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Frostskader i Forsvaret
Mange pådrar seg frostskader under tje-
neste gjøring i Forsvaret. Av rundt 400 per-
soner som var registrert med frostskade  
i Forsvarets helseregister, rapporterte 70 %  
at de hadde utviklet kroniske helseplager 
som følge av skaden og at dette påvirket 
deres arbeidsevne.

Skader oppstått i kaldt vær omfatter frost-
skader, dvs. skader som oppstår ved tempe-
raturer under vevets frysepunkt; kuldeska-
der, som utvikles når hud perifert på ekstre-
miteter over tid blir eksponert for høy fuk-
tighet og lav temperatur; og hypotermi, som 
er definert som en senkning av kroppens 
kjernetemperatur til under 35 °C.
SIDE 1333

Postoperative infeksjoner
Rundt 4 % av pasientene som ble registrert  
i overvåkningssystemet for større operasjo-
ner i 2016, utviklet en postoperativ infeksjon 
i operasjonsområdet innen 30 dager. Post-
operativ infeksjon var assosiert med økt 
liggetid på sykehus, flere reinnleggelser  
og flere reoperasjoner. Dette gjaldt særlig 
pasienter med dyp infeksjon og infeksjon  
i organ eller hulrom. Operasjonene gjaldt 
aortakoronar bypass, keisersnitt, innsetting 
av hofteprotese, kolecystektomi og colon-
inngrep. Infeksjonsregistrering av postope-
rative data med tilbakemelding til aktuelle 
aktører er et viktig infeksjonsforebyggende 
tiltak.
SIDE 1339

Risikofaktorer for demens?
Frontotemporal demens er en sekkebeteg-
nelse for flere nevrodegenerative sykdom-
mer kjennetegnet av tap av hjerneceller  
i frontallapper og/eller temporallapper. 
Enkelte studier tyder på en assosiasjon 
mellom frontotemporal demens og hen-
holdsvis diabetes, hodetraume og autoim-
mune sykdommer. Man har imidlertid ikke 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å anbe-
fale livsstilsendringer for å forebygge slike 
demensformer. Dette viser en gjennomgang 
av studier om mulige modifiserbare risiko-
faktorer.
SIDE 1343

Historier til å lære av

En av verdens eldste medisinske tekster, Edwin Smiths papyrus, 
inneholder 48 detaljerte kirurgiske kasuistikker. Den ble skrevet 
rundt år 1600 før vår tidsregning, åpenbart for læringsformål.

I dag, over 3 000 år senere, rangerer kasuistikker nesten nederst  
i det medisinske kunnskapshierarkiet. Likevel øker antallet publi-
serte kasuistikker mer enn antallet systematiske oversiktsartikler. 
Det er ikke uten grunn. Kasuistikker kan som få andre sjangere 
bygge en bro av forståelse fra det teoretiske til det praktiske, de 
kan avsløre nye og uventede sammenhenger og stimulere til 
 nysgjerrighet og læring. Kasuistikker er uvurderlige i undervis-
ning og gir knagger for hukommelsen.

I dette nummer av Tidsskriftet presenterer vi vår nye fagfellevur-
derte sjanger «Kort kasuistikk». Den skiller seg fra vår andre kasui-
stikksjanger, «Noe å lære av», ved at den er kortere. Også oppbyg-
ningen er ulik: En kort presentasjon av pasienthistorien etterfølges 
av en kort, poengtert diskusjon. Formatet står på historisk grunn, 
for slik er også kasuistikkene i Edwin Smiths papyrus bygd opp.

Vår nye sjanger skal gi læring og refleksjon, og forhåpentligvis 
stimulere deg som leser til å dele lærerike kasuistikker fra egen 
praksis. Fra det partikulære kan man lære mye, også om det gene-
relle. Det gjelder like mye i dag som for 3 000 år siden.
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I dette nummeret av Tidsskriftet presenterer 
vi en studie av frostskader i Forsvaret. Ved 
frostskader dannes det ekstracellulære 
iskrystaller som gir væsketap, i tillegg til 
brannskadelignende mekanismer som gir 
ytterligere vevsskade. Militært personell  
er særlig utsatt for frostskader, men også 
personer som bor på gata rammes. I denne 
studien var to av tre vernepliktige da skaden 
skjedde. Forstemmende nok fikk over to 
tredeler varige skader. Når norske kvinner 
og menn gir år av livet sitt til offentlig tje-
neste, bør vi forvente at alt settes inn for  
å forebygge at tjenesten gir varige men.
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FR A REDAKTØREN

Født sånn og blitt sånn

LIT TE RA TUR
1 Offit PA. Pan do ra’s lab: sev en stories of scien ce gone wrong. Washington, DC: 

Na tio nal Ge o gra phic, 2016: 108�–�11.
2 Lee JJ, Wedow R, Okbay A et al. Gene discovery and polygenic pre dic tion from  

a ge nome-wide as so cia ti on study of ed u ca tion al att ain ment in 1.1 mil li on 
 in di vi du als. Nat Ge net 2018; 50: 1112�–�21. 

3 Bra ni gan AR, McCallum KJ, Freese J. Var i a tion in the heritability of ed u ca tion al 
att ain ment: an in ter na tio nal meta-anal y sis. Soc For ces 2013; 92: 109�–�40. 

4 Belsky DW, Domingue BW, Wedow R et al. Ge net ic anal y sis of so cial-class mo bil -
ity in five lon gi tu di nal stu dies. Proc Natl Acad Sci U S A 2018; 115: E7275�–�84. 

5 War ner J. Why we shouldn’t em brace the ge net ics of ed u ca tion. In side Higher 

Ed 26.7.2018. https://www.insidehighered.com/blogs/just-visit ing/ 
why-we-shouldnt-em brace-ge net ics-ed u ca tion (2.9.2018).

6 Har den KP. Why pro gres si ves should em brace the ge net ics of ed u ca tion. New 
York Times 24.7.2018. https://www.nytimes.com/2018/07/24/opi ni on/dna-na tu re-
ge net ics-education.html (31.8.2018).

7 Wal ter S, Mejía-Guevara I, Estrada K et al. As so cia ti on of a ge net ic risk sco re with 
body mass index across diff e rent birth co horts. JAMA 2016; 316: 63�–�9. 

8 Lom bar do PA. The power of he red i ty and the rel e vance of eu gen ic hi sto ry. Ge net 
Med 2018. doi: 10.1038/s41436-018-0123-4. 

Selv so si a le kon struk sjo ner som ut dan nings leng de 
  påvir kes av et urett fer dig, ge ne tisk lott e ri.

I mai 1927 falt dom men i sa ken Buck ver sus Bell i USAs høy es te rett: 
«Car rie Buck er en til ba ke stå en de hvit kvin ne. Hun er datt er av en 
til ba ke stå en de mor i sam me in sti tu sjon, og mor til en uek te, til ba ke-
stå en de datt er ... Tre ge ne ra sjo ner av idio ter er nok» (min over set -
telse). 21 år gam le Buck, som had de vært en iv rig sko le pi ke før fos ter-
for eld re ne tok hen ne ut av sko len for å hjelpe til hjem me, ble ste ri li-
sert. Hun trod de hun skul le fjer ne blind tar men (1).

Det for ri ge år hund rets tvangs ste ri li se ring – og se ne re sy ste ma -
tiske drap – av per so ner med an tatt ned satt e ev ner har hel dig vis satt 
dype spor i Eu ro pa og USA. Der for vek ker det mot stand når mo le ky-
lær ge ne tis ke stu di er be kref ter det vi al le re de vet: Hvor lang ut dan-
ning du tar av hen ger ikke bare av mil jø et du vok ser opp i, men også 
hvil ke ge ner du har. I som mer kom re sul ta te ne fra den hitt il stør ste 
stu di en av sam men hen gen mel lom ge ner og ut dan nings ni vå: DNA 
fra mer enn 1 mil li on men nes ker ble ana ly sert. Hele 1 271 uav hen gi ge 
enkeltnukleotidpolymorfismer var sig ni fi kant as so siert med ut dan-
nings leng de, mens en polygen ri si ko skår for klar te drøyt 10 % av 
va ria sjo nen i fe no ty pen in nen den ne po pu la sjo nen (2).

Fra tvil ling- og fa mi lie stu di er vet man at ut dan nings leng de har  
en heritabilitet på om kring 40 %. Det be tyr at om kring 40 % av for-
skjel len mel lom in di vi der i en grup pe kan for kla res ut fra ge ne tis ke 
for skjel ler mel lom de sam me in di vi de ne (3). For skjel len mel lom 
be reg nin ger av heritabilitet ba sert på kjent ge ne tisk slekt skap mel-
lom stu die del ta ge re og for klart va ri ans ba sert på mo le ky lær ge ne tis ke 
stu di er, skyl des blant an net at hvert gen har for svin nen de li ten eff ekt.

Mo le ky lær ge ne tis ke stu di er kan også bi dra til å for stå so si al 
 på virk ning og sam spil let mel lom ge ner og mil jø. En ny lig pub li sert 
stu die vis te for eks em pel at blant søs ken som had de vokst opp sam-
men, tok den med høy est ge ne tisk skår i gjen nom snitt den leng ste 
ut dan nin gen (4). Tross til sy ne la ten de like oppvekstsvilkår had de 
alt så ge ne ne en viss eff ekt. På den an nen side fant man en sam men-
heng mel lom mors ge ne tis ke skår (fars ble ikke målt) og bar nas 
ut dan ning, jus tert for mors ge ne tis ke skår. Dett e tol ker man som at 
mors ge ner har be tyd ning for hvor dan hun ut for mer bar nas mil jø 
– som igjen på vir ker de res ut dan nings ni vå. For eks em pel kan mors 

ge ner være med på å be stem me hvor man ge bø ker det er hjem me, 
hvil ke fri tids ak ti vi te ter bar net er med på og hvor mye lek se hjelp  
det får.

Men tren ger vi ge ne tis ke stu di er av so si a le kon struk sjo ner, slik 
som ut dan nings leng de? Kri ti ke re stil ler i li ten grad spørs mål ved 
sel ve fun ne ne, men lu rer på hva de skal bru kes til (5). Psy ko log 
 Kath ryn Pai ge Har den skrev i New York Times i som mer at hun 
hå per re sul ta te ne av stu di en om ge ners på virk ning på ut dan nings-
leng de kan øke for stå el sen for det urett fer di ge ved me ri to kra ti et (6). 
Vi har in gen inn virk ning på hvil ke ge ner vi er født med. Der for bør 
ikke sam fun net være inn rett et slik at den som læ rer seg mest, får 
mest. For å ta et eks em pel: Øken de fra fall fra vi de re gå en de sko le 
skyl des selv sagt ikke at ge ne ne end rer seg, men kan, sam men med 
and re fak to rer, være et re sul tat av at da gens un der vis nings for mer 
ikke er tilpasset den bio lo gis ke he te ro ge ni te ten i en bredt sam men-
satt elev mas se.

So si a le end rin ger skjer mye, mye ras ke re enn endringer i det 
humane genom, og der med kom mer de to i utakt. Ut vik ling av 
over vekt for kla res gjen nom et kom plekst sam spill mel lom (vel dig 
man ge) ge ner og mil jø fak to rer. Fed me epi de mi en de sis te 20�–�30 
åre ne skyl des ikke genetiske endringer på populasjonsnivå, men 
ube gren set til gang på ener gi rik (og næ rings fatt ig) mat gjør sann-
syn lig vis at ge ne tisk dis po si sjon for over vekt får ut fol de seg på en 
an nen måte enn før (7). Og som so si al ulik het kan ikke over vekt 
av hjel pes av en kelt in di vi det ale ne, men bør be kjem pes gjen nom  
en kom bi na sjon av in di vid rett e de og po li tis ke til tak.

Brudd på men nes ke rett ig he ter og sy ste ma tisk bes tia li tet treng te 
ikke da gens mo le ky lær ge ne tis ke kunn skap for å få fritt spil le rom. 
Eu ge nik ken, ra se hy gie nen, var bygd på en feil ak tig, de ter mi nis tisk 
opp fat ning om arv bar het av kom plek se til stan der og trekk – i til legg 
til et for kas te lig men nes ke syn (8). Forsk ning om ge ne nes på virk ning 
på so si a le kon struk sjo ner, og mil jø ets på virk ning på ge ne ne, bør 
der for øns kes vel kom men.

RAGN HILD ØRSTAVIK
ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no
er as si ste ren de sjef re dak tør i Tids skrif tet. Hun er dr.med. og 
har en bi stil ling som se ni or fors ker ved Folkehelseinstituttet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Hvor lang ut dan ning du tar av hen ger ikke 
bare av mil jø et du vok ser opp i, men også 
 hvilke ge ner du har»

«Mors ge ner har be tyd ning for hvor dan hun 
ut for mer bar nas mil jø – som igjen på vir ker 
de res ut dan nings ni vå»
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Har ung dom mer  
dår li ge re psy kisk hel se enn før?
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Fle re ten årings jen ter får be hand ling for psy kis ke li del-
ser. Vi vet ikke om dett e skyl des en re ell øk ning i fore-
komst, og vi kjen ner hel ler ikke even tu el le år sa ker.

Folkehelseinstituttet pub li ser te tid li ge re i år en rap port om psy kis ke 
li del ser i Norge (1). Et funn som vek ket opp merk som het, var den 
øken de an de len ten årings jen ter som får be hand ling for psy kis ke 
li del ser. I pe ri oden 2008�–�11 var det om kring 5 % av jen ter i al de ren 
15�–�17 år som fikk sli ke dia gno ser i spe sia list hel se tje nes ten hvert år. 
An de len økte til 7 % i 2016, alt så en re la tiv øk ning på 40 % i lø pet av 
fem år. Øk nin gen dri ves av fire dia gno se grup per: de pre sjon, angst -
lidel ser, til pas nings for styr rel ser og spi se for styr rel ser. Det har også 
vært en dob ling i bru ken av an ti de pres si ver blant jen ter i den ne 
al ders grup pen i sam me pe ri ode, fra om kring 1 % til 2 % som bru ker 
sli ke me di ka men ter hvert år. Hos jen ter un der 15 år har an de le ne 
som be hand les for psy kis ke li del ser vært sta bi le fra 2008 til 2016.  
Det sam me gjel der for gutt er i alle al ders grup per.

Den na sjo na le Ung da ta-un der sø kel sen vi ser at ten årings jen ter 
også rap por te rer om mer psy kis ke pla ger enn før (2). På 10. sko le-
trinn blir ele ve ne spurt om hvor mye pla get de er av van li ge symp to-
mer på de pre sjon som be kym ring, sli ten het, søvn pro ble mer, ned-
stemt het, håp løs het og an spent het. De som i gjen nom snitt sva rer 
«gan ske mye» el ler «svært mye» på dis se spørs må le ne, de fi ne res som 
å ha et høyt symp tom nivå. Hos jen ter har den ne an de len økt fra 
15,9 % i 2011 til 19,7 % i 2016. Sam ti dig rap por te rer rundt 90 % av både 
jen ter og gutt er om god livs kva li tet. Det kan vir ke pa ra dok salt at 
ni vå et av de pres si ve symp to mer øker hos jen ter når livs kva li te ten  
er sta bilt høy. Er det en re ell øk ning i de pre sjon hos ten årings jen ter, 
el ler er det bare en end ring i hvor dan de vur de rer og rap por te rer 
psy kis ke pla ger?

An de len ten årin ger som be hand les for psy kis ke li del ser øker  
også i and re land, mest mar kant hos jen ter, men noen ste der også 
blant gutt er. I en stu die fra Finland sam men lig net man per so ner 
født i 1987 og 1997 og be reg net an de ler som had de fått psy kia tris ke 
dia gno ser i al de ren 12�–�17 år (3). Hos jen ter økte an de len fra 9,8 % til 
14,9 % (3). Til sva ren de øk ning hos gutt e ne var fra 6,2 % til 8,8 %. Hos 
beg ge kjønn var det de pre sjon og angst li del ser som sto for en stor 
del av øk nin gen. Til sva ren de funn er gjort i Sve ri ge (4).

Selv om fle re får dia gno ser, vil ikke data fra spe sia list hel se tje nes-
ten fan ge opp alle til fel le ne av psy kis ke li del ser i be folk nin gen. En 
stu die fra Stor bri tan nia vis te at 12,2 % av ung dom i al de ren 13�–�15 år 

til freds stil te kri te ri e ne for en psy kisk li del se på un der sø kel ses tids-
punk tet (5). Hvis an de le ne er til sva ren de i Norge, in ne bæ rer det at 
man ge med dis se li del se ne ikke blir dia gnos ti sert i spe sia list hel se-
tje nes ten.

Den beste frem gangs måten for å an slå re ell fore komst av psy kis ke 
li del ser er å gjø re dia gno se ba ser te fore komst un der sø kel ser. Da kart-
leg ges re pre sen ta ti ve ut valg av be folk nin gen gjen nom en kom bi na-
sjon av spør re skje ma er og kli nis ke in ter vju er. Kli ni ke re stil ler dia gno-
ser hvis det er ak tu elt. Fun ne ne kan sam men hol des med re gis ter data 
for å sik re at in for ma sjo nen blir så kom plett og re pre sen ta tiv som 
mu lig. For de len er at hele be folk nin gen in klu de res, ikke bare de som 
har fått be hand ling i hel se ve se net. Det er ald ri ut ført noen dia gno se-
ba sert fore komst un der sø kel se av ung dom i Nor den.

Skal vi finne år sa ker til øk nin gen i dia gno se bruk, må vi spør re  
oss hva som har skjedd si den 2011. Hvor for har det på vir ket jen ter mer 
enn gutt er? Hvor for har det inn truff et i man ge land sam ti dig? Øk nin-
gen star tet på sam me tid som smartt e le fo ner og so si a le  me di er ble  
en vik tig del av barn og un ges hver dag. Det spe ku le res der for mye  
i om økt in ter nett bruk kan være en for kla ring. En aust ralsk stu die 
som fulg te en grup pe ten årin ger fra 13 til 16 års al der, vis te at nett -
avhen gig het pre di ker te se ne re psy kis ke pla ger (6). En ko re ansk stu die 
har imid ler tid vist at år saks sam men hen gen også kan gå mot satt vei; 
psy kis ke van s ker fø rer til økt in ter nett av hen gig het (7).

Vi tren ger mer kunn skap om psy kis ke li del ser hos ung dom  
i Norge. Ved å bru ke na sjo na le hel se re gist re og lon gi tu di nel le 
 be folk nings un der sø kel ser som Den nors ke mor og barn-un der sø kel-
sen (MoBa) kan vi stu de re ri si ko fak to rer for psy kis ke li del ser, hvor-
dan li del se ne for lø per og hvil ke føl ger de får i vok sen li vet. Skal vi få 
pre sis kunn skap om fore komst, er det imid ler tid nød ven dig med  
en dia gno se ba sert be folk nings un der sø kel se. Det ville vært flott hvis 
Norge ble før s te land i Nor den til å ut fø re en slik na sjo nal un der sø-
kel se blant ung dom.

PÅL SURÉN
pal.suren@fhi.no
er lege og spe sia list i bar ne syk dom mer, har en ph.d.-grad i epi de mio lo gi og er 
fors ker.

«Det kan virke paradoksalt at nivået  
av depressive symptomer øker hos jenter  
når livskvaliteten er stabilt høy»
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Ta vare på sy ke lønns ord nin gen
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40 år ett er at sy ke lønns ord nin gen ble inn ført, er fra -
været på sam me nivå. Hvor for me ner så man ge at vi 
ikke har råd til ord nin gen len ger?

Da gens sy ke lønns ord ning tråd te i kraft som me ren 1978. Man ge 
had de al le re de av ta ler som sik ret full lønn un der syk dom, men 
blant ar bei der ne var det van lig med tre ube tal te ka rens da ger. Nå  
var det tverr po li tisk enig het på Stor tin get om å gi alle sam me rett 
fra før s te dag og dess uten rett til egen mel ding. I 2018 er fra værs pro-
sen ten på sam me nivå som i 1978 (1, 2). Norge er blitt at skil lig ri ke re. 
Men enig he ten om sy ke lønns ord nin gen er bor te.

Inn leg get fra Høyres le der Jo Ben kow i odels tings de batt en i 1977 
for tje ner å bli hen tet frem igjen (3, s. 682). På veg ne av op po si sjo nen 
slutt et han hel hjer tet opp om Nordli-re gje rin gens re form for slag: 
«Den nye sy ke lønns ord ning byg ger på so si al po li tis ke mål sett in ger 
som det len ge har vært tverr po li tisk enig het om, nem lig å gi alle som 
le ver av sitt ar beid full dek ning for inn tekts bort fall når syk dom mel-
der seg. Det er et ideo lo gisk uom tvis te lig mål som vi nå er i ferd med 
å rea li se re.» Ben kow imø te gikk også mot fore stil lin ge ne: «Hvor dan 
skal det gå når alle selv kan be stem me seg for å være syke og li ke vel 
få full lønn, blir det spurt. Vil ikke en slik ord ning sti mu le re til over-
for bruk? Er det ikke nok som det er, spør noen. Men vi bør kan skje 
også stil le et an net spørs mål: Hvem er det som er mest engs te lig for 
en mo ralsk ut glid ning, ube rett i get ut nytt el se av sy ste met og nok så 
bas tan te på stan der om ukon trol lert over for bruk. Jo det vi ser seg 
fak tisk at det er vi – sli ke som oss – som fra før av er sik ret full lønn 
un der syk dom, som har ri me lig god hel se, som har, utro lig nok, et 
gi ven de og sti mu le ren de ar beid, og som er pri  vile gert i for hold til 
hund re tu se ner av lands menn – det er fak tisk vi som ofte utt ryk ker 
be kym ring over and res ar beids mo ral. Og det bør vi vel lære noe av.»

Et tiår se ne re skjed de det en so si al po li tisk kurs end ring i Eu ro pa, 
«en ten dens til å stram me inn i off ent li ge stø nads ord nin ger for  
å re du se re off ent li ge ut gif ter og en ten dens til å skyve det øko no -
miske an sva ret for sy ke pen ge ut be ta lin ge ne over på ar beids gi ver ne» 
(4, s. 14). I Norge ville både Ar bei der par ti et og Høy re kutte i sy ke-
lønns ord nin gen: la ve re lønns dek ning, ka rens da ger og ut vi del se  
av ar beids gi ver pe ri oden. Men både NHO og LO var tjent med sy ke-
lønns ord nin gen som den var. På be tin gel se av at re gje rin gen fre det 
sy ke pen ge ord nin gen, gikk de i 1990 med på en av ta le om å ar bei de 
for la ve re sy ke fra vær.

Al le re de det før s te pro sjek tet i dett e sam ar bei det «rok ket ved sel ve 

norm grunn laget for vur de ring av sy ke fra vær», skrev fors ker ne  
som fulg te det (5). Det had de en le gi ti me rings eff ekt, det ble mu lig  
å hånd te re sy ke fra værs pro ble ma tikk «på en mer åpen måte enn 
tid li ge re». Frem til da had de fra værs re duk sjon vært ar beids gi vers 
sak. Til lits valg tes jobb var å for sva re den syk meld tes rett ig he ter.  
Nå ble plut se lig fra værs re duk sjon frem stilt som en sam funns opp -
gave til al les beste.

Beg ge par ter sa at sy ke fra væ ret var «for høyt», men de var ueni ge 
om år sa ke ne. LO la vekt på ar beids for hold, mens NHO var opp tatt  
av in di vid egen ska per: hold nin ger og ar beids mo ral. In di vid per spek-
ti vet har si den do mi nert både i sy ke fra værs kam pan je ne og fra værs-
forsk nin gen. Av ta len om «et mer in klu de ren de ar beids liv» fra 2001 
har i prak sis hand let om «ar beids in klu de ring» av in di vi der – ikke 
om ar beids for hold.

Som over le ge i Ar beids til sy net fulg te jeg ut vik lin gen på nært hold. 
Ar beids li vet ble ikke mer in klu de ren de ett er 2001. Pa ra dok salt nok ble 
fra værs re duk sjon gjort til suk sess mål for in klu de rings av ta len, til tross 
for at en slik re duk sjon er ty pisk ett er eks klu de ring av eld re og syke.

Av ta len fra 1990 om å fre de sy ke lønns ord nin gen hind ret ikke 
lov end rin ger som svek ket syk meld tes per son vern og opp si gel ses-
vern (6). Syk meld te fikk plikt til å in for me re ar beids gi ver om sin 
«funk sjons ev ne» (fol ke trygd lo ven § 8�–�8). Det skul le an gi ve lig lett e 
til ba ke fø ring til ar bei det, men in for ma sjo nen gir også grunn lag for 
opp si gel se (7, s. 116�–�7). Lov for slaget om lig nen de in for ma sjons plikt 
for syk mel den de lege ble stan set av Le ge for en in gen (8).

Hvis vi kutt er yt el se ne slik sven ske ne har gjort, kan vi kan skje 
kom me ned på svensk fra værs nivå. Men vil vi det? Når yt el se ne 
kutt es, er det dem som har minst som må end re fra værs at fer den 
mest. De tar fe rie da ger i ste det for ka rens da ger og går på jobb når 
de bur de vært hjem me. Den svenske sta ten spar te på be kost ning av 
dem med lang va rig syk dom, ned satt ar beids ev ne el ler lav inn tekt, 
el ler alt på en gang (9).

I 1978 sa Stor tin get at den nye sy ke lønns ord nin gen var rett fer dig.  
I 2018 er den er «for god», el ler som det nå he ter: «sje ne røs». Det er 
po li tisk enk le re å kutte i «sje ne rø se» ord nin ger enn i rett fer di ge 
ord nin ger. Hvem er det som iv rer for kutt? Benkows ana ly se gjel der 
fort satt. Det er de som selv har god råd, god hel se og god jobb. I 1978 
skul le den nye sy ke lønns ord nin gen ut jev ne for skjel ler. Det er ikke 
mind re vik tig nå, når for skjel le ne øker. La oss ta vare på en sy ke-
lønns ord ning som gjør for skjel le ne litt mind re.

EBBA WERGELAND
ebba-we@online.no
er dr.med., spe sia list i ar beids me di sin og tid li ge re over le ge i Ar beids til sy net.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.
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Læ rings mål, eks amen 
og le gers vir ke lig het

Takk til Pett er Gjers vik for re flek sjo ne ne 
rundt de ny ere eks amens for me ne i me di sin-
stu di et (1). Han har rett i det han skri ver: 
gjett ing pre mie res i noen grad, ar beids -
belast ning for un der vi ser ne har økt, og 
in gen en kelt eks amens form er ide ell.

Vi øns ker å spille inn et for hold som 
 Gjers vik ikke nev ner – læ rings må le ne. Det 
fin nes ikke over ord ne de og/el ler na sjo na le 
fø rin ger for læ rings mål i me di sin stu di et, og 
læ rings må le ne va ri e rer mel lom fa kul te te ne, 
spe si elt hva an går de tal je rings nivå. Hos oss 
er det un der vis nings en he te ne selv som 
uav hen gig av hver and re de fi ne rer og mel-
der inn læ rings mål. Noen gan ger svik ter 
det, slik som når tema ute glem mes, når 
for mu le rin ger blir upre si se el ler når man 
be dri ver lag ar beid hvor fle re spe sia lis ter 
skal be ly se ett be stemt tema. At læ rings -
måle ne le ses med ar gus øy ne, er ty de lig:  
Hvis opp ga ver som ikke klart dek kes av  
et læ rings mål gis til eks amen, klager stu-
dentene. Så uttaler fagmiljøet seg, eksamens-
kommisjonen gir klagen medhold, oppga-
ven blir strøket, og nye læringsmål, som 
først trer i virksomhet etter en karenstid  
på ca. ett år, må produseres.

Ett eks em pel: Ved me di sin stu di et hos oss 
har stu den te ne hitt il hatt kun én farmako-
logiforelesning på 30 mi nutt er om an ti -
koagu la sjons mid ler. Halv ti men inn går i et 
se mi nar som ad mi nist re res av en kol le ga 
som er he ma to log. I vår ble opp ga ver om 
direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons -
midlers (DOAKs) far ma ko lo gis ke egen ska per 
unn dratt sen sur med be grun nel sen at tema 
ikke var læ rings mål. He ma to lo gens inn-
meld te læ rings mål om å «fore slå (…) be-
hand lings til tak ved ane mi, blød nings -
tendens og trom bo se ten dens» kom ty de lig-
vis til kort.

Her er det mye å ta fatt i. Vi spør om 
 sne vert de fi ner te læ rings mål over ho det er 
be rett i get i et fag som me di sin. At be last -
ninge ne i form av mer ar beid for oss un der-
vi  sere øker ytt er li ge re, sy nes klart. Det 
 un der  vises ty de lig vis for lite om antikoagu-
lantia ved fa kul te tet vårt. Og nå er DOAK- 
farma ko lo gi att på til eks klu dert som eks-
amens tema, i alle fall fram til vå ren 2019.  
Det vers te er imid ler tid at prak sis sett er 
un der vi ser ne opp mot stu den te ne, slik at  
vi i ste det for å spille hver and re gode sen des 
på le ting ett er feil hos hver and re. Slikt er 
in gen tjent med. Kan vi fore slå et over ord-
net, na sjo nalt ini tia tiv for å ryd de opp?

LARS SLØR DAL
lars.slordal@ntnu.no
er pro fes sor og over le ge ved Nor ges tek nisk-na tur-
vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

OLAV SPIG SET
er pro fes sor ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe-
lige uni ver si tet og over le ge på St. Olavs Hospital.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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Hva bør Norge gjø re 
po li tisk for å frem me 
am ming?

Jeg er helt enig med me di sinsk re dak tør 
Mar ti ne Ro stad mo i at am ming er et godt 
fol ke hel se til tak (1), og nors ke hel se myn dig-
he ter an be fa ler jo am ming det før s te året. 
Det er for kas te lig at sel ska per som Nes tlé 
dri ver ag gres siv mar keds fø ring av mors-
melk er stat ning i land med urent vann, hvor 
det har ført til døds fall og syk dom. Det er for 
meg imid ler tid litt uklart hva re dak tø ren 
me ner Norge bør fore ta seg po li tisk.

SIG VE BROU WER
sigve.brouwer@gmail.com
er po li ti ker for Mil jø par ti et De Grøn ne.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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M. RO STAD MO SVA RER
Takk for godt og re le vant spørs mål. Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon har iden ti fi sert syv til tak 
som frem mer am ming, og ran ge rer en kelt-
land i hen hold til dis se (1). Norge lig ger bak 
blant an net Af gha ni stan når det kom mer til 
å ned fel le i lov at det ikke skal re kla me res 
for mors melk er stat ning. Be grens nin ger  
i mar keds fø ring av mors melk er stat ning er 
im ple men tert gjen nom et EU-di rek tiv, men 

«Kan vi fore slå et over ord net, 
na sjo nalt ini tia tiv for å ryd de 
opp?»
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mye er ba sert på en fri vil lig av ta le med 
ak tø rer in nen bar ne mat in du stri en fra 1983 
– en av ta le Nes tlé an ser som ut da tert (2). 
Norge bør være et fore gangs land og stå imot 
press fra bar ne mat in du stri en, men man 
skal ikke un der vur de re den ne in du stri ens 
makt – for ven tet om set ning for nes te år er 
620 mil li ar der kro ner (3). In du stri en har 
ame ri kansk land bruks lob by i ryg gen ett er-
som rå va ren som bru kes til å pro du se re 
mors melk er stat ning er ku melk. USA har 
len ge hatt over pro duk sjon av melk som  
de har slitt med å bli kvitt, og lan det har et 
stort oste berg som in gen vil kjøpe. Nå prø-
ver pre si dent Do nald Trump med til dels 
ufi ne me to der å øke mar ke det for mors-
melk er stat ning slik at ame ri kans ke bøn der 
ikke må ned ska le re (4, 5).

Norge er ikke «best i klas sen» når det gjel-
der am ming. Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
an be fa ler am ming til bar net er to år (6).  
I Norge har 65 % av mød re ne slutt et å amme 
når bar net er ett år gam melt (7). Det Norge 
har lyk kes med, er å nå ut til mød re ne med 
at am ming er best for bar net. Nors ke mød re 
er svært mo ti ver te, og 98 % av mød re ne for -
søker å amme (7). Om de lyk kes, er i stor  
grad av hen gig av hjel pen de får de før s te 
sår ba re da ge ne. Sy ke hu se ne er på lagt å spa re 
pen ger, noe som har ført til kor te re lig ge tid 
på bar sel ett er fød sel. Det går gjer ne 2�–�3 
da ger før mel ke pro duk sjo nen er or dent lig  
i gang, og det er van lig at bar net går ned  
i vekt i den ne pe ri oden. Der som mor ikke  
får kyn dig  am me vei led ning er det fare for at 
bar net ikke får nok næ ring og blir slapt, noe 
som kan mis tol kes som at bar net er ro lig. 
De hyd re ring og hy per na tre mi kan i vers te 

fall føre til va rig ska de el ler død. Det er uan-
svar lig å over la te mor og barn til seg selv før 
am min gen er etab lert. Kort lig ge tid på bar sel 
vil utvil somt gå på be kost ning av am min gen, 
men jeg er opp rik tig be kym ret for at det 
også kan gå på be kost ning av bar ne liv.

Amme tal le ne for al ders grup pe ne 6, 9 og 
12 må ne der gikk ned ett er at fed re ne fikk 
øre mer ket en stør re del av per mi sjo nen  
i 2009 (7). Dett e er ikke over ras ken de og  
i tråd med in ter na sjo nal forsk ning. Li ke vel 
har man nå valgt å øre mer ke en enda stør re 
del til far – nå må mor til ba ke i jobb når 
bar net er 7 må ne der. Det er kre ven de å være 
i full jobb og amme, spe si elt for di det som 
of test også in ne bæ rer am ming om natt en. 
Der for vel ger man ge å gå over til flas ke når 
mor be gyn ner å jobbe. Der som dett e ikke  
er en øns ket kon se kvens, bør man sør ge for 
at fa mi li e ne be hol der mu lig he ten til å sær-
be hand le mor – li ke stil ling er ikke all tid 
li ke be hand ling.

MAR TI NE RO STAD MO
martine.rostadmo@tidsskriftet.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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«Kort lig ge tid på bar sel vil 
utvil somt gå på be kost ning  
av am min gen, men jeg er  
opp rik tig be kym ret for at det 
også kan gå på be kost ning  
av bar ne liv»
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Er all kreft forsk ning  
tjent med bru ker med virk ning?

Bru ker med virk ning i forsk nings -
pro sjek ter blir en tu si as tisk  øns-
ket vel kom men av bru ker  orga-
ni sa sjo ner. Men kan kra ve ne  
til bru ker med virk ning få uhel -
dige kon se kven ser for grunn-
forsk nin gen?

Bru ker med virk ning i forsk ning er en del  
av en in ter na sjo nal trend. Myn dig he ter og 
or ga ni sa sjo ner som fi nan si e rer forsk ning, 
stil ler krav om ak tivt sam ar beid med dem 
forsk nin gen an går. I Norge er dett e ned felt 
både i lov ver ket og off ent li ge do ku men ter. 
Den na sjo na le hel se- og forsk nings stra te -
gien HelseOmsorg21 pe ker på be ho vet for  
å styr ke bru ker med virk nin gen i alle fa ser av 
den an vend te og kli nis ke hel se- og om sorgs-
forsk nin gen (1), og bru ker med virk ning er 
med i den na sjo na le kreft stra te gi en Leve 
med kreft (2018�–�2022) (2).

Det er li ten tvil om at bru ker re pre sen ta-
sjon kan med vir ke til de mo kra ti se ring av 
forsk ning (3). I sel ve forsk nings pro ses sen blir 
for må let gjer ne for mu lert med hon nør ord, 
som at inn fly tel se fra bru ke re fø rer til nyt -
tige re forsk ning og in no va sjon (4). På Kreft-
for en in gens hjem me si der he ter det at pa  -
sien ter og på rø ren de med kreft er fa ring kan 
gi nye per spek ti ver og hjelpe fors ker ne med 
å stil le spørs mål de ikke har tenkt på (5).

Hvor er de kri tis ke røs te ne?
Un der lig nok sy nes det å være få kri tis ke 
røs ter knytt et til di rek te bru ker med virk-
ning. Po si ti ve eff ek ter er ikke godt do ku-
men tert. Det få be reg nin ger av kost na der  
i for hold til nytt e, f.eks. om man kan rett fer-
dig gjø re de res sur se ne forsk nings mil jø ene 
må an ven de når pa si en ter el ler på rø ren de 
skal læ res opp i kom pli ser te fag di sip li ner.

Det er tid li ge re blitt pekt på pro ble mer 
med re pre sen ta ti vi tet og le gi ti mi tet (6). Hvor-
dan fore går re krutt e ring av bru ker  repre sen-
tan ter, og kan bru ker grup pe ne even tu elt 
be nytt e sin nye makt po si sjon til å frem me 
egne stra te gis ke in ter es ser på be kost ning  
av and re grup per? Kan bru ker med virk ning 
der ved åpne opp for pro ses ser som gjør 
forsk nin gen mind re nøy tral el ler gyl dig?

Selv om bru ker med virk ning kan være 
re le vant i an vendt og kli nisk forsk ning, er 
det ett er min me ning mer pro ble ma tisk for 
grunn forsk ning, som bl.a. om fatt er cel le bio-
lo gi, im mu no lo gi og tu mor fy sio lo gi. Her er 
van lig vis pa si en ters og på rø ren des kom pe-
tan se svært li ten, og av stan den til forsk-
nings mil jø ene stor.

Når bru ker med virk ning blir et krav
Det er der for sær lig be kym rings fullt når 
kra ve ne til bru ker med virk ning skjer pes 
ut over det som myn dig he ter an gir i sine 
sty ren de do ku men ter. Hos Kreft for en in gen 
gjel der kra vet om bru ker med virk ning for 
alle forsk nings søk na der, også in nen grunn-
forsk ning. Det vi ser hvor dan Kreft for en in-
gens prak sis skil ler seg fra f.eks. Forsk nings-
rå dets.

Kreft for en in gens be grun nel se er at de  
får sine mid ler fra inn sam lin ger og do na sjo-
ner, og er der med i en sær stil ling. De kre ver 
der for at bru ker ne skal være re pre sen tert  
i alle forsk nings pro sjek ter som får til delt 
mid ler. Men kan den ne prak si sen føre til at 
gode grunn forsk nings pro sjek ter uten bru-
ker in vol ve ring ikke når opp i kon kur ran sen?

Som bru ker re pre sen tant ved vur de rin gen 
av Kreft for en in gens forsk nings søk na der har 
jeg fått inn sikt i eva lue rings pro ses sen som 
gjaldt en del av de inn send te grunn forsk-
nings søk na de ne. Selv om bru ker med virk-
ning ikke var et ab so lutt krav i ut lys nings-
teks ten, var det ut fra man da tet Kreft for -
enin gen had de gitt bru ker re pre sen tan te ne 
(7), van ske lig å gi høy es te po eng til sø ke re 
som ikke had de tenkt å in vol ve re bru ke re  
i forsk nings pro ses sen. Det skyl des at vur de-
rin gen med po eng ska la 1�–�7 var ba sert på  
to helt uli ke di men sjo ner: «i hvil ken grad 
bru ker med virk ning er godt iva re tatt» og 
«po ten  siell nytt e ver di for bru ke re».

