A L A BO R A TO RI  ET

Le ge mid del bruk kan gi uven te de funn  
ved rus mid del ana ly se i urin

Det er vik tig å kjen ne til alle 
 muli ge år sa ker til funn av rus
mid ler i urin. I den ne ar tik ke len 
vil vi pre sen te re hvor dan bruk  
av le ge mid ler som in ne hol der 
am fe ta min og mor fin, kan lede 
til uven te de ana ly se funn som 
ikke tren ger å skyl des side mis
bruk.

Tid li ge re ble rus mid del ana ly se i urin i sy ke
hus of test gjort med uspe si fik ke im mu no lo
gis ke me to der, men de se ne re år har spe si 
fikke kromatografiske me to der i stør re grad 
tatt over, noe som har gitt mu lig het for å på
vi se stof er som er til ste de i lave kon sen tra
sjo ner. Hos pa si en ter som bru ker le ge mid ler, 
kan ut slag på slike rus mid del ana ly ser for ven
tes, og det er vel kjent at be hand ling med am
fe ta min hol di ge pre pa ra ter, som sær lig bru kes 
mot ADHD, vil gi ut slag på am fe ta min, mens 
mor fin hol di ge pre pa ra ter vil gi ut slag på 
mor fin. Der som det på vi ses met am fe ta min 
hos en prø ve gi ver som bru ker am fe ta min 
som le ge mid del, har dett e tra di sjo nelt blitt 
sett på som be vis for il le galt side mis bruk, 
mens på vis ning av ko de in hos en prø ve gi ver 
som bru ker mor fin, har blitt sett på som be vis 
for til leggs inn tak av eks em pel vis Pa ral gin 
 for te. De siste åre ne har vi ved vårt la bo ra to 
rium ob ser vert at be hand ling med am fe ta
min og mor fin (Dol con tin) også kan gi ut slag 
på ana ly se av hen holds vis met am fe ta min og 
ko de in, og dett e kan være vik tig å kjen ne til 
når slike prø ver for tol kes.

På vis ning av met am fe ta min  
hos prø ve gi ve re som bru ker am fe ta min 
som le ge mid del
Am fe ta min fin nes i le ge mid le ne Adderall, 
 Attentin, Dexamfetamine og Meta mina, mens 
prodruget lisdeksamfetamin, som om dan nes 
raskt til am fe ta min, fin nes i le ge mid le ne Adu
vanz og Elvanse. Am fe ta min om dan nes ikke 
til met am fe ta min, og det er hel ler ikke kjent 
at am fe ta min hol di ge pre pa ra ter in ne hol der 
met am fe ta min, som for eks em pel kun ne ha 

frem kom met un der pro duk sjo nen. Til tross 
for dett e har det tid li ge re blitt pub li sert at 
met amfetaminkonsentrasjoner på inn til 0,5 % 
av am fe ta min kon sen tra sjo nen kan sees i urin 
ved inn tak av am fe ta min som le ge mid del, 
uten at noen sik ker år sak er kjent (1) (ta bell 1). 
Ved å gjø re ra ce misk ana ly se av urin prø ven 
kan det be kref tes at lave kon sen tra sjo ner av 
met am fe ta min ikke stam mer fra il le ga le inn
tak. Am fe ta min og met am fe ta min frem kom
mer i il le ga le be slag som et racemat av rundt 
50 % Ram fe ta min (levoamfetamin, venstre
dreiende) og 50 % Sam fe ta min (deksamfeta
min, høyredreiende). Am fe ta min hol di ge lege
mid del pre pa ra ter in ne hol der nær 100 % Sam
fe ta min, bort sett fra Adderal, som in ne hol der 
75 % Sam fe ta min og 25 % Ram fe ta min. Der
som den lave kon sen tra sjo nen av met am fe ta
min be står av nær 100 % Smet am fe ta min, er 
det svært sann syn lig at dett e stam mer fra det 
le ga le inn ta ket av am fe ta min. Vår er fa ring er 
at kon sen tra sjo ner av met am fe ta min på rundt 
0,1 % av am fe ta min kon sen tra sjo nen kan sees i 
for bin del se med le ga le am fe ta min inn tak. 
 Av hen gig av på vis nings gren se for met  amfe ta
min vil det der for kre ves svært høye am fe ta
min kon sen tra sjo ner for at kon sen tra sjo nen 
av met am fe ta min skal ut gis som po si tiv.

Vi vil også min ne om at Parkinsons syk dom
me di si nen selegilin (Eldepryl) gir funn av 
Rmet am fe ta min og Ram fe ta min i urin. Dett e 
skyl des at Rmet am fe ta min er en me ta bo litt 
av selegilin. Met am fe ta min om dan nes vi de re 
til am fe ta min, og kon sen tra sjo nen av am fe ta
min er i dis se til fel le ne for ven tet å være la ve re 
enn kon sen tra sjo nen av met am fe ta min.

På vis ning av ko de in hos prø ve gi ve re 
som bru ker mor fin
Ko de in er ikke en me ta bo litt av mor fin, men 
det er tid li ge re pub li sert at ved pro duk sjo nen 
av mor fin kan små meng der ko de in dan nes, 
og dett e kan re sul te re i funn av ko de in i urin 

på et nivå inn til 1 % av kon sen tra sjo nen av 
mor fin (2) (ta bell 1). Vi har ob ser vert dett e i 
noen få sa ker ved vårt la bo ra to ri um: Pa si en ter 
som står på høye do ser Dol con tin, får på vist 
lave kon sen tra sjo ner av ko de in i urin, uten at 
kodeinholdige pre pa ra ter er inn tatt.

Kon klu sjon
Ved te ra peu tisk bruk av høye do ser am fe ta
min vil på vis ning av met am fe ta min i urin i 
svært lave kon sen tra sjo ner kun ne være for 
enlig med le ge mid del bru ken, mens til sva 
rende lave kon sen tra sjo ner av ko de in kan sees 
ved te ra peu tisk bruk av mor fin. Dett e er vik tig 
å kjen ne til, slik at det ikke feil ak tig kon klu de
res med side mis bruk.
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Tabell 1  Oversikt over urinfunn som kan sees ved bruk av amfetamin og morfin som legemiddel.

Legemiddel Forventet funn i urin Mulig funn i urin

Adderall, Aduvanz, Attentin, 
Dexamfetamine, Elvanse, 
Metamina

Amfetamin Metamfetamin (< 0,5 % av 
amfetaminkonsentrasjonen) (1)

Dolcontin Morfin Kodein (< 1 % av morfinkon-
sentrasjonen) (2)
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Hum le sus og an nen 
 balan se kunst

Som le ge stu dent så Rei dar Tys sen med stu den ter som strev de psy kisk, og har også opp levd selv mord 
blant kol le g er. Det e ble ret nings gi ven de for hans fag li ge en ga sje ment. Nå er pro fes so ren i me di sins ke 
at ferds fag al ler mest opp tat av at le ger må ta bedre vare på seg selv og slap pe mer av.

P ling. Pro fes sor i me di sins ke at ferds 
fag Rei dar Tys sen has entered the 
con fer ence. Et sol brunt an sikt 
om kran set av gut e klip pet hår 
duk ker opp på skjer men.

– Der var du, ja, sier han ener
gisk på av sle pen sør lands dia lekt, nes ten så 
skar rerene ikke mer kes, og smi ler imø te
kom men de.

Si den før s te plan lag te in ter vju av ta le med 
Rei dar Tys sen er ver den snudd på ho det av 
en pan de mi, og det er ikke len ger god la tin 
å mø tes fy sisk for mind re sam funns kri tis ke 
opp drag, som for eks em pel por tret in ter 
vjuer.

– Det e skal nok gå bra, sier han be ro li 
gende. – Vi bru ker vi deo kon fe ran ser hele 
ti den på Uni ver si te tet nå, vet du.

Han bæ rer ikke preg av noe stil le sit en de 
hjem me liv, den ne pro fes so ren med ma ri us

gen ser, men det ville også vært di rek te skuf
fen de. Det e er tross alt en mann som i over 
20 år har fors ket på le gers psy kis ke hel se, og 
som vet mye om hva som skal til for å leve 
ri me lig lyk ke lig som lege. Tys sen inn frir 
for vent nin ge ne.

– Jeg har nok like mye av iden ti te ten min  
i fot bal len som i le ge yr ket og går ikke glipp 
av en ManU el ler Bar ce lo nakamp fri vil lig. 
Fotball har vært vel så vik tig opp igjen nom, 
og ikke minst mye mer so si alt ak sep tert,  
sier han og smi ler. Det gir ikke nød ven dig vis 
so si al kre di bi li tet å være fag lig flink.

Tys sen har ikke på noen måte lagt opp. 
Tvert imot. I fle re år har han hat fas te fot
ball tre nin ger med en gjeng iv ri ge spil le re, 
et er fulgt av fro kost og gode sam ta ler. En av 
tre nings ka me ra te ne er tid li ge re stats mi nis
ter Kjell Mag ne Bondevik.

– Han er jo vir ke lig et for bil de når det 

gjel der åpen het om kring psy kis ke hel se 
utford rin ger. Jeg opp le ver at pa si en ter kom
mer til meg og sier at de har «fåt en Bonde
vik» for å for tel le at de har de pre sjon. Det 
sy nes jeg er vel dig fint!

På ba nen gjø res det imid ler tid ikke unn
tak for gode for bil der. Rei dar Tys sen spil ler 
ikke for å hol de seg i form, men for å vin ne.
– Er du god?

– Jeg er nok en av de beste, og tar de gode 
lø per ne på tek nikk og stra te gi, sier han 
opp rik tig. Han smi ler bredt. – Jeg har et 
gan ske vel ut vik let kon kur ran se in stinkt.  
Det må man nes ten ha som fors ker.

Kol le g er som strev de
Rei dar Tys sen ble opp tat av le gers psy kis ke 
hel se al le re de som ung stu dent. Han opp 
levde at res surs ster ke med stu den ter slet 
psy kisk al le re de tid lig i stu di e ne. Om sor gen 
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REI DAR TYS SEN

Født 1955

Cand.med., Uni ver si te tet i Bergen 1981

Spe sia list i psy kia tri 1993

Dr.med., Uni ver si te tet i Oslo 2001

Kom mu ne le ge i Troms 1983 – 88

As si stent le ge/over le ge i psy kia tri, Di ke mark 
sy ke hus 1988 – 95

Av ta le prak sis i psy kia tri/psy ko te ra pi 
 Akershus/Oslo fra 1996–d.d.

Sti pen diat/før s te ama nu en sis/pro fes sor I, 
Av de ling for me di sins ke at ferds fag,  
Uni ver si te tet i Oslo 1995–d.d.

Le der, Av de ling for me di sinsk at ferds vi ten
skap, Uni ver si te tet i Oslo 2011 – 19

og nys gjer rig he ten det vek ket i ham, ble 
av gjø ren de for ret nin gen kar rie ren hans 
skul le ta.

– Et par med stu den ter ble inn lagt det 
før s te året vi had de pre kli nisk prak sis.  
Det ble ty de lig for meg at in tel lek tu el le 
res sur ser ikke var det sam me som fø lel ses
mes si ge res sur ser. Vi fikk jo høre at vi var så 
flin ke, be ga ve de og pri vi le ger te. Det er ikke 
nød ven dig vis noen for del når man sli ter. 
Kan skje skjøn ner de rundt for sent at man 
tren ger hjelp, und rer han.

Se ne re skul le han også opp le ve å mis te 
kol le g er.

– I lø pet av et par år, rundt slut en av stu 
diet og like et er, opp lev de jeg at tre me di si
ne re jeg kjen te tok li vet sit. Jeg var gan ske 
nær to av dem. Det har nok på vir ket meg.

Han blir stil le.
– Som ung kom mu ne le ge i Troms opp 

levde jeg kol le g er som var gan ske stres set, 
og skrev al le re de i 1987 en ar tik kel i Ut pos
ten om ut brent het blant le ger. Så fikk vi  
i Le ge for en in gen i Troms be søk av Oto 
SteenfeldtFoss, som var både psy kia ter  
og all menn me di si ner. Han in spi rer te  
meg til å for føl ge te ma et le gers men ta le 
hel se. I 1995, da jeg had de job bet et par år 
som spe sia list i psy kia tri, kom jeg over en 
sti pen di at stil ling hos pro fes sor Per Vag lum 
ved Institut for me di sins ke at ferds fag. 
Den ne var jeg så hel dig å få, for tel ler han 
en ga sjert.
– Og da var vei en sta ket ut?

– Jeg li ker å un der vi se og å prate med 
pa si en ter og stu den ter. Jeg opp le ver vir ke lig 
at jeg har hav net på ret hylle. Det får jeg 
høre av kona også.

Han hum rer.

Le gers psy kis ke hel se
Si den 1993 har han én dag i uken dre vet  
en av ta le prak sis i psy kia tri og psy ko dy na
misk psy ko te ra pi. Ma jo ri te ten av pa si en te ne 
er le ger selv. Han er fa rer at man ge le ger 
neg li sje rer egne pla ger i for lang tid. Når  
de en de lig opp sø ker le gen, vil de ofte ikke 
til kjen  negi at de selv er lege.

– Det skjer åpen bart noe med oss i lø pet  
av stu di et og yr kes li vet i for hold til hjelp
søkingsatferd, sier han og tar en ten ke pau se.

– Stu den ter er ofte lit hy po kond ris ke  
i star ten av stu di et, for så å ba ga tel li se re 
egne pla ger når de er blit le ger. Pa si en ter  
er «de and re», vi le ger kan lik som ikke bli 
syke. Vi blir så opp tat av å hjelpe and re at  
vi glem mer oss selv. Det er en far lig over 
level ses stra te gi, un der stre ker han.

Tys sen har også egen er fa ring med å gå  
i te ra pi.

– Selv gikk jeg i egen te ra pi like et er se pa
ra sjo nen fra min før s te kone, og opp lev de 

det som vel dig nyt ig. Det før te til at mye  
falt på plass hos meg, og jeg skul le vir ke lig 
øns ke at fle re le ger opp søk te hjelp. Vi le ger 
læ res lit opp til å un der tryk ke egen usik ker
het. Vi går inn i en rol le der man skal vir ke 
sik ker, og kan bli for le det til å tro at det  
å være sår bar er et ut rykk for svak het. Psy
ko lo ge ne stil ler mye ster ke re i for hold til  
å for stå at de har egen sår bar het, sier han, 
og ut bry ter: – Egent lig er det jo fan tas tisk  
å være pa si ent, å bare kun ne ta imot!
– Hva opp sø kes du of test for i din kli nis ke 
prak sis?

– Det er mye re la sjo nel le pro ble mer.  
Noen kan ha van s ker for å tolke and res 
sig na ler, noe som blir pro ble ma tisk i man ge 
job ber. El lers er det mye de pre sjon samt 
per son lig hets pro ble ma tikk, som ofte  
er un der kjent. Det er mer som lar seg 
 be hand le enn man tror! Noe som er bra  
i le ge yr ket, er at det er mye team ar beid, 
sånn at man ikke blir stå en de så mye ale ne, 
sier han og blir stil le.
– Hva skal vi pas se oss for?

– Man ge har vært opp tat av å iden ti fi se re 
ri si ko fak to rer. Er de in di vi du el le el ler stress 
og ar beids re la ter te? Beg ge de ler kan vir ke 
inn, men bak grunn og in di vi du el le fak to rer 
er nok de stør ste ri si ko fak to re ne for al vor 
lige psy kis ke pro ble mer, som al vor lig de pre
sjon, sui ci da li tet og rus pro ble mer. Ar beids
mes si ge fak to rer er vik ti ge for opp le vel se av 
stress, let e re angst og de pre sjon og ut brent
het. Ne ga ti ve livs hen del ser og pro ble mer 
hjem me spil ler inn, og ofte er det sum men 
av fle re fak to rer som gjør at be ge ret blir for 
fullt, for kla rer han.

Tys sen for tel ler at det gjer ne er i over
gangs fa ser at vi er spe si elt sår ba re.

– Star ten av le ge stu di et er en kre ven de 
pe ri ode. Man be gyn ner i jobb, skal etab le re 
seg et nyt sted el ler få barn. Ikke så an ner 
ledes enn for alle and re yr ker, egent lig, 
for kla rer han.