I min til ba ke mel ding til Kreft for en in gen 
ett er lys te jeg kla re kri te ri er for når bru ker-
med virk ning er re le vant i grunn forsk nings-
pro sjek te ne, og der nest hvor dan de to ka te-
go ri ene av søk na der skal ran ge res ved den 
en de li ge vur de rin gen hos bru ker re pre sen-
tan ter og fag fel ler. Så vidt jeg kan se, har 
Kreft for en in gen ikke tatt hen syn til dis se 
ar gu men te ne ved årets søk nads pro se dy rer, 
men sna re re skjer pet kra ve ne (8).

Bru ker med virk ning –  
for bru ker ne el ler for forsk nin gen?
På Kreft for en in gens res surs si de om bru ker-
med virk ning frem he ves po si ti ve si der ved 
bru ker med virk ning, f.eks. at det for bru -
kerne er vik tig å få mu lig het til å dele sine 
pa si ent er fa rin ger med fors ker mil jø ene (5). 
Det kom mer også frem at bru ker med virk-
ning ford rer be ty de lig opp læ ring i det 
 ak tu el le forsk nings fel tet. Kan det være slik 
at bru ker med virk ning i stør re grad til freds-
stil ler be ho vet til de fris kes te av kreft pa si en-
te ne som over le ver, ved at de får del ta i noe 
som opp le ves som spen nen de og me nings-
fylt, sna re re enn hva fors ker mil jø ene tren ger 
for å drive forsk ning av høy kva li tet?

Kreft for en in gen for val ter be ty de li ge øko-
no mis ke mid ler og ut gjør en vik tig del av 
støtt en til grunn forsk ning i Norge. Ett er min 
me ning kan det stil les spørs mål ved om 
Kreft for en in gen be visst ut nytt er prin sip pet 
om bru ker med virk ning i sin mer ke va re byg-
ging og mar keds fø ring.

Selv har jeg tid li ge re er fa ring fra forsk ning 
in nen kreft cel le bio lo gi og basalfarmakologi, 
men ser ikke på noen måte at jeg i kraft av 
egne pa si ent er fa rin ger skul le ha noe å bi dra 
med i da gens grunn forsk nings pro sjek ter. 
Jeg vil der imot bru ke min stem me til å heie 
på de gode grunn forsk nings mil jø ene vi har 
i Norge. Dis se mil jø ene gir håp for da gens 
og frem ti dens kreft pa si en ter og må ikke 
ned pri ori te res. Slik jeg ser det, er bru ker-
med virk ning over vur dert. Det vik tig ste er  
at de bes te pro sjek te ne, vi ten ska pe lig sett, 
får den støtt en de for tje ner.

Mottatt 11.6.2018, godkjent 27.6.2018.

LIV HE LEN RYGH
liv.rygh@online.no
er dr.philos.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Hun har mott att ve der lag fra Kreft-
for en in gen for vur de ring av søk na der i Open Call.

«Etter min mening kan  
det stilles spørsmål ved  
om Kreftforeningen bevisst 
utnytter prinsippet om 
brukermedvirkning i sin 
merkevarebygging og 
markedsføring»
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Hva skjer med Le ge for en in gens  
kli ma en ga sje ment?

Men nes ke skap te kli ma end rin-
ger ut gjør en ka ta stro fal trus sel 
mot fol ke hel sen. Vi tren ger stem-
me ne til kli ma en ga sjer te nors ke 
le ger.

Tids skrif tet The Lan cet har i fle re år tatt 
an svar for å rett e opp merk som he ten mot 
men nes ke skap te kli ma end rin ger. I 2015 pub-
li ser te The Lan cet Com mis sion on Health 
and Cli mate Chan ge en ut før lig rap port 
med kon kre te an be fa lin ger for po li tis ke 
til tak mot kli ma end rin ger (1). Rap por ten 
 un der stre ker blant an net vik tig he ten av  
at hel se fag li ge ak tø rer en ga sje rer seg ak tivt 
og syn lig i ar bei det for bed ret kli ma og 
mil jø.

I feb ruar i år ut kom The Lan cet Countdown 
on Health and Climate Change: From 25 Years 
of Inaction to a Global Transformation for 
Pub lic Health, den and re i rek ken av plan -
lagte år li ge sta tus opp da te rin ger på ar bei det 
rundt kli ma og hel se (2). Med ut gangs punkt 
i an be fa lin ge ne fra 2015 er mål set nin gen  
å over vå ke mål ba re in di ka to rer som ledd  
i å opp ly se, vei le de og an svar lig gjø re off ent-
lig he ten og re le van te be slut nings tage re. 
Også i år un der stre kes be tyd nin gen av en 
ty de lig, fel les stem me fra hel se fag lig hold: 
«Hel se ar bei de res stem mer er av gjø ren de  
i ar bei det mot kli ma end rin ger og i å vekt-
leg ge de po si ti ve hel se eff ek te ne av dett e 
ar bei det».

Lo kal til ste de væ rel se
Før 2012 had de Le ge for en in gen et eget råd -
given de ut valg for glo bal opp var ming og 
hel se. I pe ri oden 2012�–�16 ble dett e ar bei det 

sam let un der et fel les ut valg for men nes ke-
rett ig he ter, kli ma og glo bal hel se. Jeg har 
ikke selv del tatt i noen av ut val ge ne, men 
har i lø pet av åre ne jeg har vært med lem  
i Le ge for en in gen satt pris på de res syn li ge 
ak ti vi tet. Ut val get bi dro til at Le ge for en in-
gen i 2009 fikk et eget grunn lags do ku ment 
og til taks plan for en ga sje ment mot kli ma-
end rin ger (3). Ut val gets ar beid re sul ter te  
i inn legg i Tids skrif tet (4, 5), hen ven del ser  
til Kli ma- og mil jø vern de par te men tet og 
re pre sen ta sjon ved Kli ma topp mø tet i Pa ris  
i 2016 (6).

I 2016 valg te Le ge for en in gen å om or ga ni-
se re dett e ar bei det. Ut val get ble lagt ned, 
med det ar gu ment at hel se og glo bal opp-
var ming var ett av fem ho ved om rå der Le ge-
for en in gen øns ket å ar bei de vi de re med  
de nes te åre ne og at ar bei det der for skul le 
inn lem mes mer di rek te i sen tral sty ret og de 
fag me di sins ke for en in ge ne (7). I mars 2017 
utt ryk te tid li ge re med lem mer av ut val get 
stor be kym ring for den ne be slut nin gen (8). 
De på pek te spe si elt at man ved å fo ku se re på 
in ter na sjo nalt sam ar beid gjen nom World 
Med i cal As so cia ti on (WMA) ri si ker te å mis te 
lo kal re le vans og syn lig het: «Dett e [in ter na-
sjo na le] en ga sje men tet er vik tig, men svært 
over ord net og lite eg net til å be ly se nors ke 
for hold og dekke det na sjo na le en ga sje men-
tet Le ge for en in gen bør ha» (8).

En ho ved sat sing det er van ske lig  
å få øye på
I no vem ber i år har det gått to år si den sen-
tral sty ret ved tok den ne om or ga ni se rin gen. 
Hva er egent lig sta tus for ar bei det mot hel se-
ska de li ge kli ma end rin ger i Le ge for en in gen  
i dag? Som al min ne lig med lem opp le ver jeg 
at dett e en ga sje men tet er blitt mind re syn lig 
ett er at ut val get ble ned lagt. Ar beids pro-
gram met for 2017�–�19 nev ner ikke kli ma- og 
mil jø per spek ti vet i fol ke hel se ar bei det (9), 
selv om dett e er spe si fikt nevnt i Prin sippro-
gram met 2015�–�19 (10). Fol ke hel se frem he ves 
som eget tema på Le ge for en in gens nett si der 
om po li tikk og sam funn, men hel ler ikke her 
el ler i re le van te po li cy no ta ter vi ser man til  
at kli ma og mil jø er vik tig i et fol ke hel se per s-
pek tiv (11). Tids skrif tet, ved sjef re dak tør Are 
Bre an, ut gjør et he der lig unn tak (12, 13).

Ett er en som mer der he te bøl ger har pre-
get hele Eu ro pa, in klu dert Norge, og be lyst 
pro ble mer rundt mat sik ker het, brann sik-
ker het og di rek te hel se ska de li ge eff ek ter av 
var men, er det na tur lig å spør re om le ger 
som fag grup pe gjør nok i Norge for å opp -
lyse om be tyd nin gen av kli ma end rin ger  
i et hel se per spek tiv, slik The Lan cet opp ford-
rer så ty de lig til. Det er me get mu lig at Le ge-
for en in gen gjør en god inn sats for ar bei det 
mot kli ma end rin ger gjen nom for en in gens 
in ter na sjo na le sam ar beids part ne re, men 
min opp le vel se er at en ga sje men tet er 
 mind re syn lig utad enn det var for noen  
år si den. Po li tis ke og hel se fag li ge rea li te ter 
bur de til si det mot satt e.

Mottatt 8.8.2018, godkjent 14.8.2018.

KNUT MORK SKA GEN
knut@theskaw.com
er lege i spe sia li se ring i barne- og ung doms psy kia-
tri ved St. Olavs hos pi tal.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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«Det er naturlig å spørre  
om leger som faggruppe  
gjør nok i Norge for å opp- 
lyse om betydningen av klima- 
endringer i et helseperspektiv»
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PASI 90

PASI 100

5 års data publisert: 

Effekt av Cosentyx 300 mg på PASI 90/100 

etter 1 år ble opprettholdt etter 5 år1

CI: 60,7-75,5

CI: 36,1-51,8

CI: 57,2-74,5

CI: 32,3-50,3

Cosentyx «Novartis» Immunsuppressiv, interleukinhemmer.                                                                                             ATC-nr.: L04A C10
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 150 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. In-
dikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Cosentyx alene eller i kombinasjon med metotreksat er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på 

Dosering: Beregnet til bruk 
under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av tilstander som indisert. Klinisk respons oppnås vanligvis etter 16 uker med behandling. Seponering bør vurderes ved fraværende respons etter 16 uker. Delvis respons 
innledningsvis kan senere bedres dersom behandlingen fortsetter utover 16 uker. Plakkpsoriasis: Anbefalt dose: 300 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbe-

gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Andre pasienter: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose 
hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Ankyloserende spondylitt: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver 

opplæring i s.c. injeksjonsteknikk er gitt. Legen skal imidlertid sørge for hensiktsmessig oppfølging av pasienten. Pasienten skal instrueres i å injisere hele mengden iht. instruksjonene i pakningsvedlegget.  Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
Forsiktighetsregler: 

seponering. Ikke-alvorlige mukokutane candidainfeksjoner er rapportert. Forsiktighet bør utvises når bruk vurderes hos pasienter med kronisk infeksjon eller historie med gjentatte infeksjoner. Pasienten skal anmodes om å søke medisinske råd dersom 
tegn på infeksjon oppstår. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten overvåkes nøye og sekukinumab ikke gis før infeksjonen opphører. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose skal vurderes før oppstart ved latent tuberkulose. 
Forsiktighet bør utvises ved Crohns sykdom, da sykdomsforverring, i noen tilfeller alvorlig, er sett (også i placebogruppen). Pasienter med Crohns sykdom bør følges opp nøye. Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er observert. Dersom en 
anafylaktisk reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Natur-
gummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan derfor ikke fullstendig utelukkes. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Pasienten kan få inaktiverte 

er ikke undersøkt i psoriasis-studier. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Graviditet, amming og fertilitet: 

anbefales det å unngå bruk under gravi¬ditet. Amming: Ukjent om sekukinumab utskilles i morsmelk eller tas opp systemisk ved amming. Pga. potensialet for bivirkninger hos diende spedbarn, må det tas en beslutning om amming skal opphøre 
Bivirkninger: 

Overdosering/For-
giftning: Ved overdose anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at nødvendig symptomatisk behandling startes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger for interleukinhemmere L04A C side  
c.  Egenskaper: -

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 
4 dager ved romtemperatur (høyst 30°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Pakninger og priser: -
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På tide å inn fø re ortogeriatri i Norge?

Norge lig ger på ver dens top pen 
i an tall hof te brudd. Be hand lin-
gen er dyr og dø de lig he ten høy. 
Bed re sam ar beid mel lom ge ri a-
te re og or to pe der ett er ly ses.

Norge lig ger i ver dens top pen med om lag 
9 000 hof te brudd i året (1, 2). Be hand ling  
av hof te brudd er livs nød ven dig – og dyr. 
Av hen gig av det post ope ra ti ve om sorgs -
nivået, er sam funns kost na den det før s te 
året i snitt en halv mil li on kro ner per 
 pa  si ent for dem som før var hjem me bo en de 
(3). Pa si ent grup pen er skrø pe lig, og dø de lig-
he ten ett er et hof te brudd er svært høy. I 2017 
var 30-da gers- og ett års dø de lig he ten hen-
holds vis 7,7 % og 24 % (2).

I dag er det bare noen få nors ke or to pe -
diske av de lin ger som be hand ler hof te-
brudds pa si en ter ett er ortogeriatriske prin-
sip per. Dett e til tross for at to nors ke stu di er 
har vist at hjem me bo en de hof te brudds -
pasien ter som mott ar be hand ling ett er sli ke 
mo del ler har økt sann syn lig het for bed re 
funk sjon og livs kva li tet sam men lig net med 
pa si en ter som mott ar tra di sjo nell be hand-
ling (4, 5). Ortogeriatrisk til nær ming er 
for nuf tig bruk av res sur ser: Den akutt e 
inn leg gel sen va rer len ger, men fle re kan 
skri ves di rek te til hjem met. Det to ta le an tal-
let lig ge døgn på sy ke hus, re ha bi li te rings -
insti tu sjon og sy ke hjem blir mind re hos 
ortogeriatripasienter. Kost nads re duk sjo - 
nen for sam fun net er på 40 000 kro ner  
per pa si ent (4).

Ortogeriatriske ret nings lin jer
Tid li ge re i år ble ti de nes før s te ortogeria-
triske vår mø te av holdt i Oslo, hvor de nye 
ret nings lin je ne for tverr fag lig be hand ling 
av hof te brudd ble pre sen tert (6). Un der 
mø tet ble også den nors ke un der for en in gen 
av Fragility Fractu re Net work (FFN Norge) 
stif tet. Blant or to pe de ne og ge ri a ter ne som 
del tok på mø tet var det enig het om at 
 be hand lin gen av nors ke pa si en ter med 
hof te- og lav ener gi brudd tren ger et løft.

Må let med ret nings lin je ne er å sik re høy 
kva li tet og rik ti ge pri ori te rin ger i be hand-
lin gen av eld re per so ner med hof te brudd  
og å unn gå uøns ket va ria sjon mel lom hel se-
fo re ta ke ne. Do ku men tet er ut for met av 
re pre sen tan ter for spe si al for en in ge ne for 
or to pe di, ge ria tri og ane ste sio lo gi un der 
Den nors ke le ge for en ing, og har i til legg 
vært til hø ring hos spe si al sy ke plei e re, fy sio-
te ra peu ter, er go te ra peu ter og bru ker re pre-
sen tan ter. Ret nings lin je ne opp sum me rer 
forsk nin gen på fel tet og vekt leg ger tverr fag-
lig het og et hel het lig pa si ent for løp. De gir 
råd om pre ope ra tiv op ti ma li se ring, ope ra-
sjons me to der, smer te lind ring, hånd te ring 
av ko mor bi de li del ser, re ha bi li te ring, fore-
byg ging av nye brudd og trygg ut skriv ning. 
Vi hå per ret nings lin je ne kan bru kes til  
å bry te av de lings bar rie rer for hof te brudds-
pa si en te ne og at tverr fag lig sam ar beid og en 
hel het lig til nær ming kan bli satt i sy stem.

Hel se di rek to ra tet er ikke opp drags gi ver 
for ret nings lin je ne, og de kan føl ge lig ikke 
kal les na sjo na le. Tro lig er det både for de ler 
og ulem per med å gjø re be hand lings ret-
nings lin jer mer ju ri disk bin den de ved  
å gjø re dem for melt na sjo na le. Det vil være 
lett e re å få gjen nom slag for om struk tu re-
ring og end ring av be hand lings kurs. Dett e 
kan og bør bi dra til økt til skudd av res sur ser 
til or to pe dis ke av de lin ger i Norge. Sam ti dig 
er det sto re for skjel ler ved rø ren de lo ka le 
for hold, og sann syn lig vil det være van ske lig 
å gjen nom fø re sli ke end rin ger ved alle 
nors ke sy ke hus. Kan skje kan på legg fra 
myn dig he te ne om end ring av be hand lings-
kurs slå ne ga tivt ut ved or to pe dis ke av de -
linger som tri ves og fun ge rer godt med en 
tra di sjo nell or to pe disk be hand lings mo dell.

Be stil ler fo rum RHF vur der te ortogeriatri 

som be hand lings me to de un der ut ar bei din-
gen av den nye ret nings lin jen. De skri ver  
i sin slut ning at ortogeriatrisk be hand ling 
av hof te brudds pa si en ter ikke tren ger  
å metodevurderes, da dett e er en øns ket 
tverr fag lig ar beids form for pa si en ter med 
sam men satt e be hov (7).

Hva kan gjø res?
Vi de re forsk ning på eff ek ten av ortogeria-
trisk be hand ling hos nors ke hof te brudds -
pasi en ter er vik tig. Mel din ge ne til Na sjo nalt 
hoftebruddregister bør ut vi des med en kel te 
ortogeriatriske kjer ne va riab ler slik at vi kan 
gjen nom fø re frem ti di ge stu di er.

En inn stil ling fra Hel se- og om sorgs ko mi-
te en fra ap ril i år skal styr ke be hand lin gen  
av eld re mul ti syke. Det er ved tatt at alle sto re 
akutt sy ke hus skal ha spe sia lis ter i ge ria tri  
og at det skal være til strek ke lig ka pa si tet  
for spe sia li se ring in nen ge ria tri for både 
sy ke plei e re og le ger (8). Dett e ved  taket er 
vik tig for å få im ple men tert orto geriatriske 
be hand lings mo del ler på nors ke sy ke hus.

Ved vår mø tet tid li ge re i år be skrev den 
bri tis ke pro fes sor eme ri tus David Marsh, 
som også er grunn leg ge ren av Fragility 
Fractu re Net work, si tua sjo nen i Eng land  
for 15 år si den om trent som slik vi opp le ver 
den i Norge i dag: Til bu det til pa si en te ne er 
va ri e ren de, og det er man gel på spe sia lis ter  
i ge ria tri. Med press fra både top pen (myn-
dig he te ne) og bun nen (fag mil jø ene) sam-
men med øko no mis ke in cen ti ver har ut vik-
lin gen i Eng land ført til en be ty de lig ut byg-
ging av til bu det. Iføl ge Marsh har det spart 
ut gif ter, bed ret be hand lin gen og re du sert 
dø de lig he ten. Marsh var op ti mist på veg ne 
av det nors ke ortogeriatriske mil jø et. Som 
han sa: «This will hap pen, there is no other 
way».

Mott att 5.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 27.6.2018,  
god kjent 28.6.2018.

«Det totale antallet ligge- 
døgn på sykehus, rehabilite- 
ringsinstitusjon og syke- 
hjem blir mindre hos 
ortogeriatripasienter»

«Vi de re forsk ning på ef fek ten 
av ortogeriatrisk be hand ling 
hos nors ke hof te brudds  -
pasien ter er vik tig»
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pettermortenpettersen@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i or to pe disk kir ur gi ved 
 Sy ke hu set Østfold, fast med ar bei der i Tids skrif tet 
og med lem av Fragility Fractu re Net work Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Fragility Fractu re Net work Norge 
har mott att støtt e fra Lil ly, Ta ke da, Amgen og Zim mer 
Biomet til å ar ran ge re fag li ge mø ter. Fir ma ene le ve rer 
pro duk ter som bru kes hos pa si en ter med hof te brudd.

FRE DE FRI HA GEN
er over le ge ved Sek sjon for trau ma to lo gi ved 
 Or to pe disk kli nikk, Oslo uni ver si tets sy ke hus.  
Han er  le der i Fag grup pe for os teo po ro se og ben-
hel se, le der i Fragility Fractu re Net work Norge  
og bi drags yter til de nye ret nings lin je ne for hof te-
brudds  behand ling.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Fragility Fractu re Net work Norge 
har mott att støtt e fra Lil ly, Ta ke da, Amgen og Zim mer 
Biomet til å ar ran ge re fag li ge mø ter. Fir ma ene le ve rer 
pro duk ter som bru kes hos pa si en ter med hof te brudd.

ING VILD SAL TVEDT
er over le ge og av de lings sjef ved Av de ling for 
ge ria tri ved St. Olavs hos pi tal, fors ker og før s te-
ama nu en sis ved Institutt for nev ro me di sin ved 
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, 
sty re med lem i Fragility Fractu re Net work Norge 
og bi drags yter til de nye ret nings lin je ne for hof te-
brudds be hand ling.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Fragility Fractu re Net work Norge 
har mott att støtt e fra Lil ly, Ta ke da, Amgen og Zim mer 
Biomet til å ar ran ge re fag li ge mø ter. Fir ma ene le ve rer 
pro duk ter som bru kes hos pa si en ter med hof te brudd.

WENDER FIG VED
er over le ge, as si ste ren de av de lings sjef ved Or to pe-
disk av de ling ved Bæ rum sy ke hus, sty re med lem  
i Fragility Fractu re Net work Norge og bi drags yter 
til de nye ret nings lin je ne for hof te brudds be hand-
ling.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Fragility Fractu re Net work Norge 
har mott att støtt e fra Lil ly, Ta ke da, Amgen og Zim mer 
Biomet til å ar ran ge re fag li ge mø ter. Fir ma ene le ve rer 
pro duk ter som bru kes hos pa si en ter med hof te brudd.
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Økt behov for fysioterapeuter  
med nevromuskulær kompetanse

Vi er bekymret for mangelen 
på fysioterapeuter som har  
kompetanse på sjeldne med- 
fødte og arvelige nevromusku- 
lære tilstander.

Pasienter med medfødte og arvelige nevro-
muskulære tilstander kan debutere med 
symptomer i spedbarnsalder, tidlige barne-
år, som ungdom eller i voksen alder. Felles 
for de fleste av disse tilstandene (for eks-
empel Charcot-Marie-Tooths sykdom, limb-
girdle muskeldystrofi og dystrophia myo- 
tonica) er at det ikke finnes spesifikk  
behandling. Symptomatisk behandling  
med forebygging av kontrakturer og belast-
ningsskader samt riktig bruk av gjenstående 
muskler er derfor svært viktig. Tilgang til 
kompetente fysioterapeuter med ekspertise 
innen nevromuskulære sykdommer er 
avgjørende. For denne gruppen er det  
vist at moderat trening ikke er skadelig (1),  
men de har behov for fysioterapeuter med 
spesialkompetanse som kan bistå dem  
med tilrettelegging og råd om riktig tre-
ning.

Unge og eldre voksne sviktes
Etter vår erfaring synes det som om opp- 
følgingen i kommunene, med hensyn til 
tilbud om fysioterapi og ergoterapi, som 
regel fungerer godt for barn med alvorlige 
nevromuskulære tilstander. Derimot har  
de av oss som følger voksne pasienter, erfart 
at når ungdommene blir 18 år, blir tilbudet 
om fysioterapi mye mer begrenset, og  
i likhet med de som får diagnose i voksen 
alder, er ikke dette en prioritert oppgave.  

Det blir opp til pasientene selv å forsøke  
å finne en fysioterapeut med interesse for 
feltet og med kapasitet. Ved flere anlednin-
ger har vi opplevd at våre pasienter nedprio-
riteres til fordel for akutte tilfeller eller ikke 
får tilbud om time i det hele tatt. Det har 
ikke vært mulig for oss å få oversikt over 
tilbudet, men i tidsskriftet Fysioterapeuten 
viser en artikkel stor diskrepans mellom hva 
kommunene i Sogn og Fjordane mener er 
tilstrekkelig dekning og hvordan de lokale 
fysioterapeutene opplever bekymringsfullt 
lange ventelister (2). Det fremkommer også 
av tall fra Norsk register for arvelige og med- 
fødte nevromuskulære sykdommer at i alle 
fall nærmere 20 % av pasientene med arve-
lige muskelsykdommer har behov for fysio-
terapi, men ikke får tilbud om dette (3, s. 17).

Fra 2017 falt tilbudet om gratis fysioterapi 
bort for pasienter med visse diagnoser. 
Siden da er det kun barn under 16 år og 
yrkesskadede som slipper egenandel (4). 
Samtidig ble behov for rekvisisjon fjernet. 
Begge deler er spesielt uheldig for pasienter 
med sjeldne tilstander der det ofte ikke 
finnes spesifikk behandling og det er stort 
behov for målrettet langvarig behandling. 
Denne gruppen må fylle opp egenandels-
kort 2 før de får gratis behandling. Flere av 
tilstandene medfører uførhet fra ung alder, 
og ved stram økonomi kan en tilleggsutgift 
på 2 025 kr per år lett bli nedprioritert av 
pasienten. Vi mener at det grunnleggende 
prinsippet om tilgang på nødvendig helse-

tilbud for denne gruppen dermed brytes. 
Siden de ikke lenger trenger rekvisisjon,  
er vi også bekymret for at manglende vei- 
ledning fra spesialist kan gi feil behandling 
eller overbelastning av muskler og ledd hos 
fysioterapeuter som ikke har kjennskap til 
diagnosene.

Testing før og under  
medikamentell behandling
Det foregår omfattende internasjonal forsk-
ning for å finne spesifikk behandling for en 
rekke av disse diagnosene. For to år siden 
fikk den første medisinen for en under- 
gruppe av pasienter med Duchennes mus-
keldystrofi en foreløpig godkjenning i Norge 
(5). Tidligere i år ble nusinersen godkjent  
for bruk til mange norske pasienter under 
18 år med spinal muskelatrofi (SMA) (6).  
For begge disse diagnosene og mange andre 
arvelige nevromuskulære tilstander finnes 
det ingen gode biomarkører som avspeiler 
sykdomsprogresjon eller eventuell effekt av 
behandling.

Som studiene på nusinersen har vist,  
er det i hovedsak omfattende fysiske tester 
som er brukt for å vise om denne meget 
dyre behandlingen har effekt (7). Slike mål- 
inger er både tids- og kompetansekrevende 
og må utføres primært av trenede fysiotera-
peuter med god kjennskap til nevromusku-
lære tilstander.

Det er etter vår mening et stort og vok-
sende behov for fysioterapeuter med sær-
skilt kompetanse innenfor nevromuskulære 
sykdommer. Både primærhelsetjenesten  
og spesialisthelsetjenesten (nevrologiske-, 
barnenevrologiske- og habiliteringsavdelin-
ger for barn og voksne) bør rustes opp for  
å møte dette behovet.

Mottatt 16.7.2018, godkjent 24.8.2018.

«Manglende veiledning 
kan gi feil behandling eller 
overbelastning av muskler  
og ledd»
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Barn og unge må be skytt es  
mot ener gi drik ker

Ener gi drik ker er ri si ko pro duk ter som ikke bør inn gå i barn og un ges kost-
hold. På grunn av ska de virk nin ge ne bør salg av ener gi drik ker til barn  
og unge for bys.

Om set nin gen av koff e in rike 
 ener gi drik ker i Norge nåd de  
nye høy der i juni 2018, med  
nær 3 mil li o ner li ter solgt på  

én må ned, en øk ning på 400 000 li ter fra 
mai må ned, og over 60 % øk ning si den juni 
2015 (1). Pro duk te ne blir mer og mer ut bredt 
blant barn og unge. I al ders grup pe ne 10�–�12 
år, 13�–�15 år og 16�–�18 år opp gir hen holds vis 
19 %, 53 % og 70 % at det hen der de drik ker 
ener gi drikk (2). I 2015 var de til sva ren de 
an de le ne 8 %, 32 % og 62 % (3). Den raskt 
øken de an de len barn og ung dom som drik-
ker ener gi drikk gir grunn til be kym ring (4).

Hel se- og om sorgs de par te men tet de ler 
den ne be kym rin gen og har bedt Matt il sy net 
ut re de al ter na ti ve til tak for å be skytt e barn 
og unge mot hel se ska der som føl ge av høyt 
kon sum av ener gi drik ker. Før vi drøf ter 
hvor dan hel se myn dig he te ne bør hånd te re 
ri si ko en som ener gi drik ker ut gjør for barn 
og unge, vil vi re de gjø re for ska de li ge eff ek-
ter av ener gi drikk inn tak.

Mer enn koff e in
Ener gi drik ker kan best be skri ves som in du-
stri elt de sig ne de les ke drik ker som i til legg 
til mye koff e in (som re gel 320 mg/l el ler 
høy ere) in ne hol der fle re sti mu le ren de stof-
fer (gin seng, guarana, tau rin, etc.). Suk ker 
el ler søt stoff dek ker over sma ken av bit re 
in gre di en ser som koff e in og tau rin, hvil ket 
gjør dem lett drik ke li ge for barn og unge.  
I til legg er de til satt B-vi ta mi ner for å frem-
stå som sun ne. For di ener gi drik ker inn tas 
som les ke drikk, in ne hol der fle re sti mu le -
rende stoff er som vir ker sam men og kull -
syre som øker has tig he ten på koff e in opp -
taket i blo det, er de for bun det med stør re 
ri si ko enn kaff e, selv om kaff e har mer 
 koff e in (ca. 500 mg/l).

Ener gi drik ker er po ten te på grunn av 
de res sam men satt e inn hold av sti mu le -
rende in gre di en ser. Dett e vi ser blant an net 
en ran do mi sert, dobbeltblindet, kon trol lert 
overkrysningsstudie der man mål te eff ekt  
av ener gi drikk og en koff ein hol dig kon troll-
drikk, beg ge med 320 mg/l koff e in, på 18 
fris ke unge voks ne. To ti mer ett er inn tak av 
ener gi drikk var det sig ni fi kant leng re QT-tid, 

en ri si ko fak tor for fa ta le hjer te aryt mi er, enn 
ved inn tak av sam me meng de koff e in drikk. 
Beg ge drik ke ne med før te øk ning i sy sto lisk 
blod trykk, men seks ti mer ett er inn tak var 
dett e sig ni fi kant høy ere ved inn tak av ener gi-
drikk enn ved inn tak av koff e in drikk (5). 
Kom bi na sjo nen av koff e in og and re stoff er, 
for eks em pel suk ker, kan være med vir ken de 
år sak til den al vor li ge re ak sjo nen, men dett e 
har man ikke full god kunn skap om ennå. At 
barn og unge skal ha fri til gang til av hen gig-
hets dan nen de pro duk ter som gir økt blod-
trykk, og i vers te fall al vor li ge hjer te ryt me-
for styr rel ser, er svært uhel dig.

Koff ein for gift ning
Selv om ener gi drik ker in ne hol der mer enn 
koff e in, kan vi ikke ute luk ke ri si ko ene som 
er knytt et til koff e in eks po ne ring. Høyt inn-
tak av koff e in på kort tid kan føre til al vor -
lige til stan der som hjer te svikt, hjer te aryt mi 
og ny re svikt, til stan der som i vers te fall kan 
føre til død hos sår ba re per so ner. En kelt hen-
del ser av koff ein for gift ning er rap por tert  
i fle re land (6). Høyt inn tak av ener gi drikk er 
også satt i sam men heng med to til fel ler av 
hjer te stans blant ung dom (7). Ung dom med 
ukjent hjer te syk dom kan være mer ut satt 
for or gan svikt. Også i Norge har barn blitt 
inn lagt med al vor lig or gan svikt ett er å ha 
druk ket sto re meng der ener gi drikk på kort 
tid (8). Vi me ner det er en re ell ri si ko for 
fle re til fel ler av al vor lig koff ein for gift ning 
blant barn og unge som føl ge av høyt og 
hur tig for bruk av ener gi drikk.

Søvn vans ker og at ferds pro ble mer
Barn og unge har rap por tert om uro, ir ri -
tabi li tet, ner vø si tet, kon sen tra sjons vans ker, 
ab sti nens symp to mer og and re ne ga ti ve 
eff ek ter ett er inn tak av ener gi drikk (6, 9–11). 
Koff e in do ser på 1,4 mg/kg kropps vekt kan 

på vir ke inn sov ning og re du se re søvn va rig-
he ten (12). Dett e er eff ek ter som over tid kan 
føre til mer al vor li ge at ferds- og hel se pro ble-
mer (6). Hos barn og ung dom som er dis po-
nert for angst li del ser, er det do ku men tert at 
koffeinindusert angst også kan inn treff e ved 
lavt inn tak av koff e in, det vil si un der den 
«tryg ge» gren sen på 2,5 mg per kg kropps-
vekt (9).

Al le re de i 2008, før ener gi drik ker ble til latt 
i dag lig va re han de len i Norge, ble det an slått 
at om trent 20 % av nor dis ke ten årin ger var 
ut satt for koff e in ni vå er fra ener gi drikk som 
kun ne for år sa ke angst og uro (10). Barn og 
ung dom er i en fase av li vet hvor men ta le 
li del ser ofte ikke er kjent. Den øken de nor-
ma li se rin gen av ener gi drik ker kan po ten -
sielt føre til fle re til fel ler av koffeinindusert 
angst blant unge.

Barn og ten årin ger som drik ker ener gi-
drik ker, har stør re sann syn lig het for å bru ke 
al ko hol, to bakk el ler nar ko ti ka (13). Når 
ener gi drikk blan des med al ko hol, kom bi ne-
res koff e i nets sti mu le ren de egen ska per med 
al ko ho lens de pres si ve egen ska per og re duk-
sjon i at ferds kon troll. Kom bi na sjo nen er 
as so siert med økt ri si ko at ferd, hel se ska de 
blant unge bru ke re og økt bruk av and re 
ulov li ge stoff er (14). I Norge har 42 % av de  
i al de ren 15�–�18 år som drik ker ener gi drikk, 
prøvd å blan de ener gi drikk med al ko hol (2).

Av hen gig het
Koff e in er et sen tral sti mu le ren de stoff som 
på vir ker man ge funk sjo ner i krop pen. Når 
krop pen blir vant til eks po ne ring, kre ver 
den jevn lig til før sel av det ak tu el le stoff et  
for ikke å få fy sisk ube hag (10). Ab sti nens-
sym pto mer på koff e in kan være ho de pi ne, 
trøtt het, angst, ir ri ta sjon og dår lig hu mør, 
noe barn og unge også rap por te rer. I 2008 
ble det an slått at 10 % av bar na med høy est 
kon sum av koff ein hol di ge drik ker, fikk i seg 
mer koff e in enn 2,5 mg per kg kropps vekt 
(10). Det er sann syn lig at nor ma li se ring av 
kon sum av ener gi drik ker med fø rer at fle re 
barn og unge ut vik ler av hen gig het, med 
på føl gen de sann syn lig het for ab sti nens-
symp to mer knytt et til koff e in.

Gren se for to le ra belt inn tak?
I Norge fra rå des barn og unge å få i seg mer 
enn 2,5 mg koff e in per kg kropps vekt per 
dag, uav hen gig av kil de (15). Den ne ver di en 
blir brukt til å reg ne om hvor mye ener gi-
drikk barn kan eks po ne res for uten ri si ko:  
Et barn på 30 kg over skri der mak si mums-

«Vi mener det er på tide  
å vurdere forbud mot salg  
av energidrikker til barn 
under 18 år»
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gren sen (75 mg) med en li ten boks ener gi-
drikk (2,5 dl), som til sva rer 80 mg. En ung-
dom på 60 kg gjør det sam me med en  
halv li ter. Det er de fi ni tivt fle re unge enn 
tid li  gere som over skri der an be falt mak si-
mums gren se for koff e in ett er at ener gi -
drikke ne kom på mar ke det, og an de len  
er øken de.

Det er ett er vårt syn svært pro ble ma tisk  
å ope re re med en slik trygg hets gren se, 
sær lig når den blir brukt til å reg ne ut så kalt 
trygt inn tak av ener gi drikk. Både eu ro pe is ke 
og nors ke vi ten skaps ko mi te er har kon klu-
dert med at det er man ge usik ker hets mo-
men ter knytt et til ri si ko vur de rin ge ne av 
koff e in for barn og unge, blant an net for di 
det er få stu di er på dis se grup pe ne (12, 16, 
17). Iføl ge et ka na disk eks pert pa nel kri ti ser te 
en kel te EU-land den eu ro pe is ke ri si ko vur de-
rin gen for å ha en for sne ver til nær ming til 

hel se  ska de, for å fo ku se re på koff e in hel ler 
enn ener gi drikk og for ikke å være rea lis tisk 
ved rø ren de inn ta ket av ener gi drik ker i kom-
bi na sjon med al ko hol blant unge (18). Dess-
uten er ska de eff ek te ne av ener gi drik ker 
be ty de lig stør re enn det som kun kan til leg-
ges koff e in.

Nors ke hel se myn dig he ter bør ikke sett e 
trygg hets gren se for koff e in eks po ne ring hos 
barn og unge, både for di data mang ler, men 
al ler mest for di koff e in har psykofarmakolo-
giske og sen tral sti mu le ren de egen ska per 
som barn og unge ikke bør ut sett es for.

Føre var
Føre var-prin sip pet er grunn leg gen de  
i fol ke hel se ar bei det og bør leg ges til grunn  
i ri si ko hånd te rin gen av ener gi drik ker hos 
barn og unge (19). Vi ten ska pe lig sik ker het 
opp nås først og fremst gjen nom ran do mi-

ser te kon trol ler te stu di er, noe som ikke kan 
ut fø res med hel se ska de li ge stoff er. Selv om 
vi ikke kan gjø re sli ke stu di er, vet vi med 
til strek ke lig sik ker het at ener gi drikk kan gi 
hel se ska de hos barn og unge. Det vil der for 
være uetisk, et eks pe ri ment med barn og 
un ges hel se, ikke å hand le. Mang len de sik-
ker kunn skap bør ikke bru kes som be grun-
nel se for å unn la te å treff e til tak. Ut fø res 
til tak ut ifra føre var-prin sip pet, er det opp 
til pro du sen te ne å be vi se at det ikke fore lig-
ger hel se fa re (19, 20).

Er fa rin ger fra and re land
I EU har Li tau en (2014) og Lat via (2016) inn-
ført for bud mot salg av ener gi drik ker til 
per so ner un der 18 år. Både i Sve ri ge og Stor-
bri tan nia på går det til sva ren de pro ses ser 
som i Norge, hvor re gu le ring av salg er blant 
til ta ke ne som skal vur de res for å be skytt e 
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som før te til fri slipp. I dag er det in gen - 
ting som hind rer barn og unge i Norge  
i å an skaff e ener gi drik ker. Tross hel se myn-
dig he te nes ad vars ler til barn og unge, øker 
inn ta ket i fle re al ders grup per. Det er godt 
do ku men tert at dis se høykoffeinholdige 
drik ke ne ut gjør et fol ke hel se pro blem, sær lig 
blant barn og unge. Ener gi drik ker er for-
bun det med be ty de lig ri si ko, og har in gen 

barn og unge mot hel se ska de som skyl des 
kon sum av ener gi drik ker.

For bud mot salg til barn og unge
Før 2009 var ener gi drik ker re gu lert som 
le ge mid ler og for budt solgt i norsk dag lig -
vare han del på grunn av det høye koff e in -
innhol det. Nors ke myn dig he ter for søk te  
i sin tid å stå imot li be ra li se rin gen fra EU, 

er næ rings mes sig nytt e. Kunn ska pen om 
uhel di ge eff ek ter av ener gi drikk på barn  
og un ges hel se og at ferd er til strek ke lig til  
å inn fø re inn gri pen de til tak. Vi me ner det  
er på tide å vur de re for bud mot salg av 
ener gi drik ker til barn un der 18 år.