– Det som er an ner le des, er at vi job ber 
mye. Selv om det i en norsk stu die blant 
sy ke hus le ger i 2011 kun var én av fem  
som sa at de job bet mer enn ni ti mer  
dag lig og én av fire som had de til ste de vakt 
mer enn 60 ti mer per må ned, tror jeg det  
er vel dig mye un der rap por te ring av ar beids
tid.

– Mit inn trykk er at man ge fø ler de bur de 
ha greid ar beids opp ga ve ne på kor te re tid. 
Dess uten er vi le ger vant til å jobbe hardt 
hele sko le lø pet. Det har sin pris, alt så. Det 
har det.

Han blir al vor lig.
– Man ge greier ikke å leg ge fra seg job ben. 

De blir le ger 24/7. Det ser jeg hyp pig hos 
lege pa si en te ne i prak si sen min. De som 
all tid må ha en «ryd dig pult» for å kob le ut, 
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de sli ter. Det er jo ikke mu lig å være helt  
a jour i en le ge jobb, tror jeg.

Egen psy kisk hel se i le ge stu di et
Tys sen skul le gjer ne hat mer fo kus på 
 egen hel se i le ge stu di et. Stu den te ne læ rer  
for lite om egen sår bar het og det å ta vare  
på seg selv gjen nom et liv som lege, me ner 
han.

– Stu den te ne sav ner tid til selv re flek sjon  
i stu di et. Det er hele ti den fo kus på pa si en 
tene, men hva med oss? Le ger står i vel dig 
mye fælt. Det er un der kom mu ni sert hva 
le ger for hol der seg til av smit e, vold, død  
og alt man skal tåle. I USA er det nå mer 
fo kus på selv for stå el se i stu di et. Ut brent het 
er et vik tig tema, og stu den te ne læ rer blant 
an net me di ta sjon.

Le ger er et er hans me ning ret og slet  
for pro duk ti ve og bør i stør re grad ta seg  
tid til å gjø re slet es in gen ting.

– Vi le ger har noe å hen te på å trene  
oss opp til å gjø re in gen ting, til bare å la 
hum la suse og ikke skul le noe som helst 
an net enn å være en dag. Det er fak tisk ok  
å si at i dag har jeg lyst til å gjø re in gen ting. 
Det e er det godt fag lig be legg for, iføl ge 
Tys sen.

– Det er når vi dag drøm mer at vi bru ker 
hjer nens «rest ing sta te net work», når vi er  
i flyt. Ved angst og de pre sjon ser vi at det 
skjer ne ga ti ve end rin ger i de net ver ke ne.

Han sy nes ikke le ger er spe si elt gode til  
å ta vare på seg selv, og me ner at det først  
og fremst ram mer det so si a le li vet. Selv  
er han be visst på å dyr ke det so si a le, og 
are na ene er man ge. Han er gift, har to barn 
og to bar ne barn. Han hen ter de små i bar ne
ha gen én dag i uken. Barn doms kom pi se ne 
er fort sat nære, og ek te pa ret er mye ute og 
tref er ven ner.

– Ak ku rat nå er det li vet lit på hold, men 
vi had de bak gårds be søk av barn og bar ne
barn i går. På to me ters av stand alt så, for sik
rer han.

– Kona er en ty pisk by dame og glad i alle 
by ens til bud. Vi er mye ute på re stau rant  
og uli ke kul tur til bud. Sånn set er det jo en 
for del å bo på Ma jor stua.

Han smi ler lit.
– Hun ga meg egent lig ikke noe valg, 

skjøn ner du. Jeg har to barn fra før s te ek te
skap. Det var en for ut set ning at vi skul le  
bo i As ker, slik at de kun ne vok se opp der. 
 Av ta len var at vi skul le flyt e til ba ke til byen 
se ne re. Og sånn ble det. Hun er ikke spe si elt 
glad i fri lufts liv, sier han, og ler.

Selv var han et ekte na tur barn. Fa ren hans 
var fra Finn sko gen og glø den de opp tat av 
na tur og dy re liv. Bio lo gi har vært en in te
resse så len ge han kan huske.

– Vi fei ret net opp sølv bryl lup, ut bry ter 
han, og stem men løf ter seg fle re hakk.  
– Dess uten er det jo kort vei til Uni ver si te tet. 
Det er jo også en stor for del!

An sik tet ly ser opp. Gi og ta.

Opp skrif ten
Kart leg gin ger av le gers til freds het har vist  
at nors ke le ger har blit mind re for nøy de  
de siste ti åre ne. Rei dar Tys sen me ner at 
tids press er en vik tig år sak, og at mye for 
sakes på vei en når pro duk sjons kra ve ne blir 
for høye.

– Pas se li ge jobb krav og ikke for stor jobb–
hjemuba lan se er av av gjø ren de be tyd ning 
for å være lyk ke lig i job ben som lege. Hvis 
det blir for mye kon flikt mel lom fa mi lie liv 
og ar beids liv, blir man na tur lig nok mind re 
til freds, fast slår han.

Han un der stre ker også vik tig he ten av et 
godt ar beids mil jø og god kol le ga støt e.

– Det e er blant fak to re ne vi kan på vir ke 
selv, sier han, og leg ger til: – Men det er 
en kel te ting vi ikke kan gjø re så mye med, 
som per son lig hets trekk. Å skå re for høyt  
på sår bar het, for eks em pel, er en ulem pe  
i man ge le ge job ber, for kla rer han.

– De har det nok let e re, de som har en 
mer av slap pet hold ning. Å være plikt opp fyl
len de er et suk sess kri te ri um tid lig i kar rie
ren, men se ne re kan det bli en stress fak tor.
– Man bi ter seg selv i ha len?

– Vi har i NORDOCstu di e ne vist at det er  
to per son lig hets di men sjo ner som pre di ke

Oi, det er jo fullt av mark, sier Rei dar Tys sen og ler, et er å ha tat en stor bit av ep let i par ken uten for Gau stad. – Men det er jo ikke far lig, sier han, og tar noen bi ter til.  
Alle foto: Kris tine Lin de bø

«Det stu den te ne sav ner  
i stu  diet, er tid til selv re flek
sjon. Det er hele ti den fo kus  
på pa si en te ne, men hva med 
oss, lik som?»

«Pas se li ge jobb krav og ikke  
for stor uba lan se mel lom jobb 
og hjem er nok av av gjø ren de 
be tyd ning for å være lyk ke lig  
i job ben som lege»
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rer opp levd stu die stress og ar beids stress. 
Det ene er sår bar het, el ler nev ro ti sis me, som 
også hand ler om selv kri tikk og lav selv til lit. 
Det and re er kon troll el ler sam vit ig hets full
het. Det er høy ere nivå av nev ro ti sis me blant 
de kvin ne li ge stu den te ne. Det har sam men
heng med blant an net angst og de pre sjon 
og er nok en un der kom mu ni sert år sak til  
at det er mer sy ke fra vær blant kvin ner enn 
blant menn, uav hen gig av ut dan nel se og 
so sio øko no misk sta tus. Sam ti dig kan noe 
sår bar het, nev ro ti sis me og selv kri tikk være 
en dri ver for økt pre sta sjon, for kla rer han, 
og le ner seg frem, tet på skjer men.

– Det er imid ler tid in gen sam men heng 
mel lom ob ser ver te fer dig he ter (i for eks em
pel kom mu ni ka sjon med pa si en ter) og 
selv rap por ter te fer dig he ter. Vi ser sta dig at 
noen av de mest selv kri tis ke stu den te ne er 
de som pres te rer best. De som me ner de er 
svært gode til å kom mu ni se re med pa si en 
tene, og kan skje har for mye selv til lit, er 
fak tisk de man ser gjør det dår ligst, for tel ler 
han.
– Stu den te ne stre ver også mer enn tid li ge re?

– Vi har gjort en stu die der vi sam men lik
ner før s te års stu den te ne nå og for 20 år 
si den. Det rap por te res om mye mer angst  
og de pres si ve symp to mer blant kvin ner nå 
enn tid li ge re. Det er i tråd med sam funns 
utvik lin gen for øv rig. Fra vær av so si al støt e 
er ne ga tivt, og det å ha kon takt med gam le 
ven ner vi ser seg å være vik tig. Sam ti dig 
sø ker fle re hjelp enn før, hel dig vis.
– Hva vet vi om per son lig hets trekk hos 
 nors ke le ger?

– Ge ne relt er det gjort få stu di er der le ge
stan den sam men lik nes med and re pro fe 

sjoner, men som man ge and re sko le flin ke 
skå rer de nok høyt på kon troll og det å være 
sam vit ig hets full. Nors ke le ger skå rer imid
ler tid la ve re på sam vit ig hets full het enn for 
eks em pel an sat e i po li ti et. I po li ti et er det 
også mind re grad av sår bar het og nev ro 
tisisme enn blant le ge ne, og mer ut ad vendt
het, som er et guns tig per son lig hets trekk 
med hen syn til men tal hel se. Som grup pe 
bæ rer nok po li ti folk preg av å ha «sun ne re» 
per son lig het enn det le ger har, sier han  
og ler.

«Den gode lege»
Tys sen har blant an net vært med for fat er på 
en ar tik kel der føl gen de ble opp sum mert: 
«Våre funn ty der på at le ge ne me ner at det  
å være en god lege hen ger tet sam men  
med en fag lig de di ka sjon som øker vil jen  
til å strekke seg både i for hold til til ste de 
værel se på jobb og ef ek ti vi tet i pa si ent 
arbeidet, uav hen gig av om sten dig he te ne.»
– Le ger stil ler ri me lig høye krav til seg selv?

Han nik ker gjen kjen nen de.
– Pro fes sor Ole Berg sa på et le del ses kurs 

for man ge år si den at han und ret seg over  
at man ge av de fag lig dyk ti ge le ge ne han 
kjen te, selv ut mer ke de og ver dens kjen te 
fors ke re, var for bau sen de selv kri tis ke og 
had de li ten selv til lit med hen syn til egen 

per son lig het. Jeg tror li ke vel at de fles te 
le ger har ri me lig bra tro på seg selv rent 
fag lig. Men selv bil de og selv til lit er av hen gig 
av fle re ting. Selv til lit opp ar bei der du deg 
også som part ner, venn, for el der, at du er 
dyk tig i id ret, mu sikk el ler an net. Her tror 
jeg det skor ter lit for man ge le ger. Når de 
job ber så lan ge da ger, blir det mind re tid  
til fa mi lie og so si alt liv.
– Hvor plas se rer du deg selv i det e land 
skapet?

– Jeg li ker å ar bei de og har far lig høy 
 ar beids ka pa si tet. Jeg strek ker meg langt  
for pa si en te ne. I 1980åre ne job bet jeg in nen 
all menn me di sin, som da var en ny spe sia li
tet. Vi stre bet et er å opp fyl le KOPF (kon ti 
nuer lig, om fat en de, per son lig og for plik 
tende)ide a let over for pa si en te ne, sier han 
og smi ler lit av egne am bi sjo ner på den 
ti den.

– Det er jo et gan ske høyt ide al, som i sin 
yt er ste kon se kvens kan føre til ut brent het, 
men jeg har nå greid meg ri me lig bra så 
langt.

– Kona er flink til å hol de meg i øra. Jeg 
had de dess uten en gan ske tra vel rek tor far 
som lær te meg at det å hol de seg i fy sisk 
form og ta seg en mid dags lur var sunt.  
Det vil jeg i grunn an be fa le, sier han, mens 
an sik tet lø ser seg opp i et varmt smil.

Ute skin ner sola. Rei dar Tys sen er snart  
på vei ut i sko gen for å høre fug le ne kvit re 
og hum le ne suse.

ANNE KATH RINE SE BJØRN SEN
annekaths@hotmail.com
Spe si al en he ten BUP Syd
Oslo uni ver si tets sy ke hus

«Som grup pe bæ rer nok   
po liti folk preg av å være  
mer se lek tert på ‘sun ne re’  
per son lig het enn det le ger er»
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Mor gen stell på Studenterhjemmet i Ho mans by en i 1920, hvor også Sver re Sørs dal bod de. Det var trang bodd  
og slett ikke gra tis, men med full for plei ning var plas se ne på hjem met svært ett er trak tet. El lers var man hen vist 
til pri vat rom ut leie og til en del pen sjo na ter av ulik kva li tet. Øko no mi en var ofte av gjø ren de. Foto: Anders Beer 
Wil se / Oslo Museum

Æsculap, stu dent hver dag 
og en gull klok ke

Hva er sam men hen gen mel lom Æsculap og en gull klok ke? Jeg har en gull klok ke. Et lom me ur, et 
ar ve styk ke. Fine sa ker, IWC Schaff hau
sen, klok ke nes RollsRoyce, må vite.  
Jeg fikk den da jeg be gyn te å stu de re 
me di sin i 1956. Si den har den lig get i en 
skuff. Det er noe uhyg ge lig over den. 

Jeg fry ser litt på ryg gen hver gang jeg ser 
klok ken.

Gull uret med den kunst fer di ge tall ski ven 
har noe å gjø re med Æsculap, me di sin stu
dentt ids skrif tet som ble grunn lagt i 1920  
og der med fei rer ju bi le um i år. Sam men  hen
gen mel lom klok ken og Æsculap har re le
vans for dem som les te bla det for hund re år 
si den, for dem som le ser bla det i dag, og for 
dem som le ser stu dent bla der i sin al min ne
lig het. Nå skal jeg for tel le litt om hvor for.

Da Æsculap ble grunn lagt, var mål grup
pen i ho ved sak me di sin stu den te ne i ho ved
sta den. Det var den gang om lag 600 av dem. 
Ved å be ta le års abon ne ment for ti ut ga ver  
til kr 2,50 el ler kjøpe en kelt ut ga ver for 35 øre 
hos Nor li i Uni ver si tets ga ten kun ne de lese 
ar tik ler om f.eks. stu di ets for tre de lig he ter. 
Stu die kri tikk var nok ofte på sin plass. Noen 
skrev til svar, ir ri ter te seg over en kel te pro fes
so rer, for fatt et be und ren de epist ler om 
and re pro fes so rer og pre sen ter te ak tua li te
ter av ulikt slag. Ar tik ler om in ter ne krang
ler fikk plass inn imel lom fag lig stoff og 
nytt ig stu die in for ma sjon. Det stu den ti ko se 
inn hol det av teg ner et både tett, ak tivt og 
også tri ve lig mil jø.

La oss anta at Æsculaple ser ne i 1920 had de 
en me di an al der på 23 år, med en viss spred
ning. Det vil si at de var født i åre ne rundt 
1897. Til sva ren de ville le se re anno 1930 være 
født rundt 1907, også nå med en al ders spred
ning, som blant an net skyld tes stu die for hol
de ne. Had de stu dent kul le ne i de før s te ti 
åre ne i Æsculaps his to rie hatt en lyk ke lig 
ung doms tid og roar ing twen ties med char le
ston og jitt er bug? El ler en tid med tyn gen de 
be kym rin ger om det mes te?

La oss ta noen eks emp ler. Span ske sy ken 
had de nett opp ska ket opp sam fun net. Var 
den gått upå ak tet hen? Hvor dan tak let 
stu den te ne de so si a le føl ge ne av den før s te 
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ver dens krig, med po li tisk og øko no misk 
uro? Hvor dan var de bak den ytre mas ken, 
bak inn leg ge ne og det vi el lers kan lese om 
dem i Æsculap? Hvor dan had de de det – 
egent lig?

Pa ra dok salt nok vet vi at skil lig mer om 
noen av de før s te ge ne ra sjo ne ne av fer dig 
ut dan ne de le ger i Norge, de i rik tig gam mel 
tid, enn vi vet om ett er føl ger ne, le ge stu den 
tene for hund re år si den. Det kom mer av at 
da le gen Frantz Cas per Kiær (1835 – 93) satt e  
i gang å lage de før s te ut ga ve ne av Norges 
læ ger (1, 2), sam let han også inn opp lys nin ger 
om syk dom mer som had de ram met le ge ne 
og de res fa mi lie. Dett e kan le ses i bio gra fi ene, 
men Kiær selv døde før han fikk be ar bei det 
det som et forsk nings ma te ria le. Elin Olaug 
Ros vold har imid ler tid gjort dett e i ett er tid 
(3). Hen nes kon klu sjon er at le ge ne på slutt en 
av 1800tal let ofte var tyn get av egen syk dom 
og at de had de en hel se mes sig yr kes ri si ko 
som også gjaldt de res fa mi li er.

Na tur lig nok var in fek sjo ne ne det sto re 
spø kel set. De fles te prak ti se ren de le ger var 
nær mest kon stant ut satt for smitt e fra sine 
pa si en ter. Det er verdt å mer ke seg at dett e 
viss te de me get godt om. Med åpne øyne tok 
de en kal ku lert ri si ko gjen nom sitt yr kes valg 
og ar beid.

Noen gløtt inn i me di sin stu dent li vet  
i 1920åre ne har vi li ke vel. For eks em pel:  
Da over le ge Sver re Sørs dal (1900 – 96) fra 
Gjøvik var død, fant hans datt er Ran di Sørs
dal (f. 1937) noen plast po ser med gam le brev. 
Dis se had de Sørs dal gjen nom fle re tiår fra 
stu die da ge ne av skre vet til sin mor, en ken 
In ge borg Schjerv heim Sørs dal (1867 – 1962), 
som bod de i hans fø de by Ha mar og som 
om sorgs fullt had de tatt vare på bre ve ne. 
Noen av dem stam mer fra Sørsdals tid som 
le ge stu dent i Kris tia nia/Oslo i åre ne 1919 – 27. 
Dett e sam men fal ler i tid med Æsculaps 
før s te år. Bre ve ne er en his to risk kil de som 
be skri ver me di sin stu di et in nen fra.

De for tel ler hvor dan Sørs dal og hans 
ven ner had de det og om hvor dan de opp 
levde stu dent li vet. Bre ve ne er tran skri bert 
og pub li sert (4). De er var me og per son li ge, 
noen så pri va te at de ikke er pub li sert. Sørs
dals mor var ty de lig vis en slags øko no mi for
val ter for søn nen, så kor re spon dan sen in ne
hol der mye om pen ger.

Sver re Sørsdals brev hand ler om en stu

dent hver dag som in ne holdt mye po si tivt  
og mor somt. Det var fes ter, tea ter be søk og 
stra ba si ø se ski tu rer i Nord mar ka. Sørs dal 
var imid ler tid ikke noen gjen nom snitt lig 
stu dent. Han had de ster ke and re in ter es 
 ser og et al ter ego som topp id retts ut øver  
i da ti dens po pu læ re sport: bok sing. Dett e 
om ta les for øv rig al le re de på side 6 i før s te 
Æsculaput ga ve fra 1920. Det var den gang 
åpen bart in gen me di sins ke be ten ke lig he ter 
med å be dri ve den bars ke spor ten bok sing. 
Sørs dal del tok i de olym pis ke le ker i 1920, 
1924 og 1928. Men først og fremst var Sørs dal 
me di sin stu dent.

Me di sin stu di et i Oslo var åpent før 1940. 
Alle som var kva li fi sert for å stu de re ved 
Uni ver si te tet, kun ne kom me inn. Ut si lin gen 
skjed de un der veis, stort sett ved at folk strøk 
til eks amen. Det var over fyl te au di to ri er og 
lan ge ven te lis ter for å kom me med på ob li
ga to ris ke kurs og kli nisk tje nes te, selv sagt 
ver st de før s te stu die å re ne, før fra fal let. 
Dett e har ty de li ge lik hets trekk med hva 
man ge nors ke le ger med ut dan ning fra 
ut lan det har opp levd, også i ny ere tid. Det 
var så van ske lig at gan ske man ge sim pelt
hen ga opp, hop pet av og be gyn te med noe 
an net. Det var en kamp å hen ge med.

Så var det øko no mi en. I mel lom krigs ti den 
mått e de som ikke var fra ho ved sta den og 
kun ne bo hjem me, selv skaff e seg hus og 
mat, da som nå. Det kos tet. Det fan tes in gen 
lå ne kas se. Alt det øko no mis ke mått e ord nes 
in di vi du elt og pri vat, og det kun ne ofte bli 
ma gert. Hjem rei ser ble det ikke så man ge av, 

hel ler ikke for dem som var fra nær om rå det. 
Sørsdals fø de by Ha mar, for eks em pel, var 
langt unna den gang.

Man ge had de også hel se be kym rin ger.  
Fra vin ter og vår må ne de ne 1921 er det in gen 
brev fra Sørs dal i sam lin gen. Da var han 
nem lig hjem me på Ha mar, syk med pleu ritt, 
sann syn lig vis av tu ber ku løs type. Til ba ke  
i Kris tia nia opp søk te han indremedisinpro
fessor Pe ter Fred rik Holst (1861 – 1935), ble 
un der søkt og fikk re sept på jod pre pa ra tet 
Jodvasogen, som han skul le smø re på brys
tet mor gen og af ten. Han skrev hjem at han 
hå pet at i alle fall tro en på me di si nen skul le 
hjelpe. I 1920åre ne var tu ber ku lo se be hand
ling fort satt en van ske lig sak, ofte med 
uvisst ut fall. Med Sørs dal gikk det bra, han 
ble frisk og fikk blant an net en spek ta ku lær 
kar rie re som kir urg i Var dø un der den 
 an nen ver dens krig, og ble 96 år (5).

Men det gikk ikke bra for alle. Me di sin  stu
den ter, sy ke plei e re og and re in nen hel se ve
se net ble sta dig ut satt for an grep av for skjel
li ge syk dom mer, også den fryk te de tu ber ku
lo sen. Smitt e var egent lig ikke til å unn gå. 

Sver re Sørs dal i bok se kamp mot Otto von Po rat (1903 – 82) på Bis lett sta di on i Oslo i 1928. Foto: Hen rik sen & Steen / 
Na sjo nal bib lio te ket

«Jeg fry ser litt på ryg gen hver 
gang jeg ser klok ken»

«Had de stu dent kul le ne i de 
før s te ti åre ne i Æsculaps his to
rie hatt en lyk ke lig ung doms
tid og roar ing twen ties med 
char le ston og jit ter bug?»
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Hel se ri si ko en som Kiær had de skre vet om, 
var fort satt der, hver dag, også når det gjaldt 
tu ber ku lo se. Noen stu den ter døde av dett e 
un der stu di et, and re i ung al der ett er på. 
Blant den eld re ge ne ra sjo nen lun ge le ger var 
det fle re som fikk både in ter es sen for lun ge
fa get og noe av sin kom pe tan se fra egen 
er fa ring som tu ber ku lo se pa si ent.

Det er noe ved dett e som er slå en de, nem lig 
at li vet gikk sin gang uan sett – selv om hel se
trus le ne var al vor li ge og al le steds nær væ ren
de. Syk dom og død var der hele ti den som en 
del av li vet, men ble ikke snak ket så mye om. 
Tvert imot ser det ut til at det å snakke vekk 
og å for tren ge har vært en ut bredt mest rings
tek nikk som vi hø rer lite om i dag.

Per son lig tror jeg at de som opp lev de 

po lio mye litt epi de mi en i 1950 – 51 (6), er de 
fore lø pig siste som har følt på krop pen eld re 
ti ders ek si sten si el le syk doms angst slik den 
kun ne arte seg for tid li ge re ge ne ra sjo ner – 
inn til ko ro na pan de mi en i 2020 vek ket his to
ri en til live.

Nå er vi til ba ke ved gull klok ken i skuf  
fen. Vi er også til ba ke ved Æsculaps le se re  
i 1920åre ne. I min egen fa mi lie var det fle re 
som dro til ho ved sta den i mel lom krigs 

tiden, be gyn te på høy ere ut dan ning og 
lev de sine enk le stu dent liv på sam me tid 
som stud.med. Sørs dal. Også over dem lå 
tu ber ku lo se trus se len som en mørk sky. Min 
far, som ble cand.real., var syk med tu ber ku
løs pleu ritt i ett år. Han men te at han var 
blitt smitt et på et av Uni ver si te tets kje mi la
bo ra to ri er un der stu di et. Dett e året for tal te 
han ald ri noe fra. Ikke ett ord. En god ka me
rat av ham som stu der te me di sin, døde kort 
tid ett er stu di et på grunn av tu ber ku lo se.

Det sies at tu ber ku lo se er en so si al syk
dom, slik at det går best med dem som le ver 
på li vets sol si de. Det stem mer nok på grup
pe ni vå, men hjel per ikke nød ven dig vis 
en kelt pa si en te ne.

En fett er av min far var fra en gan ske 
vel stå en de del av fa mi li en, ene barn og med 
for vent nin ger knytt et til seg. Han stu der te 
me di sin i 1920åre ne, sam ti dig med Sørs dal. 
Den ne min slekt ning fikk tu ber ku lo se. Hans 
mor også. Med dem gikk det ikke godt. 
Skogs luft skul le være så bra for tu ber ku lø se, 
het det, så fa mi li en flytt et fra lei lig he ten på 
Oslo Vest til en villa på en roms lig tomt med 
gran trær, lys og luft i Hol men koll åsen, like 
ved de sto re sa na to ri e ne. Det hjalp ikke. 
Fjel luft skul le være enda bedre. En hytt e på 
Usta os et ble inn kjøpt. Det hjalp hel ler ikke. 
Både me di sin stu den ten og mo ren døde av 
tu ber ku lo se. Far i hu set, min grand on kel, 
satt ale ne igjen. Han kutt et ut alt, reis te til 
Ta hi ti i Stil le ha vet og ble der i fle re år.

Det var av dø de stud.med. Larsens gull ur 
fa mi li en så føl somt be stem te at jeg skul le 
arve da det var min tur til å be gyn ne på 
me di sin stu di et og lik som skul le brin ge 
for vent nin ge ne vi de re – et min ne om tu ber
ku lo sen og om stu den ten som mått e gi tapt.

Le ser ne skjøn ner hvor for jeg lar klok ken 
lig ge i skuff en.

Gjen nom lang tid var det tra di sjon at me di si nstu den te ne i Oslo dro på eks kur sjon til Bergen for å se på lepra 
  pa si en ter og lære mer om syk dom men. At dis se ut fluk te ne gjer ne også had de et so si alt as pekt, kan nep pe be nek
tes. Her sees en stu dent grup pe på «lep ra tur» i 1925 un der en tog stopp i Hal ling dal. Fo to gra fen er ukjent, men 
bil det til hør te Sver re Sørs dal (7).

ØI VIND LARSEN
oivind.larsen@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus ved Institutt for hel se og sam
funn, Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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for smit te fra sine pa si en ter»
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Di gi ta le fore les nin ger
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Hva går tapt når stu den te ne får fore les nin ger pre sen tert 
gjen nom hver sin skjerm?

Jeg var uhel dig med før s te un der vis nings dag som me di sin stu dent. 
Bus sen min kom ald ri, og fore le se ren var om trent halv veis ut i sin 
åp nings fore les ning da jeg, helt uer fa ren med hvor dan man stil le 
sni ker seg inn (el ler bedre: hol der seg uten for), gikk inn ho ved dø ra 
like ved ka te te ret. Fore le se ren stop pet opp og så an kla gen de på meg, 
før han fort sat e un der vis nin gen. Den lil le yd my kel sen bi dro sann
syn lig vis til at jeg se ne re i stu di et sjel den gikk inn i en fore les ning 
som had de be gynt.

Den ne vå ren slip per uer far ne stu den ter å opp le ve det sam me, 
et er som ko ro na vi rus pan de mi en har ført til en akut di gi ta li se ring 
av un der vis nin gen. Me di sin stu dent Vic to ria Schei har tid li ge re 
skre vet om hvor dan det var å være stu dent un der den ne om velt nin
gen, og vekt la sær lig kon se kven se ne av å mis te prak tisk un der vis
ning (1). I skri ven de stund har me di sin stu den te ne fåt gå til ba ke til 
kli nisk un der vis ning og prak tis ke kurs (med smit e vern til tak), men 
fore les nin ger og det mes te av øv rig teo re tisk un der vis ning skjer fort
sat di gi talt. Det er en bedre si tua sjon for stu den te ne, men jeg og 
mine un der vis nings kol le ga er fryk ter at stu den te ne ta per på å fort
set e å få teo re tisk un der vis ning gjen nom en skjerm, sam men lik net 
med å være i et fy sisk au di to ri um.

I rol len som fore le ser øns ker jeg å få stu den te ne til både å lære  
og å for stå fag stof et, sam ti dig som de blir over be vist om at den 
ak tu el le un der vis nin gen er re le vant for det vi de re yr kes li vet, ikke 
bare først kom men de eks amen. Jeg for sø ker å over fø re min en tu 
siasme for fa get slik jeg hus ker gode un der vi se re fra min egen stu
die tid gjor de, men har er fart at di gi ta le fore les nin ger vir ker smit e
fore byg gen de på mer enn hu ma ne vi rus.

En vik tig grunn, me ner jeg, er at til hø rer ne ikke ser fore le se ren, 
men kun lys bil de pre sen ta sjo nen. Der med får ikke til hø rer ne med 
seg fore le se rens ges ti ku le ring el ler mi mikk. Sam ti dig har de fles te 
stu den te ne slåt av sit eget ka me ra, slik at vi som fore le ser mis ter 
stu den te nes sub ti le, ube viss te re ak sjo ner på fag stof et som pre sen te
res. Vi får hel ler ikke med oss stu den te nes let e de an sikts ut rykk idet 
de skjøn ner et fag lig po eng, el ler iv ri ge stu den ter som vil ha en mer 
dypt gå en de fag lig dis ku sjon i pau sen. Rik tig nok kan stu den te ne 

stil le spørs mål i en di gi tal chat, men det er noe ufull kom ment med 
kom mu ni ka sjo nen når man ikke ser an sik ter. Re sul ta tet er at det 
blir van ske li ge re å ka lib re re tem po og fag lig nivå et er hva stu den 
tene fak tisk får med seg.

Et an net tap ved di gi ta li se rin gen er stu den te nes be gren se de 
 mu lig het til å kom mu ni se re seg imel lom før og et er un der vis nin
gen. Man ge len på fag lig og so si al in ter ak sjon tror jeg kan gjø re 
størst ska de tid lig i stu die lø pet, før stu den te ne har etab lert kon takt 
med hver and re. Jeg er ikke ale ne om å fryk te at di gi tal un der vis ning 
kan øke fra fal let av stu den ter (2).

Sam ti dig er det for de ler med di gi ta le fore les nin ger, for eks em pel 
mu lig he ten til å frem leg ge og høre fore les nin gen uav hen gig av 
lo ka li sa sjon. Når fore le se ren al le re de har en mik ro fon for an seg,  
er det også let e re å gjø re opp tak, slik at stu den te ne kan høre på det 
i et er kant når de øns ker. Min er fa ring er at stu den te ne har be nyt et 
seg av mu lig he te ne det e gir: Noen vel ger å flyt e «au di to ri et» til 
hyt a, høre på fore les nin gen på buss tu ren hjem, el ler – be dømt ut 
ifra bak grunns ly de ne – stil le meg spørs mål til fore les nin gen sam ti
dig som hen står og be ta ler i mat bu tik ken.

Jeg er fort sat usik ker på om jeg skal ta sist nevn te som en for nær
mel se, men spørs må let fra stu den ten var svært re le vant og bar preg 
av at hen had de fåt med seg det som ble sagt. Li ke vel ten ker jeg det 
er et tegn og eks em pel på en hver dag hvor vi mul ti tas ker og egent
lig ikke er til ste de i det vi hol der på med. Ved di gi ta le fore les nin ger 
sit er man at på til med en Pandoras eske av di strak sjo ner i form av 
en da ta ma skin el ler mo bil.

Det er enda uklart hvor dan ko ro na vi rus pan de mi en vil ut vik le  
seg el ler inn vir ke på un der vis nin gen i Norge, ikke bare for me di sin
stu den ter. Fle re for be re der seg på mer lang va rig bruk av di gi ta le 
løs nin ger og fjern un der vis ning, mens and re ar gu men te rer for fy sisk 
un der vis ning med bruk av munn bind blant alle stu den ter (3). Jeg 
hå per det ikke går lang tid før stu den ter og fore le se re er til ba ke  
i au di to ri et. Ikke for di jeg vil ret e an kla gen de blikk til forsentkomne 
stu den ter, men for di jeg tror stu den te ne er mer men talt til ste de  
i et fy sisk au di to ri um. I til legg tror jeg stu den te ne ta per både fag lig 
og so si alt ved å ikke ha de na tur li ge mø te plas se ne før, mel lom og 
et er fy sisk til ste de væ ren de fore les nin ger.