Mott att 20.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 31.7.2018,  
god kjent 6.8.2018.
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På grunn av nye retningslinjer har produsenten Takeda AS analysert jerntilskuddet  
Neo-Fer mikstur for metallforurensninger. Blynivået de fant var høyere enn tillatt, men 
utgjør liten helserisiko. Som et forebyggende tiltak ble produksjonen stoppet. Det er nå 
mangel på Nycoplus Neo-Fer (Neo-Fer) mikstur 9 mg/ml «Takeda».

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut svenske pakninger av 
Niferex orale dråper 30 mg/ml (3). Ulike styrker gjør at doseringen blir annerledes: 

Niferex 30 mg/ml doseres i dråper. En dråpe = 1,5 mg = 0,05 ml. 1 ml Neo-Fer mikstur 
tilsvarer 6 dråper Niferex og 0,5 ml Neo-Fer mikstur tilsvarer 3 dråper Niferex.

Råd til leger:

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 14/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Smeltetablett med standardisert  
allergenekstrakt fra husstøvmiddene 
Dermatophagoides pteronyssinus og 
Dermatophagoides farinae (Acarizax) 
har fått forhåndsgodkjent refusjon for 
vedvarende allergisk reaksjon mot  
husstøvmidd.

Refusjonsberettiget bruk: 
Behandling av vedvarende moderat til 
alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd 
til tross for bruk av symptomlindrende 
legemidler hos voksne og ungdom 
(12-17 år). Behandling av allergisk astma 
mot husstøvmidd som ikke er velkontrol-
lert med inhalasjonskortikosteroider og 
samtidig mild til alvorlig allergisk rhinitt 
mot husstøvmidd hos voksne. 

Refusjonsberettiget bruk gjelder  
følgende refusjonspunkter: 

ICPC: R97 Allergisk rhinitt og R96 Astma 
ICD: J30 Vasomotorisk og allergisk rhinitt 
og J45 Astma

Vilkår 238 (gjelder for samtlige  
refusjonspunkter): 
  
- Optimal symptomatisk behandling gir 
ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller 
kan ikke brukes av tungtveiende  
medisinske grunner. 

- Allergi er påvist med positiv hud-
prikktest og/eller spesifikk IgE test for 
husstøvmidd.  

- Behandling med Acarizax skal kun  
startes opp av spesialist med allergo-
logisk kompetanse.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Mangel på Nycoplus Neo-Fer mikstur

Refusjon av Acarizax ved allergi 
mot husstøvmidd

Referanser:
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/endringer-i-legemiddelforskriften-og-blareseptord-
ningen-fra-1-januar-2018 (31.08.18).  2. https://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/
pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-individuell-stonad#nye-legemidler-og-kravet-
til-metodevurdering (31.08.18).  3. https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-nycoplus-neo-
fer-mikstur-9-mgml (31.08.18).

Nytt regelverk for blåreseptordningen får konsekvenser 
for individuell stønad
Det nye regelverket for blåreseptordningen trådte i kraft fra 1 januar 2018 (1).  Nye lege-
midler kan kun gis refusjon dersom prioriteringskriteriene er oppfylt. 

Vurderingen av nytte, ressursbruk og alvorlighet skal gjøres for alle nye legemidler, samt 
ved indikasjonsutvidelser for etablerte legemidler. Dette betyr at HELFO ikke kan innvilge 
individuell stønad før Legemiddelverket har gjort en vurdering av om nytten står i et  
rimelig forhold til kostnadene (metodevurdering). Det kan derfor ta lengre tid før  
pasienter får tilgang på nye legemidler gjennom refusjonsordningen.  

For legemidler som får avslag på forhåndsgodkjent refusjon, kan individuell stønad kun 
innvilges til pasienter som skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig med hensyn til 
nytte av behandlingen, ressursbruk eller tilstandens alvorlighet (2).

Det er ingen ny praksis for legemidler som har fått markedsføringstillatelse før 1. januar 
2018.

Migrene
Det nye regelverket vil blant annet gjelde for de nye legemidlene mot migrene.  
Erenumab (Aimovig) har fått markedsføringstillatelse i Norge med følgende bruksområde:  
Profylakse mot migrene hos voksne som har minst fire migrenedager hver måned.  
Det er søkt om markedsføringstillatelse for flere legemidler innen dette bruksområdet.

Urinsyregikt
Kombinasjonen allopurinol og lesinurad (Duzallo) vil snart få markedsføringstillatelse. 
Duzallo er aktuell for behandling av hyperurikemi hos voksne pasienter med urinsyregikt 
som ikke har oppnådd tilstrebet serumurinsyrenivå med en passende dose allopurinol 
alene.
 
Schizofreni
Brekspiprazol (Rxulti) har fått markedsføringstillatelse i Norge med følgende  
bruksområde: Behandling av schizofreni hos voksne pasienter.

Eksempler på nye legemidler som ikke vil refunderes på individuell stønad:

 

 

 

Informer pasienter/foresatte om at de kan få Niferex dråper på apoteket og at denne 
har en annen styrke og dosering enn Neo-Fer mikstur.
Vær spesielt oppmerksom ved dosering av Niferex til premature barn og barn med 
lav fødselsvekt. Dosering skal gjøres i samråd med nyfødt-/barneavdelinger. 
Neo-Fer mikstur kan skrives ut så lenge den er tilgjengelig. 
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Fed me kir ur gi er eff ek tivt, men gir man ge bi virk nin ger

Kir ur gi er bedre enn me di sinsk be hand-
ling ved sy ke lig over vekt med dia be tes 
og hy per ten sjon, men gir økt ri si ko for 
kom pli ka sjo ner.

I en norsk stu die som ny lig er pub li sert i 
tids skrif tet JAMA, ble pa si en ter som had de 
blitt be hand let for sy ke lig over vekt, fulgt i 
inn til ti år ett er fed me kir ur gi el ler spe sia li-
sert me di sinsk be hand ling (1). 92 % av ope ra-
sjo ne ne var av ty pen gast risk by pass. Ett er 
en me di an opp føl gings tid på 6,5 år had de 
pa si en ter med dia be tes og hy per ten sjon 
som gjen nom gikk fed me kir ur gi høy ere 
re mi sjons ra ter enn grup pen som fikk me di-
sinsk be hand ling. Kir ur gi ga imid ler tid også 
økt ri si ko for psy ko lo gis ke, me di sins ke  
og kir ur gis ke kom pli ka sjo ner. De ope rer te 
pa si en te ne had de også stør re sann syn lig het 
for å bru ke me di si ner mot de pre sjon, søvn-
løs het, angst og smer ter.

– Ut over dis se ho ved fun ne ne vil jeg frem-
he ve at grup pen som valg te kir ur gisk  be han- 
d ling i stor grad også unn gikk ny ut vik ling 
av hy per ten sjon, dia be tes og dys li pi de mi, 
sier Gunn Sig ne Jakobsen, ph.d.-sti pen diat 
ved Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-
Øst, Sy ke hu set i Vestfold og Uni ver si te tet i 
Oslo, og ar tik ke lens før s te for fatt er.

– Det mot satt e var til fel le for de pre sjon, 
angst og søvn for styr rel ser. De som valg te 
kir ur gisk be hand ling, had de of te re nye 
mage-tarm-inn grep, jern man gel og ma ge-
smer ter som før te til be hand ling i spe sia list-
hel se tje nes ten. Den ne stu di en vi ser der med 
både «for si den og bak si den av me dal jen» 
ved fed me kir ur gi, sier Jakobsen.

– Som ved man ge and re syk dom mer har 

den mest eff ek ti ve be hand lin gen også mest 
ne ga ti ve kon se kven ser, og hver pa si ent må i 
sam råd med sin lege vur de re om be hand lin-
gen er verdt det, po eng te rer hun.

Stu di en ut går fra Senter for sy ke lig over-
vekt i Hel se Sør-Øst ved Sy ke hu set i Vestfold. 
Jens Kris toff er Her tel, som er sek sjons le der 
og forsk nings le der, frem he ver sen te rets 
in te grer te forsk ning gjen nom hele be hand-
lings for lø pet og at sam ar bei det mel lom 
me di sin og kir ur gi skjer søm løst på tvers  
av kli nikk struk tu ren.

– Alle pa si en ter som blir hen vist til den 
re gio na le po li kli nik ken, blir til budt før s te-
gangs kon sul ta sjon hos lege for ut red ning. 
Der ett er får pa si en ten time hos en av de 
and re i det tverr fag li ge tea met – sy ke plei er, 
er næ rings fy sio log el ler fy sio te ra peut. Når 
den tverr fag li ge ut red nin gen er gjort, leg ger 
lege og pa si ent i sam råd en plan for vi de re 
opp føl ging, livs stils be hand ling el ler kir ur gi, 
for tel ler Her tel.

700�–�800 nye pa si en ter hen vi ses hvert år  

til sen te ret, der det gjen nom fø res over 
8 000 po li kli nis ke kon sul ta sjo ner.

– Si den opp star ten i 2004 har pa si en te ne 
hatt stor inn fly tel se på hvil ken type be hand-
ling som vel ges, det vil si be hand ling og 
opp føl ging på sen te ret, opp hold på re ha bi li-
te rings sen ter el ler fed me kir ur gi. Om lag 
halv par ten av pa si en te ne har vekt re du se ren-
de kir ur gisk be hand ling som sitt før s te valg. 
Et tett sam ar beid mel lom me di sinsk og 
kir ur gisk kli nikk har vært en for ut set ning 
for etab le rin gen av be hand lings for lø pe ne 
og sen tralt i det dag li ge og lang sik ti ge stra-
te gis ke ar bei det, sier Her tel.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Jakobsen GS, Små stu en MC, Sand bu R et al. As so-

cia ti on of bariatric sur gery vs med i cal obe si ty 
treat ment with long-term med i cal complications 
and obe si ty-re lated comorbidities. JAMA 2018; 319: 
291�–�301. 

For fatt er grup pen (fra venst re): Mor ten Lindberg, Rune Sand bu, Gunn Sig ne Jakobsen, Jø ran Hjel me sæth og Dag Hof sø. 
Ikke til ste de: Jens K. Her tel, Mi la da Små stu en og Njord Nordstrand. Foto: Pri vat

Jakobsen og med ar bei de re 
pub li ser te en ori gi nal ar tik kel 
i JAMA 16. ja nu ar 2018.
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Kjønnsforskjeller i overlevelse ved blærekreft

Dødeligheten ved blærekreft er ulik 
for kvinner og menn. Forskjeller i 
tumorstadium ved diagnosetidspunkt 
kan forklare mye av forskjellen, viser en 
norsk studie.

I en norsk studie som nylig er publisert i 
European Journal of Cancer, ble langtidso-
verlevelse hos om lag 15 000 pasienter dia-
gnostisert med blærekreft i perioden 
1997�–�2011 undersøkt basert på data fra Kreft-
registeret (1). Dødelighet knyttet til blære-
kreft var høyere hos kvinner enn hos menn, 
men kun de to første årene etter at diagno-
sen ble stilt. Senere var dødeligheten høyere 
hos menn.

– Disse funnene er ikke overraskende, 
men det er første gang forskjellen er tallfes-
tet, sier Erik Skaaheim Haug, som er urolog 
ved Sykehuset i Vestfold og medforfatter av 
studien. Kjønnsforskjellene var i hovedsak 
knyttet til at kvinner oftere fikk påvist en 
mer avansert kreftform ved diagnosetids-
punktet enn menn, men også andre fakto-
rer spiller inn, sier Haug.

– Leger må være oppmerksom på at  
urinveisinfeksjoner som ikke gir seg etter 
antibiotikabehandling, kan være tegn på 
blærekreft, sier Bettina Kulle Andreassen, 
forsker ved Kreftregisteret og leder for det 
aktuelle forskningsprosjektet. Hun opplyser 
at et nytt nasjonalt handlingsprogram for 
dia gnostikk, behandling og oppfølging av 
blærekreft vil bli publisert høsten 2018.

JON MAGNUS HAGA TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Andreassen BK, Grimsrud TK, Haug ES. Bladder 

cancer survival: Women better off in the long run. 
Eur J Cancer 2018; 95: 52�–�8. 

Erik Skaaheim Haug (t.v.) er urolog ved Sykehuset i Vestfold og leder for Helsedirektoratets gruppe for handlingsprogram 
for blære- og urotelkreft. Bettina Kulle Andreassen og Tom Kristian Grimsrud (t.h.) er forskere ved Kreftregisteret. Alle er 
involvert i flere forskningsprosjekter om blærekreft basert på registerdata fra Kreftregisteret. Foto: Elisabeth Jakobsen/
Kreftregisteret

Andreassen og medarbeidere 
publiserte en originalartikkel 
i European Journal of Cancer 
i mai i år.

Hyppigheten av tilfeldige radiologiske 
funn, og om de representerer kreft-
sykdom, varierer med bildemodalitet 
og kroppsdel som undersøkes.

Ved radiologiske undersøkelser påvises ikke 
sjelden tilfeldige funn. Hva betyr slike funn? 
En paraplyoversikt som nylig er publisert i 
tidsskriftet BMJ (1), omfattet 20 systematiske 
oversikter om dette temaet med 240 pri-
mærstudier med over 627 000 pasienter. I 
paraplyoversikter gjøres det en oversikt over 
systematiske oversikter av høy metodisk 
kvalitet. Påfølgende metaanalyser viste at 
forekomsten av tilfeldige radiologiske funn 
varierte svært mellom ulike radiologiske 
undersøkelser. Forekomsten var  høyest ved 
CT thorax for tilfeldige funn i thorax, abdo-
men, ryggrad og hjerte (45 %), CT-kolografi 
(38 %) og MR av hjertet (34 %). Forekomsten 
var lavest for funn av tilfeldige lungeembo-
lier ved CT thorax (2 %). Tilfeldige funn som 
viste seg å være kreftsykdom, var vanligst i 
bryst (42 %) og eggstokker (28 %) og sjelden  
i hjerne, glandula parotis og binyrer (< 5 %).

– Denne studien er basert på aggregerte 
data i et såkalt paraplydesign, etterfulgt av 
nye metaanalyser og kritisk vurdering av 
studienes kvalitet, sier Ingfrid S. Haldorsen, 
som er professor i radiologi ved Universite-
tet i Bergen. Funnene må antas å være over-
førbare til Norge, ettersom sykdomspreva-
lens, levealder og tilgjengelighet av aktuell 
bildediagnostikk hos oss er rimelig sam-
menlignbar med øvrige vestlige land. 

– Studien gir en god oversikt over fore-
komst av bifunn ved de ulike bildeunder-
søkelses metodene og i hvor stor grad disse 
viser seg å være kreft, sier Haldorsen.

KETIL SLAGSTAD TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 O’Sullivan JW, Muntinga T, Grigg S et al. Prevalence 

and outcomes of incidental imaging findings: 
umbrella review. BMJ 2018; 361: k2387. 

Kreftrisiko 
ved tilfeldige 
radiologiske funn
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Musestudier avslører en mulig 
mekanisme bak kløe hos eldre.

Med alderen taper vi sanseceller, slike som 
Merkel-celler dypt i epidermis. Lett trykk 
åpner spesielle ionekanaler, såkalte PIEZO2-
kanaler, som fører til frigjøring av transmit-
torer og aktivering av nervefibre. Patolo-
gisk kløing ved lett berøring, såkalt allokne-
sis, kan opptre sammen med alderstap av 
Merkel-cellene.

En ny studie tyder på at Merkel-celler 
faktisk kan beskytte mot alloknesis (1). Mus 
med kunstig redusert antall Merkel-celler 
eller som var uten PIEZO2-kanaler, hadde 
som ventet alloknesis. Men kløen ble dem-
pet av kjemiske stoffer som stimulerte 
gjenværende og virksomme Merkel-celler. 
Disse syntes å sende impulser via spesielle 
nerve fibre til et internevron i ryggmargen 
som hemmer en ukarakterisert type kløefi-
bre. Når denne hemningen falt bort, hadde 
musene alloknesis. Men den svekkede hem-
ningen av Merkel-cellene tok seg opp igjen 
med den kjemiske stimuleringen.

– Denne studien viser at intakt berørings-
sans hemmer mekanisk kløe, men ikke 
kjemisk kløe. Dette bidrar til en ny forståelse 
av aldersbetinget kløe, sier Arild Njå, som er 
professor emeritus ved Institutt for medisin-
ske basalfag, Universitetet i Oslo. Sanseopp-
levelser fra huden skyldes ofte samtidig 

aktivering av forskjellige sanseorganer. Dette 
gir oss et stort register av sanseopplevelser 
med et begrenset antall sansekvaliteter i 
huden, og gjør oss i stand til å gjenkjenne 
det vi tar og kjenner på. Forskjellige sanse-
fibre kan interagere via eksitatoriske eller 
inhibitoriske nevroner. Mest kjent – og prak-
tisk nyttig – er hemning av smerte ved hjelp 
av lett berøring. Ny innsikt i interaksjonen 
mellom berøring og kløe er et viktig basal-
medisinsk fremskritt, sier Njå.

– Kløe hos eldre kan være klinisk utfor-
drende og oppfattes ofte som et resultat av 
hudens naturlige aldring, sier Jon Anders 
Halvorsen, som er førsteamanuensis og 
overlege ved Seksjon for hudsykdommer, 
Oslo universitetssykehus. Andre årsaker til 
kløe er tørr hud, overdreven vasking og 
bivirkninger av legemidler. Mot såkalt senil 
pruritus anbefales gjerne karbamidholdige 
fuktighetskremer, av og til også kortison-
salver, lysbehandling og perorale medika-
menter, men disse har ingen kjent effekt på 
Merkel-celler, sier Halvorsen.

HAAKON B. BENESTAD  
UNIVERSITETET I OSLO

LITTERATUR
1 Feng J, Luo J, Yang P et al. Piezo2 channel-Merkel 

cell signaling modulates the conversion of touch 
to itch. Science 2018; 360: 530�–�3. 

Hvorfor er så mange eldre plaget med kløe?

Illustrasjonsfoto: Instants/iStock

Bruk av rusmidlet khat kan gi kronisk 
leversykdom, spesielt hos menn, ifølge 
en studie fra Etiopia.

Tygging av blader fra khatplanten (Catha 
edulis) brukes som rusmiddel, særlig blant 
menn på Afrikas horn, i Øst-Afrika og på den 
arabiske halvøy. Ved tygging av khatblader 
frigjøres alkaloider som fører til eufori og 
våkenhet, lignende effekten av amfetamin. 
Kasuistikker tyder på at khat kan gi akutt 
hepatitt og kronisk leverskade, noe som ble 
undersøkt nærmere i en pasient-kontroll-
studie fra Etiopia, utført av norske og etio-
piske forskere (1).

I studien ble bruk av khat kartlagt gjen-
nom intervju av 150 personer med kronisk 
leversykdom ved to sykehus og 300 lever-
friske pasienter med andre sykdommer ved 
de samme sykehusene. Aktuell eller tidli-
gere bruk av khat ble rapportert av 85 % av 
dem med leversykdom og 68 % av kontroll-
pasientene. Bruk av khat var signifikant 
assosiert med kronisk leversykdom (ujus-
tert odds ratio 2,64; 95 % KI 1,56�–�4,58). Blant 
menn var assosiasjonen enda sterkere og 
viste en dose-respons-sammenheng med 
økende risiko for leversykdom med økende 
forbruk av khat: Menn med høyest khat-
forbruk hadde en justert oddsratio på 13,03 
(95 % KI 3,61�–�47,02) for utvikling av leversyk-
dom sammenlignet med de som aldri tygde 
khat, etter justering for alder, alkoholbruk 
og hepatitt B-infeksjon, etter justering for 
alder, alkoholbruk og hepatitt B-infeksjon.

Forutsatt at den påviste assosiasjonen er 
kausal, kan over 80 % av kronisk leversyk-
dom blant menn i denne regionen forklares 
med khatbruk. Blant kvinner var ikke asso-
siasjonen påvisbar. Studien ga ingen forkla-
ring på denne markante kjønnsforskjellen.

Dette er den første epidemiologiske stu-
dien som undersøker sammenhengen mel-
lom khat og leversykdom. Resultatene tyder 
på en sterk og doseavhengig effekt, og tilsier 
at dette er et stort samfunnshelseproblem i 
land hvor khat er populært, sier artikkelens 
førsteforfatter, Stian M.S. Orlien, som er 
ph.d.-stipendiat ved Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål.

KRISTOFFER BRODWALL  
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

LITTERATUR
1 Orlien SMS, Sandven I, Berhe NB et al. Khat chewing 

increases the risk for developing chronic liver 
disease: A hospital-based case-control study. Hepa-
tology 2018; 68: 248�–�57. 

Khat-tygging kan 
gi leversykdom
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Kir ur gisk be hand ling av linsedislokasjon

OLAV KRIS TI ANS LUND
olakri@ous-hf.no
Foto: Kris tin H. Hor te mo 

DIS PU TAS
Olav Kris ti ans lund dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo 15.03.2018. Titt e len på av hand lin-
gen er Sur gery of late in-the-bag intraocular lens dis lo ca-
tion: A ran dom ized clin i cal tri al.

En dislosert kuns tig øye lin se kan sys 
på plass igjen el ler bytt es med en ny. 
Syns re sul ta tet blir like bra ved beg ge 
ope ra sjons me to de ne.

Ved kataraktkirurgi plas se res en kuns tig 
lin se i den gam le lin se kap se len og kom pli-
ka sjons ri si ko en er lav. Ett er fle re år kan 
imid ler tid opp mot 1 % av pa si en te ne opp -
leve at lin se kom plek set løs ner. Til stan den 
kre ver kir ur gi, men det fore lig ger in gen klar 
kon sen sus om an be falt ope ra sjons me to de.

På Oslo uni ver si tets sy ke hus har vi gjen-
nom ført en ran do mi sert kli nisk stu die der 
104 pa si en ter ble for delt til en ten å sy det 
løs ne de lin se kom plek set fast til sklera el ler  
å fjer ne det til for del for en ny kuns tig lin se 
fes tet til iris. I beg ge grup pe ne fikk mer enn 

60 % av pa si en te ne et post ope ra tivt vi sus  
på 0,5 el ler bed re. Det var in gen sig ni fi kant 
for skjell i gjen nom snitt lig vi sus i de to 
 grup pe ne. To talt had de 60 % av pa si en te ne 
 ny opp  da get høyt int ra oku lært trykk el ler 
kjent glau kom fra før. Dett e var of test re la-
tert til pseudoeksfoliasjonssyndrom. Lin se-
bytt e så ut til å gi en mer guns tig post ope ra-
tiv trykk re duk sjon i øyet enn opp sy ing av 
det løs ne de kom plek set.

Sen dis lo ka sjon av kuns tig lin se-kap sel-
kom pleks har økt be ty de lig i den vest li ge 
ver den de sis te ti å re ne. Re sul ta te ne fra 
 den ne stu di en vil kun ne ha be tyd ning for 
be hand ling av dis se pa si en te ne i frem ti den.

Aortobifemoral by pass ope ra sjon med la pa ro sko pisk tek nikk

ANNE HE LE NE KROG
annekrog81@hotmail.com
Foto: Kris tin Ellefsen

DIS PU TAS
Anne He le ne Krog dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni-
ver si te tet i Oslo, den 22.01.2018. Titt e len på av hand lin-
gen er Benefits of laparoscopic ver sus open aortobifemo-
ral by pass sur gery – fo cus on the sur gi cal in flam ma tory 
re ac tion, hu mo ral stress re sponse and health economics.

La pa ro sko pi har mu li ge for de ler 
sam men lig net med åpen kir ur gi ved 
by pass ope ra sjon for aortoiliakal ate ro-
skle ro se.

Pa si en ter med ate ro skle ro se i aor ta og bek-
ken kar har tra di sjo nelt blitt be hand let med 
en ten stenting el ler åpen kir ur gi. La pa ro -
skopi er im ple men tert i de fles te kir ur gis ke 
fag og har vist seg å re du se re sy ke lig het og 
dø de lig het, samt øke livs kva li tet. In nen 
kar ki rur gi har tek nik kens ut bre del se gått 
sak te. Vi øns ket å un der sø ke for de ler av la pa-
ro sko pisk mot åpen aortobifemoral by pass-
ope ra sjon.

Dok tor grads ar bei det be stod av tre del -
studi er fra Nor we gi an Laparoscopic Aortic 
Sur gery Tri al (NLAST), en ran do mi sert, kon-
trol lert mul ti sen ter stu die. Pa si en ter med 
ate ro skle ro tisk syk dom eg net for aortobi-

femoral by pass ope ra sjon, ble ran do mi sert 
til en ten la pa ro sko pisk el ler åpen kir ur gi. 
Ho ved fo kus i dis se del stu di e ne var post ope-
ra tiv in flam ma sjon, perioperativ hor mo nell 
stress re spons og hel se øko no mi. Vi un der-
søk te den in flam ma to ris ke re ak sjo nen ved 
perioperative må lin ger av se rum IL-6, IL-8  
og CRP, og den hor mo nel le stress re spon sen 
ved plas ma ACTH, al do ste ron, metanefrin  
og kor ti sol. Kost nads eff ek ti vi tet ble be reg-
net ba sert på kva li tets jus ter te le ve år og 
kost na der.

Våre ho ved funn var at det var mind re 
utt alt in flam ma to risk re spons og tid li ge re 
nor ma li se ring av stress hor mo ner post ope-
ra tivt i la pa ro sko pi grup pen. Dett e kan tyde 
på at de kom mer seg ras ke re. La pa ro sko pisk 
be hand ling var dess uten klart kost nads -
effek tivt. Dis se po ten si el le for de le ne bør tas  
i be trakt ning når man dis ku te rer be hand-
lings mu lig he ter.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Be hand ling for al vor lig aor ta ste no se

AN DRE AS AUEN SEN
andreasauensen@gmail.com
Foto: Øy stein Horgmo

DIS PU TAS
An dre as Auen sen dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni-
ver si tet i Oslo den 1.2.2018. Titt e len på av hand lin gen er 
Prognostic fac tors and outcomes in pa ti ents with se vere 
aortic stenosis referred for eva lua ti on of pos sib le sur gi cal 
aortic val ve re place ment.

Pa si en ter med al vor lig aor ta ste no se 
har økt over le vel se, symp tom lind ring 
og bed ret livs kva li tet ett er vel lyk ket 
 kirur gisk klaffe ut skif ting.

I min av hand ling un der søk te jeg over le  velse, 
symp tom lind ring og livs kva li tet hos pa si en-
ter med al vor lig aor ta ste no se hen vist til Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let i pe ri o-
den 2010�–�2013. I stu di en, som had de pros pek-
tivt lon gi tu di nelt de sign, ble det un der søkt 
ob ser va sjo nel le data for 351  pa  sien ter hen vist 
til ope ra sjon og 91 pa si en ter hen vist til kon-
ser va tiv me di sinsk  be hand ling. Det ble 
 re gist rert kar dio vas ku læ re hen del ser som 
med før te sy ke hus inn leg gel se i det før s te  
året ett er in klu sjon i stu di en. Øv ri ge kli nis ke 
data ble sam let inn ved in klu sjon og ved 
ett års kon troll. I til legg ble treårsmortalitet 
un der søkt.

Kir ur gisk klaffe ut skif ting ga sig ni fi kant 
bed ret over le vel se, symp tom lind ring (bed-
ret NYHA-klas se og CCS-klas se) og livs kva li tet 
(SF-36 og EQ-5D). Det ga også sig ni fi kant fle re 
be hand lings kre ven de in fek sjo ner og gjen-
inn leg gel ser i lø pet av det før s te året ett er 
inn gre pet, sam men lik net med dem som  
ble be hand let kon ser va tivt, til tross for mer 
mul ti syk dom hos de kon ser va tivt be hand-
lede del ta ker ne i stu di en.

Det er vik tig å vur de re kir ur gisk be hand-
ling også hos pa si en ter som av uli ke grun-
ner har blitt hen vist til kon ser va tiv be hand-
ling, ett er som re sul ta te ne for over le vel se, 
symp tom lind ring og livs kva li tet var ve sent-
lig ver re hos den ne pa si ent grup pen. Kunn-
skap om åpen kir ur gisk klaffe ut skif ting er 
vik tig når nye be hand lings me to der etab le-
rer seg som fore truk ket be hand ling hos 
sta dig fle re pa si en ter.

Fore byg ging av hjer te ska de ved ad ju vant bryst kreft be hand ling

SIRI LA GE THON HECK
siri.heck@gmail.com
Foto: Ans gar Heck

DIS PU TAS
Siri La ge thon Heck dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo 31.1. 2018. Titt e len på av hand lin gen 
er Car di ac Func tion Assessed by Mag net ic Res o nance 
 Im aging and Cir cu lating Bio mar kers du ring Ad ju vant 
Breast Can cer Ther a py: Eff ect of Concomitant Neurohor-
monal Blo cka de.

Ad ju vant bryst kreft be hand ling kan 
ska de hjer tet. Min forsk ning vi ser at 
blok ke ring av an gio ten sin II- og be ta -
resep to rer kan vir ke be skytt en de.

Antrasykliner, strå le be hand ling og det 
 mo no klo na le an ti stoff et trastuzumab som 
ofte bru kes som ad ju vant be hand ling ved 
bryst kreft kan være ska de lig for hjer tet.  
I mitt dok tor grads ar beid un der søk te jeg  
om hjer te ska den kan fo re byg ges med 
 van li ge hjer te me di si ner.

I en dobbeltblindet stu die av 120 kvin ner 
un der be hand ling for bryst kreft ble del ta-
ker ne ran do mi sert til be hand ling med 
an gio ten sin II-reseptorblokkeren can de sar-
tan, be ta blok ke ren me to pro lol, kom bi na-
sjons be hand ling av can de sar tan og me to-
pro lol, el ler til pla ce bo. Vi fant at ad ju vant 

bryst kreft be hand ling var as so siert med et 
lite fall i sy sto lisk hjer te funk sjon, og at fal let 
ble fo re byg get av can de sar tan, men ikke 
me to pro lol. Vi fant også at den høy es te 
antrasyklindosen var as so siert med øken de 
diff us fib ro se, syn lig på MR av hjer tet, og 
sti gen de troponiner som tegn på hjer te -
skade. Me to pro lol, men ikke can de sar tan, 
dem pet øk nin gen i troponiner.

Bryst kreft be hand ling er re la tivt trygt på 
kort sikt. Can de sar tan og me to pro lol be skyt-
ter på hver sin måte hjer tet. Lang tids opp -
følging er nød ven dig for å av kla re om den 
fore byg gen de eff ek ten av can de sar tan og 
me to pro lol på hjer tet re du se rer fore koms-
ten av kli nisk hjer te svikt på lang sikt.
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Frost ska der i Forsvaret

BAK GRUNN
Det fin nes lite forsk ning på fore komst av frost ska der, 
både si vilt og mi li tært. Pro gno sen og tids for lø pet ved 
sli ke ska der har ikke tid li ge re vært un der søkt i stør re 
ko hor ter.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Del ta ger ne var per so ner re gist rert i For sva rets hel se -
regis ter med kul de- og frost ska de i tids rom met 1.1.2010�–� 
31.12.2014. Data om dia gnos tikk, for løp og be hand ling  
ble inn hen tet fra i alt 460 per so ner ved hjelp av et 
spør re skje ma. Svar pro sen ten på un der sø kel sen var 66.

RE SUL TA TER
397 av 460 per so ner (86,3 %) som var re gist rert med 
frost ska de i For sva rets hel se re gis ter be kref tet at de 
had de hatt en kul de- og frost ska de. 123 av 397 per so ne ne 
som svar te (30,1 %) anga at de had de hatt blem mer, noe 

som gir mis tan ke om at de had de på dratt seg an nen-
grads frost ska de. 225 av 397 (56,7 %) anga at de had de  
hatt frost ska de, men ikke blem mer. De al ler fles te fikk 
frost ska den un der felt øv el se/vin ter øv el se (81,1 %), og   
av de som på dro seg ska der var ver ne plik ti ge. Langt de 
fles te had de ska der på fing re/hen der el ler tær/føtt er 
(96,0 %). To av tre (69,8 %) had de fort satt pla ger fra sin 
frost ska de mer enn to år ett er ska de tids punk tet.

FOR TOLK NING
Man ge i mi li tæ ret på drar seg frost ska der un der tje   -
nestegjø ring. En fem del anga kro nis ke hel se pla ger  
som på vir ker ar beids ev nen. Kunn skap om fore koms ten 
av frost ska der hos mi li tært mann skap er vik tig for 
For sva rets vi de re ska de fore byg gen de ar beid.
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HO VED BUD SKAP
Vi fant at man ge på dro seg frost  ska-
der un der mi li tær tje nes te gjø ring

Hver fem te per son med frost ska de 
rap por ter te om kro nis ke hel se pla-
ger som på vir ket livs ut fol del se og 
ar beids ev ne

En opp føl gen de pros pek tiv stu die  
vil kun ne gi ytt er li ge re kunn skap 
om fore koms ten av frost ska der

Mer forsk ning spe si elt på ska der  
hos unge ver ne plik ti ge vil være et 
vik tig grunn lag for For sva rets vi de re 
ska de fore byg gen de ar beid

Hy po ter mi, kul de- og frost ska der 
har opp gjen nom his to ri en 
krevd man ge men nes ke liv og 
på ført et be ty de lig an tall mi li-
tært per so nell in va li di se ren de 
ska der. I den sto re nor dis ke 

 kri gen på 1700-tal let var kul den kan skje den 
stør ste ut ford rin gen un der ge ne ral Armfelds 
til ba ke trek king, også kalt «døds mar sjen», der 
mes te par ten av hæ ren hans frøs i hjel (1). I 
1982 fikk en be ty de lig an del bri tis ke eli te sol-
da ter frost ska der un der Falk lands kri gen (2).

I dag er det nors ke for sva ret et kom pe  tanse-
sen ter for frost ska der in nen NATO, Center of 
Ex cel len ce – Cold Wea ther Op er a tions (3), og 
et stort an tall uten lands ke mi li tæ re gjen nom-
fø rer vin ter tre ning på norsk jord, blant an net 
ved For sva rets vin ter sko le. An satt e og ver ne-
plik ti ge i Forsvaret på drar seg li ke vel kul de- 
og frost ska der un der øv el ser og an nen tje -
neste. Selv om kva li te ten på ut styr og be kled-
ning er svært god, be kref ter For sva rets år li ge 
rap por ter at et be ty de lig an tall opp le ver ska-
der og hel se pla ger som føl ge av mi li tær ak ti-
vi tet, spe si elt vin ter øv el ser (4).

Pre si sjons ni vå et i pub li sert litt e ra tur om 
dia gnos tikk av kul de- og frost ska der er va ri e-
ren de. For vir rin gen rundt be greps bruk har 
fle re år sa ker. Blant an net er kul de- og frost ska-
der delt over fle re fag om rå der, forsk nin gen 
på om rå det har vært be gren set, og det er lite 
sam svar i be greps bru ken mel lom uli ke land. 
Skil let mel lom uli ke ska de ty per, al vor lig hets-
grad, be hand ling og pro gno se gjø res om mu-
lig enda mer ut ford ren de ved at be gre pet 
«cold weath er in ju ry» (CWI), «kald værs ska-
der», er en van lig brukt be teg nel se i in ter na-
sjo nal me di sinsk litt e ra tur.

Be gre pet «kald værs ska der» er upre sist, og 
rom mer tid vis tre nok så uli ke ska der (5):
• ��������frostskade (vevstemperatur under -0,55 °C) 
• ��������kuldeskade (nedkjølt perifert vev, men med  

temperaturer over vevets frysepunkt; -0,55 
°C) 

• ��������generell nedkjøling/hypotermi (kroppens 
kjernetemperatur faller under 35,0 °C). 

Frost ska de opp står prin si pi elt ved tem pe ra tu-
rer un der ve vets fry se punkt, som er -0,55 °C 
(6, 7). Un der den ne tem pe ra tu ren opp står 
 cel le ska de med på føl gen de in flam ma sjons-
pro sess og for styr rel ser i lo kal mik ro sir ku la-
sjon. Lo kal frost ska de med spe si fikk «frost-
skadepatofysiologi» opp trer ikke ved tem pe-
ra tu rer over ve vets fry se punkt. I in ter na sjo nal 
me di sinsk lit te ra tur bru kes be nev nel sen 
«frostbite» samt «freezing cold in ju ries» (FCI) 
om frost ska der. I norsk no men kla tur bør man 
kon se kvent an ven de «frost ska de» der sym pto-
mer og funn til si er at vevs tem pe ra tu rer har 
vært un der -0,55 °C.

Kul de ska de ut vik les når hud pe ri fert på eks-
tre mi te ter over tid blir eks po nert for høy fuk-
tig het i kom bi na sjon med ned kjø ling, van lig-
vis ned mot, men ikke un der, ve vets fry se-
punkt (8). Kul de ska de opp trer van lig vis ved 
tem pe ra tu rer ned mot 0 °C. Imid ler tid kan 
lang va ri ge eks po ne ring for fukt kom bi nert 
med om gi vel ses tem pe ra tu rer helt opp imot 
20 °C også re sul te re i «kuldeskadepatofysio-

logi», spe si elt nev ro pa ti. Kul de ska de kan i 
prin sip pet ram me alle de ler av krop pen, men 
opp trer van ligst på føtt e ne, der av de his to -
riske nav ne ne «skytt er gravs fot» el ler «liv båt-
fot». I in ter na sjo nal me di sinsk litt e ra tur bru-
kes som re gel be nev nel sen «non-freezing cold 
in ju ries» (NFCI) om kul de ska der. I norsk 
 no men kla tur bør man være pre sis og bru ke 
be gre pet «kul de ska de» der symp to mer og 
funn til si er at vevs tem pe ra tu ren har vært lav, 
men høy ere enn ve vets fry se punkt.

Hy po ter mi er de fi nert som en senk ning av 
krop pens kjer ne tem pe ra tur til un der 35 °C. 
Hy po ter mi har tra di sjo nelt vært inn delt i 
mild, mo de rat og al vor lig grad (9). En senk-
ning av krop pens kjer ne tem pe ra tur med 
1�–�2  gra der kan gi sløv het og for styr re de 
kropps funk sjo ner, mens senk ning med 
4�–�5 gra der kan gi dø de lig ut fall (10). Ved al vor-
lig hy po ter mi kan det opp stå livs tru en de 
 på virk ning (aryt mi) hos el lers fris ke pa si en ter. 
Ved trau me el ler an nen ko mor bi di tet vil mil-
de re ned kjø ling ofte være livs tru en de, for eks-
em pel som føl ge av blød ning. Det fore lig ger 
nye fag li ge an be fa lin ger for be hand ling av 
pa si en ter med sen ket kjer ne tem pe ra tur som 
vekt leg ger rap por te ring av be visst het, skjel-
ving, pust og puls for valg av rett be hand lings-
ni vå (11). De nye fag li ge an be fa lin ge ne er fi re-
delt (mild, mo de rat, al vor lig, dyp) og er i sam-
svar med in ter na sjo na le stan dar der (12).

Når ve vet ut sett es for tem pe ra tu rer un der 
hu dens fry se punkt (-0,55 °C), kan det dan nes 
is krys tal ler i cel le ne. Is krys tal le ne spren ger 
cel ler og blod årer og for år sa ker cel le død. Når 
kun hud over fla ten er fros sen, kan man ob ser-
ve re en hvit flekk («frost knu te») som van lig vis 
er en før s te grads frost ska de (13). Hvis for frys-
nin gen fort sett er, vil dy pe re lag i hu den bli 
affi  sert og det vil opp stå ødem og blem mer 
som kan være et utt rykk for an nen grads frost-
ska de. Ved ytt er li ge re for frys nin gen opp står 
dy pe re frost ska de i vev som lig ger un der hu-
dens nivå (14).

En be ty de lig an del av pa si en ter med pe ri -

Ta bell 1  Kli nis ke kri te ri er og ni vå er av frost ska der (7, 14, 16)

Symptomer og funn Morfologi/nivå

Overflatisk frostskade

Grad 1 Rødlig hud, hevelse, nummenhet, stikkende ubehag («neglesprett»), 
hvite flekker («frostknute»)

Delvis intradermal frostskade

Grad 2 Uttalt hyperemi, blemmer med klar væske, overflatiske erosjoner, 
sterke smerter (etter hvert redusert smertesans)

Komplett dermal frostskade

Dyp frostskade

Grad 3 Blemmer med blodig væske, blåhvit misfarging av huden, nekrose, 
betydelig redusert smertesans

Skade ned i underhud

Grad 4 Høyrød/blåsvart misfarging, huden er fast og ubevegelig, fulltyk-
kelsesødem, vevsnekrose, bortfall av smertesans

Skade av muskler og bein

Appendiks på tidsskriftet.no
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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fere frost ska der opp le ver va ri ge end rin ger i 
mik ro sir ku la sjon og nev ro lo gis ke funk sjons-
for styr rel ser. Av hen gig av ska de om fang bi drar 
vasospasme, hy per sen si ti vi tet over for kul de, 
smer te og hy per hid ro se til å svek ke all menn 
fun ge ring og ar beids ev ne (15). Ved va ren de 
parestesier med strømstøtfølelse (16), vekst-
plateforstyrrelser og osteoartritt kan for ver re 
syk doms for lø pet (13, 17).

En ut ford ring ved dia gnos tikk av mil de 
frost ska der (grad 1) kan være at symp to me ne 
fluk tue rer og så le des er van ske lig å dia gnos-
ti se re eks akt. For de al vor li ge frost ska de ne 
(grad 2�–�4) er det gitt noe kla re re kli nis ke kri-
te ri er (16) (tab 1).

I litt e ra tu ren be skri ves, i til legg til fore byg-
gen de til tak, også ini tial akutt be hand ling samt 
an be fa lin ger for vi de re kli nisk opp føl ging og 
be hand ling. Pro gno sen og lang tids for lø pet 
ved al vor li ge frost ska der har imid ler tid ikke 
tid li ge re vært un der søkt i stør re ko hor ter.

For sva rets hel se re gis ter er et sen tralt hel se-
re gis ter (18) som in ne hol der data fra For sva-
rets per so nell (9). Dett e in klu de rer ver ne plik-
ti ge og mi li tært og si vilt an satt e i Forsvaret. 
Re gis te rets for mål er å kart leg ge ri si ko knytt et 
til uli ke tje nes ter og gi grunn lag for forsk ning 
og sta tis tikk rundt hel sen til For sva rets per so-
nell. Hvil ke per son opp lys nin ger som kan be-
hand les, er hjem let i for skrift om inn sam ling 
og be hand ling av opp lys nin ger i For sva rets 
hel se re gis ter, § 1�–�8 (19).

I hen hold til for skrif ten kan re gis te ret in ne-
hol de per son opp lys nin ger, ad mi nist ra ti ve 
opp lys nin ger, me di sins ke opp lys nin ger og 
opp lys nin ger om ar beids plas sen. In for ma sjo-
nen i For sva rets hel se re gis ter er hen tet fra 
For sva rets me di sins ke jour nal sy stem, For sva-
rets per so nell sy stem og in ter ne spør re un der-
sø kel ser om hel se. For svars de par te men tet er 
da ta be hand lings an svar lig, og For sva rets sa ni-
tet er da ta be hand ler. Det fag li ge og ope ra ti ve 
an sva ret lig ger hos Institutt for mi li tær me di-
sin og epi de mio lo gi ved For sva rets sa ni tet på 
Sess voll mo en.

Data fra hel se re gis te ret bi drar i øken de 
grad til forsk ning for å kart leg ge hel se ska der 
un der, el ler som føl ge av, mi li tær tje nes te gjø-
ring (20–22). Det er ut vik let en egen mo dul i 
pa si ent jour nal sy ste met SAN DOK for inn sam-
ling av data om syk dom, ska de og død.

Vi vil i den ne stu di en un der sø ke hvor stor 
an del av de som er re gist rert i For sva rets hel se-
re gis ter med en frost ska de opp stått un der 
mi li tær tje nes te som kan be kref te at de fikk 
ska den. Vi de re vil vi un der sø ke gra den av 
frost ska de, lo ka li se ring av ska den, ak ti vi tet 
ved ska de tids punk tet og lang tids for lø pet.

Ma te ria le og me to de

Stu di en er ba sert på egen rap por ter te data fra 
de per so ne ne som er iden ti fi sert i For sva rets 
hel se re gis ter med ICD-ko der T33, T34, T35, T68 
og T69 opp stått un der mi li tær tje nes te gjø ring 
i tids rom met 1.1.2010�–�31.12.2014. Dia gno se ko de 
T68 /T69 (hy po ter mi/an nen til stand som skyl-
des ned satt om gi vel ses tem pe ra tur) vi ser seg 
er fa rings mes sig å være feil ko det dia gno se for 
pa si en ter med frost ska de. Per so ner i For sva-
rets hel se re gis ter med ICD-kode T68 og T69 i 
stu die pe ri oden er in klu dert i spør re un der sø-
kel sen. Data ble inn hen tet som et ledd i kva li-
tets sik ring av data i For sva rets hel se re gis ter og 
opp føl ging av per so nell som har på dratt seg 
en frost ska de un der mi li tær tje nes te gjø ring.

I tids rom met 1.1.2010 til–31.12.2014 var det 
re gist rert 810 per so ner med kul de- og frost-

ska de i For sva rets hel se re gis ter. Pa si en ter med 
kul de- og frost ska de som er re gist rert i For sva-
rets hel se re gis ter er fra alle vå pen gre ner og 
om fatt er både be fal og me ni ge in nen or di nær 
tje nes te, mi li tær vin ter øv el se samt mi li tæ re 
ope ra sjo ner.

I mars 2017 ble et selv ut vik let spør re skje ma 
sendt til dis se per so ne ne ved hjelp av e-post-
ad res ser fra For sva rets hel se re gis ter. Spør re-
skje ma et ble ut for met på bak grunn av er fa-
rin ger høs tet ved kart leg ging av frost ska der 
un der ver ne plikt vin te ren 2014/2015 (23). Spør-
re skje ma et ble sendt ut og be svart ved hjelp 
av det in ter nett ba ser te verk tøy et Confirmit 
(24). Det ble pur ret én og tre uker ett er ut sen-
del se. An tall ut send te skje ma er, re tu rer og 
be sva rel ser frem går av flyt skje ma et (fig 1).

Del ta ger ne i stu di en ble spurt om de på dro 
seg en frost ska de mens de var i For sva rets tje-

Fi gur 1  Flyt skje ma over an tall per so ner som mott ok og be svar te un der sø kel sen



1336 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14,  2018;  138

ORIGINALARTIKKEL

nes te, hva de holdt på med da de ble ska det, 
hvor på krop pen de fikk frost ska de, hvor vidt 
de had de frost ska de med blem mer, hvor dan 
frost ska den had de ut vik let seg, og om de 
 hadde mott att noen me di sinsk be hand ling for 
frost ska den (se appendiks på tidsskriftet.no).

Stu di en er først og fremst de skrip tiv der en 
i be gren set grad har pre sen tert sta tis tis ke be-
reg nin ger. For ka te go ri data som sam men lig-
nes an ven des khikvadratanalyse med sig ni -
fikans ni vå på 0,05. For an de len ver ne plik ti ge 
med ri si ko for frost ska de be nyt tes tall for 
 an tall sol da ter som gjen nom før te mi li tær 
 før s te gangs tje nes te.

Re sul ta ter

I alt 478 av de 724 per so ne ne som fikk til sendt 
spør re skje ma et re tur ner te be svart skje ma, 
noe som gir en svar an del på 66 %. 18 per so ner 
øns ket ikke å del ta i un der sø kel sen. Av de 
460 per so ne ne som be svar te spørs må le ne i 
spør re un der sø kel sen be kref tet 397 per so ner 
(86,3 %) at de had de fått en frost ska de un der 
mi li tær tje nes te gjø ring i lø pet av den un der-
søk te fem års pe ri oden. 30 per so ner (6,5 %) 
svar te at de ikke fikk noen frost ska de un der 

tje nes ten, mens 33 per so ner (7,1 %) ikke viss te 
om de på dro seg en frost ska de i lø pet av mi li-
tær tje nes ten.

De fles te som be kref tet at de had de blitt ska-
det, var menn (80,4 %), og ma jo ri te ten (90,9 %) 
av dis se var 22 år el ler yng re ved ska de tids-
punk tet. Om lag  av alle ska de de (67,3 %) var 
ver ne plik ti ge (tab 2).

Blant alle 397 per so ne ne som be kref tet at de 
had de fått en frost ska de, anga 123 per so ner 
(31,0 %) at de had de hatt blem mer, noe som 
kan gi mis tan ke om at de had de på dratt seg 
an nen grads frost ska de. Ma jo ri te ten (56,8 %) 
anga at de had de hatt en frost ska de, men ikke 
blem mer, og der med mest sann syn lig før s te-
grads frost ska de. En mind re an del (48 per so-
ner, 12,1 %) viss te ikke om de had de hatt blem-
mer el ler ikke. Det kan være ri me lig å anta at 
den sist nevn te grup pen tro lig ikke had de slik 
ska de.

Blem mer fore kom like hyp pig hos menn 
som hos kvin ner, hen holds vis 31,3 % og 29,9 %. 
Blem mer var like van lig hos ver ne plik ti ge 
(32,0 %) som hos be fal (34,4 %), men dob belt så 
man ge ver ne plik ti ge som be fal viss te ikke om 
de had de hatt blem mer (14,3 % ver sus 6,3 %. De 
al ler fles te (n = 322) fikk frost ska den un der 
felt øv el se/vin ter øv el se (81,1 %). Langt de fles te 

had de ska der på fing re/hen der el ler tær/føtt er 
(96,0 %), og 12,3 % had de frost ska der både på 
fing re/hen der og tær/føtt er.

Be reg ning av år lig in si dens av frost ska der 
blant ver ne plik ti ge med full ført før s te gangs-
tje nes te (≥ 320 da gers tje nes te) er ba sert på 
an tall per so ner re gist rert med frost ska de, ICD-
ko der T33, T34 og T35 i For sva rets hel se re gis ter. 
I åre ne 2010�–�14 full før te to talt 40 653 nors ke 
kvin ner og menn ver ne plikt i Norge (18). I alt 
572 av dis se ble dia gnos ti sert med en frost -
skade i den sam me pe ri oden. Dett e gir en år lig 
in si dens for frost ska der blant alt ver ne plik tig 
per so nell i før s te gangs tje nes te i Norge på 1,4 %.

Av de per so ne ne som var dia gnos ti sert med 
en frost ska de, tje nes te gjor de 287 (50,2 %) ved 
fem gar ni so ner i Troms og Finnmark (Se ter-
moen, Skjold, Bar du foss, Kir ke nes, Laks elv). I 
dis se gar ni so ne ne av tjen te to talt 13 707 per so-
ner ver ne plik ten i pe ri oden 2010�–�14 (18). År lig 
in si dens av frost ska der for ver ne plik ti ge som 
tje nes te gjor de i dis se ut sat te geo gra fis ke 
 om rå de ne er 2,1 %. År lig in si dens for frost -
skade ved tje nes te i de øv ri ge de le ne av Norge 
er 1,1 %. For skjel len i fore komst av frost ska der 
mel lom Nord-Norge og de øv ri ge de le ne av 
lan det er sta tis tisk sig ni fi kant (p < 0,01).

Mer enn to av tre (69,8 %) svar te at de had de 
fått va ri ge hel se pla ger som en føl ge av frost-
ska den. Hver fem te (20,7 %) anga at hel se pla-
ger fra frost ska den på vir ket ar beids ev ne og 
fri tid mer enn to år ett er frost ska den. Va ri ge 
al vor li ge hel se pla ger var van li ge re hos per so-
nell som had de hatt blem mer (27,6 %) enn 
blant per so nell som ikke had de hatt blem mer 
(15,1 %) (p = 0,03). Kun ti per so ner (2,5 %) had de 
for søkt noen me di sinsk be hand ling for frost-
ska de ne (tab 3).

Dis ku sjon

Over 80 % av grup pen mi li tært per so nell som 
fikk dia gnos ti sert en kul de- og frost ska de i 
lø pet av mi li tær tje nes te gjø ring i pe ri oden 
1.1.2010�–�31.12.2014, be kref ter i spør re un der sø-
kel sen at de fikk frost ska de. De fles te fikk en 
pe ri fer frost ska de på fing re og/el ler tær i lø pet 
av en vin ter øv el se. Over en fem del av de som 
be kref ter at de fikk en frost ska de i lø pet av 
tje nes ten, rap por te rer at den ne har gitt dem 
kro nis ke hel se pla ger som på vir ker dem i 
 ar beid og fri tid.

Styr ker og svak he ter i stu di en
Stu di en har en re la tivt høy re spons rate (66 %), 
noe som styr ker stu di ens va li di tet. For sva rets 
hel se re gis ter har i den ne stu di en hen tet data 

Ta bell 2  Bak grunns va riab ler for 397 per so ner som be kref tet at de had de fått en frost ska de un der mi li tær tje nes te i pe ri o-
den 1.1.2010–31.12.2014

N = 397 (%)

Kjønn Kvinne 78 (19,6)

Mann 319 (80,4)

Alder ved skadetidspunkt Gjennomsnitt 20 år, 11 md

Median 20 år

(min–maks) (19 – 41)

Tjenestetype Førstegangstjeneste 267 (67,2)

Befalsskole 69 (17,4)

Befal 32 (8,1)

Annen tjeneste 29 (7,3)

Skadeår 2010 95 (24,0)

2011 62 (15,6)

2012 77 (19,4)

2013 91 (22,9)

2014 72 (18,1)
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fra jour nal sy ste met som bru kes av mi li tær -
leger. Stu die po pu la sjo nen har fått dia gnos ti-
sert en frost ska de i pe ri oden, men dia gnos ti-
se ring av frost ska der er ut ford ren de, selv for 
er far ne kli ni ke re. Man ge av sy ke stu ens le ger 
er ny ut dan ne de ver ne plik ti ge le ger. De har 
be gren set er fa ring med dia gnos ti se ring av 
frost ska der, og det er der for mu lig at le gen 
feil ak tig har dia gnos ti sert en frost ska de.  Dett e 
un der støtt es av at en fem del av de som var 
re gist rert med frost ska de ikke er kjen te at de 
had de fått den ne.

For sva rets ar beid mot frost ska der van ske-
lig gjø res av at mi li tært per so nell ikke all tid 
opp sø ker mi li tær hel se tje nes te for kul de- og 
frost ska der. Er fa ring til si er at noen fryk ter at 
sli ke epi so der skal på vir ke vi de re mi li tært 
avan se ment (for fatt er nes per son li ge er fa rin-
ger og kol le gi a le med de lel ser). Vur dert på 
bak grunn av man ge års ar beid in nen mi li tær 
hel se tje nes te er det størst grunn til å anta at 
data i den ne un der sø kel sen vil være pre get av 
un der rap por te ring.

I vår stu die er det usik ker het re la tert til 
egen rap por te ring av frost ska dens al vor lig het. 
Selv fore koms ten av blem mer, som bur de 
være lett å opp da ge og huske og som er ka rak-
te ris tisk for en an nen grads frost ska de, kun ne 
mer enn hver ti en de res pon dent ikke erind re. 
Hvil ket år frost ska den opp sto ga in gen sig ni-
fi kant for skjell i an de len som ikke hus ket 
frost ska der (med el ler uten blem mer). Med 
hen syn til even tu el le mang ler el ler feil ved 
le gens dia gno se set ting må man også ha i 
men te at blem mer og arr dan nel se kan opp tre 
fle re ti mer ett er at ska den opp sto. Det kan 
end re det ska de bil det mi li tær le gen ini tialt 
vur der te. Spør re skje ma ba ser te hel se opp lys-
nin ger vil også være ut satt for in for ma sjons-
skjev het.

Fore komst av frost ska der
I tråd med tid li ge re un der sø kel ser er de fles te 
som ska der seg yng re per so ner, i all ve sent lig-
het ver ne plik ti ge mann ska per. De har minst 
mi li tær og felt mes sig er fa ring og er også som 
føl ge av å være i en ut dan nings si tua sjon mest 
ut satt for ska der. Dett e er i tråd med sam men-
lign ba re un der sø kel ser blant mi li tæ re mann-
ska per for eks em pel i Stor bri tan nia og USA 
(25, 26). Blant de bri tis ke mi li tæ re som over 
en 13-års pe ri ode på dro seg frost ska der, had de 
om lag  av til fel le ne skjedd un der vin ter tre-
ning/vin ter øv el se i Norge (25). Til sam men lig-
ning opp sto rundt 80 % av frost ska de ne i vår 
stu die un der vin ter øv el se.

In si dens av frost ska der for hele det nors ke 
Forsvaret er la ve re enn blant finske sol da ter, 

der fore koms ten lig ger rundt 2 % (27, 28). I 
 mi li tæ re gar ni so ner i Troms og Finnmark er 
imid ler tid in si den sen den sam me som for 
 mi li tæ re i Finn land. Det er rap por tert be ty de-
lig høy ere fore komst i pre dis po ner te grup per 
som fangst folk (22 %) og fjell klat re re (37 %) (29).

Stu di en in di ke rer høy ere fore komst av 
frost ska der i geo gra fisk ut satt e tje nes te ste der 
i Nord-Norge, men tall ma te ria let er ikke vel-
eg net for sta tis tis ke ana ly ser. Våre tall kan hel-
ler ikke be ly se en even tu ell sam men heng 
mel lom al vor lig hets grad og geo gra fi. Det at 
ma jo ri te ten av frost ska der i stu di en har opp-
stått i Nord-Norge, kan skyl des at det der er 
la ve re tem pe ra tu rer un der øv el ser, leng re 
vint re med la ve re middelårstemperaturer og 
at eks po ne rin gen er stør re gjen nom et stort 
an tall døgn i felt for unge, uer far ne ver ne plik-
ti ge sol da ter.

Forsvaret har tid li ge re gjen nom ført en stu-
die for å kart leg ge ned satt evne til opp var-
ming ett er pe ri fer ned kjø ling som ri si ko fak-
tor for frost ska de (23). Til sam men 196 sol -
dater i ind re Troms ble fulgt gjen nom hele 
verne  plik ten med gjen tatt e kli nis ke og spørre-
skje ma ba ser te un der sø kel ser. Av dis se anga 17 

sol da ter (8,7 %) å ha opp levd frost ska der. Bare 
fire av dis se var imid ler tid re gist rert med dia-
gno sen frost ska de i For sva rets hel se re gis ter 
(egne ikke-pub li ser te data).

Fle re in ter na sjo na le stu di er blant mi li tæ re 
mann ska per be skri ver frost ska der som en del 
av «kald værs ska der». Ett er som be gre pet også 
rom mer pe ri fer kul de ska de og hy po ter mi, 
blir in si dens tal le ne noe upre si se, selv om 
majo ri te ten av kald værs ska der li ke vel er nett-
opp frost ska der. En gjen nom gang av dis se 
stu di e ne til si er år lig fore komst av lo ka le frost-
ska der i pre dis po ner te grup per på 7�–�11 % (30, 
31), som også er høy ere enn våre an slag, 
 ibe reg net ten ta tiv un der rap por te ring. I un-
der sø kel sen blant ne der lands ke eli te sol da ter 
opp sto frost ska de ne un der vin ter øv el se i 
Norge (31), sam men fal len de med hvor dan 
frost ska de ne i vår stu die har opp stått.

En stor ame ri kans ke stu die over 20 år vis te 
en be ty de lig ned gang i an tall inn leg gel ser for 
mi li tæ re mann ska per med kul de- og frost ska-
der i pe ri oden 1980�–�99, fra 38,2/100 000 i 1985 
til 0,2/100 000 i 1999. Stu di en er snart 20 år 
gam mel og om fatt er alle ty per «kald værs ska-
der» (32), men også ny ere tall ta ler for at fore-

Ta bell 3  Ska de si tua sjon og for løp/be hand ling av frost ska de un der mi li tær tje nes te i pe ri oden 1.1.2010–31.12.2014

N = 397 (%)

Skadesituasjonen1 Vinterøvelse 321 81,1

Inne i militærleir 81 15,9

Soldatopplæring 49 12,4

Annet 11 2,8

Kroppsdel1 Fingre/hender 191 48,0

Tær/føtter 190 47,9

Ansikt/ører/kinn 81 20,4

Andre steder 6 1,5

Forløp/utvikling2 Ingen plager 93 23,5

(n = 395) Beskjedne plager 195 49,2

Plager i arbeid/fritid 82 20,7

Vet ikke 25 6,6

Behandling2 Ingen behandling 377 95,2

(n = 396) Forsøkt behandling 10 2,5

Vet ikke 9 2,3

1 Flere svar al ter na tiv er mulig
2 Prosentvis an del av de som har be svart spørs må let

92
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I tråd med tid li ge re forsk ning (15) fore kom 
kom pli ka sjo ner of te re ved al vor lig frost ska de 
med blem mer. Imid ler tid rap por ter te også 
15 % av sol da te ne som ikke had de blem mer 
om en føl ge til stand som ga dem pla ger i dag-
lig li vet. Dett e til si er at en be gren set frost ska de 
som i ut gangs punk tet opp fatt es som mild 
også kan gi kro nis ke hel se pla ger.

For fatt er ne tak ker For sva rets hel se re gis ter og Forsvarets 
per so nell- og ver ne plikts sen ter for bi drag med tall ma te-
ria le til ar tik ke len.

Mott att 9.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 22.4.2018,  
god kjent 14.5.2018.

ba sert kau sal be hand ling (36). Dett e un der-
støtt es av at 95,2 % av de ska de de i vår stu die 
ikke har mott att noen me di sinsk be hand ling 
for sine kro nis ke pla ger ett er frost ska den.

For lø pet av frost ska der er van ske lig å for -
utsi (30). Ma jo ri te ten av pa si en te ne har hel se-
pla ger len ge ett er ska den, og selv mind re ut-
tal te frost ska der kan gi ved va ren de pla ger 
(34). Dett e be kref tes i vår stu die, der 69,8 % har 
pla ger mer enn to år ett er ska de tids punk tet. 
Til sva ren de nivå gjen fin nes i en finsk stu die, 
der 63 % av pa si en te ne had de sub jek ti ve pla-
ger 4�–�11 år ett er ska den (15).

koms ten av «kald værs ska der» blant ame ri-
kans ke sol da ter er syn ken de (33). En slik trend 
med fal len de in si dens ses imid ler tid ikke 
i vårt ma te ria le med en kort ob ser va sjons -
periode på fem år.

Al vor lig het og for løp av frost ska de
Forsk nings ba sert kunn skap om pa to fy sio lo gi 
(34) og avan ser te dia gnos tis ke pro se dy rer kan 
pre di ke re for løp og bi dra til bed re opp føl ging 
ved frost ska der (6). Selv om ut prø ven de be-
hand ling vir ker lo ven de (35), fore lig ger det 
in gen ru ti ne mes sig til gjen ge lig kunn skaps-

ARNE JO HAN NORHEIM
er spe sia list i all menn me di sin og pro fes sor. Han 
har ar bei det som lege i Forsvaret si den 1998 og er  
i dag oberst løyt nant og sjef for all menn hel se/ 
Nasjo nal mi li tær me di sinsk po li kli nikk.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EI NAR KRIS TI AN BO RUD
er spe sia list i all menn me di sin og i sam funns me di-
sin. Han er over le ge og re gis ter an svar lig ved For sva-
rets hel se re gis ter og før s te ama nu en sis II.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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In fek sjon i ope ra sjons om rå det

BAK GRUNN
Alle sy ke hus må sen de data til Norsk over vå kings sy stem 
for an ti bio ti ka bruk og helsetjenesteassosierte in fek sjo-
ner (NOIS) om in fek sjo ner i ope ra sjons om rå det ett er 
aortakoronar by pass, kei ser snitt, inn sett ing av hof te -
prote se, ko le cyst ek to mi og co lon inn grep. For må let  
med stu di en var å iden ti fi se re an de len pa si en ter ope rert 
i 2016 som ut vik let en in fek sjon i ope ra sjons om rå det og 
kon se kven ser i form av for len get post ope ra tiv lig ge tid, 
re inn leg gel se el ler re ope ra sjon.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle som gjen nom gikk ett av de fem inn gre pe ne som 
re gist re res i over vå kings sy ste met i 2016 ble in klu dert  
og fulgt opp i 30 da ger ett er ope ra sjo nen. In fek sjo ner 
de fi ne res ut ifra kri te ri e ne til Eu ro pean Centre for 
Dis ease Pre ven tion and Con trol.

RE SUL TA TER
Blant 31 401 in klu der te pa si en ter ble det re gist rert 1 225 
in fek sjo ner i ope ra sjons om rå det. In si den sen var høy est 
ett er co lon inn grep (10, 9 %) og la vest ett er to tal pro te se  
i hof te (1,8 %). Me di an post ope ra tiv lig ge tid var tre da ger 
blant de uten in fek sjon og seks blant de 544 med en  
dyp in fek sjon el ler en in fek sjon i et or gan el ler hul rom. 
In fek sjo ne ne med før te re ope ra sjon for 308 pa si en ter  
og re inn leg gel se for 323 pa si en ter.

FOR TOLK NING
3,9 % av pa si en ter re gist rert med et inn grep in klu dert  
i NOIS-sy ste met ut vik let en in fek sjon i ope ra sjons om rå-
det. Kon se kven ser som økt lig ge tid, fle re re inn leg gel ser 
og re ope ra sjo ner ty de lig gjør vik tig he ten av å fo re byg ge 
sli ke in fek sjo ner.
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HO VED BUD SKAP
I 2016 ut vik let 1 225 av 31 401 pa si en-
ter (3,9 %) in fek sjon i ope ra sjons -
områ det ett er de inn greps ty pe ne 
som er in klu dert i Norsk over vå-
kings  system for an ti bio ti ka bruk og 
helse tjenesteassosierte in fek sjo ner

Av in fek sjo ne ne var 44,4 % dype  
el ler om fatt et et or gan el ler hul rom

Blant de med dyp in fek sjon el ler 
in fek sjon i or gan el ler hul rom ble 
56,6 % re ope rert

Pa si en ter med en dyp in fek sjon el ler 
in fek sjon i or gan el ler hul rom had de 
fle re post ope ra ti ve lig ge døgn på 
sy ke hu set enn de uten in fek sjon 
(me di an 6 vs. 3 da ger)

Fol ke hel se in sti tutt ets pre va lens  un-
der sø kel ser vi ser at til en hver tid 
har om trent 7  % av de ope rer te i 
nors ke sy ke hus en in fek sjon i ope ra-
sjons om rå det (1, 2). In fek sjo ner i 
ope ra sjons om rå det er as so siert med 

økt mor bi di tet og mor ta li tet (3–9). Tall fra USA 
vi ser at i snitt med fø rer en slik in fek sjon en 
eks tra kost nad på over 25 000 ame ri kans ke 
dol lar (7, 10–12). Over vå king av in fek sjo ner 
med til ba ke mel ding til ak tu el le ak tø rer er vist 
å være et eff ek tivt in fek sjons fore byg gen de til-
tak (13–15).

Norsk over vå kings sy stem for an ti bio ti ka-
bruk og helsetjenesteassosierte in fek sjo ner 
(NOIS) er et hel se re gis ter som in ne hol der 
 in di rek te iden ti fi ser ba re hel se opp lys nin ger 
om in fek sjo ner i ope ra sjons om rå det og kon-
se kven ser av sli ke in fek sjo ner ett er aortakoro-
nar by pass, kei ser snitt, inn sett ing av to tal- og 
hemiprotese i hof te, ko le cyst ek to mi og co lon-
inn grep. I 2016 ble det gjen nom ført om kring 
430 000 kir ur gis ke inn grep i Norge (Bir gitt e 
Kal seth ved Hel se di rek to ra tet, per son lig med-
de lel se 8.8.2018). Tal let om fatt er alle kon tak ter 
med spe sia list hel se tje nes ten hvor det er ut-
ført kir ur gi (kir ur gisk DRG-kode) i 2016. Inn-
gre pe ne som over vå kes gjen nom NOIS-sy ste-
met ut gjør rundt 7 % av dis se.

In fek sjons ri si ko er for skjel lig for de uli ke 
inn gre pe ne in klu dert i NOIS-sy ste met. Det er 
der for ikke et mål å sam men lig ne in fek sjons-
fore komst mel lom de uli ke inn gre pe ne. For-
må let med den ne un der sø kel sen er å be skri ve 

na sjo nal fore komst av in fek sjon i ope ra sjons-
om rå det ett er de inn grep som er in klu dert i 
dett e over vå kings sy ste met i 2016, samt kon se-
kven ser av sli ke in fek sjo ner i form av for len-
get lig ge tid, re inn leg gel se el ler re ope ra sjon.

Ma te ria le og me to de

Ma len for pros pek tiv in si dens over vå king av 
in fek sjo ner i ope ra sjons om rå det er ba sert på 
den eu ro pe is ke pro to kol len (16, 17). I hen hold 
til den ne skal in fek sjons sta tus do ku men te res 
30 da ger post ope ra tivt for alle pa si en ter som 
har gjen nom gått ett av inn gre pe ne. In fek sjo-
ner i ope ra sjons om rå det de fi ne res som over-
fla tis ke-, dype-, el ler or gan/hulrominfeksjoner 
(16). In fek sjons sta tus re gist re res ved ut skriv-
ning og in nen 30 da ger ett er inn gre pet. Ett er 
ut skriv ning mott ar pa si en te ne et skje ma hvor 
det skal krys ses av for om så ret har grodd som 
nor malt el ler om det har vært tegn til in fek-
sjon. Ved symp to mer på in fek sjon kon tak ter 
pa si en ten lege, som un der sø ker pa si en ten og 
dia gnos ti se rer en even tu ell in fek sjon i hen-
hold til kri te ri e ne samt fyl ler ut og sig ne rer 
skje ma et. Skje ma et re tur ne res til ope re ren de 
sy ke hus ett er at det har gått 30 da ger si den 
inn gre pet. In fek sjons sta tus ved even tu ell po-
li kli nisk kon troll blir også re gist rert. Der som 
pa si en ten ikke re tur ne rer skje ma et, blir det 
sendt pur re brev, og til slutt blir pa si en ten for-
søkt fulgt opp via te le fon. De tal jert in for ma-
sjon om da ta inn sam lings me to de og in klu -
derte va riab ler fin nes i NOIS-ma len (17).

Den ne un der sø kel sen in klu de rer alle som 
gjen nom gikk et inn grep re gist rert i NOIS- 
syste met i 2016. Det re gist re res kun hvor vidt 
en pa si ent er re ope rert el ler re inn lagt in nen 
30 da ger, ikke an tall re ope ra sjo ner el ler re inn-
leg gel ser per pa si ent el ler dato for dett e. I 
post ope ra ti ve lig ge døgn in klu de res kun lig ge-
 tid ett er pri mær inn gre pet. Lig ge tid ved en 
even tu ell re inn leg gel se re gist re res ikke.

Inn sam ling og be ar bei ding av data er gjort 
i hen hold til egen re gis ter for skrift. I dett e pro-
sjek tet ble ano ny me data be nytt et. Det er der-
for ikke søkt om etisk god kjen ning.

Data ble ana ly sert ved hjelp av Stata ver sjon 
15 (StataCorp LLC, Texas, USA).

Re sul ta ter

Over vå kings sy ste met in klu der te 31 401 inn-
grep i 2016 og in for ma sjon fra alle hel se fo re-
tak og pri va te sy ke hus som gjen nom fø rer 

ak tu el le inn grep. To talt ut vik let 1 225 (3,9 %) av 
pa si en te ne en in fek sjon i ope ra sjons om rå det, 
hvor av 544 var dype in fek sjo ner el ler in fek sjo-
ner som om fatt et et or gan el ler hul rom. In fek-
sjons sta tus ble do ku men tert for 93,6 % av pa-
si en te ne 30 da ger ett er inn gre pet. To talt 920 
(75 %) in fek sjo ner opp sto ett er ut skriv ning.

Me di an post ope ra tiv lig ge tid for pa si en ter 
uten in fek sjon i ope ra sjons om rå det var tre 
 da ger (interkvartil spred ning 2�–�5), mens de 
med en over fla tisk sår in fek sjon had de fire 
 da ger (interkvartilbredde 2�–�6) og de med dyp 
in fek sjon el ler or gan/hulrominfeksjon had de 
me di an post ope ra tiv lig ge tid på seks da ger 
(interkvartil spred ning 3�–�15). Blant de 1 225 
med in fek sjon i ope ra sjons om rå det ble 323 
(26,4 %) re inn lagt på grunn av en in fek sjon: 72 
had de en over fla tisk sår in fek sjon og 251 en dyp 
in fek sjon el ler en or gan/hul roms in fek sjon. 11 
av 15 pa si en ter med mang len de in for ma sjon 
om re inn leg gel se og re ope ra sjon hadde en 
over fla tisk in fek sjon.

To talt 544 av 1 225 in fek sjo ner var en dyp 
 in fek sjon el ler en or gan/hulrominfeksjon. 
Blant de 544 ble 308 (56,6 %) re ope rert. Fle re 
ble re ope rert mens de fort satt var in ne lig -
gende ett er pri mær inn gre pet. Ta bell 1 vi ser 
re inn leg gel se og re ope ra sjon blant de med en 
dyp in fek sjon el ler or gan/hulrominfeksjon 
for delt per inn grep.

Dis ku sjon

Til sam men 3,9 % av alle pa si en ter som gjen-
nom gikk et inn grep in klu dert i NOIS-sy ste met 
i 2016 ut vik let en in fek sjon i ope ra sjons om rå-
det. In fek sjons an de len var høy est ett er co lon-
kir ur gi og la vest et ter inn set ting av to tal -
protese i hof te. An de len dype in fek sjo ner og 
or gan/hul roms in fek sjo ner for de uli ke inn gre-
pe ne sam sva rer med rap por ter fra and re eu-
ro pe is ke land (18). For skjel ler i inn gre pets ren-
hets grad og pa si ent po pu la sjo nen som gjen-
nom går de uli ke inn grep, er høyst ulik og kan 
for kla re va ria sjo nen i in fek sjons fore komst (19).

For alle inn greps ty per ble det ved in fek sjon 
re gist rert økt an tall lig ge døgn ett er pri mær-
inn gre pet. And re har også rap por tert at in fek-
sjo ner før te til eks tra lig ge døgn (7, 9, 10, 20).

Vi fant at over 25 % av de med in fek sjon i 
ope ra sjons om rå det ble re inn lagt. Også and re 
har rap por tert til sva ren de funn og at in fek-
sjon i ope ra sjons om rå det er en av de van lig ste 
re gist rer te år sa ker til re inn leg gel se ett er kir-
ur gi (3–5, 7, 21). En un der sø kel se fra Dan mark 
vis te at syv re inn leg gel ser grun net in fek sjon 
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i ope ra sjons om rå det ett er inn sett ing av to tal 
hof te pro te se med før te 178 eks tra lig ge da ger 
(5). Det er ri me lig å anta at NOIS-re gist rer te 
re inn leg gel ser også in ne bæ rer et be ty de lig 
an tall eks tra lig ge da ger.

I vår un der sø kel se ble 57 % av de med dyp 
in fek sjon el ler or gan/hulrominfeksjon re ope-
rert. Re ope ra sjons an del samt va ria sjon mel-
lom uli ke inn greps ty per sam sva rer med funn 
fra and re land. (3, 5, 6, 10, 22, 23). Va ria sjon i 
re ope ra sjons an del for de uli ke inn gre pe ne 
kan skyl des for hold som al ter na ti ve be hand-
lings mu lig he ter og ri si ko en ved de uli ke ty per 
re ope ra sjo ner.

Di rek te sam men lig ning med un der sø kel ser 
fra and re land kom pli se res ved bruk av uli ke 
me to der og uli ke for hold ved hel se ve se net. 
Selv om det er stan dar di se ring gjen nom en 
fel les eu ro pe isk pro to koll, er det li ke vel lo ka le 

til pas nin ger og et tolk nings rom (24). Til tross 
for sli ke for hold, sam sva rer våre funn med det 
som er rap por tert fra and re.

Det er vik tig at NOIS-data bru kes lo kalt i 
 for bed rings ar beid. At in fek sjons fore komst 
va ri e rer mel lom sy ke hus (25), kan gi mu lig het 
for å lære av dem som har lav el ler re du sert 
in fek sjons fore komst. Ak tiv bruk av NOIS-data 
har bi dratt til å re du se re in fek sjons fore komst 
(26, 27).

En svak het ved vår un der sø kel se er at vi ikke 
nød ven dig vis fan ger opp alle in fek sjo ner. 
 Dett e til tross for at opp føl gings pro sen ten er 
over 90, hvil ket er høyt for den ne type over vå-
king. Re ope ra sjo ner og re inn leg gel ser kan 
være un der rap por tert i våre data. Det er kun 
in fek sjons sta tus som ett er spør res på skje  maet 
som sen des pa si en ter ett er ut skriv ning.

Det er til nær met umu lig å kob le Norsk 

over vå kings sy stem for an ti bio ti ka bruk og 
helsetjenesteassosierte in fek sjo ner mot and re 
re gist re. Kob ling av data fra uli ke hel se re  gi s tre 
kun ne ha bi dratt til kva li tets sik ring av data 
og ny kunn skap.

For å sik re op ti mal bruk og kva li tet på data 
bør det vur de res å gjø re over vå kings sy ste met 
per son en ty dig.

NOIS-sy ste met in klu de rer kun fem uli ke 
 ty per kir ur gis ke inn grep. Na sjo nal in fek sjons-
fore komst ett er and re kir ur gis ke inn grep, 
samt kon se kven ser av dis se er ikke kjent. Det 
bør vur de res å få data også om and re ty per 
kir ur gis ke inn grep enn de som er in klu dert i 
dag. Alle sy ke hus opp ford res til å bru ke NOIS-
data til in fek sjons fore byg gen de ar beid.