FRE DE RIK EMIL JUUL
f.e.juul@medisin.uio.no
er ph.d.sti pen diat ved Kli nisk ef ekt forsk ning,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let.
Foto: Jon Olav Nes vold

«Jeg for sø ker å over fø re min en tu si as me for 
fa get, men har er fart at di gi ta le fore les nin ger  
vir ker smit te fore byg gen de på mer enn 
 humane vi rus»

«Jeg tror stu den te ne er mer men talt til ste de  
i et fy sisk au di to ri um»
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SPR ÅKSPALTEN

Det bør hete St. Olav’s Uni ver si ty Hospital  
på eng elsk

I 78 forsk nings ar tik ler ble det eng elsk
språk li ge nav net for St. Olavs hos pi tal 
skre vet på 13 uli ke må ter. Det of  si el le 
nav net ble ikke brukt i det hele tatt.

Nav net på St. Olavs hos pi tal ble dis ku tert  
i Tids skrif tets språk spal te i 2017 (1, 2). Kort 
tid et er fat et sy ke hus le del sen ved tak om  
at or det hos pi tal fra da av skul le skri ves  
med li ten – og ikke stor – h, i tråd med  
van lig nor mert skri ve må te. Det ful le  
nav net er St. Olavs hos pi tal HF, Uni ver si 
tetssyke hu set i Trondheim (3).

På eng elsk er den of  si el le skri ve må ten  
St. Olavs hos pi tal, Trondheim Uni ver si ty Hos
pital (3). Før s te ledd er alt så til sy ne la ten de 
nor mert på norsk og and re ledd på eng elsk. 
Når vi skal om ta le sy ke hu set på eng elsk,  
får vi et di lem ma: Skal vi ly dig bru ke det 
of   sielle nav net el ler fak tisk føl ge kor rekt 
 eng elsk ret skriv ning?

Skrift språk har uli ke kon ven sjo ner for 
hvor dan egen navn skal skri ves. På norsk 
skri ves nor malt bare den før s te bok sta ven  
i et egen navn med stor bok stav. Eks em pel vis 
he ter det Norges forsk nings råd, ikke Norges 
Forsk nings råd. Eng elsk har and re kon ven sjo
ner. Der skri ves alle inn holds ord med stor 
for bok stav, slik at det eng els ke nav net blir 
The Re search Council of Norway. År sa ken til 
den ne va ria sjo nen er i all ho ved sak his to
risk, og det va ri e rer også hvor strenge slike 
kon ven sjo ner er in nen for et skrift språk.

Det of  si el le nav net bru kes ikke
Vi har gåt gjen nom alle eng elsk språk li ge 
pub li ka sjo ner fra 2018 ved kli nik ken der  
en av oss er an sat. Sy ke hus nav net ble skre
vet på 13 uli ke må ter. Hvor man ge gan ger 
ble det of  si el le nav net be nyt et? In gen. 
Men før s te ledd St. Olavs hos pi tal ble brukt 
én gang ale ne og and re ledd Trondheim 
Uni ver si ty Hospital én gang ale ne (ta bell 1). 
Da vi også un der søk te pub li ka sjo ne ne fra 
2019, lyk tes vi å finne kun én opp fø ring fra 
sam me kli nikk der kor rekt sy ke hus navn  
ble be nyt et.

År sa ke ne til at det of  si el le nav net på 
sy ke hu set ikke bru kes, kan være fle re. Noen 
for fat e re er kan skje ikke kjent med at det 
fins et of  si elt eng elsk språk lig navn. Ut fra 
egen er fa ring er skri ve må ten uan set et 
til ba ke ven den de tema når en eng elsk språk

lig ar tik kel skal sen des inn. Di rek tø ren ved 
sy ke hu sets kom mu ni ka sjons av de ling har 
for mid let at de sta dig får hen ven del ser om 
bruk av apo strof og små el ler sto re bok sta
ver (Ma rit Kvik ne, per son lig med de lel se). 
År sa ken til at vi ser så man ge skri ve må ter, 
kan være at det of  si el le nav net opp le ves 
nok så un der lig.

Vår an be fa ling
Hva bør så sy ke hu set hete på eng elsk?  
Ut fra da gens navn ville den enk le løs nin  
gen være å leg ge til en apo strof og gjen 
nomgåen de bru ke sto re for bok sta ver  
i før s te ledd. St. Olav’s Hospital, Trondheim 
Uni ver si ty Hospital ville være gram ma  
tisk kor rekt og en di rek te over set el se  
av det nors ke nav net. Det ville også pas se 
med rå den de nor mer for eng elsk språk li ge 
navn.

Det e nav net fram står li ke vel som en 
pleo nas me, tro lig i enda stør re grad enn  
det nors ke nav net, si den or det Hospital 
bru kes to gan ger. I pub li ka sjo ner er det  
ikke uvan lig at vi i til legg an gir steds navn, 
slik at sy ke hu set en da til blir he ten de  
St. Olavs hos pi tal, Trondheim Uni ver si ty 
 Hospital, Trondheim.

Vi me ner at sy ke hu set på eng elsk bør  
hete St. Olav’s Uni ver si ty Hospital. Det gir  
den kor tes te for men. Det bur de uan set  
ikke være nød ven dig å ha med steds nav net  
i sy ke hus nav net.

SVER RE MY REN-SVEL STAD
s@myrensvelstad.no
er lege i spe sia li se ring i nev ro lo gi ved Av de ling for 
nev ro lo gi og kli nisk nev ro fy sio lo gi ved St. Olavs  
hos pi tal og sti pen diat i nev ro vi ten skap ved Insti 
tut for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap  
og Senter for nev ra le net verk / Kavliinstitut for 
nev ro vi ten skap ved NTNU.

TER JE LOHN DAL
er pro fes sor i eng elsk språk vi ten skap ved Institut 
for språk og lit e ra tur ved NTNU og ved Institut 
for språk og kul tur ved UiT – Norges ark tis ke uni
ver si tet.

LIT TE RA TUR
1 Berntsen EM. Stor el ler li ten for bok stav i sy ke hus

navn? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 382. 
2 Hem E. Er lend Hem sva rer. Tidsskr Nor Legeforen 

2017; 137: 382. 
3 Haugen ASt. Olavs hos pi tal end rer skri ve må ten  

på nav net.  Lest 1.2.2020.

Ta bell 1  Eng els ke skri ve må ter for St. Olavs hos pi tal i 78 pub li ka sjo ner med for fat e re fra Nev ro kli nik ken ved  
St. Olavs hos pi tal i 2018, be gren set til eng elsk språk li ge pub li ka sjo ner som ble vur dert som tel len de re gist re 
ringer i Cris tin. «St.» om fat er skri ve må te både med og uten bruk av punk tum et er «St». To talt 80 opp fø rin ger  
(to av ar tik le ne had de to uli ke skri ve må ter for sy ke hus nav net).

Skrivemåte Antall oppføringer

St. Olavs Hospital 21

St. Olavs University Hospital 21

St. Olav's University Hospital 9

St. Olav's Hospital 8

St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital 7

St. Olav University Hospital 3

St. Olav's Hospital, Trondheim University Hospital 3

University Hospital of Trondheim 3

St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospitals 1

St. Olavs Hospital HF, Trondheim University Hospital 1

St. Olavs hospital 1

St. Olavs University Hospital HF 1

Trondheim University Hospital 1

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital 0

93
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Alvorlige ulykker i et langstrakt land

Norge er et land med store avstander, og i 1917 kunne man ikke bli hentet av helikopter og lagt raskt inn på sykehus hvis det 
gikk galt. Det var ikke uvanlig at legene brukte hele dagen bare på å komme seg til pasienten, og når de først kom dit, kunne 
de bare gjøre det beste ut av situasjonen. Under følger en skildring av to alvorlige ulykker fra nr. 16/1917 (Tidsskr Nor Lægeforen 
1917; 15: 702 – 3).

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

To spiddede mænd  
i samme bygd.

Av H. Meyer
I [en bygd] var en middelaldrende mand 
beskjæftiget med at ta imot høi, som paa  
en løipestreng blev befordret ned til bygden 
fra en utslaat i fjeldsiden. Løipestrengen 
blev spændt med et slags spil, en rund 
træstamme, som ved tapper var fæstet i 2 
opstaaende støtter. Med en jernbrækstang 
gjennem et hul blev stammen dreiet rundt, 
indtil strengen var stram, og blev saa stop-
pet ved at den butte ende av brækstangen 
stod mot jorden, mens den spisse ende raket 
opad og fortil.

Av en nedsusende høibør blev manden 
kastet voldsomt bakover mot brækstangen, 
som gik ind i bakhodet og ut gjennem pan-
den. Han blev med magt trukket av og bragt 
hjem. Der gik straks bud efter mig. Ekspres-
sen hadde 3 gamle norske mil at ro, og jeg 
likesaa langt, saa hele dagen gik med, før jeg 
kom frem. Efter beskrivelsen av læsionen 
ventet jeg at finde ham død; men han levet 
endnu, dypt snorkende i koma. Jeg kunde 

ikke gjøre andet end at forbinde saarene, 
ordne leiet og ta hans urin. Han levet endnu 
i to døgn uten at komme til bevissthet.

En 18 aars gut fra samme bygd var en vinter 
i marken paa ski. Herunder faldt han over  
en avhugget busk, hvis spisse ende stod ret 

tilveirs, og fik denne op gjennem anus. Da  
jeg tilsaa ham, fandt jeg en oprevet anus, og 
utsivende urin viste, at blæren var lædert. Jeg 
la gutten à la vache i sengen, godt støttet av 
puter, la ind en Nelatons kateter à demeure, 
gav ham store doser opium, tilholdt ham at 

«Ekspressen hadde 3 gamle 
norske mil at ro, og jeg likesaa 
langt, saa hele dagen gik med, 
før jeg kom frem»

«Da jeg fik min kateter tilbake, 
hørte jeg, at han var frisk og vel 
fornøiet» Illustrasjonsfoto: Severin Worm-Petersen / Norsk Teknisk Museum

drikke og spise mindst mulig og instruerte 
omgivelserne angaaende stellet.

Jeg saa ham ikke mere; men da jeg fik min 
kateter tilbake, hørte jeg, at han var frisk og 
vel fornøiet.



1387

TID LI  GE RE I  ÆSCUL AP

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  13,  2020;  140

Over iv ri ge små kli ni ke re

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Vi har alle vært der. I et akutt mott ak for å ta opp våre ob li ga to ris ke jour na ler. Noen har kjent på fø lel sen av å være i vei en om 
det er tra velt. And re på kjed som he ten når man sitt er og ven ter på en «pas sen de pa si ent for en stu dent». Kon kur ran sen med 
kullinger om å få den før s te pa si en ten, og med stu den ter på hos pi te ring fra and re uni ver si te ter. Kom mu ni ka sjo nen mel lom 
stu den te ne, le ge ne og sy ke plei er ne er kan skje ikke all tid på topp (Æsculap 1997; 77(3): 9).

Kaos på KAM
Et sta dig til ba ke ven den de pro blem er at 
akutt mott a ket ved Ul le vål sy ke hus over fyl les 
av stu den ter i 9. ter min. KAM ut gjør pa si en
te nes før s te møte med sy ke hu set, og det er 
vik tig at de vi ses den re spek ten de for tje ner. 
Det er der for et pro blem når for man ge 
uer far ne stu den ter hi ver seg over de nyinn
kommede, og på den må ten hind rer sy ke
plei er nes ru ti ne ar beid.

Spe si elt på grunn av én kveld har til lits
man nen på kul let mott att kla ger. Da var  
det hele 7 stu den ter fra 9. ter min i mott a ket, 
hvor av 3 opp tok plass nær inn gangs dø ren 
og hind ret ad koms ten til sy ke plei er nes 
kaf e krok. Vi de re tok 3 stu den ter opp jour
nal, og minst én av dis se snak ket svært høyt. 
Dess uten var en av stu den te ne i vei en der 
han dik ter te på stu dent rom met.

Noe av skyl den må den le gen ta på seg 
som satt e hele 4 stu den ter i gang med jour
nal opp tak. Ved kom men de bur de ha visst  
at det mak si ma le an tall stu den ter til latt er 
tre. Dett e tal let er en de lig, og gjel der en ten 
stu den te ne er der for å ta opp jour nal, føl ge 
en lege gjen nom om rå det el ler for å un der
sø ke om det vir ke lig er tre stu den ter tilstede 
al le re de. En kel te stu den ter har også opp fat
tet det dithen at det er mu lig å snakke med 
sin vei le der, som opp hol der seg på KAM, selv 
om det al le re de er tre stu den ter på om rå det. 
Dett e er ikke til fel le.

Når det er for man ge stu den ter tilstede, 

ska per dett e sto re pro ble mer for akutt mot
ta ket. Det er rap por tert at inn til 4 av sy ke
plei er ne har vært så opp tatt med å tel le 
an tall stu den ter at KAM ikke har hatt res sur
ser til å ta seg av de nye pa si en te ne på en 
skik ke lig måte. De sy ke plei er ne som ikke 
tel ler, blir sta dig for styr ret av at stu den ter  
i for søk på å sni ke i jour nal køen, og tren ger 
seg inn på rom me ne. Dett e fø rer til at EKG
elek tro de ne sjel den blir plas sert rik tig  
i mott a ket (jmfr. prof. Gjes dal).

Vi har stor re spekt for at en kel te stu den ter 
er iv ri ge og øns ker å bru ke mye tid på fa get 
sitt. I pre kli nik ken var dett e upro ble ma tisk. 
Men når de stu den te ne som før bruk te all 

sin tid på å lese Ber ne & Levy (re fe ran se 
boken til fy sio lo gi fore le ser ne) har be gynt  
i kli nik ken, må de lære seg å ta hen syn  
til sine med stu den ter. I kli nik ken er det 
vik tig at alle me di si ner ne får like mye er fa
ring, og det er urett fer dig når en kel tes over
iv rig het går ut over de mer for sik ti ge stu
den te ne.

Hvis ikke si tua sjo nen med hen syn til 
jour nal opp tak i mott a ket bed rer seg, er  
det fare for at KAM må leg ges ned. Dett e er 
noe in gen er tjent med, hver ken pa si en ter, 
sy ke plei e re el ler stu den ter.

Opp gitt stu dent

Dis se tre stu den te ne fra Cpar ti et ble tatt på fersk gjer ning idet de alle be fant seg inne på mott a ket. Dett e  
er strengt for budt, nor malt skal det bare være én fra hvert par ti til ste de om gan gen. Foto: Sy ke plei er, KAM
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ANMELDELSER

Om hu kom mel se og 
hjer ne hel se til fol ket

Boka er et om fat en de pro sjekt der ho ved
mål set in gen er å for mid le siste nyt om hva 
en kan gjø re selv for å få bedre hjer ne hel se 
og be va re hu kom mel sen gjen nom li vet. 
For fat e ren de fi ne rer inn led nings vis mål
grup pen til å være de som er «midt i li vet», 
dvs. mel lom 30 og 60 år. Med and re ord er 
det e en va ri ant av en selv hjelps bok myn tet 

DE MENS BREMS
An dre as Eng vig
God hu kom mel se hele li vet. 
298 s, tab, ill. Oslo: Cap pe
len Damm, 2020.  
Pris NOK 378  
ISBN 9788202629311

på den van lig mann og kvin ne uten spe si el le 
for hånds kunn ska per.

I boka, som er inn delt i 14 ka pit ler, lo ser 
for fat e ren le se ren gjen nom te ma er som 
spen ner fra ner ve cel ler til hjer nens ana to mi, 
til hu kom mel se, de mens og le ve va ner for 
god hu kom mel se.