Mott att 24.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 22.1.2018,  
god kjent 4.6.2018.
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Ta bell 1  An tall inn grep og an del av in fek sjo ner i ope ra sjons om rå det for delt på type inn grep, samt an del re inn lag te og re ope rer te blant pa si en ter med dyp in fek sjon el ler in fek sjon  
i or gan/hul rom. Data fra Norsk over vå kings sy stem for an ti bio ti ka bruk og helsetjenesteassosierte in fek sjo ner (NOIS) i 2016

Inngrepstype
Antall 

inngrep
Insidens alle  

infeksjonstyper (%)

Insidens dyp-  
 eller organ/ 

hulrom infeksjon (%)

Reinnleggelser  
ved dyp- eller organ/
hulrominfeksjon (%)1

Reoperasjoner  
ved dyp- eller organ/
hulrominfeksjon (%)1

Aortakoronar bypass  1 095  3,9 0,9 40,0 70,0

Keisersnitt  9 102  3,8 1,1 40,6 29,2

Totalprotese hofte  8 658  1,8 1,1 77,4 80,6

Hemiprotese hofte  3 596  3,6 2,2 78,8 85,0

Kolecystektomi  5 720  3,5 1,1 50,8 23,0

Coloninngrep  3 230 10,9 6,3 20,6 56,9

Totalt 31 401  3,9 1,7 46,0 56,6

1 Det var fire med manglede in for ma sjon om re inn leg gel se og 11 med mang len de in for ma sjon om re ope ra sjon
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Ri si ko fak to rer  
for fron to tem po ral de mens

BAK GRUNN
Ri si ko fak to rer for fron to tem po ral de mens er lite kart-
lagt. For må let med den ne ar tik ke len var å gi en opp -
datert over sikt over mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer for 
fron to tem po ral de mens og vur de re kunn skaps grunn-
laget for kli nis ke an be fa lin ger for å re du se re ri si ko for 
syk dom men.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Det ble ut ført søk i ba se ne PsychInfo, Embase, PubMed 
og Coch ra ne i pe ri oden mai 2016�–�ap ril 2017. Søket ga 
to talt 137 ar tik ler. 101 ar tik ler ble eks klu dert for di de  
kun om hand let ge ne tis ke as pek ter ved fron to tem po ral 
de mens og ikke mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer. Ett er å ha 
lest 36 ar tik ler i full tekst in klu der te vi 12 ar tik ler som 
en ten var over sikts ar tik ler el ler ori gi nal stu di er.

RE SUL TA TER
En kel te stu di er vis te sam men heng mel lom mo di fi ser -
bare ri si ko fak to rer og ut vik ling av fron to tem po ral 
de mens. I én stu die fant man at dia be tes ga økt ri si ko.  
Tre stu di er vis te at hode trau me kan gi økt ri si ko for 
fron to tem po ral de mens og at fore koms ten av trau ma-
tisk ho de ska de var sig ni fi kant høy ere hos pa si en ter med 
fron to tem po ral de mens enn and re for mer for de mens. 
Au to im mun syk dom kan være for bun det med økt ri si ko 
for pri mær pro gres siv afa si, en un der grup pe av fron to-
tem po ral de mens.

FOR TOLK NING
Litt e ra tu ren in di ker te sam men heng mel lom dia be tes, 
hode trau me, au to im mun syk dom og fron to tem po ral 
de mens. Det fin nes per i dag ikke til strek ke lig kunn skap 
for å frem me an be fa lin ger om livs stils end rin ger for  
å fo re byg ge fron to tem po ral de mens på be folk nings nivå.

HEGE RASMUSSEN
hege.rasmussen@hnt.no
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Psy kia trisk kli nikk
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HO VED BUD SKAP
Vi fant in gen stu di er som kun ne  
vise til be hand ling for å bremse  
el ler hind re ut vik lin gen av fron to-
tem po ral de mens

Hode trau me var den stør ste ri si ko-
fak to ren for fron to tem po ral de mens 
blant de som ble un der søkt i den ne 
stu di en

Si den in gen be hand ling ek si ste rer 
per i dag, er det stort be hov for mer 
forsk ning på hvor dan man kan 
fo re byg ge fron to tem po ral de mens

Sekke be gre pet fron to tem po ral de-
mens fav ner om fle re nev ro de ge ne-
ra ti ve syk dom mer, som fø rer til 
tap av hjer ne cel ler i fron tal lap  -
pene og/el ler tem po ral lap pe ne (1). 
Fron to tem po ral de mens kan de les 

inn i to fe no ty pis ke grup per ett er end rin ger 
en ten i at ferd el ler språk. At ferds va ri an ten 
ut gjør om trent halv par ten av alle til fel le ne 
og in ne bæ rer end ret at ferd og per son lig het 
(2). At ferds va ri an ten ka rak te ri se res av fo kal 
og frem tre den de fron tal at ro fi. Språk va ri an-
ten kal les pri mær pro gres siv afa si og be står 
av tre un der grup per: ikke-fly ten de va ri ant 
(kjent som pro gres siv ikke-fly ten de afa si), 
 se man tisk va ri ant (kjent som se man tisk 
 de mens) og lo go pe disk va ri ant (kjent som 
lo go pe disk afa si) (3–5). Den se man tis ke va -
rian ten er ka rak te ri sert ved bi la te ral an ter i or 
temporallappatrofi og er as so siert med 
språk for styr rel ser, tvangs hand lin ger og 
 dys funk sjon i emo sjo nell pro ses se ring (3). 
Fron to tem po ral de mens over lap per med 
and re nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer som 
pro gres siv supranukleær pa re se, kortiko-
basal de ge ne ra sjon og at ferds va ri ant av fron-
to tem po ral de mens med motornevronsyk-
dom (6) (ram me 1).

Man ge med fron to tem po ral de mens de bu-
te rer med symp to mer i 50�–�60-åre ne, og i 
 en kel te til fel ler kan per so ner ram mes ned i 
30�–�40-åre ne (7). Det kan ta opp til fem år fra de 
før s te symp to me ne opp står til dia gno sen blir 
satt (8, 9), og det fin nes per i dag in gen ku ra tiv 
be hand ling (10). Ri si ko fak to rer for de mens 
kan de les inn i mo di fi ser ba re og ikke-mo di fi-
ser ba re (11). Kunn skap om mo di fi ser ba re ri si-
ko fak to rer er vik tig for kli ni ke re som øns ker 
å til by pa si en ter råd om hvor dan de kan fo re-

byg ge el ler re du se re ri si ko en for å bli ram met 
av en de mens syk dom.

Fron to tem po ral de mens er en av de van -
ligste de mens for me ne hos yng re un der 65 år 
(4). Det an slås at den ne ty pen ut gjør om trent 
10 % av alle sli ke til fel ler (12). Fore koms ten av 
de mens før 65 år er i Norge es ti mert til å være 
1 200�–�1 400 per so ner, men det fin nes ikke opp-
da ter te tall på in si dens og pre va lens hos 
 yng re per so ner (8). Arv er en av de stør ste ri-
si ko fak to re ne for fron to tem po ral de mens, 
men opp til 60 % av de ram me de har in gen 
kjen te fa mi lie med lem mer med til stan den 
(13). Dett e ty der på at 6 av 10 per so ner blir spo-
ra disk ram met (ikke-ar ve li ge til fel ler) (13). 
Fron to tem po ral  de mens er knytt et til kro mo-
som 17 i en kel te fa mi li er, med au to so malt do-
mi nant ar ve møns ter. I and re til fel ler er syk-
dom men knytt et til kro mo som 3 og 9. Mu ta-
sjo ner i tau-ge net er også på vist i en kel te til-
fel ler (14). Kunn skap om mo di fi ser ba re ri si ko-
fak to rer for fron to tem po ral de mens kan 
der for spille ve sent lig rol le i for stå el sen av 
hvem som blir ram met.

For må let med ar tik ke len var å gi en opp da-
tert over sikt over mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer 
for fron to tem po ral de mens samt å vur de re 
om kunn skaps grunn laget er til strek ke lig for 
å frem me kli nis ke an be fa lin ger for å re du se re 
ri si ko en.

Kunn skaps grunn lag

Vi ut før te et sy ste ma tisk søk i ba se ne Psych-
Info, Embase, PubMed og Coch ra ne. Sø ke ord 
som ble brukt var «fron to tem po ral de gen er-
a tion», «fron to tem po ral de men t ia», «fron to-
tem po ral lobar de gen er a tion», «de men t ia» og 
«risk fac tors» som MeSH-em ne ord og sø ke ord. 
Søket var be gren set til ar tik ler som var pub li-
sert i tids rom met 1.1.2005�–�24.1.2017. Søket ble 
filt rert ett er føl gen de språk: norsk, dansk, 
svensk og eng elsk.

In klu sjons kri te ri e ne var over sikts ar tik ler 
og ori gi nal stu di er med data om mo di fi ser -
bare ri si ko fak to rer for fron to tem po ral de-
mens. Stu di er som om hand let ikke-mo di fi-
ser ba re ri si ko fak to rer samt alle ka sui stik ker, 
kom men ta rer og kon fe ran se inn legg ble eks-
klu dert. Re sul ta tet av søket ble til sam men 
137 ar tik ler. 101 ar tik ler ble eks klu dert på bak-
grunn av titt el, da det frem kom at de ikke 
om hand let mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer. 36 
ar tik ler ble gjen nom lest. Ytt er li ge re 25 av 
 dis se ble eks klu dert for di de ikke om hand let 
mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer. 11 av de in klu-

der te  ar tik le ne var en ten over sikts ar tik ler 
el ler ori gi nal stu di er med data om mo di fi ser-
ba re ri si ko fak to rer for fron to tem po ral de-
mens. I til legg ble en ar tik kel fra re fe ran se -
listen til en av de 11 ar tik le ne in klu dert, slik 
at til sam men 12 ar tik ler ble in klu dert (fig 1, 
tab 1) (13, 15–22).

Litt e ra tur gjen nom gan gen ble ut ført i hen-
hold til PRIMSA-kri te ri e ne (Pre ferred Re-
porting Items for Sys tem at ic Reviews and 
Meta-Ana ly ses) (23).

Ut dan ning
Høy ut dan ning reg nes for å være be skytt en de 
mot Alzheimers syk dom og vas ku lær de mens 
(19). Sam men hen gen mel lom grad av ut dan-
ning og fron to tem po ral de mens, pro gres siv 
supranukleær pa re se og kortikobasal de ge ne-
ra sjon har også blitt un der søkt (19). I ana ly sen 
in klu der te man ri si ko fak to rer som arv, kar-
dio myo pa ti, hy per ten sjon, hyperkolestero-
lomi, dia be tes og apo li po pro te in og jus ter te 
for al der og kjønn. Ut val get be sto av 117 pa -
sien ter med fron to tem po ral de mens. I kon-
troll grup pe ne var det 400  pa si en ter med 
Alzheimers syk dom, 55 med pri mær supra-
nukleær pa re se og 55 med kortikobasal de ge-
ne ra sjon. Stu di en vis te at per so ner med fron-
to tem po ral de mens var i snitt yng re ved syk-
doms de but, had de høy ere ut dan ning og of te re 
had de fa mi lie med lem mer med de mens sam-
men lig net med kon troll grup pe ne (19).

Ram me 1

Frontotemporal demens

Følgende sykdommer omfattes  
av begrepet (3–6):

1. Atferdsvarianten. Utgjør omtrent halv-
parten av alle frontotemporal demens-
tilfeller og innebærer endret atferd  
og personlighet

2. Språkvarianten (primær progressiv 
afasi). Består av tre subtyper:
• ikke-flytende variant (progressiv 

ikke-flytende afasi)
• semantisk variant (semantisk 

 demens)
• logopedisk variant (logopedisk afasi)

Frontotemporal demens overlapper  
også med andre nevrodegenerative  
sykdommer:

Progressiv supranukleær parese

Kortikobasal degenerasjon

Atferdsvarianten av frontotemporal 
 demens med motornevronsykdom

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Kar dio vas ku læ re ri si ko fak to rer
I en an nen stu die fra 2014 fant man at om-
trent 60 % av pa si en te ne med fron to tem po ral 
de mens var spo ra dis ke til fel ler (16). Stu di en 
in klu der te 100 pa si en ter med fron to tem po ral 
de mens og en kon troll grup pe på 200 per so-
ner. Ett er at det ble jus tert for kjønn, al der, 
dia be tes, hy per ten sjon, over vekt, dys li pi de mi, 
hy po ty reo se og os teo po ro se, fant man sig ni-
fi kant sam men heng mel lom fron to tem po ral 
de mens og dia be tes type 2 sam men lig net 
med kon troll grup pen. Dia be tes type 2 ble vist 
å være en uav hen gig ri si ko fak tor for fron to-
tem po ral de mens (16).

I 2015 fant fors ke re at det var mer kre ven de 
å stil le dia gno sen fron to tem po ral de mens 
hos per so ner som tid li ge re had de gjen nom-
gått hjer ne slag (18). Pa si en ter med at ferds -
varian ten av fron to tem po ral de mens had de 
of te re hy per ten sjon og anam ne stis ke opp lys-
nin ger om hjer ne slag. Fun ne ne i den ne stu-
di en ty der på at ce re bro vas ku lær syk dom ikke 
bør ute luk kes ved at ferds va ri an te ne (18).

I en an nen pros pek tiv stu die fant man at 
per so ner med tid lig Alzheimers syk dom 
 had de nes ten tre gan ger høy ere ri si ko for hy-
per ten sjon enn per so ner med tid lig fron to-
tem po ral de mens, mens røy king og over vekt 
var mer van lig i grup pen med tid lig fron to-
tem po ral de mens (22). Ved hjelp av 22 hjer-
ne bi op si er fant fors ke re at ce re bro vas ku læ re 
le sjo ner var sjeld ne re hos per so ner med 
fron to tem po ral de mens sam men lig net med 
fris ke kon troll per so ner, men at hvi te sub-
stans end rin ger fore kom of te re. Dis se bør 
der for ikke bru kes som en pro gno stisk in di-
ka tor ale ne (15).

Hode trau me
Hode trau me var as so siert med økt ri si ko for 
fron to tem po ral de mens, med en odds ra tio på 
3,3 i et ut valg av 80 pa si en ter med spo ra disk 
fron to tem po ral de mens som ble sam men lig-
net mot en kon troll grup pe på 124 per so ner 
uten kog ni tiv svikt (13).

I en an nen stu die ble et ut valg på 63 pa si en-
ter med at ferds va ri ant av fron to tem po ral de-
mens sam men lig net med en kon troll grup pe 
på 491 pa si en ter med an nen de mens syk dom. 
Man fant at trau ma tisk hjer ne ska de var mer 
van lig hos pa si en ter med fron to tem po ral 
 de mens (17).

En stør re un der sø kel se som in klu der te 
1 016 per so ner med fron to tem po ral de mens 
og en kon troll grup pe med 2 015 per so ner 
uten kog ni tiv svikt, vis te at hode trau me med 
tap av be visst het er mer van lig hos pa si en ter 

med fron to tem po ral de mens og kan øke ri si-
ko en for til stan den (21).

Au to im mun syk dom
En stu die har vist at se man tisk va ri ant av pri-
mær pro gres siv afa si og bæ re re av pro tei net 
progranulin er for bun det med økt pre va lens 
av spe si fik ke au to im mu ne syk dom mer sam-
men lig net med fris ke kon troll per so ner og 
kon troll per so ner med Alzheimers syk dom 
(20).

Dis ku sjon

Vår litt e ra tur over sikt vi ser at det er få stu di er 
der man har un der søkt mo di fi ser ba re ri si ko-

fak to rer for fron to tem po ral de mens (4, 5). Det 
er vik tig å ta i be trakt ning at tid li ge symp to-
mer på fron to tem po ral de mens kan være 
 im pul siv og ut age ren de at ferd som med fø rer 
blant an net hyperoralitet med økt inn tak av 
spe si elt kar bo hyd rat rik mat el ler økt bruk av 
al ko hol og røyk (1, 3). Man vet lite om leng den 
på prodromalfasen ved fron to tem po ral de-
mens, men stu di er vi ser at det kan ta opp til 
fem år fra ut red ning star ter til dia gno se blir 
satt (8).

Stu di en som vis te at pa si en ter med fron to-
tem po ral de mens var yng re og had de høy ere 
ut dan ning enn pa si en ter med Alzheimers syk-
dom, bruk te per so ner med and re de mens syk-
dom mer som kon troll grup per. Dett e kan gi 
se lek sjons skjev he ter på grunn av ulik al der 

Fi gur 1  Flyt dia gram over litt e ra tur søket
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Ta bell 1  Ri si ko fak to rer for fron to tem po ral de mens i in klu der te stu di er

Studie Land Setting Utvalg Hovedfunn

De Reuck, 
2012 (15)

Frankrike En hukom-
melseskli-
nikk og et 
sykehus

22 hjerner fra døde personer diagnostisert 
med frontotemporal demens

Kontrollgruppe: 
15 hjerner fra døde personer som ikke 
 hadde hatt hjernesykdom

Cerebrovaskulære risikofaktorer og lesjoner  
var sjeldne hos personer med frontotemporal 
demens, mens endringer i hvit substans var mer 
prevalent og hadde større alvorlighetsgrad.

Golimstok, 
2014 (16)

Argentina Sykehus 100 personer med frontotemporal demens

Kontrollgruppe: 
200 personer uten demens eller annen 
nevrologisk sykdom

Diabetes ble funnet som risikofaktor for fronto-
temporal demens.

Kalkonde, 
2012 (17)

USA Hukommel-
sesklinikk

63 pasienter med atferdsvariant av fronto-
temporal demens

Kontrollgruppe: 
491 pasienter med annen demens

Utvalget hadde større prevalens av traumatisk 
hjerneskade og lavere prevalens av hjertesykdom 
og cerebrovaskulær sykdom enn kontrollgruppen.

Torralva, 
2015 (18)

USA Sykehus 62 pasienter med atferdsvariant av fronto-
temporal demens og cerebrovaskulær syk-
dom

Kontrollgruppe: 
329 pasienter med atferdsvariant av fronto-
temporal demens uten cerebrovaskulær 
sykdom

Utvalget var eldre ved sykdomsdebut og hadde 
flere tilfeller av slag og hypertensjon enn kontroll-
gruppen.

Borroni, 
2008 (19)

Italia Sykehus 117 pasienter med frontotemporal demens

Kontrollgrupper: 
400 pasienter med Alzheimers sykdom
55 pasienter med progressiv supranukleær 
parese
55 pasienter med kortikobasal degenerasjon

Utvalget var yngre enn kontrollgruppene med 
Alzheimers sykdom og progressiv supranukleær 
parese.
Utvalget hadde mer demens i familien enn pasien-
ter med Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde større prevalens av APOE- geno-
type enn kontrollgruppene med kortikobasal 
degenerasjon og progressiv supranukleær parese.
Utvalget hadde høyere utdanning enn kontroll-
gruppen med Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde mindre prevalens av kardiomyo-
pati og hypertensjon enn kontrollgruppen med 
Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde mindre prevalens av hyperten- 
sjon enn kontrollgruppen med progressiv supra-
nukleær parese.

Rosso, 
2003 (13)

Neder-
land

Sykehus 80 pasienter med sporadisk frontotemporal 
demens

Kontrollgruppe: 
124 pasienter uten kognitiv svikt eller 
 demens

Utvalget hadde større prevalens av hodetraume 
og stoffskiftesykdom enn kontrollgruppen.

Miller,  
2013 (20)

USA Akademisk 
medisinsk 
senter

129 pasienter med semantisk variant av 
primær progressiv afasi

Kontrollgrupper: 
39 pasienter som var bærere av progra-
nulinmutasjon
186 pasienter som var kognitivt friske
158 pasienter med Alzheimers sykdom

Utvalget og kontrollgruppen med bærere av 
progranulinmutasjon hadde økt prevalens av 
enkelte autoimmune sykdommer sammenlignet 
med kontrollgruppene med kognitivt friske og 
Alzheimers sykdom.

Deutsch, 
2015 (21)

USA Akademisk 
medisinsk 
senter

1 016 pasienter med frontotemporal demens

Kontrollgruppe: 
2 015 pasienter uten kognitive plager

Hodetraume med tap av bevissthet var mer vanlig 
i utvalget enn i kontrollgruppen.

Atkins, 
2012 (22)

Australia Forsknings-
senter

62 personer med tidlig Alzheimers sykdom

Kontrollgruppe: 
61 personer med tidlig frontotemporal 
demens

Det var flere røykere og personer med høyere 
vekt i utvalget enn i kontrollgruppen med tidlig 
Alzheimers sykdom.
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ved syk doms de but (19). Det må også tas høy de 
for en an nen skjev het: Høy ere ut dan ning er 
mer van lig blant yng re per so ner enn blant 
eld re, og fron to tem po ral de mens ram mer 
ofte yng re per so ner.

Av kar dio vas ku læ re ri si ko fak to rer er det 
fun net sig ni fi kant sam men heng mel lom 
fron to tem po ral de mens og dia be tes type 2 i 
én stu die (16), og en sig ni fi kant sam men heng 
mel lom røy king, over vekt og fron to tem po ral 
de mens i en an nen (22). I pa si ent-kon troll-stu-
di er kan over vekt og røy king bli opp fatt et 
som mo di fi ser ba re ri si ko fak to rer for fron to-
tem po ral de mens, men kan også være del av 
prodromalfasen.

For hy per ten sjon som ri si ko fak tor er det 
mot stri den de funn i to stu di er: Kalk onde og 
med ar bei de re fant at pre va len sen av hy per-
ten sjon hos pa si en ter med fron to tem po ral 
de mens og and re de mens ty per er gan ske lik 
(17), mens At kins og med ar bei de re, som in klu-

der te et ut valg av per so ner med tid lig fase av 
fron to tem po ral de mens og en kon troll -
gruppe med tid lig fase av Alzheimers syk dom, 
fant at hy per ten sjon er mer van lig ved Alzhei-
mers syk dom (22). En år sak til de mot stri den-
de fun ne ne kan være at den ene stu di en bruk-
te et yng re ut valg og en yng re kon troll grup pe.

Tre stu di er vi ser at hode trau mer gir økt 
 ri si ko for å ut vik le fron to tem po ral de mens. 
En av dis se stu di e ne har et be ty de lig stør re 
ut valg enn alle de and re stu di e ne vi har fun-
net, med 1 016 per so ner med fron to tem po ral 
de mens (21). Hode trau me er den mest un der-
søk te ri si ko fak to ren, men to av stu di e ne har 
små ut valg og alle de tre stu di e ne har uli ke 
de fi ni sjo ner på hode trau me. Én stu die har 
fun net en sam men heng mel lom au to im mun 
syk dom og se man tisk va ri ant av pri mær pro-
gres siv afa si (20). Den ne stu di en har in gen 
kon troll va riab ler på and re syk dom mer el ler 
livstilsvariabler, noe som an s es som en svak-

het. Det er uklart om det er noen sam men-
heng mel lom sy ste misk au to im mun syk dom 
og fron to tem po ral de mens.

Kon klu sjon

Litt e ra tu ren in di ker te sam men hen ger mel-
lom dia be tes, hode trau me, au to im mun syk-
dom og fron to tem po ral de mens, men kunn-
skaps grunn laget er per i dag for sne vert til å 
kun ne trek ke slut nin ger. Det fin nes ikke til-
strek ke lig kunn skap for å frem me an be fa lin-
ger om kon kre te livs stils end rin ger for å fo re-
byg ge fron to tem po ral de mens på be folk-
nings nivå.

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

Mott att 6.9.2017, før s te re vi sjon inn sendt 5.2.2018,  
god kjent 24.5.2018.
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Cerebral trombe uten sekvele

En kvinne med slagsymptomer fikk 
utført mekanisk trombektomi. Hun 
gjenvant raskt habituell tilstand, og 
ved MR av hodet senere samme dag 
kunne det ikke påvises infarkter.

En kvinne i 50-årene fikk akutt innset-
tende symptomer på hjerneslag mens 
hun var på jobb. Hun hadde uttalte 
ordletingsvansker (impressiv og eks-
pressiv afasi), taleforstyrrelser, ansikts-
skjevhet og lett kraftsvikt i høyre over-

ekstremitet. Pasienten ble innlagt for øyeblikkelig 
hjelp med mistanke om akutt hjerneslag. Klinisk 
undersøkelse forsterket denne mistanken, og de 
nevrologiske utfallene vurdert med National 
 Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) hadde en 
skår på 9 (der 0 er ingen nevrologiske utfall, og 
maksimal skår er 42). CT av hodet og CT angio-
grafi av hode og hals ble utført 62 minutter etter 
symptomstart. Det var bildemessig ikke tegn til 
demarkert hjerneslag, og angiografi viste trombe 
proksimalt i venstre arteria cerebri media (fig 1).

Pasienten fikk trombolysebehandling med alte-

plase i akuttmottaket 69 minutter etter symptom-
start. I henhold til lokal prosedyre gjøres det 
vanligvis ikke trombektomi ved NIHSS-skår < 10, 
men på grunn av alvorlige symptomer (uttalt 
afasi) hos velfungerende person i full jobb, valgte 
vi likevel å akseptere pasienten for mekanisk 
trombektomi. Invasiv angiografi viste bestående 
trombe proksimalt i venstre arteria cerebri media 
(fig 2). Det ble gjort mekanisk trombektomi, og 
normal blodtilførsel var gjenopprettet 135 minut-
ter etter symptomstart (fig 3). Kort tid etter tromb-
ektomi gikk slagsymptomene helt tilbake, med ny 
NIHSS-skår på 0. MR av hodet utført senere  samme 
dag viste ingen ferske hjerneinfarkter.

Diskusjon

At mekanisk trombektomi er effektiv behand-
ling ved akutt hjerneinfarkt, er godt doku-
mentert (1–2). Beslutningsforum for nye me-
toder ga i april 2017 klarsignal til å innføre 
mekanisk trombektomi som et nasjonalt be-
handlingstilbud, og mekanisk trombektomi 
er nå implementert i Nasjonal faglig retnings-

FRODE MANSTAD-HULAAS
frode.manstad.hulaas@ntnu.no
Kar/thorax-seksjonen
Avdeling for radiologi
St. Olavs hospital

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

MARTIN HERJE
Kar/thorax-seksjonen
Avdeling for radiologi
St. Olavs hospital

linje for behandling av og rehabilitering ved 
hjerneslag (3). Vår pasient er ikke enestående, 
da det finnes lignende kasuistikker (4), men 
historien illustrerer godt flere sentrale ele-
menter ved mekanisk trombektomi. Kortest 
mulig tid fra symptomstart til rekanalisering 
av den okkluderte arterien er helt avgjørende 
for å begrense omfanget av infarktet og kon-
sekvensene dette har for pasienten. Dette kre-
ver økt søkelys på denne pasientgruppen fra 
alle deler av behandlingskjeden. For pasienter 
som skal henvises til trombektomisenter, må 
oppholdet ved lokalsykehus være kortest mu-
lig. Det er god dokumentasjon på at pasienter 
som transporteres mellom sykehus har et 
dårligere utfall (5).

Vår pasient hadde en proksimal, okklude-
rende trombe. Slike tromber har mindre ef-
fekt av intravenøs trombolysebehandling 
samtidig som de har størst potensial til å gi 
betydelige sekveler. På tross av en sentral 
 arteriell okklusjon hadde vår pasient ved inn-
leggelse relativt lav NIHSS-skår og hadde fort-
satt ikke utviklet infarktforandringer på CT-
bildene av hodet. Det er sannsynlig at hjernen 
har overlevd ved hjelp av sirkulasjonen i lep-
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tomeningeale kollateraler frem til normal 
blodstrøm ble opprettet, og at symptomene 
skyldtes penumbra (iskemisk hjernevev som 
ikke er irreversibelt skadet, men som vil ut-
vikle seg til et infarkt dersom normal blod-
strøm ikke gjenopprettes).

Det er stor individuell variasjon i hvor stor 

grad disse kollateralene er utviklet. Hos en 
ikke ubetydelig andel pasienter kan penum-
bra bestå i mange timer, og det er vist nytte av 
mekanisk trombektomi hos selekterte pasien-
ter opptil 24 timer etter symptomstart (6). 
Mekanisk trombektomi kan utføres uten økt 
mortalitet eller økt forekomst av symptoma-

tisk intrakranial blødning (7), også ved NHISS-
skår < 10, som vist i dette tilfellet.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen med bilder 
blir publisert.

Mottatt 11.1.2018, første revisjon innsendt 30.4.2018, 
godkjent 18.6.2018.
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Figur 2  Invasiv angiografi bekreftet okklusjon Figur 3  Angiografisk kontroll etter mekanisk tromb- 
ektomi viste normal fylling av arterien

Figur 1  Koronalt snitt av CT-angiografi viste trombe 
proksimalt i venstre arteria cerebri media
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Ge la ti nøs ben marg

Bil det vi ser et he ma tok sy lin- og eosin-
far get snitt av ben margs bi op si i ca. 
300 gan ger for stør rel se. Det mes te av 
ve vet ut gjø res av acel lu lær in ter cel lu-

lær sub stans – ge la ti nøs trans for ma sjon. Fett-
cel le ne frem står som skrumpne sam men lig-
net med nor ma le fett cel ler i ben marg. Det ses 
noen spred te grup per av myelopoetiske cel ler. 
Inn felt bil de vi ser spe si al far ging med alcian-
blått. In ter cel lu lær sub stan sen far ger po si tivt, 
som pas ser med at sub stan sen be står av hya-
lu ron sy re og glykosaminoglykaner.

Ge la ti nøs trans for ma sjon av ben marg ka-
rak te ri se res av fett at ro fi, tap av he ma to poe -
tiske cel ler og deposisjoner av eks tra cel lu læ re 
ge la ti nø se sub stan ser (1). Det er en uspe si fikk 
re ak sjon i ben mar gen som kan skyl des en 
 rek ke uli ke li del ser. I al ders grup pen un der 40 
år er an orex ia nervosa, hiv in fek sjon og akutt e 
fe bri le til stan der de van lig ste år sa ke ne til et 
slikt bil de. Ved høy ere al ders grup per kan man 
se et lig nen de bil de ved ska de lig høyt al ko hol-
kon sum, lym fo mer og kro nisk hjer te svikt (1). 
Det fore lig ger fle re ka sui stik ker om pa si en ter 
med spi se for styr rel ser, sær lig ano rek si, som 
har et slikt bil de i ben mar gen (2–3).

Pa si en ten var en tid li ge re frisk gutt i slutt en 
av ten å re ne. Han ble hen vist til he ma to lo gisk 
po li kli nikk med ved va ren de nøytropeni og 
trom bo cy to pe ni. Gutt en anga selv å ha kjent 
seg grad vis mer slapp og sli ten i må ne de ne 

før hen vis nin gen. Han had de dår li ge re ap pe-
titt og et sam ti dig vektt ap på 8�–�9 kg i pe ri o-
den. Han tren te 1,5�–�2 ti mer fem gan ger i uken. 
Han var svært be visst på hva han spis te og 
nevn te selv mu lig he ten for spi se for styr rel se. 
Ved kli nisk un der sø kel se frem sto han blek og 
av mag ret, men uten øv ri ge funn.

Blod prø ve ne vis te føl gen de ver di er: Leu ko-
cytt er 2,7 (4,4�–�10,5 · 109/l), nøytrofile gra nu lo cyt-
ter 1,1 (2,1�–�7,1  ·  109/l) og trom bo cyt ter 148 
(179�–�363 · 109/l). Ni vå ene av he mo glo bin, senk-
nings re ak sjon, laktatdehydrogenase, bi li  rubin, 
CRP og vi rus se ro lo gi for cytomegalo virus, hiv 
samt he pa titt B og C var alle nor ma le.

I pa si en tens al ders grup pe vil vi ra le in fek-
sjo ner kun ne gi en for bi gå en de ben margs-
hem ming, men ett er som pa si en ten had de 
lave ver di er i to cel le rek ker og sam ti dig vekt-
tap ble det gjort ut vi det dia gnos tikk. Det ble 
ikke på vist umod ne cel ler el ler klonale B-cel-
ler med immunfenotype som ved lym fom. 
Rønt gen tho rax var nor malt, og det ble ikke 
av dek ket for stør re de lym fe knu ter ver ken ved 
ul tra lyd av hals el ler se ne re kli nis ke kon trol-
ler.

Pa si en ten ble pa ral lelt med ut red nin gen 
ved he ma to lo gisk po li kli nikk hen vist til psy-
kia trisk po li kli nikk for ut red ning av mu lig 
spi se for styr rel se. Han fikk der dia gno sen ano-
rex ia nervosa som vi vur der te som sann syn lig 
år sak til for and rin ge ne i ben mar gen.

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

Mott att 5.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 22.6.2018,  
god kjent 27.7.2018.
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Ba lan ser te el ler uba lan ser te  
ut valg?

Når man skal sam men lig ne to 
grup per, plan leg ger man ofte 
å in klu de re to som er like sto re. 
Men en mo de rat uba lan se be hø-
ver ikke bety nev ne ver dig re du-
sert sta tis tisk styr ke. Og i vis se 
sam men hen ger kan uba lan se 
fak tisk gi økt sta tis tisk styr ke.

I ran do mi ser te kon trol ler te stu di er plan leg-
ger man van lig vis at grup pe ne skal være like 
sto re. Men med en kel te ran do mi se rings pro-
se dy rer, sær lig i mul ti sen ter stu di er, vil den 
ene grup pen kun ne bli noe stør re enn den 
and re, selv om man ran do mi se rer 1��:���1. Dett e 
vi ser seg imid ler tid å være upro ble ma tisk, 
 for di sta tis tisk styr ke ikke blir sær lig re du sert 
ved mo de rat uba lan se (1, s. 46). I and re stu di-
er, for eks em pel i ka sus-kon troll-stu di er, kan 
an tall per so ner til gjen ge lig for den ene grup-
pen være be gren set. Da kan styr ken økes en 
god del ved å in klu de re fle re i den and re grup-
pen.

Når er mo de rat uba lan se uvik tig?
Ta for eks em pel en ran do mi sert kon trol lert 
stu die som er plan lagt med to grup per à 
100 pa si en ter, dvs. to talt 200 pa si en ter. Ved 
nor mal for delt ut falls va ria bel og en eff ekt stør-
rel se på 0,4 stan dard av vik vil stu di en få en 
sta tis tisk styr ke på 80,4 % ved sig ni fi kans ni vå 
5 %. Hvis man i ste det in klu de rer hen holds vis 

110 og 90 pa si en ter i de to grup pe ne, som er 
en gan ske stor til fel dig uba lan se ved 1��:���1-ran-
do mi se ring, ville styr ken bli 80,0 % un der de 
sam me for ut set nin ge ne. En slik uba lan se har 
alt så en neg li sjer bar eff ekt på styr ken. Selv en 
2:1-ran do mi se ring med 133 og 67 i de to grup-
pe ne ville gi en be skje den re duk sjon i styr ke 
til 75,5 %. Først når den ene grup pen er mye 
stør re enn den and re, ville man få en ve sent lig 
re duk sjon i styr ke. For eks em pel ville grup pe-
stør rel ser på 150 og 50 gi en styr ke på bare 
68,4 % (fig 1).

Når er uba lan se guns tig?
I en kel te si tua sjo ner kan det være en be grens-
ning på hvor man ge per so ner man kan ha i 
den ene be hand lings grup pen, f.eks. for di 
 den ne be hand lin gen er me get kost bar, mens 
det er bil li ge re el ler enk le re å in klu de re fle re 
i kon troll grup pen. Da kan man øke den sta-
tis tis ke styr ken be trak te lig ved å øke an tall 
per so ner i kon troll grup pen. La oss si at kun 
70 per so ner kan in klu de res i be hand lings-
grup pen. Ved å in klu de re 70 per so ner i kon-
troll grup pen, ville man un der sam me for ut-
set nin ger som oven for få en styr ke på bare 
65,2 %. Van lig vis øns ker man en sta tis tisk styr ke 
på minst 80 % for å gjen nom fø re en stu die. 
Økes kon troll grup pen til 140, får man en 
 styr ke på 77,6 %, mens en kon troll grup pe på 
210 gir en styr ke på 82,3 %.

Til sva ren de pro blem stil ling kan være ak tu ell 
i en ka sus-kon troll-stu die av en sjel den syk-
dom der det vil være få til gjen ge li ge pa si en ter. 
Kon troll grup pen vil være per so ner uten den ne 
syk dom men. Man re gist re rer hvor man ge i 
hver grup pe som had de vært ut satt for en be-
stemt eks po ne ring, for å un der sø ke om det er 

en sam men heng mel lom eks po ne rin gen og 
syk dom men. La oss si at kun 100 pa si en ter er 
til gjen ge lig og at vi for ven ter at 10 % av dis se 
og 2 % av kon troll per so ne ne har vært eks po-
nert. Der som vi in klu de rer 100 kon troll per so-
ner i stu di en, vil sta tis tisk styr ke bli bare 
66,6 % ved sig ni fi kans ni vå 5 %. Men ved å øke 
an tall kon troll per so ner til 200 el ler 400 blir 
styr ken 82,4 % el ler 89,8 %, som nor malt an s es 
som til strek ke lig for å gjen nom fø re en stu die. 
Dett e er il lust rert i fi gur 2. En tom mel fin ger-
re gel sier at det of test er lite å vin ne på å øke 
den stør ste grup pen til mer enn 4�–�5 gan ger 
den mins te grup pen (1, s. 124). Dett e ser vi et 
eks em pel på i fi gur 2, da gra fen nær mest «fla-
ter ut» ved 400�–�500 i den stør ste grup pen.

Kon klu sjon
Vi har sett på to for skjel li ge si tua sjo ner: Når 
det to ta le an tal let i en stu die er gitt, vil ikke 
styr ken bli ve sent lig re du sert ved noe uba -
lanse i an tal let mel lom de to grup pe ne. Når 
an tal let i den ene grup pen er be gren set, kan 
styr ken økes ve sent lig ved å øke an tal let i den 
and re grup pen.
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Fi gur 1  Sta tis tisk styr ke for sam men lig ning av to grup per med t-test. An tal let i de to 
grup pe ne er til sam men 200. Be reg net ved eff ekt stør rel se på 0,4 stan dard av vik og sig ni-
fi kans ni vå 5 %
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Fi gur 2  Sta tis tisk styr ke for sam men lig ning av to grup per med Pearsons khi kvad ratt est 
ved sig ni fi kans ni vå 5 %. I dett e eks emp let er det 100 i den mins te grup pen, og sann syn lig-
he ten i den mins te og stør ste grup pen er hhv. 10 % og 2 %
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Fort Borgar

Han har forsvart Notoddens ære og notoddingenes helse i en mannsalder, men Borgar Flaaten 
drømmer ikke om å bli slått til ridder. Et kompliment fra barndommen var nok for et helt liv.

Jeg husker det som en av de største 
hedersbetegnelsene jeg har fått. Det var 
en ettermiddag jeg gikk sammen med 
to kompiser opp brattbakken og skulle 
hjemover. På den tiden var det et geo-
grafisk klasseskille på Notodden, der 

«Grønnbyen» var for industriarbeiderne 
mens industrifunksjonærene bodde på 
«Villamoen». Familien vår var verken eller. 
Fatter’n tjente bra som lege, men vi levde 
nøkternt og det var ikke noe jåleri. Så da den 
ene industriarbeidersønnen stoppet opp og 
så på meg og sa: «Du er ikke som de andre 
du, Borgar, du er en av oss!», ble jeg virkelig 
glad langt inni meg. Den følelsen sitter 
igjen.

På fornavn med fellesskapet
Gastroenterologen sitter i en enkel stol på 
plattingen foran den lille rødmalte hytta 
utenfor Drøbak. Listesagen har fått en velfor-

tjent pause og sagflisføyken har lagt seg. 
Melkeveien 10 er adressen han nyter den 
stekende sommeren 2018 på, men den er 
likevel bare en liten planet som kretser 
rundt sentrum i hans univers. Notodden.
– Du er lidenskapelig lokalpatriot og har 
vært en sterk stemme for hjemstedet ditt og 
sykehuset der. Hvordan er det å være legen 
som så mange i byen vet hvem er?

– Jeg tror ikke folk går rundt og ser på meg 
som «overlegen», de ser på meg som Borgar, 
og det er sånn jeg ønsker at de skal se meg. 
Jeg vil ikke at det skal være noen avstand 
mellom oss på grunn av hvem jeg er eller 
hva jeg gjør. I gamle dager var det sykeplei-
ere som kalte meg for «Flaaten», det synes 
jeg ble altfor høytidelig. Jeg trives best med 
å være på fornavn, da kommer man nær-
mere folk, sier han.

Dette er tydelig viktig for Borgar. Å være 
på fornavn med fellesskapet. Selv om KrF 

alltid har vært hans parti, har han personlig 
stor sans for sosialdemokratiet.

– Etter som årene går, skjønner man at det 
å eie store hus og flotte båter betyr lite, det 
viktigste er at man gjør en god jobb. Jeg har 
stor respekt for det elektrikere, snekkere og 
rørleggere får til, jeg har prøvd meg nok 
som hobbysnekker til å vite hvor lett det er  
å gjøre brølere. Alle jobber er verdifulle. Og 
blir det for store forskjeller i et samfunn,  
da blir det ufred.

Flyktet landet etter fysikktabbe
Huset som Borgar vokste opp i, lå på torget 
på Notodden. Faren hadde legepraksis  
i første etasje, mens familien bodde i andre. 
Den lille gutten ble tidlig nysgjerrig på 
farens arbeid og hva som foregikk under 
føttene hans, og ekstra lange ble ørene en 
dag politiet hadde tatt med en promille- 
kjører for blodprøve og klinisk test.
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skjedd. Han var en flink og flott type. Men 
Erik Enger spøkte med at jeg bare kunne 
glemme å komme inn i USA noen gang etter 
å ha hatt bildet mitt i Klassekampen på den 
tiden, forteller Borgar muntert, mens jeg 
diskret prøver å flytte stolen min etter furu-
skyggen.

Etter hvert ble det magesekker og tarm- 
huler som ble hans verden, og han har lagt 
ut på utallige oppdagelsesreiser med endo-
skopet for å kartlegge farlig farvann i krop-
pens mørkeste kanaler.

– Warren & Marshalls oppdagelse av Helico-
bacter pylori husker jeg som et høydepunkt. 
Marshall infiserte jo seg selv med bakterien 
og fikk gastritt så det suste! Selv hadde jeg 
pasienter som fortalte meg at de gikk side-
gater på vei hjem fra jobb fordi de plutselig 
måtte kaste opp. Og så kunne vi plutselig 
kurere dem! Det var utrolig moro  
å være med på.

Natt over Notodden
Borgar forlovet seg den første julen han var 
hjemme fra Bonn på juleferie, men da begge 
senere var tilbake på Notodden ble hverda-
gen vanskeligere enn de hadde forestilt seg.

– I starten gikk jeg todelt vakt og jobbet 
nesten hele tida, i tillegg kjørte jeg ofte 
legevakter for faren min. På et tidspunkt 
hadde jeg fri to onsdager i måneden. Jeg  
led ingen nød, men senere har jeg skjønt at 
jobben som lege tok for stor plass i ekteska-
pet, og etter hvert vokste vi fra hverandre.  
Vi legene var rett og slett egoister, ganske 
mange av oss…

Tretti års ekteskap endte med brudd. En 
mørk sky hadde lagt seg over den kjære 
hjembyen hans, og den fortvilte familie- 
faren reiste til Trondheim for å søke trøst  
i enda mer jobb og videre spesialisering.

– Jeg ville bare vekk. Det som skjedde var... 
det var et nederlag, for å si det rett ut.
– Hvorfor var det et nederlag?

– Jeg vet ikke… det å ikke klare å løse pro-
blemene mine, men til slutt innse at ting var 
blitt for vanskelig og at jeg måtte gi opp. Jeg 
hadde også brutt et av de ti bud. Det var tøft. 
– Tror du leger i dag prioriterer annerledes?

– Det har helt klart forandret seg til det 
bedre. Hadde jeg bedt om pappapermisjon  
i min tid, hadde de jo lagt meg rett inn på 
Gaustad. Det var helt utenkelig. Nå oppmun-
trer jeg alle mine mannlige kolleger til å ta 
så mye permisjon som mulig, «vær så nær 
ungene dine som du overhodet kan!», sier 

– Etter hvert hører jeg faren min si «Sju 
ganger seks, hva er det?», hvorpå det ble 
dødsens stille der inne. Så gjentar han igjen, 
litt høyere: «Sju ganger seks?», men det var 
fortsatt ingen som svarte. Jeg ble mer og 
mer nervøs og tenkte at nå er fatter’n virke-
lig ille ute! Til slutt ropte jeg ut: «To og førr!». 
Etterpå fikk jeg jo vite at det var sjåføren 
som skulle svare, he-he.

Den lille gutten med gangetabellen satte 
seg et skinnende mål om en dag å bli lege. 
Men den dagen han skulle ta eksamen  
artium i fysikk, ble plutselig radius til dia-
meter og drømmen så ut til å briste.

– Jeg glemmer det aldri. Jeg hadde fått 
følgefeil hele veien og grein som ei bikkje  
da jeg kom hjem. Jeg bomma i både fysikk 
og matte, og hvis jeg skulle studere medisin, 
måtte jeg bare komme meg ut i verden, 
forklarer Borgar.

Dermed dro han til Bonn, til et autoritært 
universitetsregime der han fikk full forstå-
else for studentopprøret som blåste hatten 
av mang en høyneset professor i 1968, året 
etter at han dro.

– Etter første avdeling fortsatte jeg i Oslo. 
Da vi kikket uforstående i mikroskopet der 
var det mer sånn: «Hei du, kom hit litt a! 
Hva er det her for no’a? Detta skjønner jeg 
ikke!». Det hadde vi aldri turt å si i Tyskland, 
smiler den hjemkomne sønnen, som er full 
av lovord om sine norske medstudenter.

Klassekampen krever forklaring
Borgar har et liv fullt av historier som for- 
telles med en slags tøylet iver for ikke å bli 
for lange, mens lyden av båter freser forbi  
på fjorden nedenfor. Vi sitter under et hud-
løst skjelett av et terrassetelt og må stole på 
de høyreiste furuene over oss for å begrense 
antallet thymin-dimere som svis inn i DNA-
et vårt. Det er mange somre siden han fikk 
sin første jobb på St. Josephs hospital i Pors-
grunn.

– Der var det nonnene som var sykepleiere, 
og de behandlet oss meget elegant for å si 
det sånn. Etter søndagsvisitten ble vi invitert 
inn i «Palmehaven», hvor vi fikk servert kaffe 
og likør, før vi satte oss i bilen og kjørte 
hjem, he-he!

Den unge legen fortsatte sin karriere på 
Ullevaal, hos professor Erik Enger, ved av- 
deling for nyremedisin og intoksikasjon.  
En uke etter at han hadde behandlet et ungt 
par for heroinoverdose, men måtte skrive 
dem ut fordi de ikke hadde noe oppfølgings-
tilbud, kimte telefonen. Paret var blitt fun-
net døde i leiligheten sin, og nå ringte Jon 
Michelet fra Klassekampen og ville ha svar.

– Åh, nå får jeg et kjempeproblem! tenkte 
jeg. Men Michelet var grundig og prøvde 
ikke å henge ut meg for det som hadde 

BORGAR FLAATEN

Sivilstatus: f. 1944, gift med kollega Hanne 
Thürmer

Cand.med. 1970

Spesialist i fordøyelsessykdommer 2000

1973�–�77 Assistentlege St. Josephs Hospital

1977�–�80 Assistentlege Ullevål sykehus

1980�–�97 Assisterende overlege Notodden 
sykehus, inkludert 3 md. på Drammen syke-
hus

1991�–�95 Kommunestyrerepresentant

1997�–�2002 Assistentlege, senere overlege 
Regionsykehuset i Trondheim

2002�–�07 Avdelingssjef medisinsk avdeling, 
Blefjell sykehus Notodden, deretter overlege 
frem til pensjon ved 67 år

2015�–�19 Kommunestyrerepresentant, fylkes-
tingsrepresentant 2011�–�15

«Vi legene var rett og slett 
egoister, ganske mange  
av oss»
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– Han var veldig opptatt av å understreke 
at han selv ikke hadde noen problemer på 
det området, men at han hadde skjønt at 
det var en del andre mannfolk som trengte 
hjelp og at han derfor gjerne ville bidra. Da 
han var ferdig med å snakke, fikk publikum 
mulighet til å stille ham spørsmål. «Jeg 
må!», tenkte jeg og lette febrilsk etter de 
engelske ordene, forteller han.

Slik endte Borgar opp på scenen med Pelé, 
under Viagras vinger. Svaret på spørsmålet 
om hvordan brasilianeren klarte å forbli  
en flott fyr etter all suksessen forsvant i en 
stjernetåke han svever i den dag i dag.

Fikk elektrosjokk av kona
I motsetning til gastroskopet er fotball- 
skoene nå lagt på hylla, og selv om sjelen 
fortsatt vil fremover, har legemet begynt  
å bremse farten på lokomotivet Borgar.

– Jeg har prøvd å holde meg i god form 
hele veien, men så fikk jeg atrieflimmer. 
Kona måtte sjokke meg første gangen, og 
nå…
– Vent litt. Kona di ga deg elektrosjokk da du 
fikk flimmer?

– Ja, hun er kardiolog da. Jeg kjente det 
natten før et fylkesmøte i KrF, så vi dro til 
sykehuset på morgenkvisten og hun tok EKG 
av meg for å bekrefte diagnosen. Hjertet 
fortsatte å humpe, og da jeg holdt et innlegg 
på møtet var det helt kaos i brystkassa. På 
kvelden dro vi til sykehuset, så hun fikk 
sjokka meg. Det gikk fint. Siden har jeg vært 
på Feiring og fått ablasjon, og jeg må si at 
helsevesenet har fungert fantastisk bra for 
meg. Vi er privilegerte her i landet, slår han 
fornøyd fast.

Det blir nok med det ene maratonløpet  
i New York for Borgar, men i den rødmalte 
stua i Melkeveien 10 er det fortsatt lister  
som skal kappes, kjøkken som skal fikses og 
tusen andre gjøremål som skal spores opp 
og rettes på. Selv om han gjerne skulle fikset 
hurtigtogbane fra Oslo til Bergen via Not- 
odden også, er det grenser for hva selv en 
notodding kan få tid til. Men selve historien 
om Borgar Flaatens fanesak fra tiden i kom-
munestyret, den kan ingen klokker eller 
timeglass stoppe.
– Så du har ikke gitt opp ennå?

– Vel… jeg må kanskje innrømme at for 
mitt vedkommende har nok akkurat det 
toget gått.

RUNE SKOGHEIM
runeskogheim@hotmail.com

Det ble for sterk kost for distributøren, så 
menighetsbladet endte til slutt som et inn-
stikk i lokalavisen.

Foruten speideren var fotball Borgars 
store lidenskap som ung, og han glemmer 
aldri da han ved et lykketreff befant seg  
i Stockholm under semifinalen i VM mellom 
Brasil og Frankrike i 1958.

– Jeg så Garrincha drible rundt med det 
rare beinet sitt, Gylmar som var en panter  
i mål, og selvfølgelig Pelé, som nettopp 
hadde fylt 17 år. Det var fotball som jeg aldri 
før hadde sett det, helt fenomenalt! jubler 
den tidligere indreløperen på Sportsklub-
ben Snøggs juniorlag.

Mange år senere fikk Borgar nyss i at 
barndomshelten Pelé skulle komme til en 
legemiddelkongress i Oslo. Viagra hadde 
kapret seg fotballgeniet for å reise merke- 
varen til nye høyder.

jeg. Heldigvis har jeg et godt forhold til både 
barna og barnebarna mine, men samlivs-
brudd, det kan jeg love deg, det er ikke noe  
å trakte etter. Men for å sitere den gamle 
forlagsdirektøren Andreas Skartveit: «På 
ekteskapets vei går du barbeint. Blir det for 
mye småstein på den veien, så stopper det 
opp av seg sjøl».

Pelé med Viagra til Norge
Borgar er i balanse nå. Mindre jobb og mer 
familie. Flere gulvlister og færre epikriser. 
Han løp til og med New York City Marathon 
etter å ha passert 70 år.

– En sunn sjel i et sunt legeme, var slag- 
ordet fra ungdomstiden i KFUM. Det har jeg 
prøvd å leve opp til, selv om jeg ikke alltid 
har lyktes like godt.
– Hva legger du i å ha «en sunn sjel»?

– Å være hederlig og ærlig. For meg er  
det også viktig med et nært forhold til en 
levende religion som ikke er stiv og statisk, 
men som utvikler seg. Jeg er veldig glad for 
at kirken har blitt mer åpen og raus. Det 
sloss jeg faktisk litt for i 1980-årene gjennom 
å skrive debattinnlegg om anerkjennelsen 
av homofile mennesker til menighetsbladet. 

Alle foto: Christian Tunge

«Det var fotball som jeg   
aldri før hadde sett det,  
helt fenomenalt!»
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Larry Brilliant og hans medarbeidere under feltarbeid i India. Foto fra Larry Brilliants’ arkiver

INTERNASJONAL MEDISIN

Fra utryddelse av kopper  
til øyehelse i Nepal

Sentrale aktører i arbeidet med utryddelse av kopper og øyeleger  
fra mange lang skapte et unikt foregangsprosjekt for bekjempelse 
av blindhet i Nepal. Et vesentlig bidrag kom fra Norge.

Variola, kjent som kopper på 
grunn av de typiske pustuløse 
utslettene, har forårsaket døde-
lige epidemier i tusener av år 
(1). Fra starten av det 20. år-
hundre til det siste tilfellet av  

kopper ble påvist i 1977, tok sykdommen 
300�–�500 millioner menneskeliv (2, 3). I 1967 
ble det rapportert om mer enn ti millioner 
smittede og to millioner dødsfall i 43 land (4).

Etter en mangeårig kampanje for masse-
vaksinering (5, 6) initierte Verdens helse-
organisasjon (WHO) i 1967 et intensivt pro-

gram for å eliminere kopper. Programmet 
fikk navnet The WHO Small Pox Eradication 
Programme (WHO-SEP) (7). Hovedstrategien 
var identifisering og isolering av personer 
smittet med kopper (8). Epidemiens store 
omfang i det sørlige Asia ble møysommelig 
avdekket ved hus-til-hus-undersøkelser og 
påfølgende isolering av smittede – en enorm 
administrativ oppgave i den befolkningsrike 
regionen (9). Det siste tilfellet av variola 
major ble påvist hos en tre år gammel jente 
på øya Bola i deltaområdet i Bangladesh  
16. oktober 1975 (10).

Øyekomplikasjoner etter kopper
To av de sentrale aktørene i kampanjen for 
utryddelse av kopper i det sørlige Asia var 
lederen for WHO-programmet, Nicole Gras-
set (1927�–�2009), og hennes kollega Larry 
Brilliant. Grasset var fransk-sveitsisk lege, 
virolog og epidemiolog tilknyttet Pasteur- 
instituttet i Paris. Larry Brilliant var en ung 
amerikansk lege som under et opphold i en 
ashram i India ble oppfordret av stedets 
guru til å engasjere seg i den pågående 
kampen mot kopper (11).

Under feltarbeidet i landsbyene i Nord-
India kunne Grasset og Brilliant og deres 
medarbeidere daglig observere mange 
blinde. Sekveler etter kopper i form av infek-
sjoner i øyelokk, konjunktivitt, keratitt, iritt 
og optisk nevritt var typiske årsaker. 5�–�9 %  
av de som utviklet kopper fikk slike okulære 
komplikasjoner som følge av sykdommen 
(12).

Observasjonene av det høye antallet blinde 
bidro til at sentrale aktører i Verdens helse-
organisasjon begynte å interessere seg for 
problemet. I 1978 arrangerte de en konfe-
ranse om øyehelse ved deres regionalkontor 
(SEARO) i New Dehli, der representanter  
fra ulike deler av det sørøstlige Asia deltok. 
Slik kom Grasset og Brilliant i kontakt med 
Ram Prasad Pokhrel, en da ung, nyutdannet 
nepalsk øyelege. Han var en av de første 
legene fra Nepal som var hadde blitt tatt  
opp som Fellow of Royal College of Surgeons 
i London. Tilbake i hjemlandet hadde han 
sammen med kolleger og nepalske helse-
myndigheter stiftet en nasjonal øyehelse- 
forening, Nepal Netra Jyoti Sangh (NNJS), 
med mål om å etablere en landsomfattende 
øyehelsetjeneste for å forebygge og behandle 
blindhet og svaksynthet i hele Nepal. Dette 
ble senere kjent som «the Nepal National 
Programme for the Prevention and Control 
of Blindness».

Nicole Grasset, Larry Brilliant og Ram 
Prasad Pokhrel la grunnlaget for et samar-
beid mellom Verdens helseorganisasjon, 
den nasjonale øyehelseforeningen og nepal-
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ske helsemyndigheter for å kartlegge utbre-
delsen av og årsakene til blindhet i Nepal. 
Grasset og Brilliant mente dette best ville 
kunne gjøres ved en landsomfattende epide-
miologisk undersøkelse. Gjennom iherdig 
innsats klarte de å sikre finansiering for det 
som skulle bli den aller første landsomfat-
tende studien av utbredelse og årsaker til 
blindhet på verdensbasis.

Kartlegging av blindhet i Nepal
Grasset og Brilliant fikk etablert en prosjekt-
komité i Verdens helseorganisasjon. I tillegg 
ble det rekruttert fire erfarne øyeleger. Én  
av dem var nordmannen Albert Kolstad 
(1929�–�2017), spesiallege ved øyeavdelingen  
på Ullevål sykehus. Han hadde erfaring med 
forebygging og behandling av blindhet  
i lavinntektsland gjennom feltarbeid i Tanza-
nia, Sudan og Seychellene. I september 1980 
reiste han til Nepal etter å ha fått innvilget to 
års permisjon. Han kom til å spille en sentral 
rolle i feltstudiens forberedelser og gjennom-
føring og i utarbeiding av rapporten (13).

Fra midten av desember 1980 til slutten av 
april 1981, i regi av Helseministeriet i Nepal 
og Verdens helseorganisasjon, ble det gjen-
nomført øyeundersøkelser av en representa-
tiv del av den nepalske befolkning ut ifra 
alder, kjønn og bosted. Alle landets 14 soner/
fylker var inkludert. 107 forskjellige lokaler 
ble benyttet til øyeundersøkelsene og data-
innsamlingen. I alt 39 887 innbyggere ble 
undersøkt. Logistikken var utfordrende, og 
til de mest avsidesliggende deler av landet 
ble det benyttet helikopter.

Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte 
hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,86 % var 
blinde. Den viktigste årsaken til blindhet var 
katarakt, som utgjorde hele 66,8 % av totalt 
antall blinde. Den nest viktigste årsaken var 
postoperative komplikasjoner til katarakt-
operasjoner (5,3 %) (14). Den høye komplika-
sjonsraten ved disse operasjonene skyldtes 
delvis at en over 2 000 år gammel metode, 
såkalt couching, hadde blitt brukt (15). Meto-
den, som innebærer å bruke et skarpt instru-
ment for å skyve den kataraktøse linsen til 
bunnen av øyet, medfører stor risiko for 
alvorlige komplikasjoner. Den tredje viktig-
ste årsaken til blindhet var sekvele etter 
ubehandlet trakom med arrdanning på 
cornea, ofte kombinert med katarakt.

En nasjonal øyehelsetjeneste
Den landsdekkende undersøkelsen konklu-
derte med at blindhet og synssvekkelse best 
kunne reduseres ved kataraktkirurgi og 
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Fra inngangsporten til øyesykehuset i Geta (1985). Foto: privat
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Kart over Nepal med omkringliggende områder
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arbeidet bød på store utfordringer, men 
allerede høsten 1982 sto sykehuset ferdig.

Øyesykehuset i Geta
Øyekirurger til øyesykehuset i Geta ble de 
første årene rekruttert fra utlandet. Behand-
lingen besto hovedsakelig av kataraktkirurgi 
i tillegg til øvre øyelokkskirurgi for korrek-
sjon av entropium, den vikigste senkompli-
kasjonen etter trakominfeksjoner, og kirur-
gisk behandling av glaukom.

Det ble også etablert et øyesykehus i fjell-
områdene nordøst for Geta. Sykehuset, som 
betjener store deler av landsbyene i Vest-
Nepals største dal, Dang, og fjellområdene 
rundt, fikk navnet Rapti Eye Hospital etter 
floden Rapti som renner gjennom dalen.

Ifølge Nepals øyehelseforening hadde 
landet i 1981 til sammen sju øyeleger – én 
øyelege per 2,36 millioner mennesker – og  
16 sykehussenger for øyepasienter. I 2002  

behandling av trakom (13). Sammen med 
den nepalske regjering og Verdens helseor-
ganisasjon la Nepal Netra Jyoti Sangh planer 
for utvikling av et landsomfattende tilbud 
for forebygging og behandling av de viktig-
ste øyesykdommene. Siden kataraktbehand-
ling knapt fantes utenfor hovedstaden Kat-
mandu, ble utvikling av en landsomfattende 
tjeneste for kataraktkirurgi førsteprioritet.

Flere land bidro med finansiering og 
medisinsk ekspertise. Albert Kolstad sørget 
for at Norge bidro, først gjennom Human-
Etisk Forbund, deretter Kirkens Nødhjelp 
med støtte fra Norad.

I september 1981 startet Kolstad en detaljert 
studie av utbredelsen av trakom langs den 
indiske grensen i Vest-Nepal. Samtidig 
 begynte han et møysommelig arbeid for  
å etablere et øyehospital i området. Det første 
øyesykehuset utenfor Katmandu ble bygd på 
en velegnet tomt i området Geta. Bygnings-
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Albert Kolstad på øyesykehuset i Geta i begynnelsen av 1990-årene. Foto: Terje Iversen, Norges Blindeforbund

var tallet 100 øyeleger – én øyelege per  
250 000 mennesker – og 16 øyesykehus 
spredt utover hele landet.

Over en fireårsperiode fra 2006 til 2010 ble 
det gjennomført en landsomfattende syns-
undersøkelse av befolkningen ved bruk av 
metoden Hurtig kartlegging (Rapid Assess-
ment) (16). Undersøkelsen viste at antall 
blinde i befolkningen var mer enn halvert 
siden 1981, fra 0,86 % til 0,35 % (17). Kvaliteten 
på kataraktkirurgien i Rapti og Geta var den 
beste i landet målt i forhold til graden av 
synsforbedring etter gjennomført inngrep. 
Data fra en omfattende regional studie av 
linsekirurgi utført i 1990-årene viste at ved 
Rapti øyesykehus hadde 80 % av de opererte 
normalt syn to år etter gjennomført inngrep 
(18). På landsbasis var dekningen av øye- 
kirugi økt fra 35 % til 86 % blant de som var 
definert som blinde. Områdene tilhørende 
Rapti og Geta gikk fra å ha lavest dekning av 
øyehelsetjenester til å ha best dekning for 
kataraktkirurgi på landsbasis (19).

Øyehelseprogrammet i Nepal viser hvor-
dan det er mulig å bygge ut en landsdek-
kende spesialisert kirurgisk tjeneste i løpet 
av kort tid. På grunn av den åpne grensen 
mellom India og Nepal fikk både nepalske 
innbyggere og indere langs grensen til 
Nepal et nytt og etterlengtet tilbud. Takket 
være den fremsynte og pragmatiske tilnær-
mingen fra lokale krefter og støtte fra entu-
siastiske kolleger og organisasjoner i åtte 
land har Nepal nå en av de beste og mest 
omfattende øyehelsetjenestene i regionen. 
Øyesykehuset i Geta er et av de fremste 
eksemplene på dette. Sykehuset er i dag  
et moderne og internasjonalt anerkjent 
behandlingssenter som årlig undersøker 
over 100 000 pasienter og utfører rundt  
28 000 øyeoperasjoner (20).

Mottatt 12.2.2018, første revisjon innsendt 1.6.2018, 
godkjent 15.6.2018.
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PER SON LI  GE OPP LE VEL SER

Hil sen fra en fers king

Kjæ re er far ne kol le ga!

Jeg er en fers king. Be gyn te ak ku rat i spe sia li-
se ring. Det er ved tatt nye reg ler for hvor dan 
man blir le ge spe sia list. Det ga meg lyst til  
å min ne om noe jeg sy nes er gan ske vik tig. 
Og sam ti dig si takk.

Da jeg var i stu dent prak sis i pe dia tri, 
hend te det noe som skul le bren ne seg fast. 
Jeg fulg te en LIS-lege på vakt. Alar men gikk, 
hun løp, så da gjor de jo jeg også det. «Ka ta-
stro fe kei ser snitt», sa hun mens hun sprang. 
En grå blå baby ble bå ret ut gjen nom sving-
dø re ne fra ope ra sjons stu en. Uten en lyd.  
Jeg har ald ri sett noen være så grå før. Ved 
si den av meg sto LIS-le gen og gjor de job ben 

sin. Det kom fle re folk til. De grønn kled de 
var der. Den venn li ge over le gen kom, rask 
på hån den, med lav, men be stemt stem me. 
Det jeg hus ker al ler best den var me for mid-
da gen i juni er an sik tet til pap pa en som sto  
i hjør net. Han gråt ikke. Han var bare helt 
stil le og grå. Ak ku rat som ba by en. Alle hjalp 
hver and re inne på det lil le rom met bak 
ope ra sjons stu en. Det gikk bra med ba by en. 
Og pap pa en. I alle fall ett er hva jeg den 
gan gen kun ne be døm me. Selv had de jeg 
in gen an svar, in gen opp ga ver. Jeg sto bare 
der og kjen te på den ekle fø lel sen ne derst  

i ma gen. «Dett e er for ri si ka belt», tenk te jeg. 
Å hol de på med dett e på jobb. Å ha an sva ret 
for at ba by er ikke dør. Det var som om LIS- 
legen had de hørt hva jeg tenk te. «Man ven-
ner seg til det», sa hun i hei sen ett er på. «Alt 
fø les bedre med er fa ring. I mel lom ti den kan 
og skal du jo rin ge en venn».

Kjæ re er far ne kol le ga. Kjæ re over le ge, 
sy ke plei er og mer er far ne LIS-lege. Den ne 
teks ten er til deg. Du er nem lig en sånn 
venn som hun i hei sen snak ket om. Om du 
vil det el ler ei. Jeg er en fers king. En uer fa ren 
LIS-lege. Men jeg har tenkt å bli like god  
som deg. Der for kal ler jeg deg opp når jeg er 
ut rygg el ler ikke vet. Der for ber jeg deg være 
med når jeg skal ta imot sån ne grå blå byl ter 
selv. For jeg har ikke gjort dett e før, men det 
har du. Du var ikke nevnt i læringsutbytte-
beskrivelsene mine un der stu di et. Det står 
ikke om deg i pen sum bø ker jeg har lest. Du 
er ikke all tid min opp satt e LIS-vei le der. Du er 
kan skje vik tigst li ke vel.

Vi fort sett er stu de rin gen og ut dan nin gen 
som le ger i spe sia li se ring. Vi sen des på kurs, 
har for dyp nings da ger, skal ha for ma li sert 
vei led ning og le ser fe brilsk før vi har po li -
klinikk. Jeg for står at jeg har an svar for egen 
ut vik ling. Men jeg har lyst til å nev ne deg.  
Du som sta dig blir av brutt i ar bei det ditt  
av fers kin ger som meg. Du som job ber i det 
stil le, sen der meg gule lap per i DIPS- syste met 
og sva rer på spørs må le ne mine inn imel lom 
ditt eget. For jeg tren ger nem lig vei led ning 
og hjelp ak ku rat når det skjer. Ak ku rat når 
sån ne grå blå byl ter kom mer gjen nom de 
sving dø re ne. Og i ti den ett er sli ke opp le vel-
ser. For hvor står det hvor dan man for tel ler 
en mor og far at de res ny fød te barn kom mer 
til å dø? Blir man god på å leg ge navlevene-
kateter av å lese om det? Kan man lese seg til 
hvor dan man best mu lig tar imot en 16-år ing 

som har for søkt å ta li vet sitt? Du bi drar 
dag  lig, på job ben din, i en ufor mell dan nel se 
og sta dig kunn skaps ut veks ling med fers kin-
ger som meg. Det er en del av din jobb. Om 
du vil det el ler ei. Vet du at du er vik tig hvis 
uer far ne le ger skal ende opp som tryg ge og 
for nuf ti ge kol le g er av deg? Vet du at må ten 
du gjør job ben din på er med å for me pro fe-
sjo nel le meg?

Så takk skal du ha, du som ser at jeg tren-
ger hjelp, men ikke gjør meg hjel pe løs. Du 
som ber meg om å ha en me ning selv, før  
jeg spør. Du som pres ser meg litt, men føl ger 
opp og pas ser på både meg og pa si en te ne. 
Du som vet at jeg tren ger til ba ke mel din ger 
og at «in tet nytt, er godt nytt» er dår lig pe da-
go gikk. Du som vå ger å kom me med kon-
struk tiv kri tikk og ikke be hand ler meg som 
et as pe løv. Du som ikke mis bru ker el ler 
ut nytt er en åpen bar makt for skjell. Du som 
tar deg tid når jeg spør om hjelp, selv om 
det kan skje bren ner rundt deg. Jeg sy nes det 
pas ser seg med en takk. El ler even tu elt en 
på min nel se. Du gjør en utro lig vik tig jobb! 
En dag hå per jeg at jeg er like klok som deg. 
En dag hå per jeg at noen le ner seg på meg, 
og at jeg or ker det, gid der det og tå ler det. 
Det er en kunst å ikke glem me gam mel, 
egen, alt opp slu ken de red sel. Det er en kunst 
å hol de and res utrygg het i hån den. Takk!

ING RID NE TE LAND
ingridneteland1@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i pe dia tri ved Bar ne av de lin-
gen ved Dram men sy ke hus.

«Vet du at du er viktig hvis 
uerfarne leger skal ende opp 
som trygge og fornuftige 
kolleger av deg?»

«Jeg er en fersking. Men jeg har 
tenkt å bli like god som deg»
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Fast le ger i nord sjø tur nus

LIT TE RA TUR
1 Hol te MA. De res tøff es te red nings ak sjon noen gang. Nordlys.no.  

https://www.nordlys.no/rode-kors/lyn gen/var/de res-toffeste-red nings ak sjon-
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mu lig/f/5-34-823139 (15.5.2018).

2 Hest dahl KB. Per son satt fast klemt ett er bil ulyk ke. Framtidinord.no.  
https://www.framtidinord.no/ny he ter/2017/08/23/Per son-satt-fast klemt-ett er- 
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Ett er fle re år med le ge løs lis te og vi kar sta fett er treng te 
Lyn gen kom mu ne å ten ke nytt. Fast le ger i nord sjø tur nus 
har sik ret kom mu nen sta bil le ge dek ning si den 2014.

Lyn gen kom mu ne, den sto re halv øya på 70 gra der nord i Troms, sto  
i en van ske lig si tua sjon da le ge vakt sam ar bei det med Stor fjord kom-
mu ne tok slutt i 2014.

Kom mu nen spur te seg selv: Hvil ke be hov for le ge tje nes ter har 
be folk nin gen? Hvil ke end rin ger må i så fall gjø res i den gam le ord-
nin gen for å møte be ho ve ne? Og hvil ke le ger vil vi ha?

Frem til da had de til rei sen de vi ka rer dek ket de fles te av le ge vak -
tene i kom mu nen. Da gens am bu lan se per so nell for tel ler om vak ter 
pre get av usik ker het knytt et til le gens kom pe tan se og språk li ge 
fer dig he ter. Så duk ket tre ski gla de og ar beids sult ne fast le ger opp  
på hel se sje fens kon tor med det som ble løs nin gen på kom mu nens 
fast le ge man gel.

Tre le ger de ler én hjem mel
Ini tia tiv ta ker og snart spe sia list i all menn me di sin, Svein ung Ekse, 
fore slo sam men med Bjar te Skille, også snart spe sia list i all menn -
medi sin og «idrettsgeriater» av in ter es se, føl gen de plan: Tre le ger 
de ler én hjem mel. De job ber to uker på, fire uker av, alle med 100 % 
stil ling. Stil lin gen in klu de rer le ge vakt ar beid fra klok ken 1200 til klok-
ken 0800 i 12 av 14 da ger (tur nus le ge dek ker de to res te ren de da ge ne).

In klu dert i ar bei det er 40 % stil ling på sy ke hjem met og ku ra tivt 
ar beid knytt et til lis te inn byg ger ne de res te ren de 60 %. Kom mu nen 
be ta ler fast lønn, KLP-pen sjon og 30 % av egen inn tje ning til le ge ne. 
Slik ble fast le ger i nord sjø tur nus en rea li tet i Lyn gen.

Be folk nin gen i Lyn gen blir sta dig eld re, og syk doms bil det på 
le ge kon to ret er ofte pre get av ge ria trisk kom plek si tet. I lø pet av de 
sis te fire ar beids da ge ne mens den ne teks ten ble skre vet (mars 2018), 
har to skred alar mer gått. Fjel le ne er bratt e og far ten høy – eks trem 
ski kjø ring byr på kre ven de lege- og red nings ar beid (1). Lyn gen er 
der med en per fekt plass for en idrettsgeriater. Og det er ikke bare 
uten for løy pa det kjø res hardt: I som mer var det to bil ulyk ker, beg ge 
med unge sjå fø rer, beg ge med høy fart og beg ge på sam me natt (2).

In tenst ar beid og in tens fri tid
Un der et grunn kurs i spe sia li te ten all menn me di sin i år spur te jeg 
kol le g er om hva de syn tes om ram me be tin gel se ne for nord sjø tur-
nus. De fles te syn tes de vir ket gode og fris ten de, men en kel te pek te 
på ut ford rin ger knytt et til fa mi lie si tua sjon med små barn. Det er 
for ståe lig. En an nen fag lig ut ford ring lig ger i opp føl ging av pa si en-
te ne. Nav-mø ter og opp føl gings sam ta ler må plan leg ges, og kom-
plek se pa si en ter med tverr fag li ge ut ford rin ger kan se seg nødt til  
å bli fulgt opp av tre for skjel li ge le ger.

Nord sjø tur nu sen i Lyn gen har vart i snart fire år. Den ene le ge lø se 
lis ten er nå blitt svært legefast. Le ge vak ten, sy ke hjem met og det 
va ri er te kom mu na le hel se til bu det fun ge rer godt med fast le ger som 
kjen ner til bu de ne i sin kom mu ne.

Ord nin gen om ta les som en vinn-vinn-si tua sjon. Regn skaps tall fra 
ti den med vi kar sta fett er vi ser at nord sjø tur nus ikke er et for dy ren de 
al ter na tiv. De and re fast le ge ne (n = 3) i Lyn gen job ber ku ra tivt på 
dag tid, og kom mu ne over le gen er bak vakt når tur nus le gen går 
le ge vakt. Ord nin gen gjør at de res te ren de tre fast le ge ne i Lyn gen 
ikke går vak ter. Det med fø rer alt så in gen økt vakt be last ning på de 
and re fast le ge ne når én av dem tar per mi sjon el ler drar på kurs.

44!
Ord nin gen med nord sjø tur nus må til pas ses de lo ka le for hol de ne  
og vakt be last nin gen på le ge vakt. For le ge ne i Lyn gen er det en vik tig 
for ut set ning at kom mu nen er an svar lig for vi kar i til fel le lang va rig 
syk dom. For ut sig bar het er helt nød ven dig når man job ber i tur nus. 
Med lo ka le til pas nin ger og en sam ar beids vil lig kom mu ne har man 
med nord sjø tur nus klart å re krutt e re og sta bi li se re fast le ger i Lyn-
gen.

44 var for øv rig an tal let kva li fi ser te sø ke re da stil lin gen med nord-
sjø tur nus ble lyst ut. Lyn gen lok ker le ger.

MARTIN HAR BITZ
martin.b.harbitz@uit.no
job ber som fast le ge ved Lyn gen le ge kon tor og er ph.d.-kan-
di dat ved Na sjo nalt sen ter for dis trikts me di sin, Uni ver si te-
tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet.
Foto: Ma rie Louise Som by

«Regnskapstall fra tiden med vikarstafetter 
viser at nordsjøturnus ikke er et fordyrende 
alternativ»

«Den ene legeløse listen er nå blitt svært 
legefast»
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Bi drar sty rings sy ste met  
til gode pri ori te rin ger?

I at ferds øko no mi en bru kes be gre pet «valg ar ki tek tur» 
som navn på struk tu rer som dan ner skran ker og fø rin-
ger for de valg vi gjør.

Valg ar ki tek tu ren kan være nett opp ar ki tek tur, som når en byg nings-
struk tur in vi te rer til å ta trap pen frem for hei sen. Den kan også være 
mind re kon kret, som et re gel verk, el ler fi nan sie rings sy ste mer. Og 
den kan være enda mind re kon kret, som en so si al kul tur – men ikke 
mind re kraft full av den grunn.

Hva kan vi si om valg ar ki tek tu ren i hel se tje nes ten? Hvor dan vir-
ker den inn på de val ge ne de uli ke ak tø re ne fatt er? I en ny lig ut gitt 
bok drøf ter ju ris ter, sam funns vi te re, le ger og fi lo so fer hvor dan  
uli ke sty rings ord nin ger vir ker inn på kli ni ker nes pri ori te rin ger for  
å kun ne gi gode og li ke ver di ge tje nes ter (1). Sty rings ord nin ge ne 
in klu de rer lov verk, øko no misk sty ring (inn sats styrt fi nan si e ring, 
DRG-sy ste met, Nor mal ta riff en), kli nis ke ret nings lin jer og an nen 
be slut nings støtt e, or ga ni se ring og funk sjons de ling – og dis se ord-
nin ge ne ut gjør til sam men en ve sent lig del av det vi kan kalle valg -
arki tek tu ren i hel se tje nes ten.

Bo ken dek ker et vidt spek ter, blant an net lo ver og for skrif ter som 
sty rer pri ori te rin ger, hvil ken be tyd ning EUs pa si ent di rek tiv kan få, 
le ge nes rap por ter om hvor dan sty rings sy ste met på vir ker de pri ori-
te rin ge ne de gjør, i til legg til teo re tis ke dis ku sjo ner om pro fe sjons-
etikk, hva «li ke ver di ge» tje nes ter in ne bæ rer og om so si al ulik het  
og rett fer dig het.

Ba sert på data fra Lege pa ne let ser vi at le ge ne me ner fle re av sty-
rings ord nin ge ne bi drar po si tivt til å gjø re gode pri ori te rin ger, ikke 
minst kli nis ke ret nings lin jer og pa si ent rett ig he ter. Inn sats styrt 
fi nan si e ring i sy ke hus og rap por te rings krav, der imot, me ner man ge 
le ger har ne ga tiv eff ekt: Over 30 % sier dett e har ne ga tiv inn virk ning 
på mu lig het til li ke be hand ling, og over 40 % me ner det har ne ga tiv 
eff ekt på kva li te ten på tje nes te ne. Ba sert på in ter vju er med kli ni ke re 
i sy ke hus fin ner man også en be kym ring for at øko no mis ke for hold 
får for stor be tyd ning i sy ke hu se ne, med ri si ko for at det kan for -
trenge and re vik ti ge hen syn.