Eng vig bi drar med det e til å gjø re om fat
ten de ny forsk ning til gjen ge lig i et klart og 
en kelt språk, ofte med bruk av bil der fra 
hver dags li vet. Re sep to rer i ner ve ter mi na ler 
i sy nap se ne blir til fer ge leier, og sy nap se ne 
fun ge rer som et fer ge sam band. Det føl ger 
ofte gode il lust ra sjo ner med for kla rin ge ne, 
selv om dis se gjer ne kun ne vært i far ger for 
å fris ke opp i en el lers nok så grå lay out. Så 
å si samt li ge på stan der og råd har hen vis
nin ger til so lid forsk ning, med en full sten
dig re fe ran se lis te ba kerst i boka. Det for kla
res at vei en til bedre hjer ne hel se ikke be står 
av noen enk le triks, men av man ge sam men
sat e til tak som for ster ker hver and re. Det e 
gjør at den ne selv hjelps bo ken skil ler seg ut 
i en jun gel av like bø ker som ofte er ba sert 
mer på for kyn ning og enk le løs nin ger enn 
på vi ten skap. Det er pris ver dig.

Sam ti dig er det e blit en me get om fat 

tende bok på hele 298 si der (uten om re fe
ran se ne), med nok så de tal jer te be skri vel ser 
som det kre ver en del av le se ren for å for stå. 
Det blir også en del gjen ta gel ser. Si den mål
grup pen er den van li ge mann og kvin ne, 
kun ne inn hol det med for del vært stram met 
opp og kor tet ned.

Bo ken skil ler seg også ut ved at den på 
slut en brin ger inn et sam funns per spek tiv 
på fore byg ging. Eng vig på pe ker at ulik het 
i øko no mi og ut dan nel se på vir ker våre 
mu lig he ter til å dra nyt e av hel se opp lys
ning og til å gjen nom fø re end rin ger i eget 
liv. For fat e ren fore slår at sam fun net må 
set e inn hjernehelsetiltak som sær lig tref er 
de som tren ger det mest. Her kun ne det 
vært på sin plass å si at det mest ef ek ti ve 
til ta ket for bedre hel se, in klu dert hjer ne 
helse, er ut jev ning av den ne ulik he ten på 
are na er uten for hel se ve se net.

Bo ken an be fa les for den al min ne li ge le se
ren som er lit over gjen nom snit et in ter es
sert i hjer ne hel se, de mens og hu kom mel se.

BJØRN LICHT WARCK
Over le ge, Al ders psy kiat risk av de ling
Sy ke hu set Inn lan det

Rein spik ka om 
 anatomi en til sen tral- 
ner ve sy ste met

Centralnervesystemets ana to mi er en læ re
bok i nev ro ana to mi. Mål grup pe ne er me di
sin og odon to lo gi stu den ter.

Boka gir en over sikt lig inn fø ring i fel tet. 
Det er let å finne fram i velavgrensede ka pit
ler, som er rikt il lust rert med bil der, teg nin
ger og ta bel ler. Språket er dansk, men det e 
er ikke noe ve sent lig pro blem for nors ke 
le se re.

CENTRALNERVE- 
SY STE METS ANA TO MI
Martin Fre dens borg Rath, 
Mor ten Møller
305 s, tab, ill. Kø ben havn: 
FADL’s Forlag, 2020.  
Pris DKK 500  
ISBN 9788793590502

Boka gir en over sikt over opp byg nin gen 
til det sen tra le ner ve sy ste met: ut vik ling og 
de cel lu læ re be stand de le ne, der et er hin ner 
og ven trik ler, rygg marg og hjer ne stam me 
og sen so ris ke og mo to ris ke sy ste mer, og til 
slut det au to no me ner ve sy ste met, lim bis ke 
struk tu rer og hjer nens blod for sy ning. For
fat er ne bru ker gjen nom ført la tins ke be teg
nel ser på struk tu rer. Hvert ka pit el har et 
kort fata re sy mé. Ka pit le ne av slut es med 
spørs mål som tes ter om le se ren har fåt 
med seg ho ved po en ge ne i teks ten.

Som tit e len til si er, gir boka nes ten ute  luk
ken de en fram stil ling av sen tral ner ve sy ste
mets opp byg ning og struk tur. For fat er ne 
kom mer kun med noen kor te vur de rin ger 
av uli ke hjer ne om rå ders funk sjon, ho ved 
sake lig mar kert som gult ut he va bok ser. Det 
sam me gjel der kli nis ke eks emp ler, som er 
ut he va med grønt. Jeg skul le gjer ne set at 
for fat er ne i stør re grad in te grer te struk tur 
og funk sjon og at de ga noen fle re kli nis ke 
eks emp ler. Blant an net er funk sjo nen til 
lim bis ke struk tu rer lite om talt. For fat er ne 
nev ner at hip po cam pus er vik tig for hu kom
mel se, men de sier in gen ting om be tyd nin
gen for rom lig orien te ring. Selv sagt må 

for fat er ne ta hen syn til to tal om fan get. Men 
der som for fat er ne had de kos ta på seg noen 
eks tra si der med funk sjo nel le betraktinger 
og kli nisk re le vant stof, ville boka blit mer 
fyl dig og spen nen de å lese.

Hvor for kjøpe den ne boka når det fin nes 
en mye bedre bok på norsk, nem lig Per 
Bro dals Sen tral ner ve sy ste met? Rath og Møl
lers bok er inn delt som en blå ko pi av Brodal 
sin, med de sam me ka pit le ne, og en del av 
il lust ra sjo ne ne lig ner til for veks ling. Min 
vur de ring er at det e er en grei inn fø ring 
i hjer nens ana to mi, men kunn ska pen om 
sen tral ner ve sy ste met har fåt en ri ven de 
ut vik ling de sei ne re åra, slik at struk tur nå 
i stør re grad kan knyt es til funk sjon. Et er 
min me ning er det å kun ne hos te opp ana
to mis ke de tal jer ikke noe mål i seg selv. 
Ana to mi en blir vik tig først når den kan knyt
tes til nor mal funk sjon og pa to lo gi. I mot set
ning til Brodal kla rer ikke Rath og Møller 
den ne opp ga ven.

VI DAR GUN DER SEN
Over le ge, Nev ro lo gisk av de ling
Sek sjon for be ve gel ses for styr rel ser
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

Ødelegger 
 rusmidlene  
livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har 
opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og 
psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling. 

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en? 
Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no 
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud 
om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som 
kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

NILS EIDE
Micrometastasis in uveal me la no ma-rel e vance for dor-
mancy. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Eide 
dis pu te rer for gra den dr.philos. Dis pu tas 17.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Gus tav Stål ham mar, 
Karolinska Institutet, Stock holm, Sve ri ge, Michael 
H. Foers ter, Augenarztgemeinschaftspraxis, Berlin, 
Tysk land, og Emilia Kerty, Uni ver si te tet i Oslo.

ØY STEIN KALS NES JØR STAD
A study of structu re-func tion re la tion ships in wet 
age-re lated macular de gen er a tion and chiasmal com-
pres sion. Promises and pitfalls of im ple menting op ti cal 
co her ence to mo grap hy in the ma na ge ment of a dis ease 
pri mar i ly af ect ing eith er the out er or the in ner re ti na. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
21.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Michael Larsen, Rigshospi
talets Øjenklinikk, Kø ben havn og Københavns Uni
ver si tet, Dan mark, Dor di Aust eng, Øye av de lin gen, 
St. Olavs hos pi tal og Norges tek niskna tur vi ten ska
pe li ge uni ver si tet, og Mona Kristiansen Beyer, Det 
me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mor ten Carstens Moe og Jo han Arild 
Evang.

TAYYABA QU RES HI
Ele ments of glutamate and GABA re cyc ling at the 
 sy nap se. Ut går fra Institutt for me di sins ke ba sal fag. 
Dis pu tas 27.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: David Krantz, Uni ver si ty  
of Ca li for nia, Los Angeles, USA, Brian Billups, Aust
ra li an Na tio nal Uni ver si ty, Au stra lia, og Ca mi la 
Vi cen cio Esguerra, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Far rukh A. Chaudhry.

BEN JA MIN LAS SEN LYKKEDRANG
Complications af ter craniotomy for brain tu mors. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
28.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anil Nan da, Rutgers  
New Jersey Med i cal School, USA, Do ro thee Miel ke, 
GeorgAugustUniversität, Gött in gen, Tysk land,  
og Mor ten Carstens Moe, Institutt for kli nisk me di
sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tor stein R. Me ling og Ei rik Hel seth.

SOCHEAT CHENG
Med i ca tion mis use and de pend ence among hos pi tal-
ized ol der pa ti ents: Cross-sec tion al stu dies fo cusing on 
pre scribed cen tral ner vous sy stem de pres sants. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 7.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Lo renz Van der Lin den, 
Uni ver si ty Hospital Leu ven, Bel gia, Anett e Hy len 
Ran hoff, Uni ver si te tet i Bergen, og An ners Ler dal, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Chris to fer Lund qvist.

STEI NAR TRAAE BJØRK HAUG
Al co hol-re lated alterations of the gut mi cro bi al flo ra. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
8.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Phi lip pe de Timary, Univer
sité catholique de Louvain, Bel gia, Jon Flor hol men, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, 
og Siri Ros toft, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Jør gen Va leur.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

RANADIP CHOWD HU RY
Vi ta min D sta tus and child health, growth, and neuro-
development. Ut går fra Institutt for glo bal hel se  
og sam funns me di sin. Dis pu tas 12.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ke til Stør dal, Uni ver si te tet  
i Oslo, Gee ta TrilokKu mar, Uni ver si ty of Delhi, 
 In dia, og Anne Hatl øy, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Tor A. Strand, Su ni ta Taneja og Ing rid 
Kve stad.

AN DREA MEL BERG
Glo bal Policies and the Pro vi si on of Birth Care in 
 Bur ki na Faso. Ut går fra Institutt for glo bal hel se  
og sam funns me di sin. Dis pu tas 20.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Clai re Wendland, Uni ver
si ty of Wis con sin, Ma di son, USA, Hel le Sa muel sen, 
Uni ver si te tet i Kø ben havn, Dan mark, og As lak 
As lak sen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ka ren Ma rie Moland, Thor kild Tylleskär 
og Ab dou laye Hama Dial lo.

CA MIL LA JAC QUE LINE HAN SI NE NOR MAND
Car di ac Resynchronization Ther a py (CRT): Pa tient 
 Se lec tion and Guide li ne Ad her ence. An Anal y sis  
of CRT Prac tice in Eu ro pe Based on the Eu ro pean 
Society of Cardiology CRT Sur vey II with 11 088 pa ti ents 
in 42 coun tries. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 
4.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Finn Gus tafs son, Uni ver
si te tet i Kø ben havn, Dan mark, Lars Gul le stad, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Hei di Grundt, Uni ver si te tet 
i Bergen.
Vei le de re: Ken neth Dick stein og Nigussie Bo ga le.
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PH.D.-DISPUTASER

BJØRG JO HAN NE WARØ
As pects of ear ly Par kin son’s dis ease – Odor Identifi -
cation, Im aging Cha rac te ri stics and Can cer in 
LRRK2 mutation car ri ers. Ut går fra Institutt for 
nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 
27.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Heinz Reich mann, Univer
sitätsklinikum, Technische Universität Dres den, 
Tysk land, Arn ulf Hest nes, Vestfold sen tral sy ke hus, 
og Tora Bonnevie, Institutt for nev ro me di sin og 
be ve gel ses vi ten skap, Norges tek niskna tur vi ten
ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Jan Aas ly og Asta Hå berg.

ANDERS NI KO LAI ÅS BERG
Mi grai ne and musculoskeletal complaints: The as so cia-
ti on with mor tal i ty. Ut går fra Institutt for nev ro me di
sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 27.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Eli se Klouman, Fjell strand, 
Jo nas Minet Kin ge, Uni ver si te tet i Oslo og Folke
helseinstituttet, og Tore Wergeland Mei sing set, 
Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Knut Hagen og Lars Ja cob Stov ner.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

IDA KA RIN TYLLESKÄR
Naloxone for opio id over do se – Phar ma co log i cal 
as pects and dosing in clin i cal prac tice. Ut går fra Insti
tutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk. Dis pu tas 
21.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ti mo thy J. Coats, Uni ver si ty 
of Lei ces ter, Stor bri tan nia, Ida Ro bert sen, Uni ver
si te tet i Oslo, og Sig ne Eli sa beth Ås berg, Norges 
tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Arne Kris ti an Skul berg, Ola Dale, Lars 
Pett er Bjørnsen og Linn Gjer sing.

UNI VER SI TE TET I TROMSØ
Norges ark tis ke uni ver si tet 
https://uit.no/tav la

MICHAEL STYLIDIS
Clin i cal cha rac te ri stics, echocardiographic indi ces  
of heart fail ure and mor tal i ty in a ge ne ral pop u la tion. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
21.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ta tia na Kuz net so va, 
 De part ment of Car dio vas cu lar Sciences, Fac ul ty 
of Medicine, Uni ver si ty of Leu ven, Leu ven, Bel gia, 
Hel ge Skul stad, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Tor bjørn Wis løff, Institutt 
for sam funns me di sin, Det hel se vi ten ska pe li ge 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke 
uni ver si tet.
Vei le de re: Hen rik Schir mer og David Leon.

ANNA BÅ GEN HOLM
Trau ma radiology in north ern Norway. Ut går fra Insti
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 27.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jim Ma lo ne, Tri ni ty Col le ge, 
Ir land, To ril Skand sen, Norges tek niskna tur vi ten
ska pe li ge uni ver si tet, og Knut Fred rik sen, Institutt 
for kli nisk me di sin, Det hel se vi ten ska pe li ge 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke 
uni ver si tet.
Vei le der: Tor In ge brigt sen.
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JAK JERVELL

Jak Jervell døde 31. juli et er leng re tids 
 syk dom, 88 år gam mel. Han var spe si al le ge  
i en do kri no lo gi og nef ro lo gi på Me di sinsk 
av de ling B, Riks hos pi ta let, se ne re Oslo 
 uni ver si tets sy ke hus, og pro fes sor II ved 
Uni ver si te tet i Oslo. Jak var en ka ris ma tisk 
kunn skaps for mid ler av dia be tes til me di sin
stu den ter og hel se per so nell og spil te en 
av gjø ren de rol le i ut vik lin gen av pa si ent  
perspek ti vet i norsk dia be tes om sorg. I en 

de lig pro gno sen for gra vi di te ter hos dia be
tes pa si en ter. I sine mø ter med pa si en ter 
med dia be tes kun ne han på sit hu mo ris 
tiske spørs mål «Hvor man ge av dere har  
fåt barn med meg?», få man ge hen der  
i væ ret som tegn på ni tid opp føl ging fra 
tid lig svan ger skap til fød sel. I 2009 ble han 
ut nevnt til rid der av 1. klas se av Den Kon ge 
lige Nors ke St. Olavs Orden.

Vi tak ker Jak for hans sto re be tyd ning  
for dia be tes om sor gen i Norge og in ter na sjo
nalt. Jak var en in spi ra tor på man ge plan  
og spen nen de å ar bei de sam men med. Våre 
tan ker går til Eva, barn og bar ne barn.

TORE JULSRUD BERG, JENS BOL LER SLEV, 
KÅRE I. BIR KE LAND, KRIS TI AN F. HANSSEN

manns al der var han lege ved Norsk Dia be 
tiker sen ter og me di sinsk med ar bei der  
i Dia be tes for bun det. Han ini tier te den 
 in ter na sjo na le St. Vin centde kla ra sjo nen,  
en for lø per for na sjo na le og in ter na sjo na le 
hand lings pla ner mot ikkesmit som me 
syk dom mer. Norge ble vir ke lig sat på det 
in ter na sjo na le «dia be tes kar tet» da han var 
pre si dent i den in ter na sjo na le dia be tes fø de
ra sjo nen (IDF) i pe ri oden 1994 – 97.

Jak var en fan tas tisk blan ding av en tra di
sjo nell og en me get mo der ne lege, som la 
vekt på pa si en tens opp le vel se og per spek tiv. 
Han så det som et pri vi le gi um å ar bei de 
med med men nes ker (pa si en ter) med kro
nisk syk dom. Det e per spek ti vet var også 
sen tralt i hans un der vis ning og vei led ning 
av stu den ter.