Om det å ta øko no mis ke hen syn er i strid med pro fe sjons etik ken, 
drøf tes i et eget ka pitt el. Pri ori te ring er en in ne byg get del av kli ni-
ker nes virk som het, det er ikke mu lig å unn gå, hev der for fatt e ren. 
Der for er det ve sent lig å gjø re pri ori te rin ger som iva re tar de pro fe-
sjons etis ke dy der. Dett e in ne bæ rer også å ta hen syn til kost na der. 
Uten dett e, ri si ke rer man at pri ori te rin ge ne blir dår li ge re enn om 
man ikke had de tatt hen syn til hva til ta ke ne kos ter.

Det er ikke helt klart hva man skal for stå med li ke be hand ling,  
og hel ler ikke hva so si al rett fer dig het in ne bæ rer. Dett e dis ku te res  
i to ka pit ler. I det ene ar gu men te res det for at so si al ulik het i hel se er 
urett fer dig for di det re pre sen te rer en sy ste ma tisk ulem pe på man ge 
om rå der med stor be tyd ning for den en kel tes mu lig he ter for å leve 
et godt liv – et per spek tiv som får kon se kven ser for hvil ke til tak som 

bør pri ori te res for å ut bed re ulik he ten. I det and re ar gu men te res det 
for at li ke be hand ling må ta ut gangs punkt i den en kel tes mu lig het  
til å få ade kvat be hand ling, og det re de gjø res for et bredt sett av 
po ten si el le bar rie rer mot dett e. Fra et sty rings per spek tiv er det vik tig 
å iden ti fi se re sli ke bar rie rer for å re du se re ube grun net ulik til gang.

Det ma ni fes te sty rings sy ste met, som myn dig he te ne bru ker be visst 
for å på vir ke be slut nings tager ne, vir ker imid ler tid ikke all tid som 
til tenkt. Blant an net kan sam vir ket av uli ke sty rings verk tøy få and re 
eff ek ter enn fak to re ne hver for seg. Hvor dan sam spil ler lov ver ket og 
de lo ka le struk tu rel le be tin gel se ne? Støtt er de fi nan si el le in sen  tive ne 
opp om lo vens for mål el ler an be fa lin ge ne i kli nis ke ret nings lin jer?

Sam ti dig med de ma ni fes te sty rings ord nin ge ne vir ker også et 
la tent sy stem. Dett e be står av uin ten der te og ofte uer kjen te for hold 
som på vir ker hel se per so nel lets valg. Pro fe sjons etik ken kan være én 
slik kul tur, el ler so si a le hie rar ki er med be tyd ning for so si al ak sept 
og aner kjen nel se. In ter es sen, el ler kan skje be geist rin gen, for ny 
tek no lo gi kan være en slik la tent fak tor av stor be tyd ning for pri ori-
te rin ger.

Det er for få em pi ris ke stu di er av hvor dan sty rings sy ste met fak tisk 
vir ker på det som skjer i hel se tje nes ten. Vi vet litt om eff ek ten av 
fi nan si el le og ju ri dis ke vir ke mid ler, og det ek si ste rer også en kel te 
stu di er av hvor vidt og hvor dan le ger føl ger ret nings lin jer. Det fin nes 
imid ler tid lite kunn skap om hvor dan struk tu rel le for hold som 
or ga ni se ring og funk sjons de ling vir ker inn på de val ge ne som gjø-
res el ler den sam le de eff ek ten av uli ke sty rings fak to rer. Både teo re-
tis ke ana ly ser og le ge nes selv rap por te ring er re le vant kunn skap. 
Men det som sær lig mang ler nå, er gode em pi ris ke stu di er av fak -
tiske pri ori te rin ger i norsk hel se tje nes te og hvil ken eff ekt valg ar ki-
tek tu ren har for å rea li se re mål set nin ge ne om gode og li ke ver di ge 
tje nes ter.

BE RIT BRIN GE DAL
berit.bringedal@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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Il lust ra sjons fo to: Mitch Blunt/NTB scan pix

«Det er for få empiriske studier av hvordan 
styringssystemet faktisk virker på det som 
skjer i helsetjenesten»
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Kunn skaps ba sert me di sin  
på norsk

Be teg nel sen ev i dence-based med i cine 
ble lan sert i 1991. Tids skrif tet in tro du -
serte den nors ke over sett el sen kunn-
skaps ba sert me di sin i 1995.

Ter men evi dens ba sert me di sin (EBM) ble 
før s te gang brukt av den ka na dis ke le gen 
Gor don Guyatt i 1991 (1, 2). Året ett er pub li-
ser te Guyatt og med ar bei de re en be tyd-
nings full ar tik kel med den ne ter men i titt e-
len. De skrev at et nytt pa ra dig me i me di si-
nen var i ferd med å ta form (3).

Si den da er evi dens ba sert me di sin blitt 
viet sta dig mer opp merk som het og har fått 
inn pass i me di sinsk og hel se fag lig forsk ning 
og prak sis. Det som kal les EBM-be ve gel sen 
har vokst be trak te lig i både om fang og 
inn fly tel se. Il lust re ren de er at BMJ ga evi-
dens ba sert me di sin plass som en av de 15 
vik tig ste mi le pæ le ne i me di si nens his to rie 
ett er 1840 (4, 5).

I dag ut gjør evi dens ba sert me di sin i me di-
si nen og hel se fa ge ne en he ge mo nisk måte  
å ten ke og hand le på – i forsk ning så vel som 
i kli nisk prak sis. De batt e ne har blant an net 
dreid seg om hvor vidt evi dens ba sert me di-
sin in ne bæ rer et re duk sjo nis tisk og po si ti-
vis tisk kunn skaps syn.

Un der sø kel sen
Vi har un der søkt hvor dan evi dens ba sert 
me di sin ble in tro du sert i Norge og fulgt 
dis ku sjo nen rundt ter men i etab le rings -
fasen. Det er alt så dens nors ke til bli vel ses -
histo rie og mu lig hets be tin gel ser som er 
stu dert (6).

Med sitt sto re opp lag og sin fag li ge for-
mid lings pro fil har Tids skrif tet spilt en sen-
tral rol le både i norsk me di sin og for norsk 
me di sinsk fol ke opp lys ning, og vårt em pi -
riske ma te ria le er hen tet her fra. Vi har søkt  
i PubMed, Tids skrif tets søke por tal (elek tro-
nisk til gjen ge lig fra 2000), Tids skrif tets 
års re gist re 1991�–�99, det di gi ta le Na sjo nal -
biblio te ket (bokhylla.no) og me die ar ki vet 
Re trie ver. In spi rert av tekst ana ly tis ke me to-
der har vi un der søkt ten den ser og me nings-
bryt nin ger i hvor dan be gre pet kunn skaps -
basert de fi ne res eks pli sitt og im pli sitt gjen-
nom bruk.

Be gyn nel sen
I 1995 ble både evi dens ba sert me di sin og 
kunn skaps ba sert me di sin som sam le de 

ter mer for før s te gang brukt i Tids skrif tet. 
Det skjed de i en re dak sjo nell kom men tar 
skre vet av da væ ren de re dak tør Mag ne 
 Ny len na (7). I dett e året skrev Ny len na fem 
uli ke teks ter med ter men evi dens ba sert 
me di sin/kunn skaps ba sert me di sin i titt e- 
 len. Le ser ne in tro du se res også for ter men 
gjen nom fle re ny hets re la ter te no ti ser og 
ar tik ler.

Året ett er skrev Ny len na i språk spal ten at 
man had de valgt å bru ke kunn skaps ba sert 
me di sin iste den for evi dens ba sert me di sin 
«om den kli nis ke prak sis som byg ger på 
vi ten ska pe lig do ku men ta sjon» (8). Ny len na 
skrev at en di rek te over sett el se til norsk  
var van ske lig. Ett er grun di ge dis ku sjo ner  
i re dak sjon en had de man kom met til at 
«kunn skap er det nors ke or det som best 
iva re tar ho ved in ten sjo nen i det som lig ger 
bak be gre pet» (8). Vi ser at dett e var mer enn 
et over sett el ses spørs mål, det had de også en 
er kjen nel ses mes sig side. Ved å vel ge «kunn-
skap» frem for «evi dens» løs rev Ny len na og 
Tids skrif tet seg sam ti dig fra for bin del se ne 
til «be vis» og «en ty di ge fakta» og der med fra 
de po si ti vis tis ke kon no ta sjo ne ne som knyt-
ter seg til det eng els ke utt ryk ket.

I Norge ble for bin del sen mel lom evi dens-
ba sert me di sin og kunn skaps ba sert me di sin 
ty de lig gjort og in sti tu sjo na li sert i 2004 gjen-
nom etab le rin gen av Na sjo nalt kunn skaps-
sen ter for hel se tje nes ten.

Tve ty dig be grep
Våre ana ly ser vi ser at det lig ger en tve ty dig-
het i be gre pet kunn skaps ba sert me di sin.  
På den ene si den in ne bæ rer vekt leg gin gen 
av evi dens et brudd med lege au to ri te ten og 
am bi sjo ner om de mo kra ti se ring og fol ke-
opp lys ning. For må let med evi dens ba sert 
me di sin er å gjø re me di sinsk kunn skap 
all ment til gjen ge lig samt å gjø re grunn laget 
for me di sins ke vur de rin ger åpent for off ent-
lig kri tikk og vur de ring. Den ne vekt leg gin-
gen av de mo kra ti se ring er sær lig frem tre-
den de i den nors ke dis ku sjo nen om be gre-
pet. På den an nen side in ne bæ rer dett e en 
inn stram ming av kra ve ne til kunn skaps -
anven del sen ved at me di sins ke be slut nin ger 
skal kun ne do ku men te res og for ank res  
i eff ekt forsk ning. Sel ve kri te ri e ne for hva 
som er re le vant me di sinsk kunn skap, kan 
der for sies å være unn dratt off ent lig de batt.

Økt av stand mel lom le ger og pa si en ter?
Den nors ke de batt en om kunn skaps ba sert 
me di sin vi ser hvor dan kra vet om evi dens 
står i et pa ra dok salt for hold til fol ke opp lys-
ning. Kunn skaps ba sert me di sin har utvil-
somt gjort kunn skap om hel se til et off ent lig 
an lig gen de ved å bi dra til off ent lig inn syn og 
de batt om grunn laget for kli nis ke be slut nin-
ger. Sam ti dig kan man spør re om det nye 
kunn skaps be gre pet har vir ket frem med gjø-
ren de og bi dratt til å øke av stan den mel lom 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Il lust ra sjons fo to: romeocane1/iStock
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le ge ne og pa si en te ne ved å mar gi na li se re 
kunn skap som fal ler uten for de fi ni sjo nen 
el ler plas se res langt ned i kunn skaps hie rar-
ki et, der sy ste ma tis ke over sik ter og me ta ana-

ly ser ra ger over ran do mi ser te kon trol ler te 
stu di er og kli nisk er fa ring, mens pa si en te nes 
ver di er, pre fe ran ser og er fa rin ger er plas sert 
ne derst. Uan sett er det vik tig at dis ku sjo ner 

om sel ve kunn skaps be gre pet og kri te ri e ne 
for hva som er re le vant me di sinsk kunn skap, 
fort sett er å stå sen tralt i de batt en om me di-
sinsk kunn skap og prak sis.
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Det ame ri kans ke apo tek anno 1916

Det frie apotekvæsen –  
Ame ri kans ke apo tek med kafé.

Vor kol le ga hr. E. Kla ve ness i Sioux Falls S. Dak. skri ver i brev av 10de 
december forr. aar til en av dett e tids skrifts re dak tø rer bl. a. føl gen de:

«Til De res gjennemsyn og «be ha ge li ge» un der ret ning vedlægger 
jeg en ma skin skre ven spi se lis te, ikke fra et hotel, en kafé el ler 
 re stau rant, men fra et mo der ne, vel ut sty ret apo tek her i byen, tvers 
over ga ten for mit kon tor. Jeg gaar der me get ofte selv og maa 
 indrømme, at apo te ke ren – en norsk mand for res ten – og alle hans 
be tjen ter vir ke lig ser ve rer saa gode og vel sma ken de rett er som 
nogensteds i byen. Tro nu bare ikke, at dett e er en skrø ne, el ler at 
den ne nors ke apo te ker er den enes te her i byen, som saaledes paa 
en hjer te løs maate for styr rer vore be gre per om professionel værdig-
het inden apo te ker stan den. Der er mindst 3 and re apo tek her, hvor 
lig nen de re stau rant virk som het fin der sted. Den ne by har nu an ta-
ge lig 23 000 indbyggere. Her er ca. 50 læ ger og 13 apo tek. Tilhæn-
gere av princippet «fri og uindskrænket» ad gang til at oprette apo-
tek i en by kom mu ne vil med dis se oplysninger for øinene dog utvil-
somt maatte indrømme, at dis se fore te el ser er netop, hvad der kan 
ven tes un der en skarp, hen syns løs konkurrence.»

Lunch-lis ten ser in originali slik ut:

(...) Hr. Kla ve ness skri ver bl. a. om det frie apotekervæsen, – som  
en del farmaceuter for nogen aar si den strævet med at faa indført 
ogsaa her i Norge, – hvil ket kan tje ne som træffende il lust ra ti on  
til de vel sig nel ser, dett e sy stem vil de ha med ført for vort land, 
 lægerne og apo te ker stan den.

Hr. Kla ve ness med de ler: Her i byen har vi nu med en be folk ning 
av høist 25 000 ind-byggere 13 apo tek, og f. t. dri ver mindst 4 av 
dis se ogsaa re stau rant for ret ning. Næsten alle sam men har sodafon-
tæner, hvor al slags ikke be ru sen de læskedrikke og fros sen flø te 
(«ice cream») severes aaret rundt.

Dess uten kan man jo kjøpe de mest utro li ge va rer i et apo tek her 
ute i Ves ten, saa-ledes f. eks. cigarer, tobak, pi per, skraatobak, fri -
merker, al slags parfume, haandvæsker for da mer og ski for her rer, 
for uten vin og li kø rer samt vindusglas og kit. Med en slik va re -
behold ning, rik hol dig og om fatt en de, og med saa man ge apo tek 
som kon kur ren ter føl ger det helt na tur lig, at stil lin gen som apo te-
ker i alle fald her ute i Ves ten ikke med fø rer nogen stor professionel 
værdighet. Man er handelsmand først og fremst, og den ek si ste -
rende fri han del for dis se for ret nin ger har ikke kun net føre til noget 
andet re sul tat end, at videnskabelig be dømt fles te par ten av dis se 
apo te ke re er sør ge lig uvidende i farmaceutiske fag og færdigheter. 
Kemiske form ler er for man ge av dem en ve der styg ge lig het og ki ne-
sisk uforstaaelighet. Un der sli ke for hold kan man ikke vente, at 
lægerecepter, som vir ke lig kræver farmaceutisk kundskap og labora-
toriearbeide for at kun ne eks pe de res kor rekt, kan sen des til mere 
end nogen gan ske faa apo tek i sta ten. De øv ri ge indskrænker sig til 
at eks pe de re recepter fra læ ger, som er til freds med at bru ke færdig 
la ge de præparater fra Øststaternes kemiske og farmaceutiske fabri-
ker. I vir ke lig he ten blir det altsaa dis se læ ger, som bæ rer skyl den for, 
at vore man ge apo te ke re ikke faar en dag lig sti mu lus til laboratorie-
arbeide og vir ke lig farmaceutisk færdighet.

For uten dis se færdig la ge de me di ka men ter for lægernes be kvem-
me lig het fin der vi ogsaa i et hvert apo tek en hær ska res mang fol dig-
het av patentmediciner, som folk kom mer ind og kjø per, naar de 
agter at eks pe ri men te re med sig selv og sine kjæ re, før de en de lig 
be slutt er sig til at kon sul te re en læge. El ler ogsaa har de for søkt at faa 
hjælp hos de for skjel li ge uens ar tet ut dan ne de læ ger og er blit skuf-
fet. Det sis te er langtfra nogen sjel den het! Som det fremgaar av dett e 
er en apo te kers liv her over langtfra misundelsesværdig. Han har en 
sær de les lang ar beids dag, maa føre en va re be hold ning, som om fat-
ter alt mu lig (om trent som Dopheides ma ga zin), og dett e be tyr jo 
prak tisk talt altid at hol de ens ka pi tal bun den i alle dis se va rer, og 
en de lig er hjælp i for ret nin gen og leie av for ret nings lo ka le gan ske 
kost ba re fak to rer. Den apo te ker, som jeg her skri ver om, be ta ler 
saaledes i leie for sit lo ka le ale ne $ 200,00 pr. maaned. For mig sy nes 
det der for klart, at en apo te ker stil ling hjem me i Norge og en apo -
teker stil ling i en av Amerikas Vest sta ter er to forretningsbeskjæf-
tigelser noget nær saa for skjel li ge fra hver and re som dag og nat.

Det før s te ame ri kans ke apo tek ut sal get åp net i Phi la del phia på 1700-tal let. Her i Norge reg nes Sva ne apo te ket i Bergen fra slut-
ten av 1500-tal let som det før s te. Al le re de fem år ett er Sva ne apo te kets åp ning kom et kon ge brev som be stem te at all apo tek-
virk som het skul le være re gu lert. I USA hav net der imot apo te ke ne på det frie mar ked, og det før te til at de ame ri kans ke apo- 
 te ke ne så nok så an ner le des ut enn de nors ke. Det var for eks em pel slett ikke uvan lig med så kal te «soda jerks» (unge an satt e 
som ser ver te brus og is krem), og at du kun ne kjøpe alt fra hånd ves ker til ski. Ja, en apo te kers hver dag var jam men ikke ulik 
den til en som ar bei det i for ret nings går den Dopheide ma ga sin på Karl Jo han. Og sånt før te ikke ak ku rat til at far ma søy ten 
kun ne nyte noe sær lig «professionel værdighet», iføl ge ar tik ke len un der (Tidsskr Nor Lægeforen 1916; 36: 803�–�6).
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Godt il lust rert 
 oppslags bok  
i mik ro bio lo gi

Dett e er en skje ma tisk re pe ti sjons bok for 
in fek sjons me di si ne re og me di sin- og mik ro-
bio lo gi stu den ter. Det føl ger med til gang til 
en nett si de med il lust ra sjo ner og ani ma-
sjons vi deo er.

Rundt 140 ut valg te mik ro ber om ta les med 
bil der og/el ler symp to mer hos en in fi sert 
pa si ent. I til legg pre sen te res vik ti ge kli nis ke 
po en ger og be skri vel ser av ty pis ke syk doms-
til fel ler. Le se ren får over sikt over tak so no mi, 

MICROBIOLOGY IN YOUR POC KET
Melphine Harriot
Quick pathogen re view. 330 s, ill. New York, NY: Thie me, 
2018. Pris EUR 45  
ISBN 978-1-62623-415-4

pa to ge ne tis ke egen ska per, smitt e må te, 
geo gra fisk ut bre del se og na tur lig ha bi tat. 
Dia gnos tikk og be hand ling om ta les i stikk-
ords form.

Bo ken er inn delt ett er or gan sy ste mer. 
In nen for hvert or gan sy stem be skri ves bak te-
ri er, vi rus, sopp og pa ra sitt er om hver and re, 
al fa be tisk. For å gjø re det lett e re med opp-
slag har si de ne far ger ett er hva slags mik ro-
be som om ta les.

Det er også noen ta bel ler med de van lig ste 
syk doms frem kal lende bak te ri e ne. Vi får  
i til legg en over sikt over noen ut valg te dyr-
kings me di er, en ta bell med kli nisk re le van te 
anae ro be bak te ri er, vi rus og pa ra sitt er, samt 
en ta bel la risk over sikt over vi ral he pa titt, 
ge ni ta le sår og vektoroverførte syk dom mer.

Bo ken prø ver ikke å dekke alle mik ro ber, 
men ut val get dek ker godt de mest van li ge 
agens i kli nisk prak sis. Det be skri ves en god 
del mik ro ber som ikke er van li ge i Eu ro pa, 
og selv om den geo gra fis ke ut bre del sen  
til vektorbårne vi rus og pa ra sitt er er kort 
om talt, vil det nok være ut ford ren de for en 
fersk stu dent å skille fra hver and re hva som 
er van lig og ikke. Opp lys nin ger om til gjen-
ge li ge vak si ner er hel ler ikke nevnt.

Il lust ra sjo ne ne er gode og over sikt li ge,  

og de man ge kryss re fe ran se ne er et stort 
pluss. For eks em pel hen vi ser ar ket for Borde-
tella per tus sis til and re bak te ri er som pro -
duse rer tok si ner, og i ar ket om Clostridium 
diffi  ci le re fe re res det til and re spo re dan -
nende bak te ri er.

Det jeg sav ner mest er en al fa be tisk over-
sikt over de om tal te mik ro be ne. I til legg er 
det en svak het at det ikke er an gitt hvil ke 
bak te ri er som an s es som ob li ga te pa to ge-
ner, og hvil ke som ofte fore kom mer som del 
av en nor mal flo ra. For fatt e ren un der stre ker 
selv i for or det at be hand lings al ter na ti ve ne 
som opp gis kun er eks emp ler på mid ler 
som den ak tu el le mik ro ben ofte er føl som 
for, og at dett e ikke bør an s es som an be fa lin-
ger i kli nisk vir ke. Selv om titt e len in di ke rer 
at bo ken har lom me for mat, er den alt for 
stor til å bæ res rundt over alt. Den kan li ke-
vel fun ge re fint som et opp slags verk for 
stu den ter som for be re der seg til eks amen  
i mik ro bio lo gi og tro pe me di sin.

SIL JE BAK KEN JØR GEN SEN
Smitt e vern over le ge, spe sia list i mik ro bio lo gi,  
Av de ling for mik ro bio lo gi og smitt e vern
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Les bar bok  
med gode råd

Vid un der ku ren hand ler om for de ler og ulem-
per med an ti bio ti ka. Den ne po pu lær vi ten-
ska pe li ge ut gi vel sen har bred ap pell, med  
et en kelt og bra for mat.

Bo ken har fem ho ved de ler. Før s te del gir 
en inn fø ring i hva bak te ri er er og hvil ke 
funk sjo ner de har, samt et ab so lutt lesverdig 
his to risk til ba ke blikk om opp da gel sen av 

VID UN DER KU REN
So phie Berg
Hvor for du bør els ke og 
 fryk te an ti bio ti ka. 223 s. 
Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 
2018. Pris NOK 379  
ISBN 978-82-7201-656-1

an ti bio ti ka. Nes te del hand ler om år sa ke ne 
til an ti bio ti ka re si stens, og det blir pre sen-
tert ulik he ter mel lom na sjo ner. Ikke alle 
land har re sept plikt ved an ti bio ti ka kur! 
Le se ren får vite at 85 % av an ti bio ti ka blir 
skre vet ut i all menn prak sis. Vi opp ford res  
til fær re an ti bio ti ka ku rer, og helst smal-
spekt ret. Det er verdt å bru ke litt mer tid 
sam men med pa si en ten, der man snak ker 
om re si stens og fa ren som er for bun det med 
feil bruk. Dett e er vik tig å huske i en tra vel 
hver dag.

Vi de re gjen nom gås hva an ti bio ti ka gjør 
med krop pen og hvor dan man kan unn gå 
in fek sjo ner. Her er for fatt e ren inn om smitt e-
vern, hånd hy gie ne og vak si ne. Fint med 
eks em pe let fra svi ne in flu en sa vi ru set i 2009, 
den før s te pan de mi en på man ge år. Et til tak 
var pla ka ter med fire enk le hy gie ne råd, og 
mas se me die om ta le. I ett er tid så man at 
le ge vak te ne had de fær re pa si en ter med 
van li ge in fek sjons tegn enn åre ne før.

I det sis te ka pitt e let opp sum me res år sa ker 
til at det bru kes unød ven dig an ti bio ti ka,  
fra både pa si en tens og le gens per spek tiv. 
Man ge drar til le gen med et øns ke om å få 

god in for ma sjon. Sam ti dig vi ser stu di er at 
le gen ofte tror pa si en ten kom mer til le ge -
time med et øns ke om å få an ti bio ti ka. Løs-
nin gen er kom mu ni ka sjon og in for ma sjon 
når pa si en ten er inne hos le gen. Mye ty der 
på at litt eks tra tids bruk der man for kla rer 
at an ti bio ti ka har be gren set eff ekt ved luft-
veis in fek sjo ner, fø rer til fær re ku rer ut skre-
vet. Den ne de len av bo ken bør egne seg for 
vei led nings grup per og dis ku sjon ge ne relt. 
Her kan rol le spill og vi deo kon sul ta sjon  
være nytt ig i en vei led nings grup pe el ler 
små grup pe med an ti bio ti ka som tema.

Vid un der ku ren er verdt å lese. Den er lett-
lest og kom mer på et rik tig tids punkt. For 
ti den fore går det fle re na sjo na le satsninger 
for å re du se re an ti bio ti ka bru ken, samt kurs 
og læ rings nett verk in nen all menn prak sis, 
sy ke hjems me di sin og sy ke hus med te ma et 
an ti bio ti ka re si stens. Jeg an be fa ler bo ken, og 
den har en nytt ig re fe ran se lis te for den som 
vil lære mer.

KNUT M. SEL MER
Kom mu ne over le ge i Tyn set
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Opp lys nings bok  
om pust og hel se

Som le ser had de jeg blan de de tan ker og 
stem nin ger un der le sin gen av den ne vel-
skrev ne bo ken. Jeg lan det på at den er ær lig, 
grun dig og prak tisk nytt ig for le ger som 
øns ker å gå litt uten for den slag ne lan de vei  
i ar bei det med å hjelpe sine pa si en ter. 
 Er fa rin ge ne Mys kja for mid ler, ty der på at 
 be viss te pus te tek nik ker er noe man ge kan 
ha nytt e av, og at det i noen til fel ler kan være 
for lø sen de og hel bre den de. Men vi er tross 
alt va ne men nes ker, og nors ke le ger pleier 

PUST
Au dun Mys kja
Nøk ke len til styr ke, hel se 
og gle de. 248 s, ill. Oslo: J.M. 
Stenersens Forlag, 2018.  
Pris NOK 399  
ISBN 978-82-7201-648-6

som re gel ikke å ten ke på hvor dan pa si en-
ten pus ter, an net enn i lun ge- og akutt me di-
sin.

Ett er å ha lest bo ken er jeg «in spi rert» 
– som jo be tyr at jeg har pus tet inn og er fylt 
av ånd – til å føl ge bed re med på pus ten, min 
og and res. Og kan skje vil jeg lære meg noen 
av de fotoillustrerte in struk se ne og øv el se ne 
som Mys kja drys ser ut i teks ten. Le se re med 
er fa ring fra «mind ful ness» og me di ta sjon vil 
kjen ne seg igjen. Pust hand ler også om å øve 
på opp merk somt nær vær som en nøk kel  
til å end re kropps li ge og fø lel ses mes si ge 
til stan der gjen nom til ste de væ rel se og ak-
sept. Myskjas man tra er God ta det som er, og 
det som er, for and rer seg. Hvil ket er et godt 
prin sipp for all te ra pi og selv ut vik ling – fordi 
ak sept av det vi ikke li ker, er end ring. Men 
Mys kja går vi de re og in tro du se rer «be visst 
pust», uli ke tek nik ker som gjen nom tre ning 
kan på vir ke kropps opp le vel se og fy sio lo gi.

De mest opp sikts vek ken de eks emp le ne  
er dan sken som holdt pus ten i 22 mi nutt er 
un der vann, og ne der len de ren som kan sitt e 
to ti mer i is vann og hol de kropps tem pe ra -
turen på be ha ge li ge 37 ºC. Den mest rø ren de 
for tel lin gen er om Rune, man nen med 
lun ge kreft, ster ke smer ter og ån de nød, som 

får hjelp av Mys kja og hans blues gi tar til  
å syn ge og puste seg ut av smer te ne. Det er 
for bil led lig le ge ar beid.

Bo ken in ne hol der en del stoff om lun ge -
fysio lo gi, CO2, dia frag ma, va gus ner ven, 
 hjer ne stam men og ok sy ge nets hem me li ge 
liv i cel le ne. Dett e er nok det som gir meg 
minst. Det er sik kert kor rekt, men også for-
enk let, og for kla rer knapt Myskjas opp sikts-
vek ken de eks emp ler på at puste tre ning kan 
på vir ke men tal og kropps lig funk sjon og 
hel se. Hva med å nev ne nevroplastisitet, når 
man først går til forsk nin gen? Jeg tror bio lo-
gi en går over ho det på le se re uten for kunn-
ska per og helst er et re to risk vir ke mid del for 
å over be vi se om at pus te tek nik ker er ekte 
sa ker, vi ten skap og ikke mys ti sis me. Som om 
ikke mys ti sis me er ekte sa ker, om enn ufor-
ståe lig?

Trus se len mot en bred for stå el ses ho ri sont 
er han gen til bare å aner kjen ne fakta som vi 
med vår lil le for stand al le re de kan for kla re 
– hvil ket får oss til å for nek te rea li te ter vi 
ikke for står. Det gjør ikke Au dun Mys kja.  
Det er fint.

ED VIN SCHEI
Pro fes sor i all menn me di sin, Uni ver si te tet i Bergen

Po si tivt om svan ger-
ska pets gle der  
og ut ford rin ger

Den ne bo ken om gra vi di tet, fød sel og bar sel-
tid er pre get av for fatt e rens er fa ring med 
gra vi de kvin ner ved Oslo uni ver si tets sy ke-
hus, og av hans gle de over svan ger ska pets 
mu lig he ter. Nytt liv har en grunn leg gen de 
op ti mis tisk tone og fo ku se rer på kvin nens 
res sur ser og kref ter. Thor bjørn Brook Steen 
har man ge blogg inn legg og me die opp slag 
in nen fag om rå det, og hans pe da go gis ke 

NYTT LIV
Thor bjørn Brook Steen
Alt om gra vi di tet, fød sel  
og bar sel tid. 232 s, ill.  
Oslo: Kagge Forlag, 2018. 
Pris NOK 399  
ISBN 978-82-489-2137-0

kom mu ni ka sjons form vi de re fø res her på en 
for bil led lig måte.

Steen imø te går den for vir rin gen man ge 
nett si der kan ut lø se, spe si elt hos før s te-
gangs gra vi de, og gir råd om kva li tets sik re de 
kil der på nett. Nett opp der bo ken tar van li ge 
be kym rin ger hos gra vi de på al vor, er den på 
sitt bes te. Fo ku set er ikke pa to lo gi, selv om 
svan ger skaps kom pli ka sjo ner om ta les på en 
be ro li gen de måte. Av snitt e ne om fød sels-
angst og «selv be stemt» kei ser snitt gir ba lan-
sert og støtt en de in for ma sjon. Et godt pe da-
go gisk po eng er gjen nom gan gen av Hel se-
kort for gra vi de. Le se ren får svar på van li ge 
spørs mål: hva be tyr de for skjel li ge ter min-
da to ene, even tu elt at sym fy se-fun dus-må let 
ikke lig ger på gjen nom snitt et etc.

Bo kens ut for ming er til ta len de, in klu dert 
fakta ru brik ker og «viss te du at»-ku rio sa. 
Men det er noen få skrive- og fak ta feil. For 
eks em pel står det at FN an be fa ler 15 % keiser-
snittsrate. WHO pre si se rer i dag at det ikke 
er noen åpen bar hel se for del med ra ter over 
10 %, og at tall ver di en er ikke vik tig, men at 
in di ka sjo nen for kei ser snitt er god (1).

Nytt liv er ikke den enes te norsk språk li ge 
bo ken på mar ke det. Blog ge re an be fa ler ofte 

den klas sis ke bo ken av Gro Ny lan der (På vei, 
2017) og Ver dens bes te pap pa – Hak ke spett-
bok for små barns for eld re av Per As bjørn 
Ris nes (2007). El lers fin nes Barn i ma gen fra 
A til Å (Siri von Krogh, 2011). Uten å ha stu-
dert dis se i de talj, me ner jeg at Nytt liv til byr 
et lett lest og opp da tert sup ple ment til den 
ek si ste ren de litt e ra tu ren.

Nytt liv er skre vet for alle som er el ler 
øns ker å bli gra vi de i Norge i dag. I tråd med 
dett e be nytt es or det «part ner» frem for tra di-
sjo nel le ord som «bar ne far». Alle som job ber 
med gra vi de og føds ler vil også kun ne dra 
nytt e av bo kens støtt en de kom mu ni ka sjons-
form. Dett e en bok til å bli in spi rert av, og 
jeg reg ner med at den blir en pub li kums -
favo ritt.

ANNETINE STAFF
Pro fes sor, Uni ver si te tet i Oslo og Forsk nings le der, 
Kvin ne kli nik ken, Oslo uni ver si tets sy ke hus.

LIT TE RA TUR
1 Betran AP, Torloni MR, Zhang JJ et al. WHO State-

ment on Caesarean Sec tion Ra tes. BJOG 2016; 123: 
667�–�70. 
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Nytt ig om å tolke 
forsk ning

Dett e er en fin inn fø rings bok for stu den ter 
og forsk nings for mid le re.

Bo ken står i en sterk sam funns vi ten ska pe-
lig pe da go gisk tra di sjon som stam mer fra 
Ott ar Hel le vik. Språket er gjen nom ar bei det 
og fly ter godt. Det bru kes gode, nors ke 
 be nev nel ser på uli ke tek nis ke for hold.  Bo ken 
er pe da go gisk opp bygd: hver ka pitt el tar for 
seg pro blem stil ling, sam men heng forsk nin-
gen ut går fra, grunn leg gen de in for ma sjon 
om va riab le, ana ly ser, feil kil der og ge ne ra li-

HVOR DAN LESE 
KVAN TI TA TIV  
FORSK NING?
Per Arne Tuf te
198 s, tab, ill. Oslo: Cap pe len 
Damm Aka de misk, 2018. 
Pris NOK 299  
ISBN 978-82-02-49411-7

se rin ger, samt over ord nen de be trakt nin ger 
om stu di er.

Ka pit le ne har kor te opp sum me rin ger, og 
un der veis bru kes det prak tis ke eks emp ler 
som øker bo kens pe da go gis ke nytt e. Stikk-
ord re gis te ret er dek ken de. Selv om bo ken 
bæ rer preg av å være skre vet i en so sio lo-
gisk/sam funns vi ten ska pe lig tra di sjon, er 
dett e godt stoff for me di sinsk forsk ning 
også. I me di sinsk tra di sjon er re la ti ve pro-
sentueringer ofte brukt for å si noe om 
for skjel li ge ut fall i me di ka ment- og be hand-
lings stu di er. For fatt e ren be rø rer te ma et, 
men kun ne vekt lagt mer kri tikk av hvor dan 
dett e bru kes i mar keds fø ring, der de ab so-
lutt e tall kan være vri e ne å finne.

I inn led nin gen til bo kens del 1 sett er 
 for fatt e ren opp ni prin sipp for kvan ti ta tiv 
me to de (side 17 og 18). Det er glim ren de! 
Han kom mer også med gode tips om hvor 
en fin ner hva i rap por ter og ar tik ler (ka pitt el 
11), og ma ner til skep sis mot «mis sing links» 
(set nin ger el ler ledd i fram stil lin gen som 
sy nes å mang le): «Det gir seg ut slag i plut se-
li ge over gan ger i teks ten. Det er de gan ge ne 
man sy nes det går litt raskt i svin ge ne» (side 
179). Vi de re ad va res det mot «me to de ma gi-
ke re»: «Dett e er fors ke re som ikke bare for-

tol ker re sul ta ter, men le ser langt mer ut av 
da ta ene og ana ly se re sul ta te ne enn det som 
fak tisk er der» (side 185).

Bo ken kun ne in klu dert en om ta le av 
forsk ning som pub li se res i til sy ne la ten de 
kom pe ten te tids skrift, der det er van ske lig  
å vur de re om pub li ka sjo ne ne er fag fel le -
vurder te el ler har gjen nom gått an nen form  
for kva li tets sik ring og re dak sjo nell be hand-
ling. I en ver den der in for ma sjon på nett  
er  en kelt søk bar og til gjen ge lig, blir det 
vik ti ge re enn før å vekt leg ge pub li se rin ger  
i aner kjen te tids skrift som bru ker do ku men-
ter ba re kva li tets sik rings pro ses ser pre get av 
åpen het, uav hen gig het, ett er prøv bar het og 
trans pa rens. Dett e gjel der sær lig pub li ka sjo-
ner som tar opp om dis ku ter te tema, som 
bor re lio se, mul tip pel skle ro se og eks pe ri-
men tell kreft be hand ling.

De som vil ha spe si ell nytt e av bo ken tror 
jeg er jour na lis ter som øns ker å bed re sin 
inn sikt i forsk nings for mid ling, og stu den ter 
som tren ger en en kel inn fø ring i hva kvan ti-
ta tiv forsk ning er.

HAR ALD REI SO
Fast le ge, dr.med., spe sia list i all menn me di sin  
og sam funns me di sin
Trom øy le ge sen ter

Vi su ell og in for ma tiv 
læ re bok i ge ne tikk

Ge ne tikk og ge no mikk er et fag felt i ri ven de 
ut vik ling, og den ne nye ut ga ven av Co lor 
at las of ge net ics gir en glim ren de over sikt 
over fa gets grunn leg gen de ele men ter. Den 
rett er seg mot alle med in ter es se for ge ne-
tikk, men er nok i ho ved sak be reg net på 
stu den ter i bio lo gi og me di sin. Bo ken eg ner 
seg imid ler tid også for le ger, fors ke re og 
bio lo ger som øns ker en rask og far ge rik 

CO LOR AT LAS  
OF GE NET ICS
Eber hard Passarge
5. utg. 461 s, tab, ill. Stutt-
gart: Thie me, 2018. Pris 
EUR 50  
ISBN 978-3-13-241440-2

opp frisk ning av ba sa le kunn ska per i cel le-
bio lo gi og ge ne tikk.

Bo ken er inn delt i fem ho ved de ler.  
Den før s te de len om hand ler den mo der ne 
ge ne tik kens ut vik ling fra be gyn nel sen av 
1900-tal let og frem til i dag og sett er fa get 
inn i en evo lu sjons mes sig, his to risk og 
kul tu rell sam men heng. Der ett er føl ger to 
ka pit ler som om hand ler ba sal cel le bio lo gi, 
ge ne tikk og ge no mikk (ge no mets struk tur 
og funk sjon). Hver dob belt si de in ne hol der 
et tema med tekst på venst re side og til hø-
ren de il lust ra sjon og sam men drag på høy re 
side. Sig nal vei er og kas ka de re ak sjo ner er 
svært godt il lust rert. De fles te te ma ene har 
for slag til vi de re le sing, i til legg til noen 
lin jer om hvor for og hvor dan det ba sa le 
te ma et er me di sinsk re le vant.

Den sis te halv de len er viet me di sinsk 
ge ne tikk og om hand ler litt over 100 ge ne -
tiske til stan der in nen for de fles te ho ved-
grup per. For fatt e ren har kon sen trert seg  
om å gi en so lid pa to fy sio lo gisk for stå el se. 
Em bryo lo gi og evo lu sjon har fått re la tiv stor 
plass. Til stan de ne er il lust rert med bil de av 
en pa si ent, en li ten opp sum me ren de tekst-
boks og i noen til fel ler en stam tav le. I til legg 

er struk tur, lo ka li sa sjon og funk sjon av 
ak tu el le gen il lust rert. Det er jevn li ge hen vis-
nin ger til et ut fyl len de ap pen diks som også 
in ne hol der en so lid ge ne tisk ord bok.