Et av hans hjer te barn var ar bei det med 
gra vi de med dia be tes på Kvin ne kli nik ken. 
Sam men med pro fes sor Nar ve Moe inn før te 
han en mo der ne om sorg for gra vi de med 
dia be tes. Dis se tid li ge til ta ke ne bed ret be ty

EI VIND  
RAGN HILDS TVEIT

Vår gode kol le ga og venn Ei vind Ragn hilds
tveit døde 30. juli 2020, 76 år gam mel. Han 
voks te opp i Hå lands da len. Et er endt sko le
gang flyt et han til Bergen for å stu de re me di
sin. Han ut vik let tid lig in ter es se for in fek
sjons syk dom mer og valg te spe sia li se ring  
i me di sinsk mik ro bio lo gi ved Hau ke land.  
Da det ble be hov for en mik ro bio log i Øst
fold, flyt et den ny ut dan ne de mik ro  biolo gen 
til Fredrikstad med kone og to små barn.

Ei vind had de en nøk kel rol le i opp byg gin
gen av det mik ro bio lo gis ke fa get i Østfold, 
fra en li ten la bo ra to rie benk til en vel fun ge

bi dro det e til hans gode hel se, han var ald ri 
bor te fra job ben. Det enes te unn ta ket vi kan 
huske, er da han had de parotitmeningit  
og holdt seg hjem me et par da ger.

Le gio nel la ut brud det i Østfold i 2005 sat e 
av de lin gen og Ei vind på en vik tig prø ve. 
Av de lin gen had de kun en en kel urinanti
gentest til le gio nel la dia gnos tikk, og på kort 
tid måt e dyrk nings me to de, po ly me ra se 
kjede re ak sjons test og antistoffpåvisning 
etab le res. Det e var ana ly ser som få i Norge 
had de er fa ring med. At dia gnos tikk kom så 
raskt i gang, var av gjø ren de for opp kla ring 
av ut brud det.

Fa get, og til syv en de og sist pa si en ten,  
var driv kraf ten for Ei vind i ar bei det. Han 
had de god for stå el se for re kvi ren te nes 
 be hov og var opp tat av at av de lin gen  
skul le le ve re ras ke og nyt i ge prø ve svar.

Ei vind be holdt hele ti den fag lig nys gjer
rig het. Han holdt seg opp da tert også som 
pen sjo nist og møt e hyp pig opp på vår 
in tern un der vis ning. Han lær te oss så mye, 
både som fag per son og med men nes ke.  
Vi min nes vår kol le ga med takk nem lig het.

ANI TA KA NE STRØM, AST RI LER VIK LARSEN, 
JON BIR GER HAUG, JET MUND RING STAD

ren de av de ling ved sen tral sy ke hu set. Han 
var len ge den enes te le gen ved av de lin gen 
og tok hånd om alle opp ga ve ne in nen dia
gnos tikk, ut vik ling, un der vis ning, smit e
vern og ad mi nist ra sjon. Han had de også 
over skudd til forsk ning. På Hau ke land sam
ar bei det han blant an net med bak te rio lo gen 
Re bec ca Lancefield om forsk ning på be ta 
hemo ly tis ke strep to kok ker. I Østfold ble 
ma ge sår bak te ri en Helicobacter pylori 
 ho ved in ter es sen. Han etab ler te en egen 
dyrk nings me to de og sam let et stort an tall 
bakterieisolater som selv forsk nings mil 
jøene i Eu ro pa så på med mis un nel se.

Ei vind til brak te sene et er mid da ger på 
kon to ret med ukens tids skrif ter, gjer ne med 
på føl gen de fag lig på fyll til vår mor gen kaff e, 
og holdt hele ti den liv i in tern un der vis nin
gen. Han del te sin kunn skap med kol le g er 
og var i man ge år fore le ser ved Høg sko len  
i Østfold. En lang rek ke in fek sjons le ger 
min nes også sin side ut dan ning i mik ro 
biolo gi hos Ei vind med stor gle de.

Fa mi li en be tyd de svært mye for Ei vind,  
og han snak ket mye om sine to barn og 
bar ne barn. Han var glad i og stolt av fa mi 
lien sin. Fjell og fri lufts liv var vik tig, og lei lig
he ten på Usta os et ble hyp pig brukt. Kan skje 
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DAG SØR SKAAR

Dag Sør skaar ble født 23. mars 1938 og døde 
8. au gust 2020. Han ble cand.med. i 1967, 
spe sia list i bar ne syk dom mer i 1978 og dr.
med. i 1990. Hans siste stil ling var som over
le ge i barnerevmatologi på Riks hos pi ta let.

Da vi møt es på le ge stu di et i Oslo i 1960, 
var Dag al le re de ver dens vant. Han had de 
vært et år i St. Moritz, truk ket dit av me di si
nen – og også av vin ter spor ten, for Dag var 
en all si dig id rets en tu si ast. Det mest kon 
krete re fe ra tet han ga fra li vet i Sveits, var et 
løy pe skilt: «nur für sehr geübte Skiläufer».  
I un der vis nin gen var det nok dår li ge re glid. 
Fore les nin ger der man ver ken kun ne se el ler 
høre ta le ren, var ikke noen pe da go gisk 
vin ner for Dag.

Før s te stu die år les te vi på Deich man sam
men med slit ne hjem lø se. And re året fikk vi 

Stu den ten Dag holdt seg til Mor gen bla det. 
Le gen Dag, mu li gens mod net på Akademiska 
sjukhuset i Upp sa la, sver get til svenske 
 Da gens Nyheter, «ver dens beste avis».

Vivi og jeg har sat stor pris på det lan ge 
og gode venn ska pet med Dag og Kari, med 
mye hyg ge og lat er. Våre at spre del ser har 
vært fine, og vi har hat stor gle de av våre 
ikke alt for ær gjer ri ge dags tu rer, ofte med  
et his to risk el ler kunst ne risk mål.

De siste åre ne med syk dom har vi dess 
verre mis tet kon tak ten med Dag. Den ne 
sor gen skal ikke skyg ge for gle den. Nå er  
det de hyg ge li ge min ne ne vi skal verne om. 
Det er de som skal hjelpe oss å mest re sor gen.

Våre tan ker går til deg, Kari, og til Er lend, 
Rann veig og Fro de.

PAUL LIN NE STAD

fas te le se plas ser. Da Dag ja get bort en før s te
års stu dent, som spur te hvor for net opp Dag 
skul le ha plass, var sva ret: «Det er best slik». 
Dag var ret på sak med me get kla re opp fat
nin ger. Vi ante nok et visst mis an tro pisk 
trekk, og en gang i stu dent mes sa sa han at 
det mang let en pa ra graf i FNs men nes ke ret
tig hets er klæ ring: ret en til å mis li ke hvem 
man vil. Dag be nyt et seg av den ne ret en, 
men langt hyp pi ge re av ret en til å munt re 
opp sine om gi vel ser.

Dag had de «hug til bokji», men syn tes 
læ re bø ke ne kun ne bli vel tyk ke. Hos Nor li 
be mer ket han, da bok hand le ren vis te fram 
en fyl dig bok, at han ikke var ute et er «bib
lio fil ut ga ven» Dag had de et li den ska pe lig 
for hold til avi ser, nes ten en tvangs mes sig 
kjær lig het, som krev de at alle de avi se ne som 
ble brakt inn i hu set, skul le le ses. Vi hus ker 
høye stab ler med ulest vare. For  delen med 
lag rin gen var at avi se ne – lik år gangs vin – ble 
for ed let, slik at de i nes te om gang in spi rer te 
oss til lan ge og for nøye  lige dis ku sjo ner. 

HAR ALD KRIS TI AN 
 HEG GEN HOU GEN

Det var med stor sorg vi mot ok mel din gen 
om Har ald Kris ti an Heggenhougens død. 
Han ble 80 år gam mel. Vi som var kol le g er 
med ham, hus ker ham med stor gle de.  
Vi min nes Kris ti an, an tro po lo gen med det 
sto re hjer tet.

Kris ti an var en ga sjert i fat ig dom, men 
neske ret ig he ter og hel se. Han ar bei det ved 
Bos ton Uni ver si ty School of Pub lic Health 
(2001 – 09), Har vard Med i cal School og Har
vard School of Pub lic Health (1990 – 2000)  
og Lon don School of Hy gie ne and Tro pi cal 

uvur der lig be tyd ning. Han var en fors ker 
som be ve get seg i fag gren se ne, all tid in ter es
sert i kunn ska pen og syns punk te ne til dem 
han møt e. Han var els ket av stu den ter så  
vel som kol le g er. Han var en for mid ler av  
de sjeld ne, un der vis te med hu mor og inn le
vel se, med tyng de og fag lig au to ri tet, all tid 
med et per spek tiv på fat ig dom og so si al 
ret fer dig het. Han var et fan tas tisk varmt 
men nes ke som var mer opp tat av and res 
styr ke enn sin egen.

De siste åre ne av li vet var Kris ti an syk,  
og døde hos sin dat er i Ca li for nia 12. au gust 
i år. Han er dypt sav net hos oss. Vi sen der 
våre tan ker til Nina, Anne Ma rie og fa mi li en.

Kol le g er ved Senter for in ter na sjo nal hel se  
ved Uni ver si te tet i Bergen

BEN TE MOEN, ASTRUD BLY STAD,  
KA REN MA RIE MOLAND,  
THOR KILD TYLLESKÄR

Medicine (1979 – 90). Han had de en stor 
 vi ten ska pe lig pro duk sjon bak seg og var 
blant an net re dak tør for International 
 En cy clo  pedia of Pub lic Health, et verk i seks 
bind.

Hans eget liv var en klas se rei se. Han ble 
født på Not od den i en vel stå en de fa mi lie  
i 1940, men da for eld re ne ble skilt i 1954,  
dro han med mo ren til Ame ri ka der de lev de 
et liv i tran ge kår. Et er col le ge eks amen  
i 1962 dro han ut i ver den: hai ket tvers over 
USA, lær te spansk i Mexi co og la ut på en 
lang rei se i La tinAme ri ka. En norsk båt  
ga ham skyss til Peru, så dro han til Chi le, 
 Ar gen ti na, Uru guay og Bra sil. Rik på nye 
er fa rin ger og spørs mål kom han til ba ke til 
USA i 1965 for å stu de re ved New School for 
So cial Re search, der han tok sin mas ter grad 
i so sio lo gi. Så fulg te stu di er i an tro po lo gi  
og felt  arbeid blant maya folk i Gua te ma la,  
og den vi ten ska pe li ge kar rie ren var i gang. 
Kris ti an ut før te se ne re lan ge et no gra fis ke 
felt ar beid  
i Ma lay sia og ØstAf ri ka. Mø ter med men nes
ker og sam funn på tre uli ke kon ti nen ter 
for met hans blikk på glo bal hel se og ulik het.

Kris ti an ar bei det på Senter for in ter na sjo
nal hel se i pe ri oden 2000 – 15, og han var av 

Foto: Thorkild Tylleskär
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Ledig fastlegehjemmel ved Øyrane legekontor  
- Arna bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 04.10.2020

To ledige fastlegehjemler ved Gaula legesenter

Gaula legesenter har tre selvstendig næringsdrivende lege-
hjemler. Legesenteret ble etablert i 2014, og kan vise til en 
stabil pasientgruppe. Totalt har legesenteret en listekapasitet 
på 3200 pasienter. Det utlyses nå to ledige fastlegehjemler ved 
legesenteret. 

Fastlegehjemmel 1 (3. gangs utlysning) 
Listekapasitet på 1100 pasienter. Ønsket tiltredelse er snarest. 

Fastlegehjemmel 2 (2. gangs utlysning) 
Listekapasitet på 1100 pasienter.Øsnket tiltredelse 01.11.2020.

Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus 
og er fornuftig utstyrt, samt med moderne laboratorium. Det 
benyttes CGM journalsystem med Pasientsky for time- 
bestilling/elektronisk kommunikasjon og trinnvis for kvalitets- 
sikringsutstyr.

For fullstendig utlysningstekst se kommunens nettside eller 
Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 6. oktober 2020

Parken legesenter er en godt etablert praksis i moderne og ny- 
oppussede lokaler ved Parken kjøpesenter på Skarnes. Lege- 
senteret har i dag 2 fastleger og tilknyttet LIS-1 lege. Lokalene er 
romslige, og det er plass til tre fastleger pluss LIS-1 lege. 

Praksisen er tilrettelagt for funksjonshemmede, er godt utstyrt 
med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og  
bruker CGM allmenn som journalsystem.

Listetak: 1500 og 800 pasienter. Begge listene er fulle og det er 
venteliste

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshavere i 
tråd med gjeldende regelverk. Det kan være mulig å dele  
hjemmel med listetak 1500 pasienter i to.  Kontrakten med  
kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og 
annet relevant lovverk.

Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, 
herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 
0800–1600.
Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Sør-Odal er 
tilsluttet interkommunal legevakt  utenfor ordinær arbeidstid 
lokalisert i Kongsvinger  (sykehusbyggget) – moderne lokaler med 
LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell. 
Offentlig allmennlegearbeid: Det kan tilpliktes kommunal  
bistilling inntil 7,5 timer /uke. Evt veiledningsoppgave LIS- 1 lege

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller 
tilsvarende
Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Søker må være spesialist i allmennmedisin, påbegynt  
spesialisering i allmennmedisin eller forplikte seg til å starte 
spesialisering
Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges

Personlige egenskaper
Omgjengelighet og fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr
Spennende og givende arbeidsoppgaver
Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale 
føringer
Godt samarbeidsmiljø med kommunale helsetjenester

Søknadsfrist: 14. oktober 2020 
Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside:  
www.sor-odal.kommune.no

Sør- Odal kommune har om lag 7900 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. 
Det er kort vei til Gardermoen og èn time til Oslo. Kommunen har 6 fastlegeh-
jemler fordelt på tre legekontorer, og har hatt en stabil legedekning i mange år. 
Fra januar 2021 er det ledig to fastlegehjemler ved Parken legesenter.

Toril Gundersen
Kommunalsjef
Tlf: 48997842
toril.gundersen@sor-odal.kommune.no

Arne Skogholt
Fastlege og kommuneoverlege
Tlf: 95484039
Arne.Skogholt@sor-odal.kommune.no

Fastlønnet ALIS

Vi søker etter lege til 100% utdanningstilling i allmennmedisin. 
Stillingen er fastlønnet. Tiltredelse: 01.01.2021

For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no.

Indre Østfold kommune 

Søknadsfrist: 05.10.2020Le
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Arbeidsmedisin, Barnesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Hjertesykdommer, Lungesykdommer

BARNESYKDOMMER LUNGESYKDOMMER

Ledig fastlegeavtale - Mysen legesenter
Vi søker etter selvstendig næringsdrivende fastlege til Mysen 
legesenter. Hjemmelen er ledig fra 1. januar 2021. Mysen er en 
trivelig småby, ca 55 minutter fra Oslo med bil og er pendler-
vennlig med godt kollektivtilbud. For fullstendig utlysningstekst, 
se kommunenes nettside eller Legejobber.no.

Indre Østfold kommune 

Søknadsfrist: 11.10.2020Le
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ARBEIDSMEDISIN

VitaMedica Bedriftshelsetjeneste

Bedriftslege

Vita Medica Bedriftshelsetjeneste er en offentlig godkjent 
bedriftshelsetjeneste i Oslo som er i stadig vekst.Vi har 
nå behov for en bedriftslege i 20% stilling med mulighet 
for økt stillingsprosent i fremtiden. 

For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no

Søknadsfrist: snarest

Overlege - Barnesykdommer
Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter: 
Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten samt Barne- og  
undomspoliklinikken. 

Sykehuset i Vestfold HF bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 
skal står det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barne- 
og ungdomspost, Mottak, Dagenhet og Poliklinikk. 

Det er ledig fast stilling som overlege med barnekardiologisk 
kompetanse. Oppstart etter avtale.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se www.siv.no 
eller www.legejobber.no. Webcruiter ID: 4288094803.

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetje-
nester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner 
i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.  I 
SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les 
mer om oss på www.siv.no.

Kontaktinformasjon:
Avdelingssjef Morten Falke
Tlf.: 33 34 20 00

Søknadsfrist: 01.12.2020

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i gynekologi  
- lokalisert til Arendal
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 20.10.2020

LHL-klinikken Bergen har ledig stilling som kardiolog

Vi ønsker å ha kardiolog på dagtid ca. 4 dager i uken,  
40-80% stilling. For fullstendig utlysningstekst, se vår 
nettside eller Legejobber.no.

Søknadsfrist 15.10.2020

HJERTESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i lungesykdommer  
- lokalisert til Romerike 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 20.10.2020
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Medisinsk biokjemi, Ortopedisk kirurgi, Psykiatri  LEGEJOBBER

ORTOPEDISK KIRURGI

MEDISINSK BIOKJEMI

OVERLEGER MEDISINSK BIOKJEMI 
Vi søker spesialister i medisinsk biokjemi med norsk 
autorisasjon. Som overlege har du ansvar for fortolkning 
av ulike analyseresultater, besvarelser av faglige 
henvendelser fra rekvirent og varsling av kritisk patologiske 
prøveresultater. Du vil være medisinsk faglig rådgiver for 
bioingeniører og annet personale i laboratoriet. Deltagelse i 
faglige forum og å holde interne og eksterne foredrag ligger 
også til stillingen. Det vil være muligheter for å videreføre 
egne forskningsaktiviteter. 

Vi legger stor vekt på å ha god dialog med rekvirentene og 
søker serviceinnstilte leger med gode kommunikasjonsevner. 

Stillingen rapporterer til nytilsatt medisinsk direktør,  
og vi søker deg som er selvstendig, men trives med å  
jobbe i team og vil være med å bidra til et faglig sterkt  
og godt arbeidsmiljø.

For mer informasjon se www.amropdelphi.no

Ta gjerne uforpliktende kontakt med våre rådgivere  
Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 eller  
Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 
i Amrop Delphi. Søknad med CV 
sendes kontakt@amropdelphi.no

Fürst Medisinsk Laboratorium er Nordens største medisinske laboratorium. 
Vi tilbyr analyser innen medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi, 
mikrobiologi og patologi. Medisinsk biokjemi har en omfattende rutineaktivitet 
som inkl. klinisk kjemi, hematologi, endokrinologi, allergologi, rusmiddelanalyser, 
medikamentanalyser, analyse av vitaminer, spor- og tungmetaller og diagnostikk 
av fordøyelsessykdommer. Laboratoriet har en stor enhet for molekylærbiologiske 
analyser (PCR-teknikk). 

Region Örebro län

Specialist/consultant  
to the Orthopaedic Clinic
Contact Head of Department Ewald Ornstein, telephone +46196022210 
or visit https://www.regionorebrolan.se/orthopaedic-specialist-consultant 
for more information. 
Closing date for applications: 12 October 2020 
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Ressursklinikken er en privatklinikk som tilbyr utredning og behandling 
for alle typer psykiske lidelser, både til voksne og barn/unge.Det som 
driver oss er å kunne gi gode tjenester innen psykisk helse og livskvalitet 
gjennom faglig høy kompetanse og nærhet til våre pasienter; hvor 
enkeltindividet står i sentrum. Vi er lokalisert sentralt i Lillestrøm, med 
god kommunikasjon til blant annet Oslo og Gardermoen.  

Psykiater (spesialitet barn/unge eller voksen)  i 100%, 
men vi er også åpne for redusert stilling hvis dette passer deg 
bedre. 

Hos oss slipper du å være med i vaktordning og arbeidstiden 
kan legges opp fleksibelt.

Det som du måtte ønske å vite før søknad sendes, kan du få 
opplyst av en av eierne:
Psykiater Leif Roar Falkum  – mobil 951 30923
Psykiater Shahram Shaygani – mobil 920 51842 eller:
Styreleder Per Johannessen –mobil 917 59450

Vil du bli vår nye kollega, send din søknad til oss;  
post@ressursklinikken.no.

Du kan, som vår nye psykiater og lagspiller, starte opp når dette 
best passer deg.

Søknadsfrist: 30.10.2020.

PSYKIATRI
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LEGEJOBBER  Øre–nese–halssykdommer, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger, Diverse annonser

FORSKJELLIGE STILLINGER

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

OVERLÆGE / AFDELINGSLÆGE

Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Sygehus Sønderjylland udvider 
sine opgaver og sit lægeteam. Vi søger derfor en overlæge (evt. 
afdelingslæge) med tiltrædelse efter aftale. Stillingen er primær 
på fuld tid. En deltidsansættelse kan evt. komme på tale.
For en komplet meddelelse, se Legejobber.no

Ansøgningsfrist er den 09-10-2020, kl. 12.00.

ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH 
 - lokalisert til Oslo
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 20.10.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i generell oftalmologi  
- lokalisert til Tynset 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 20.10.2020

ØYESYKDOMMER

DIVER SE ANNONSER

RAKEL OG OTTO-KRISTIAN BRUUN’S LEGAT
Legatet vil i 2020 dele ut tre stipendier på kr. 200.000 til  
nyskapende prosjekter. Legatet skal fremme norsk medisinsk basal 
forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med 
relasjon til kreft prioriteres. Midler tildeles meriterte forskere som 
er leger. Legatet bidrar til driftsmidler og mindre, vitenskapelig  
utstyr. Søknadsfrist i 2020 er 30. oktober. Full utlysningstekst og 
eget skjema fås ved henvendelse til Jo-Ann Fabe Larsen ved  
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, OUS Ullevål. 
E-post: j.f.larsen@medisin.uio.no  Tlf. 23016800.

Ledig lokaler til leie - tilpasset legekontor

Lokaler sentralt på Fjellhamar/Lørenskog med 
meget gode parkeringsmuligheter. Lokalene er 
spesielt tilpasset legekontor eller annen  
helserelatert virksomhet. 

Areal: 327 bta

Adr: Fjellhamarveien 46, 1472 Fjellhamar
Kontakt Lillestrøm Delta AS v/ K. Blaaflat mob. 
918 07 149 for mer informasjon 

Finn.no: Finnkode 186462498
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Hel se og trygg het først

Hvis du spør Ola og Kari Normann 
om hva som er det vik tig ste for dem 
– hvil ke av de sto re sam funns om- 
 rå de ne po li ti ker ne må pri ori te re  
for an alt an net i stats bud sjet tet,  
så sva rer de hel se først.

I en spør re un der sø kel se fra Kan tar, sva rer 
nem lig 39 pro sent av be folk nin gen at hel se 
og om sorg må set es al ler øverst. Vi har med 
all ty de lig het set at sam fun net stop per opp 
når hel se tje nes ten set es på strekk. Også når 
vi løf ter blik ket ut over våre egne lan de gren
ser, ser vi at land med et ut bygd vel ferds sy
stem og en sterk of ent lig hel se tje nes te har 
ståt best rus tet til å møte de ut ford rin ge ne 
som en slik pan de mi brin ger med seg.

Len ge stod Le ge for en in gen ale ne i mot  
vin den da vi hev det at Norge ikke bru ker 
nok pen ger på hel se. Men i 2017 kom rap por
ten hel se mi nis te ren selv had de be stilt fra 
OECD. Den vis te at Norge ikke bru ker så mye 
av den sto re bud sjet ka ka på hel se. Når vi 
sam men lik ner oss med de lan de ne som 
lik ner oss, lig ger vi bare midt på tre et.

Det er på tide å set e hel se og trygg het 
først, hvis vi skal be va re en sterk of ent lig 
hel se tje nes te som sik rer hel se hjelp og trygg
het for hele be folk nin gen, uav hen gig av 
hvem du er el ler hvor du bor. Pan de mi en 
har vist at vi ikke var godt nok for be redt og 
at Norges be red skap må styr kes. Fast le ge
ord nin gen er fort sat un der sterkt press, 
pro duk ti vi te ten i sy ke hu se ne har len ge gåt 
ned over for di det ikke in ves te res nok, og 
le ger får sta dig mind re tid til pa si en te ne.  
I til legg vet vi at be ho vet for hel se og om
sorgs tje nes ter vil øke kraf tig i åre ne som 
kom mer.

Hel se tje nes ten må sees i sam men heng. 
Uten en vel fun ge ren de fast le ge ord ning, 
øker pres set på spe sia list hel se tje nes ten. 
Uten til strek ke lig ka pa si tet i spe sia list hel se
tje nes ten, øker pres set på fast le ge ne. Un der 
ko ro na pan de mi en har fast le ge ne let et pres  
set på spe sia list hel se tje nes ten ved å kun 
hen vi se én pro sent av alle pa si en ter vi de re 
til sy ke hus. En søm løs og ef ek tiv hel se tje
nes te er av hen gig av at det be vil ges nok 
res sur ser til å iva re ta opp ga ve ne.

Le ge for en in gen me ner at Norge må bru ke 
mer res sur ser på hel se. Men det er også 
vik tig at vi ut nyt er res sur se ne godt og ef ek
tivt. Da må vi sør ge for at le ger får gjø re det 
de er best på. Det må sat ses på bru ker venn  
li ge IKTløs nin ger, tjen li ge sy ke hus bygg og 
ret kom pe tan se på ret plass. På den må ten 
vil le ger få mer tid til pa si ent be hand ling, 
veks ten i be hov for nye le ge års verk vil avta 
og hel se per so nell ut vik lin gen blir mer bæ re
kraf tig.

7. ok to ber leg ger re gje rin gen fram stats
bud sjet et for 2021. Le ge for en in gen me ner  
i lik het med be folk nin gen at det er på tide 
med et tak skifte, der styr king av hel se tje nes
te ne gis topp pri ori tet. God be red skap kos
ter, men dår lig be red skap kos ter mer. Og 
hel se og trygg het, det må kom me først.
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– Jeg kan være den stem men som min ner 
om at pri mær hel se tje nes ten er nøk ke len til 
god hel se tje nes te. Det e spil te jeg også inn 
un der kom mi sjo nens før s te møte i slut en 
av au gust, sier hun.

Kom mi sjons med lem me ne ble bedt om  
å spille inn sine per spek ti ver da gikk i gang 
med ar bei det. Stav dal for tel ler at hun frem
før te tre bud skap.

– Det før s te bud ska pet var at pri mær hel se
tje nes ten er en hjør ne sten som må styr kes. 
De lan de ne som har lyk kes i å få kon troll  
og har lave døds ra ter i den tid li ge fa sen av 
epi de mi en, har alle det til fel les at de sat 
inn til tak raskt – men de har også hat en 
sterk pri mær hel se tje nes te, sier hun.

– Vi vet at kon ti nu er lig, per son lig og om
fat en de in te grert hel se tje nes te gir bedre 
hel se, både for in di vi det og for sam fun net. 
Da må man ha en sterk pri mær hel se tje nes te 
med høyt kva li fi ser te le ger.

Stav dals and re po eng var vi må skifte 
fo ku set fra akut be hand ling til in te grert og 
per son lig be hand ling.

– Et godt eks em pel er Covid19 As so ci ated 
Syn drome, CIS, som re pre sen te rer et kom
plekst syk doms bil de, og som utrykker seg 
for skjel lig fra in di vid til in di vid. Det e må 
iva re tas med in di vi du elt til pas set be hand
ling over tid og der folk bor  ikke på sy ke
hus, sier hun.

– Det tred je po en get mit var at vi må øke 
be red ska pen og vår evne til å re age re re spon

tet, både når det gjel der po li tis ke sy ste mer 
og hel se sy ste mer. Det er sto re ulik he ter 
mel lom øst og vest, men også nord og sør. 
Så kom mer den ne pan de mi en og vir ker som 
et for stør rel ses glass, og ulik he te ne i hvor
dan vi le ve rer hel se tje nes ter blir enda ty de 
li ge re. Det e kom mer til syne i hvor dan de 
uli ke lan de ne inn ret er pri mær og spe sia
list hel se tje nes ten, men ikke minst i hvor dan 
tje nes te ne fi nan si e res, un der stre ker Stav dal 
og på pe ker at dis se ut ford rin ge ne ikke kan 
lø ses ved bare å snakke med hel se per so nell.

– Et fler tall av de som er med i kom mi sjo
nen er øko no mer, el ler tid li ge re stats over  
ho der og mi nist re. Ide en er at vi skal ha en 
multisektoriell til nær ming. Pub lic Health,  
vi kal ler det gjer ne sam funns me di sin på 
norsk, står sterkt i WHO. Der all menn me di 
si nen pri mært har in di vi det som ut gangs
punkt, er hel se for po pu la sjo nen som så dan 
sam funns me di si nens opp drag, sier hun og 
leg ger til:

– Det blir spen nen de å se hvor dan kom mi
sjons med lem me ne opp fat er den ne dis tink
sjo nen.

Pri mær hel se tje nes ten er nøk ke len
Stav dal tror selv at et av hen nes vik tig ste bi  
drag til kom mi sjo nen er å rap por te re fra fel  
ten. Hun på pe ker at hun kjen ner Eu ro pa godt 
gjen nom WONCA Eu ro pe, og kan ut a le seg 
med et bredt per spek tiv på hvor dan pri mær
hel se tje nes ten fun ge rer i de uli ke lan de ne.

Re pre sen te rer all menn le ge ne  
i WHOs ko ro na kom mi sjon

Som enes te re pre sen tant fra hel se tje nes ten som er i dag lig kli nisk ar beid –  
og som enes te nord mann, er fast le ge Anna Stav dal valgt inn i WHO Eu ro pa  
sin ko ro na kom mi sjon.

– Jeg ble selv føl ge lig både glad og yd myk for 
opp ga ven. Glad for di det er et re sul tat av 
kon ti nu er lig job bing i WONCA Eu ro pe de 
siste ti åre ne inn mot WHO og Pub lic Health
mil jø et i Eu ro pa. Nå ser vi fruk te ne av det, 
sier Anna Stav dal.

Ny lig ble det kjent at Stav dal er valgt inn  
i WHO Eu ro pe sin ko ro na kom mi sjon – som 
enes te med lem som job ber kli nisk dag lig  
og at på til fra pri mær hel se tje nes ten. Hun  
er også enes te nord mann i kom mi sjo nen.

Stav dal er til dag lig fast le ge ved Bol te løk ka 
le ge sen ter i Oslo, men har si den 2016 vært 
pre si dent i WONCA Eu ro pe som re pre sen te
rer over 120 000 all menn le ger i 49 eu ro pe is ke 
land. I 2018 ble hun valgt til pre si dent elect  
i WONCA World, som har over en halv mil 
 li on med lem mer glo balt.

Multisektoriell til nær ming
WHOs ko ro na kom mi sjon er opp ret et for  
å ten ke nyt om hvor dan vi gjør po li tis ke  
pri ori te rin ger in nen for hel se – i lys av Covid
19pan de mi en. Kom mi sjo nen skal vur de re 
de uli ke lan de nes re spons på Covid19, og på 
bak grunn av det e ut ar bei de en rap port 
med fel les an be fa lin ger til med lems lan de ne.

Anna Stav dal for tel ler at eu ro pe isk hel se
tje nes te har vært et tema på WHOs agen da  
i man ge år og at det e også er noe av bak
grun nen for hvor for de nå har ned sat den ne 
kom mi sjo nen.

– Eu ro pa er pre get av høy grad av di ver si
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sivt. Nå er det Covid19 vi er ram met av, nes te 
gang kan det være noe helt an net. Vi må 
ut ar bei de mer ef ek ti ve lin jer for å scree ne 
en be folk ning i en pan de mi el ler and re 
hel se kri ser. For å få til det e, må vi ha port
vok te re som re du se rer tryk ket på sy ke hu se ne 
og unn går unød ven di ge inn leg gel ser.

Forene tankeganger
Stav dal trek ker også frem at hun vil bru ke 
ti den i kom mi sjo nen til å fo ku se re på et av 
sine hjer te barn, nem lig å for e ne fol ke hel se
tenk nin gen og pri mær hel se tenk nin gen. 
Hun for tel ler at i man ge land er det stor 
av stand mel lom dem som plan leg ger de 
po pu la sjons ret e de til ta ke ne og de som 
le ve rer tje nes te ne. Med øken de kom plek si
tet i hel se sy ste me ne, kan den ne av stan den 
se ut til å bli stør re.

– Pub lic Health kjen ne teg nes av ver ti ka le 
pro gram mer som fo ku se rer på en el ler fle re 
til stan der og er ofte be gren set i tid. Det 
gjel der for eks em pel vak si na sjon. Mens det 
kli nis ke ar bei det går over tid og om fat er 
det hele – fra fore byg ging til kurasjon og 
om sorg. Jeg er vel dig opp tat av å in te gre re 
dis se, å sør ge for at de som plan leg ger po pu
la sjons ret et hel se tje nes te får rap port og 

er fa rin ger fra dem som mø ter folk og le ve
rer tje nes te ne i før s te lin je. Plan leg ger ne ser 
tal le ne, mens vi ser hvor dan pro gram me ne 
fak tisk fal ler ut for den en kel te.
– Hvor dan ten ker du at man best kan få til 
den ne in te gre rin gen?

– Vi må for det før s te bygge ned si lo ene.  
Vi kan star te med å gi ut dan nin gen av le ger 
og and re hel se ar bei de re et stør re sy stem  
fo kus, både på egen rol le i sy ste met og hvor
dan sy ste met fun ge rer. Po li ti ker ne må få 
inn blikk i den sam me kunn ska pen. Til sist 
er det vel dig vik tig å styr ke og in ves te re  
i pri mær hel se tje nes ten. Vi må re krut e re, 
ut dan ne og sør ge for at folk blir væ ren de, 
un der stre ker hun.

Blir hørt
Å snakke om vik tig he ten av pri mær hel se tje
nes te for et eu ro pe isk pub li kum der lan de ne 
har to talt uli ke ut gangs punkt, kan vir ke 
van ske lig. Anna Stav dal er imid ler tid godt 
trent i opp ga ven gjen nom ver vet i WOCA.

– Det er vel dig moro når jeg fø ler at jeg 
greier å for mid le at bud ska pet ikke hand ler 
om en fag for en ings kamp, men om hel se for 
alle og at vi fak tisk vet nok til å kun ne si at 
det e må vi ha på plass. Det er de helt kon

kre te til ta ke ne som an ta ke lig er de vik tig ste, 
og ut dan ning er pri ori tet num mer én. Det 
hol der ikke å lære et knip pe le ger el ler and re 
en lis te med pro se dy rer. Det hand ler om en 
til nær ming som skil ler seg fra or gan og 
dia gno se spe sia lis tens tan ke gang. Team ar
bei det må hvile på et ver di grunn lag der 
in di vi det står i sent rum, og for stås i kon  
teks ten av sam fun net rundt.

Som den enes te prak ti se ren de kli ni ke ren  
i kom mi sjo nen, var Stavdal også den enes te 
som snak ket om sel ve inn hol det i hel se 
 tje nes ten un der det før s te mø tet. Stav dal 
for tel ler at inn leg get hen nes ga re so nans.

– Un der pressebriefingen da gen et er 
trakk Eu ro pa di rek tør Hans Klu ge frem noen 
få punk ter, og et av dis se hand let om pri
mær hel se tje nes ten. Jeg hå per at ar bei det  
i kom mi sjo nen i hvert fall fø rer til økt ge ne
rell for stå el se for ar bei det som gjø res i pri
mær hel se tje nes ten i Eu ro pa. Mer spe si fikt 
be tyd nin gen av all menn le gen som en  
nøk kel ak tør, av slut er Stav dal.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

I WHO: – Jeg kan være den stem men som min ner om at pri mær hel se tje nes ten er nøk ke len til god hel se tje nes te, sier Anna Stav dal. Foto: Vil de Baug stø. 
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Over ta kel se av nye Le ge nes hus 

31. au gust over tok Le ge for en in gen nye Le ge nes hus et ter ett år med re ha bi li te ring. Un der føl ger et lite bil de dryss 
fra over ta kel sen og ny oppus se de Le ge nes hus – tatt sam me dag som over ta kel ses mø tet. Vi gle der oss til å øns ke 
alle med lem mer vel kom men inn i ok to ber.

LYST: At ri et i nye Le ge nes hus fra fjer de eta sje. VEL KOM MEN: Re sep sjo nen i nye Le ge nes hus.

HOLDT TALE: Bygg her re Hans Kris ti an Bak ke i Chris ti ania Torv AS un der den for mel
le over ta kel sen av Le ge nes hus, sam men med ge ne ral sek re tær i Le ge for en in gen, 
Geir Riise. Alle foto: Vil de Baug stø

OVER REK KEL SE: Pre si dent i Le ge for en in gen Ma rit Her man sen, gir bloms ter til 
bygg her re Hans Kris ti an Bak ke. I bak grun nen ge ne ral sek re tær i Le ge for en in gen, 
Geir Riise og tek nisk sjef i Sel tor AS, Dan Gun nar Rå mund dal.

SIG NE RER: Geir Riise og Hans Kris ti an Bak ke un der det for mel le over ta kel ses mø tet 
31. au gust.

MO DER NE: Inn si den av nye Le ge nes hus tat fra and re eta sje.
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Søk premiereguleringsfondet

Fon det re fun de rer pen sjons kost- 
 na der næ rings dri ven de le ger har  
for tid li ge re an sat te med pen sjon  
i kom mu nal tje nes te pen sjons ord-
ning (KLP).

Årets søk nads frist er fredag 16. ok to ber 2020.
Premiereguleringsfondet re fun de rer de 

mest uri me li ge ut slage ne av re gel ver ket for 
re gu le ring av kom mu nal tje nes te pen sjon. 
Det e er kost na der som næ rings dri ven de 
le ger har ved re gu le ring av pen sjo ner for 
tid li ge re an sat hjel pe per so nell med pen
sjon i fel les ord nin gen i KLP.

Re fun der te 75 pro sent
I 2019 ble det ut be talt cir ka 2,6 mil li o ner 
kro ner i re fu sjon til næ rings dri ven de le ger 
for re gu le ring av opp sat e pen sjo ner og 
pen sjo ner un der ut be ta ling, samt for en
gangs pre mi er og av vik lings til skudd til 
sik rings ord nin gen. Fon det had de ikke til
strek ke li ge mid ler til å dekke alle kost na de ne 
som lege fore ta ke ne had de søkt om

(kr 3,49 mil li o ner). Premiereguleringsfon
det re fun der te 75 pro sent av lege fore ta ke nes 
kost na der.

Fon det gir ikke re fu sjon for sy ke plei e re. 
Pen sjons ord nin gen for sy ke plei e re har et an
net re gel verk for re gu le ring av pen sjo ner for 
tid li ge re med lem mer som ikke gir til sva ren

de uhel di ge ut slag for næ rings dri ven de 
le ger. Fon det dek ker hel ler ikke pen sjons
kost na der for hel se per so nell som fort sat 
ar bei der for le gen el ler ved lege fore ta ket.

Du kan lese mer om premieregulerings
fondet og finne søk nads skje ma på lege 
foreningen.no – skriv «premieregulerings
fondet» i søke fel tet på net si den.

GRE THE VEI ÅKER NILSEN
grethe.veiaker.nilsen@legeforeningen.no
Sek sjon for SOP og Ut dan nings fond

SO SI ALT: Hyt e ne i at ri et i før s te eta sje kan bru kes som ar beids sta sjon el ler for 
so si alt sam vær.

SER VE RING: Split er nye kan ti ne fa si li te ter i nye Le ge nes hus, som skal drif tes av 
Toma.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LOGO: Legens hus sin nye logo. Du kan følge Legenes hus på Facebook og LinkedIn  
for oppdateringer.
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– Fast le ge ne har en nøk kel rol le  
i screen ing pro gram met for liv mor hals kreft

I dag tar 7 av 10 nors ke kvin ner  
liv mor hals prø ve som an be falt  
i screen ing pro gram met. Fast le gene 
kan bi dra til at an tal let blir enda 
høy ere.

Sep tem ber er den år li ge #sjekkdegmå ne
den, en må ned der det blir gjort en eks tra 
inn sats for å få fle re kvin ner inn i liv mor
hals pro gram met gjen nom #sjekkdegkam
pan jen. Bud ska pet i kam pan jen er en kelt: 
Når du mot ar brev i pos ten om at du skal 
sjek ke deg for cel le for and rin ger – ring le gen, 
ta prø ve og unn gå liv mor hals kreft.

Det e bud ska pet vil Le ge for en in gen og 
Norsk for en ing for all menn me di sin at fast 
 le ge ne dele med kvin ner i al de ren 25 til 69 
år. Kreft for en in gen send te i mid ten av au
gust ut ma te ri ell til ca. 1400 fast le ge kon tor. 
Der som man ikke har fåt til sendt ma te ri ell, 
kan man laste det ned fra kreftforeningen.
no/sjekkdeg. Pla kat og fly ers fra tid li ge re år 
kan også bru kes.

– Vi hå per at man ge vil hen ge opp #sjekk 
degpla ka ten og dele bud ska pet, som også 
vil være på skjer mer på fast le ge kon to re ne, 
sier Mar te Kvitum Tan gen, le der i Norsk 
for en ing for all menn me di sin.

Gra tis kurs
Nyt av året er også at Le ge for en in gens 
net kurs «Screen ing for liv mor hals kreft» er 

blit gra tis. Kur set tar for seg hvor dan man 
som lege kan ta bedre cel le prø ver fra liv mor
hal sen, hvor dan hånd te re prø ver, hvor dan 
føl ge opp unor ma le prø ver og in for me re 
pa si en ter om unor ma le prø ve svar. Kur set 
be rø rer også te ma ene epi de mio lo gi, eto lo gi 
om HPV, cel le for and rin ger og liv mor hals
kreft.

– Net kur set gir én time god kjent kurs ak ti
vi tet i vi de re/et er ut dan ning for spe sia lis ter 
i all menn me di sin. Vi opp ford rer alle fast 
 le ger til å ta det e, sier Kvitum Tan gen.

I Norge tar kun 7 av 10 kvin ner liv mor hals
prø ve som an be falt i screen ing pro gram met. 
Hvert år får 300 kvin ner liv mor hals kreft og 
70 dør av syk dom men.

For noen år si den gjor de TNS Gallup,  
på opp drag fra Kreft for en in gen, en un der 
 sø kel se om hvor for man ge kvin ner ikke tar 
liv mor hals prø ve. De van lig ste år sa ke ne er at 
de gruer seg (42 pro sent), el ler sy nes det er 
ube ha ge lig (26 pro sent). 16 pro sent av kvin
ne ne i un der sø kel sen svar te at de ikke har 
tid. 19 pro sent sa de ikke ville ta prø ven hos 
fast le gen.

Bi dra til trygg un der sø kel ses si tua sjon
Ma ri an ne Nat vik er le der av Norsk for en ing 
for all menn me di sin sin fag grup pe i gy ne ko
lo gi. Hun un der stre ker hvor vik tig det er at 
fast le gen bi drar til å gjø re un der sø kel ses 
 si tua sjo nen trygg og at fær re pa si en ter 
opp le ver ube hag.

– Vi vet at det har ef ekt å dia gnos ti se re, 
føl ge opp og be hand le cel le for and rin ger.  

Vi må der for øns ke vel kom men til å ta liv
mor hals prø ver hos oss, og vise at vi er kom
pe tent til det e, sier Nat vik.
Hun un der stre ker:

– Fast le ger gjør un der livs un der sø kel ser 
dag lig. Vi er gode på det e, både mann li ge 
og kvin ne li ge fast le ger. Vær med og bi dra  
til at kvin ne ne som tar kon takt, får til bud 
om liv mor hals prø ve hos fast le gen. Om det 
blir for van ske lig å få gjen nom ført det e hos 
kvin nens fast le ge, kan man lage en av ta le 
med kol le ga på sam me le ge kon tor el ler 
nabo le ge kon to ret om å hjelpe hver and re.

Vik tig til bud
Tall fra HELFO vi ser at det i fjor ble ut ført lit 
over 230 000 gy ne ko lo gis ke un der sø kel ser 
hos fast le ge. Mel lom 80 og 90 pro sent av alle 
fast le ger gjør dis se un der sø kel se ne, og an de
len er enda høy ere hvis man trek ker fra 
vi kar le ger.

Mar te Kvitum Tan gen hå per at enda fle re 
fast le ger ser at det å gjø re gy ne ko lo gisk 
un der sø kel se og å til by kvin ner screen ing
prø ven for liv mor hals kreft er vik tig.

– Vi opp ford rer til å ta cel le prø ven hos 
fast le gen for di det er enk lest og best. Vi vil 
ha med de siste 3 av 10 kvin ne ne i screen ing
pro gram met. Og vi vil at det skal skje hos 
fast le gen, av slut er hun.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

OPP FORD RING: – Vi vil ha med de siste 3 av 10 kvin ne ne i screen ing pro gram met, sier Mar te Kvitum Tan gen,  
le der i Norsk for en ing for all menn me di sin (NFA). Her sam men med Ma ri an ne Nat vik, le der for NFAs fag grup pe  
i gy ne ko lo gi. Foto: Vil de Baug stø

#Sjekkdeg
Må let med #sjekkdegkam pan jen er  
å få fle re kvin ner med i Liv mor hals  
pro gram met.
An tall kvin ner som tar liv mor hals  
prø ve har økt si den kam pan jen star
tet i 2015, og man ge har unn gåt å få 
liv mor hals kreft. Det e vi ser at inn sat
sen nyt er.
Kvin ner som fyl ler 25 år i år får på min
nel se på SMS el ler i di gi tal post kas se  
i høst – med opp ford ring om å be stil le 
time hos fast le gen.
#sjekkdegkam pan jen ble star tet i 2015 
av jour na lis ten Thea Steen, et er at hun 
selv fikk liv mor hals kreft.
Kil de: Kreft for en in gen
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Tel len de e-læ rings kurs  
i covid-19-hånd te ring for le ger

Mål grup pen for kur set er all menn- 
 le ger og sy ke hjems le ger. I til legg  
vil kur set også være nyt tig for le ger 
med smit te vern opp ga ver, som kom-
mu ne over le ger.

Det er Noklus som til byr elæ rings kur set. 
Noklus står for Norsk kva li tets for bed ring  
av la bo ra to rie un der sø kel ser, og ar bei der for 
å bedre kva li te ten ved den me di sins ke la bo
ra to rie virk som he ten som dri ves i Norge. 
Le ge for en in gen var i 1992 med på å etab le re 
Noklus, sam men med KS og Hel se og om
sorgs de par te men tet.

La bo ra to rie prø ver har en sen tral rol le  
i hel se tje nes tens hånd te ring av covid19pan
de mi en, og det ble der for en pri ori tert opp
ga ve for Noklus å kun ne til by det e kur set. I 
hel se tje nes ten tas det nå dag lig et stort 
an tall prø ver for Covid19. Opp læ ring kan 
sik re kor rekt prø ve ta king, prø ve be hand ling 
og tolk ning.

Al ders- og sy ke hjems me di sin
Over le ge Svein Ivar Fyl kes nes i Noklus har 
le det ar bei det med elæ rings kur set. Han er 
svært for nøyd med at kur set nå er god kjent 
som to tim ers valg frit kurs til spe sia li te ten 
all menn me di sin. Le ger som gjen nom fø rer 
kur set vil i til legg til opp da tert kunn skap 

om la bo ra to rie prø ver ved covid19, også  
få tel len de kurs til spe sia li te ten all menn 
 me di sin.

Kur set er også søkt god kjent som to  
tim ers valg frit kurs til kom pe tan se om rå det 
al ders og sy ke hjems me di sin.

In gen kurs av gift
Kur set er både teo re tisk og prak tisk, der 
del ta ke ren først blir pre sen tert for fag stof 
om uli ke tes ter for covid19. Der et er får  
han el ler hun tes te ut kunn ska pen i øv el ser 
ba sert på pa si ent his to ri er. Mål grup pe for 
kur set er først og fremst all menn le ger og 
sy ke hjems le ger. I til legg vil kur set også være 
nyt ig for le ger med smit e vern opp ga ver, 
som kom mu ne over le ger. Kur set er uten 
kurs av gift for del ta ke ren.

Kur set lig ger på «Min side» på noklus.no, 
og man må log ge inn med bru ker navn og 
pass ord. Alle Noklus sine del ta ke re har fåt 
til delt bru ker navn og pass ord til sin virk
som het. Er du usik ker på hva virk som he tens 
pass ord er, kon takt den som er la bo ra to rie
an svar lig hos dere. Noklus job ber nå også 
med et nyt elæ rings kurs om covid19, der 
mål grup pen er an net hel se per so nell. Det e 
fer dig stil les i lø pet av høs ten.

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

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

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Norges mest komplette oversikt 
over ledige legejobber

legejobber.no

Her finner du ledige stillinger i offentlig og privat 
sektor, i alle helseforetak og kommuner i Norge.

Få varsling på e-post om nye, relevante jobber. 
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