Styr ken lig ger i de til nær met 200 si de ne 
med over sikt li ge, de li ka te og svært in for ma-
ti ve il lust ra sjo ner, i til legg til kon si se sam-
men drag og flyt skje ma er. Bo ken im po ne rer 
i om fan get av kunn skap på kun 460 si der.

En svak het med den ne ut gi vel sen er at 
den in ne hol der lite om ny ere dia gnos tis ke 
mu lig he ter og gen te ra pi og må nes ten sies  
å være ut da tert idet den går i tryk ken. Bo ken 
dan ner imid ler tid et godt ut gangs punkt for 
vi de re for dyp ning. Den pas ser glim ren de  
for stu den ter som øns ker et raskt over blikk 
over fag fel tet, og for fag per so ner som øns-
ker å fris ke opp grunn leg gen de kunn skap.

Skal du kun lese en bok som om hand ler 
ge ne tikk i år, bør du helt klart vur de re 
 denne. Fag per so ner som ar bei der in nen 
me di sinsk ge ne tikk vil imid ler tid opp le ve  
at bo ken mang ler dyb de.

ELIN TØN NE
Over le ge, Av de ling for me di sinsk ge ne tikk
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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Hvor har du vært  
hele mitt lege liv?

Syk doms læ re – ind re me di sin, kir ur gi og ane-
ste si byg ger på bø ke ne Ind re me di sin og 
kir ur gi og Kir ur gi og Ane ste si, ut gitt før s te 
gang i hen holds vis 1981 og 1984. I 2001 ble 
dis se bø ke ne sam let til én, and re ut ga ve  
ble ut gitt i 2009 og åtte år se ne re er den nå 
ut gitt i tred je ut ga ve.

Nytt for sis te ut ga ve er at den ikke leng re 
kun har sy ke plei e re og sy ke plei er stu den ter 
som mål grup pe, men, som for fatt er ne skri-
ver i for or det, at «ni vå et er nå he vet så mye 
at den også er be reg net på me di sin stu den-
ter». Som et re sul tat er bo ken 100 si der 
 leng re, den in ne hol der et nytt ka pitt el om 
akutt me di sin, ut vi det bruk av sy ke his to ri er, 
økt fo kus på pa to fy sio lo gi og ned to net fo kus 
på ana to mi/fy sio lo gi til pas set «det vi til 
dag lig har nytt e av i kli nisk me di sin».

Bo ken har seks ho ved for fatt e re og 41 
fag li ge med ar bei de re, hvor av 39 job ber  
i Oslo.

Teks ten er tre delt. Før s te del, Syk doms læ re, 
opp tar de 500 før s te si de ne og er delt inn  
i 14 or gan-/fag spe si fik ke ka pit ler, som dek ker 

SYK DOMS LÆ RE 
Dag Jacobsen, Sver re 
E. Kjeld sen, Bård Ing vald-
sen et al. 
Ind re me di sin, kir ur gi og 
ane ste si 3. utg. 824 s, tab, ill. 
Oslo: Gyl den dal Aka de misk, 
2017. Pris NOK 998  
ISBN 978-82-05-48399-6

hele ind re me di si nen, for uten ge ria tri (hvor 
T.B. Wyllers bok dek ker alle be hov). I til legg 
fin nes orien te ren de ka pit ler om akutt e 
ma ge smer ter og gas tro in tes ti na le blød nin-
ger, væs ke-, elek tro lytt- og syre-base-for styr-
rel ser, nev ro lo gi, rev ma to lo gi og syk dom-
mer i be ve gel ses ap pa ra tet og mam ma.

And re del, Ska der og ulyk ker, er delt inn  
i trau ma to lo gi og for gift nin ger. Tred je del, 
Ane ste si, over våk ning og in ten siv me di sin, 
om hand ler i til legg til alt det ane ste si le ger 
job ber med, et av slutt en de ka pitt el re le vant 
for nye spe sia list spi rer i akutt- og mott aks-
me di sin.

Før jeg sier hva jeg sy nes om bo ken, skal 
jeg av dek ke at jeg stu der te i Bergen 2000�–�06, 
alt så i æra en hvor de fles te bø ker i de stør ste 
me di sins ke fa ge ne var uten lands ke (for uten 
Hunskårs All menn me di sin), mens Norsk 
Elek tro nisk Le ge hånd bok og UpToDate fort-
satt var frem med ord for meg. Jeg les te an be-
falt litt e ra tur, for det mes te på eng elsk, og 
sav net ab so lutt en vir ke lig god, norsk språk-
lig in tro duk sjons bok som be skrev norsk 
kon tekst til gjer nin gen jeg skul le ut ø ve 
(nevn te Hun skår ble i så måte en trøst, men 
først på sis te stu die år).

In ten sjo nen med bo ken er at le se ren 
«tid ligst mu lig skal lære seg det vik tig ste  
om alt in nen de sen tra le fa ge ne … uten  
å for dy pe seg i sto re læ re bø ker». Den hol der 
det den lo ver. Dett e er bo ken jeg drøm te om 
på stu di et. Før s te ut ga ven ble slup pet mens 
jeg gikk på and re å ret, men det hør te jeg 
ald ri noe om. Det sitt er vel langt inne for 
me di sin stu den ter å lese bø ker myn tet på 
sy ke plei e re – og for un der vi ser ne de res  
å an be fa le de. Had de den ne bo ken vært 
til gjen ge lig for meg da, had de jeg uten tvil 
satt stor pris på den. Jeg har til eg net meg 
det mes te som står i den gjen nom 10 år på 

ind re me di sinsk av de ling og tur nus tje nes te 
før det, men her er fort satt små hull å fylle 
og bed ret for stå el se å hen te for en halverfa-
ren sy ke hus le ge in nen egne fag felt, og  nytt ig 
re pe ti sjon og opp da te ring å hen te i fa ge ne 
jeg har mind re be fat ning med (spe si elt de 
kir ur gis ke fa ge ne, in klu dert ane ste si).

Bo ken er vel skre vet, lett lest og der det 
bru kes ord jeg ser for meg at fers ke stu den-
ter vil stre ve med, står det ord for kla rin ger 
ba kerst. Den er, som fle re nors ke ut gi vel ser, 
de tal jert, pre sist og eff ek tivt il lust rert av  
Kari To ve rud. Det er inn imel lom van ske lig  
å få plass til re le van te fi gu rer og bil der på 
sam me side og ikke rent sjel den må man 
hoppe mel lom ka pit ler for å finne kryss re fe-
ran ser, men jeg sy nes for fatt er ne har greid 
det på en im po ne ren de måte. Det er van ske-
lig å frem he ve noen ka pit ler for an and re, 
ni vå et er jevnt over vel dig høyt. De 36 sy ke-
his to ri e ne er bo kens høy de punkt: gode og 
re pre sen ta ti ve eks emp ler for møns ter gjen-
kjen nin gen som bin der sam men symp to-
mer, funn og dia gno ser – den kan skje mest 
sen tra le fer dig he ten i le gers ut vik ling fra 
no vi se til eks pert.

Om bo ken er skred der søm for sy ke plei er-
stu den ter el ler om den sik ter for høyt, er 
ikke jeg rett per son til å mene noe om. Men 
om ny lig ut eks ami ner te sy ke plei er stu den ter 
kan og for står det som står i den ne bo ken, 
går vi en lys frem tid i møte. Den an be fa les til 
le ge stu den ter så vel som til le ger i spe sia li se-
ring og spe sia lis ter som sett er sin ære i å ha 
bred grunn kom pe tan se også uten for sin 
spe sia li tet.

EI RIK HUG AAS OF STAD
Kon sti tuert av de lings over le ge, Nord lands sy ke -
huset Bodø

94
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ADA BUG GE

Vår gode kol le ga Ada Bug ge døde 4. juli 2018, 
92 år gam mel, ett er en tids syk dom. Hun  
ble født i Tromsø 23. mars 1926, tok ar ti um  
i Bæ rum i 1945 og ble cand.med. ved Uni ver-
si te tet i Oslo i 1952.

Ett er tur nus tje nes ten ar bei det hun et  
par år ved me di sinsk og kir ur gisk av de ling 
på Ul le vål og Lo vi sen berg sy ke hus. Fra 1956 
star tet hun sin psy kia tris ke ut dan nel se og 
ble god kjent spe sia list i psy kia tri i 1963.  
Hun var over le ge ved Gau stad sy ke hus og 
Østfold psy kia tris ke sy ke hus i Fredrikstad 
før hun kom til Di ke mark sy ke hus i 1975. 
Hun var av de lings over le ge en god pe ri ode 
og av slutt et sitt vir ke som sek sjons over le ge 
ved  al ders psy kiat risk av de ling, Sønd re Bor-
gen i 1993.

ned byg gin gen av psy kia tri en. Ada Bug ge var 
fag lig so lid, ar beid som og sam vitt ig hets full. 
Hun var om sorgs full og la sin sjel i ar bei det. 
Hun var en sta se lig dame, venn lig og tål mo-
dig, og hun men te det hun sa.

Ada els ket å pak ke sekk og telt og ta med 
bar na til fjells, og hun lik te å stelle i ha gen. 
Som pen sjo nist tok hun man ge tu rer til 
Italia. Hun els ket ro ma ner, sær lig nors ke 
klas si ke re, men også krim. Hun gjor de li vet 
ri ke re for sine to barn, tre bar ne barn og fikk 
opp le ve at et ol de barn er på vei.

Det var trygt å være sam men med hen ne. 
Hun kun ne tul le og det var mye latt er og 
gle de i sam væ re ne.

Våre tan ker går spe si elt til bar na Dag og 
Anne og de res ett er kom me re som har mis-
tet en god mor, bes te mor og ol de mor.

KJELL MARTIN MOKS NES

Ada Bug ge var sko le flink og be stem te seg 
tid lig for å bli lege. Hun gråt av gle de da  
hun kom inn på me di sin stu di et ett er kri gen 
som en av to kvin ne li ge stu den ter på kul let. 
Hun var en per son som pa si en te ne grep fatt 
i for å kom me med sine spørs mål. Hun var 
en god lytt er og en lege man ge pa si en ter  
ble glad i og fikk til lit til. Hun in ter es ser te 
seg sær lig for de al vor ligst syke. Hun hjalp 
man ge unge med spi se for styr rel ser og 
had de spe si ell om sorg for per so ner med 
schi zo fre ni. Hun så de res be hov og vik tig -
heten av kon ti nui tet i be hand lin gen over 
fle re år, og la stor vekt på sam ta le te ra pi.  
I 1986 var hun ett år på Ås gård sy ke hus for  
å dekke opp for le ge man ge len der. Hun 
lytt et til fle re kvin ne li ge pa si en ter som 
for tal te om in cest og hun trod de på dem. 
Helt til det sis te ring te tid li ge re pa si en ter  
til hen ne og tak ket for den gode hjelp hun 
had de gitt dem. På slutt en var hun lei seg for 

HJALMAR  
HAVNEGJERDE

Vår venn og gode kollega, Hjalmar Havne-
gjerde, gikk bort 7.5.2018, 90 år gammel. 
Med det har en nestor i norsk psykiatri gått 
fra borde. Han vokste opp på Sunnmøre 
som den yngste av åtte søsken, og han ble 
tidlig klar over at han ville utnytte sine 
evner og sin utferdstrang til å skaffe seg  
en solid utdannelse. Valget falt på medisin, 
og han ble uteksaminert fra Universitetet  

Hjalmar var en kunstner, ikke bare innen-
for psykoterapien, men også som amatør-
maler og skulptør. Flere av hans arbeider 
har prydet familiens hjem på vegger og 
hyller, alle preget av hans følsomme og 
stilsikre hånd.

Vår «doktorklubb» besto og består av 
kolleger som hadde tidligere tjeneste på 
Dikemark sykehus til felles. I vårt fellesskap 
kom hans dypsindige og filosofiske reflek-
sjoner til sin rett, alltid fremført i en rolig  
og veloverveid form på sin godt bevarte 
sunnmørsdialekt.

Vi minnes Hjalmar og alt han ga oss  
med takknemlighet. Våre tanker går til hans 
ektefelle Elisabeth og barna Thomas, Anne 
Elisabeth og Marit med familier.

Vi lyser fred over Hjalmars gode minne.

På vegne av «Doktorklubben»

TORE GUDE

i Bergen i 1954. Etter gjennomført turnus  
og militærtjeneste startet han sin karriere  
i psykiatrien, som han viet hele sitt yrkes-
aktive liv til.

Hjalmar fullførte voksenpsykiatrisk spe-
sialistutdanning i Norge, før utferdstrangen 
nok en gang førte ham av sted, denne gan-
gen til Sverige. Der ble han både psykoanaly-
tiker og spesialist i barne- og ungdomspsy-
kiatri. Da han kom hjem til Norge på begyn-
nelsen av 1970-tallet, ble han ansatt som 
spesiallege i psykoterapi ved universitetets 
psykiatriske klinikk på Vinderen, med psy-
koterapiveiledning som hovedoppgave. 
Samtidig etablerte han seg som praktise-
rende psykoterapeut i Oslo.

Hans faglige interessefelt var psykodyna-
misk psykoterapi og psykoanalyse. Han var 
en fremtredende fagperson innenfor dette 
feltet, bl.a. som leder av Norsk psykoanaly-
tisk forening. På den tiden var det viktig for 
det psykoanalytiske miljøet i Norge å oppnå 
anerkjennelse gjennom tilknytning til det 
internasjonale miljøet, noe Hjalmar med sin 
faglige tyngde bidro til.
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ANNE MAR GA RET  
SVE STAD

Anne Sve stad ble født 2. ju le dag 1953 og døde 
11. juni 2018. Hun ble 64 år gam mel.

Hun tok me di sinsk em bets eksa men i 1981 
og var spe sia list i både psy kia tri og barne-  
og ung doms psy kia tri. Hun var ut dan net 
psy ko ana ly ti ker og var med lem av Norsk 
psy ko ana ly tisk for en ing og Institutt for 
psy ko te ra pi.

Hun ar bei det som av ta le spe sia list i egen 
prak sis på Ha mar, og had de både barn og 
voks ne som pa si en ter. Hun var en av ytt erst 
få i sitt dis trikt som gav barn og unge til bud 
om lang va rig psy ko te ra peu tisk be hand ling. 
Det var vik tig for hen ne å hol de seg fag lig 
opp da tert, og hun var iv rig i å søke fag lig 
sam ar beid med and re.

nær venn og kol le ga. Vi ar bei det sam men på 
San de rud sy ke hus som unge le ger, ut dan net 
oss vi de re i psy ko te ra pi/psy ko ana ly se, og  
det var av stor ver di for oss å kun ne dis ku -
tere fag li ge spørs mål med en vi var så tryg ge 
på. Vi reis te på fle re kon fe ran ser sam men  
og had de det all tid hyg ge lig.

Anne var syk i tre og et halvt år, og hun 
skjøn te at hun ikke kun ne bli frisk. Tross 
smer ter og pla ger hå pet hun li ke vel å få leve 
en god stund til. Hun grei de å være noe på 
job ben helt fram til like over pås ke. Da inn så 
hun med tungt hjer te at hun mått e av vik le 
prak si sen sin.

Våre tan ker går til Øy vind og søn ne ne 
Er lend og Jør und. De stod sam men med 
hen ne i hele syk doms pe ri oden.

Vi sør ger over Anne. Vi er takk nem li ge for 
et varmt og tro fast venn skap og man ge gode 
min ner.

AASE HYL LAND, TOR MOD KNUTSEN

Vi traff Anne på me di sin stu di et i Oslo  
i 1974. Hun var so si al, all tid blid og venn lig. 
Hun pas set godt inn i det sam funns en ga-
sjer te stu dent mil jø et på 70-tal let, hvor hun 
bl.a. del tok ak tivt i me di sin stu den te nes 
tids skrift Æsculap. Hun had de også til lits-
verv i stu dent or ga ni sa sjo ner.

Anne var glad i men nes ker og møtt e 
 and re på en hjer te lig og åpen måte. Hun  
var gjest fri og om sorgs full, og had de et  
stort fø lel ses mes sig en ga sje ment for and re.

Anne els ket om rå det hun kom fra, og  
hun var ak tivt med på det som skjed de på 
Ha mar og om egn. Hun had de en ut pre get 
es te tisk sans, ble glad av å opp le ve vak re 
ting og var far ge rik i seg selv.

At hun var så trygt for ank ret i sitt eget 
mil jø, var nok med på å for me hen nes åpen-
het over for det nye og frem me de. Hun var 
glad i å treff e men nes ker fra and re land og 
kul tu rer.

Vi had de gle den av å ha Anne både som 

INGE BJØRN BREKKE

Vår gode kollega professor dr.med. Inge 
Bjørn Brekke døde etter en kort tids sykdom 
den 1. juli, snart 80 år gammel. Han var født 
27. august 1938 i Hareid, tok artium i Volda 
og studerte medisin i Marburg i Tyskland 
med eksamen i 1965.

Etter turnustjeneste på Mosjøen sykehus 
og Selje distrikt drev Inge privatpraksis på 
Nesodden fra 1969 til 1971.

Inges kirurgiske karriere startet på Lege-
vakten i Oslo, Martina Hansens Hospital og 
Sentralsykehuset i Tønsberg. I 1976 ble han 
ansatt ved kirurgisk avdeling B på Rikshospi-
talet. Året etter startet han et forsknings-
arbeid ved Institutt for kirurgisk forskning 
på Rikshospitalet, hvor han utførte pancrea-
transplantasjon på rotter. Arbeidet, som 
besto i å studere langtidseffekten av okklu-
sjon av pancreasgangen på insulinproduk-
sjonen, ble godkjent som en del av den 

ledelse ble transplantasjonsaktiviteten 
betydelig utvidet. Han introduserte forbe-
dret kirurgisk teknikk for levertransplanta-
sjon som reduserte komplikasjonsrisiko og 
bedret resultatene. Hans innsats var avgjø-
rende for at Rikshospitalet ble et ledende 
senter for transplantasjon til det beste for 
meget syke pasienter.

Inge ledet det viktige arbeidet med organ-
donasjon i Norsk ressursgruppe for organ-
donasjon (NOROD) i mange år og tok del 
i det nordiske samarbeidet som styremed-
lem i Scandiatransplant i årene 1993�–�99.

Vi minnes Inge som et godt menneske 
som alltid stilte opp for pasientene. Våre 
tanker går nå til hans kone Marit, barna 
Katrine, Inge, Helene og Cornelia og deres 
familier. Vi lyser fred over Inges minne.

På vegne av tidligere kolleger

DAGFINN ALBRECHTSEN, ØYSTEIN H.   
BENTDAL, ANSTEIN BERGAN, ARNT   
JAKOBSEN, PÅL-DAG LINE, PER F. PFEFFER, 
GUNNAR SØDAL

medisinske doktorgraden ved Universitetet 
i Oslo i 1983.

Inges eksperimentelle pionerarbeid, som 
krevet svært avansert mikrokirurgisk tek-
nikk, ledet til etableringen av nasjonale kurs 
i mikrokirurgi som har vært av stor betyd-
ning for utdanning av kirurger i Norge.

Nyretransplantasjonsvirksomheten  
i Norge som stadig vokste, ble under davæ-
rende sjef, professor Audun Flatmark, sen-
tralisert til kirurgisk avdeling B i 1983. Inge 
ble ansatt som overlege ved avdelingen 
samme år. Hans hovedinteresse var pan-
creastransplantasjon hos pasienter med 
diabetes som hadde fått senkomplikasjoner 
i form av uremi. Det året gjennomførte han 
Norges første pankreastransplantasjon 
kombinert med samtidig nyretransplanta-
sjon, som har satt standard for mange. Riks-
hospitalet var i mange år det 4. største sen-
ter for pancreastransplantasjon i verden.

Inge var en svært dyktig kirurg og forsker. 
Inge ble seksjonsoverlege for transplanta-
sjon i 1995 og professor i 2001. Under hans 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.
no enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller i 
fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.
no. Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

Legejobber

Foto: Thinkstock

24
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Profilannonser, Kommunale legestillinger, Allmennmedisin  LEGEJOBBER

PROFILANNONSER

Helse Sør-Øst RHF 

Ledige avtalehjemler i Helse Sør-Øst 
• 100 % avtalehjemme i medisinsk oftalmologi lokalisert til Valdres 
• 80 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri lokalisert til Oslo
• 60 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øre-nese-halssykdommer lokalisert til Oslo
• 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i medisinsk oftalmologi lokalisert til Oslo
• 40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i indremedisin/lungesykdommer lokalisert til Sandvika
• 20 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer/generell oftalmologi lokalisert til Tønsberg
• 20 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i gynekologi lokalisert til Moss
Fullstendige stillingsannonser og elektronisk søknadsskjema finner du på 
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder. Helse Sør-Øst sin visjon er gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.  

KOMMUNALE LEGESTILLINGER ALLMENNMEDISIN

fr
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Mer om kommunen finner du på: www.enebakk.kommune.no

Enebakk kommune
Enebakk kommunes visjon "Mulighetenes Enebakk" skal understøtte
vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til
våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot
køen og har ca. 10 600 innbyggere. Enebakk kommune er en
spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme
arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 550
årsverk. 

KOMMUNEOVERLEGE 
- Kommunalt ansatt i 50 % fast stilling - 2. gangs utlysning

Enebakk kommune har ledig stilling som Kommuneoverlege. 

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for
kommuneledelsen. I Enebakk kommune er vi nå inne i en
spennende utvikling som handler om å utvikle
tjenesteproduksjonen slik at den kan levere på bestillingene i
reformer og ift. forventede konsekvenser av endringer i
demografien. 

Fullstendig utlysning: www.enebakk.kommune.no. 

For opplysninger om stillingen, ta kontakt med kommunalsjef
Helse- og omsorg Kenneth Johannessen tlf. 482 67 503 eller 
e-post kenneth.andre.johannessen@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 09.10.2018

Helse- og omsorgsavdelingen

95
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LEGEJOBBER  Allmennmedisn, Arbeidsmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Hjertesykdommer

ID 1242 Fastlege v/Legehuset AS, Hokksund.

Fastlegehjemmel med listestørrelse 1250 pas. blir ledig for 
overtagelse 01.03.19 inkludert overtagelse av 1/6 av  
eiendommen Legehuset AS, hvorfra praksisen blir drevet.

For fullstendig utlysningstekst se www.ovre-eiker.kommune 
under ledige stillinger. vi ber om at søkere benytter vår  
elektroniske skjermdialog

Søknadsfrist: 12.10.18

ARBEIDSMEDISIN

Vi søker etter overlege til fast stilling ved  
behandlingsseksjonen Bjerketun, Barne- og ungdom-
spsykiatrisk avdeling.

For fullstendig utlysningstekst, se: www.legejobber.no

Søknadsfrist: 7.10.2018

BUPA Ungdomsseksjonen,  
Bjerketun

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF søker:

20 % avtalehjemmel i gynekologi lokalisert til
Moss
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor».
Vi skal yte helsetjenester basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.
Hovedoppgaven er å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten i regionen.
Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak eid av Helse
Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord RHF har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55
medarbeidere er lokalisert i Bodø.

20 % senioravtale for spesialist
i kardiologi i Harstad
Vi har ledig en spennende senioravtale i Harstad, byen hvor nord‐
og sørgående Hurtigrute møtes hver morgen. Harstadregionen er
rik på natur‐ og friluftsopplevelser.

Avtalen er en del av kardiolog Kurt A. Hofsøy sin senioravtale.
Avtalens størrelse er i utgangspunktet 20 %, men større 
delhjemmel kan avtales med senior. Ved full overtakelse utvides til
100 %. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller 
Stian Wik Rasmussen, rådgiver, tlf. 909 94 180

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 21. oktober 2018
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HJERTESYKDOMMER
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Ortopedisk kirurgi  LEGEJOBBER

ORTOPEDISK KIRURGI
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LEGEJOBBER  Nyresykdommer, Patologi, Psykiatri

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk 
laboratorium. Vi leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk 
biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. 
Laboratorievirksomheten er Norges største med i overkant av 
400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har 
prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver vi 
prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord og 
Bergen. Vi har også startet opp virksomhet i Sverige. Laboratoriet er 
akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til 
ISO 13485 og ISO 14001.

Overlege - Spesialist i Patologi
Stillingen vil inngå i patologifaglig team, sammen med 
avdelingens øvrige fast ansatte patologer, for å ivareta 
avdelingens histologi- og cytologidiagnostikk. Patologene 
skal videre tilrettelegge for en høy faglig standard og 
utvikling, i nært samarbeid med avdelingsleder, teamledere 
og øvrig fagpersonell for hhv. histologi og cytologi. 
Patologivirksomheten er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 
15189, fra teknisk fremføring t.o.m. diagnostikk, siden 2015.

Fürst kan tilby en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, 
sterkt fagmiljø og utviklingsmuligheter. 

For fullstendig utlysning se: www.furst.no

Søknadsfrist: 05.10.18. 
Send gjerne søknad på e-post til vcreiling@furst.no

Kontaktperson: 
HR-direktør Vibeke C. Reiling tlf. 22 90 95 00

PATOLOGI

OVERLEGE
� BDPS POLIKLINIKK 2, PSYKISK HELSE OG RUS 
Ref.nr. 3902004476 Søknadsfrist: 28. september 2018

100 % fast stilling.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst 
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no fr
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Klinikk for psykisk helse og rus

Overlege / psykiater
Vi har ledig 100 % fast stilling ved avd. for sykehuspsykiatri
Nordmøre og Romsdal ‐ Seksjon for akutt psykisk helse Hjelset.
Søknadsfrist: 15. oktober 2018.  Ref. nr.: 2018/4258.

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-mr.no
- der du òg �inn fullstendig utlysningstekst. 
Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

Helse Sør-Øst RHF søker:

50 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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Helse Sør-Øst RHF søker:

80 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri
lokalisert til Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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PSYKIATRINYRESYKDOMMER
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Rus og avhengighetsmedisin, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer  LEGEJOBBER

Blå Kors Lade Behandlingssenter Trondheim (LBS) driver  
tverrfaglig spesialisert behandling av mennesker med  
rusrelaterte problemer. Virksomheten har et bredt sammensatt 
og høyt kompetent fagmiljø med ca.165 ansatte. Vi har totalt 
7,2 legeårsverk på Blå Kors Lade Behandlingssenter og  
er godkjent utdanningsinstitusjon. 

Avrusningsavdelingen søker:

Psykiater/spesialist 
i Rus- og avhengighetsmedisin
• 100 % fast stilling ledig fom. 01.11.18,  
 tiltredelse etter avtale.

Kontaktpersoner:  
Avdelingsleder Håkon Blomstrøm, tlf. 73 84 85 00/  
952 63 356, e-post hakon.blomstrom@ladebs.no  
eller overlege Mari Tvervåg Solbakken, tlf. 73 84 85 00.

Fullstendig utlysning og nærmere informasjon om  
Blå Kors Lade Behandlingssenter finner du på  
jobbnorge.no samt www.ladebs.no.  
Vi ønsker elektronisk søknad via www.jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 02.10.18

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. Jo
bb

no
rg

e.
no

RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN

Helse Sør-Øst RHF søker:

60 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer
lokalisert til Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus
som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk
spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN lokalsykehus for
Troms og deler av Nordland. Foretaket har 6000 ansatte.
Virksomheten skal bygge på kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. 

Overlege ørenesehalssykdommer 
Spesialistpoliklinikken Harstad 
Vi har ledig to faste 100% stillinger ved UNN Harstad. Hvis dette
høres interessant ut, og du i tillegg er ØNH‐spesialist, vil vi gjerne
høre fra deg!

Nærmere opplysninger:
• Seksjonsleder Martin Gustafsson, tlf. (+47) 77 01 52 73
• Avdelingsoverlege Torgrim Fuhr, tlf. (+47) 77 62 80 59

Søknadsfrist: 5. oktober 2018

Fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema
�innes på www.unn.no/jobb

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!
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Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor».
Vi skal yte helsetjenester basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.
Hovedoppgaven er å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten i regionen.
Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak eid av Helse
Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord RHF har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55
medarbeidere er lokalisert i Bodø.

50 % senioravtale for spesialist
i øyesykdommer i Tromsø
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest
spennende byer, Tromsø. Avtalen er en del av Erik Widerøe sin
senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %. 

Driftsavtalen er samlokalisert med en annen øyelege ved
Øyelegesenteret i Tromsø, avdeling Sentrum. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Stian
Wik Rasmussen, rådgiver, tlf. 909 94 180

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 21. oktober 2018
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ØYESYKDOMMER
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond

Helse Sør-Øst RHF søker:

20 % avtalehjemmel i øyesykdommer / 
generell oftalmologi lokalisert til Tønsberg
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i
medisinsk oftalmolog lokalisert til Valdres

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

FORSKNINGSMIDLER FRA NORM
Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 
lyser ut midler til forskning med følgende formål: 
• kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober 
• fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober  
• fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse 

av resistens
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås fra NORM webside https://
unn.no/forskningsmidler-fra-norm
Søknadsfrist 1. oktober 2018.

Karla og Arne Oddmars 
Medisinske fond

Avkastning av Karla og Arne Oddmars  
Medisinske fond skal benyttes til fremme av 
vitenskapelig  
arbeide og forskning innenfor fordøyelsessyk-
dommer ved universitetene i Bergen og Oslo. 

Tildeling for 2019 skal skje til leger knyttet til 
slik virksomhet ved Universitetet i Bergen. Det 
skal tildeles stipendier til aktuelle forsknings-
prosjekter innen fordøyelsessykdommer. 

Til utdeling i år totalt kr. 46.000,-.

til: Fondsutvalget «Karla og Arne Oddmars 
Medisinske fond» ved leder professor Odd 
Helge Gilja, Haukeland Universitetssykehus, 
e-post: odd.gilja@uib.no 

innen 15. desember 2018.

Legeforeningens legat for leger 
og deres etterlatte som har  
kommet i uforskyldt nød

Fra legatets avkastning kan det årlig deles 
ut midler for å avhjelpe uforskyldt nød 
blant leger og deres etterlatte. 

Søknader skal vurderes med tanke på behovet for støtte 
til leger og deres etterlatte som uforskyldt har havnet  
i økonomisk nød. 

Det skal spesielt vektlegges situasjoner der utilstrekke-
ligheter i samfunnets støtteordninger har gitt et urimelig 
resultat for søkeren.

I første omgang er det tilstrekkelig å vedlegge kopi av 
ligningsattest ved søknad om midler. 

Det kan evt være behov for å be om ytterligere doku-
mentasjon ved vurdering av søknaden.

Søknad kan sendes innen 15. oktober 2018  
til Legeforeningen ved Tone Houge Holter,  
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
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To nye år

Jeg har le det Le ge for en in gen i tre 
år. Vi har opp nådd his to ris ke seire 
og lan det vik ti ge av ta ler – ikke bare 
for le ger, men for alle ar beids ta ke re. 
Job ben er ikke fer dig; jeg har mer jeg 
vil ut ret te.

Det har vært tre spen nen de år der for en in-
gen har vært ut ford ret fra man ge hold – og 
selv har ut ford ret. Men hardt ar beid har gitt 
re sul ta ter. Vi har job bet knall hardt for sy ke-
hus le gers ar beids tids vern og ar beids mil jø. 
En svært vel lyk ket streik og ett er føl gen de 
av ta le har styr ket for hol de ne for nors ke 
le ger. Ar bei det med gjen opp rett ing av til lits-
for hol det mel lom ar beids gi ver si den og 
le ge ne har bare så vidt kom met i gang.

Vi står midt i en kri se ram met fast le ge - 
ord ning. Ett er sterkt på trykk fra Le ge for- 
 en in gen er tre parts sam ar bei det gjen opp - 
rett et. Kri sen er be skre vet fra fast le ge kon tor 
over hele lan det. Sam men har vi end ret 
virkelighetsforståelen i Stor tin get og re gje-
rings kon to re ne. Fast le ge ord nin gen er i fare 
og tren ger hand le kraft både for å opp nå 
sta bi li se ring og for å sik re re krutt e ring.

Den nye spe sia list ut dan nin gen skal im ple-
men te res. Kva li te ten strek kes mel lom res-
surs man gel og eff ek ti vi se rings krav. Fag kol - 
le gi et har gjort en for mi da bel inn sats gjen-
nom spe sia li tets ko mi te ene. Le ge for en in gen 
skal fort satt være en vakt bik kje uav hen gig 
av myn dig he ter og sy ke hus drift. Pa si en te ne 
skal møte høy kom pe ten te le ger. Det tren ger 
sy ke hu se ne. Det tren ger kom mu ne ne. Og 
det tren ger med lem me ne våre. Le ge for en in-
gen har bred den og kom pe tan sen som gjør 
at vår fag li ge stem me er ett er spurt. Den ne 
fag li ge stem men skal styr kes gjen nom den 
nye fag ak sen.

Den off ent li ge hel se tje nes ten er un der 
sterkt press, med sto re mang ler i sty rings- 
 sy stem og res sur ser. Me di sinsk og tek no lo-

gisk ut vik ling gjør at vi frem over vil stå 
over for enda hyp pi ge re og av gjø ren de vei-
valg i frem ti dens pa si entt il bud. Nors ke le ger 
har all tid vært gode til å ten ke nytt. Vi le ger 
må være i fø rer se tet når mor gen da gens 
hel se tje nes te skal for mes.

Et sta bilt og trygt ar beids mil jø er en suk-
sess fak tor for å opp nå vel lyk ke de end rin ger. 
Un der sø kel ser fra hele hel se tje nes ten vi ser 
at vi som job ber der er en ga sjer te, men 
be kym ret for frem ti den. Flas ke hal ser i sy ste-
met er i ferd med å ska pe frykt hos ny ut dan-
ne de for ikke å få den før s te le ge job ben. Alle 
ge ne ra sjo ner av le ger – fra stu den te ne våre 
til se ni o re ne – må få opp le ve et mang fol dig 
ar beids mar ked med sta bi le ram mer og rom 
for kom pe tan se ut vik ling og kar rie re gjen-
nom hele yr kes li vet. Tryg ge le ger er gode 
le ger.

Forening er et flott be grep. Jeg le der en 
le ge for en ing som for e ner alle le ger, helt  
fra de er stu den ter. Le ge for en in gens styr ke 
lig ger i dett e mang fol det. Men ikke mang - 
fol det ale ne. Styr ken lig ger også i fel les - 
ska pet.

Jeg har de fi nert det som min jobb å sør ge 
for at den ne for en in gen står godt og sam let 
over for de ut ford rin ge ne som kom mer. 
Dett e kan bare opp nås ved å gi rom for  
in ter ne dis ku sjo ner og pro ses ser, be ar bei de 
po si sjo ner og jobbe sam let mot et fel les mål. 
Det er slik vi blir slag kraf ti ge.

Jeg ønsker å fortsette å lede denne fantas-
tiske foreningen i dette arbeidet de neste to 
årene. Det er der for jeg har be stemt meg for 
å stil le til valg på nytt i 2019.
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Le ge for en in gen har si den 2004 hatt et sam ar beid med den ki ne sis ke psy kia tri-
for en ing om etikk og men nes ke ret tig he ter i psy kia tri en. Sam ar bei det er fi nan-
si ert av Uten riks de par te men tet.

Psy kia tri i Kina

ming, og også psy kisk syke. Be slut nin gen 
om be hand ling, spe si elt om det ville kre ve 
inn leg gel se, ble tatt av fa mi lie med lem mer, 
ikke pa si en ten selv el ler le gen. Når til bu det 
om be hand ling for lett e re psy kis ke li del ser 
nå har økt, har fle re søkt be hand ling fri vil-
lig. Pa si en ter med al vor lig psy kisk syk dom 
som kre ver inn leg gel se i sy ke hus, blir fort-
satt tvangs inn lagt av fa mi lie med lem mer. 
Det vil ta lang tid å end re hold nin ge ne til  
at psy kia trisk be hand ling skal være ba sert 
på fri vil lig het. Fri vil lig het kan også bli en 
byr de for fa mi li en. Den er an svar lig å ta vare 
på pa si en ten i lo kal sam fun net, og er også 
an svar lig for pa si en tens hand lin ger.

Med en na sjo nal lov om psy kisk hel se - 
vern øns ker Kina å opp nå en mest mu lig  
lik prak sis over hele lan det, sær lig når det 
gjel der bruk av tvang. For at tvang skal  
kun ne an ven des kre ver lo ven at pa si en ten 
må være dia gnos ti sert med en al vor lig psy-
kia trisk li del se og til fare for seg selv el ler 
and re. Dia gno sen må være stilt av kva li fi sert 
psy kia ter. Er pa si en ten bare til fare for seg 
selv, må fa mi li en fort satt sam tyk ke til 
tvangs inn leg gel se.

Styr ke de lo ka le hel se tje nes te ne
Kina har tre ty per psy kia tris ke sy ke hus.  
De or di næ re, som det er flest av, hø rer  
inn un der hel se de par te men tet. Dis se sy ke - 
hu se ne kre ver egen be ta ling som kan dek kes 
av en for sik ring, en ten pri vat el ler gjen nom 
ar beids gi ver, el ler ved at fa mi li en må be ta le. 

Fa mi li en må der for ved de fles te inn leg gel-
ser fort satt sam tyk ke til at pa si en ten blir 
inn lagt. I til legg til dis se sy ke hu se ne dri ver 
so sial de par te men tet egne sy ke hus for hjem-
lø se og per so ner uten mid ler til å be ta le.

Den sis te ka te go ri en sy ke hus er de så kal te 
Ankang. Dis se er un der lagt de par te men tet 
for off ent lig sik ker het (De part ment for 
Pub lic Se cu ri ty). Inn til for få år si den var  
det et tjue tall Ankang i hele Kina, men det er 
byg get fle re de sis te åre ne. Dis se sy ke hu se ne 
er ment for psy kia tris ke pa si en ter som har 
be gått al vor li ge for bry tel ser som mord og 
lik nen de.

Prø ve pro sjekt 686
Ett er ut brud det av SARS i 2003 be slutt et 
ki ne sis ke myn dig he ter å gjen opp byg ge  
og styr ke den off ent li ge hel se sek to ren  
som had de vært un der fi nan si ert gjen nom  
man ge år (2). Dett e gjaldt pri mært smitt-
som me syk dom mer, men al vor lig psy kisk 
li del se kom også med i sat sin gen. Må let var 
å ut vik le et psy kia trisk hel se til bud på lo kalt 
nivå og bedre sam ar beid mel lom sy ke hus-
sek to ren og lo ka le hel se til bud.

Psy kia tri en i Kina var i ho ved sak lagt til 
sto re sen tra le sy ke hus. Pro sjek tet fikk nav-
net 686 ett er stør rel sen på be vilg nin gen 
som var 686 mil li o ner ren min bi (829 000 US 
dol lar). Det ble satt opp 60 prø ve pro sjek ter, 
ett i by om rå de og ett i dis trikt i 30 pro vin - 
ser. Hvert av dis se mått e ha et be folk nings-
grunn lag på mi ni mum 400 000 inn byg ge re. 

Til nå har ca. 800 ki ne sisk hel se per so nell 
vært gjen nom pro gram met som be står av 
tre sam lin ger over en pe ri ode på tre år. 
Sen tra le te ma er har blant an net vært tvang, 
pa si ent rett ig he ter, in for mert sam tyk ke, 
in ter na sjo na le kon ven sjo ner og de kla ra - 
sjo ner om men nes ke rett ig he ter i psy kia - 
tri en, psy kia tri ens his to rie og etis ke di lem-
ma er. Sam lin ge ne har gått over to da ger 
med inn legg i ple num og dis ku sjo ner med 
ut gangs punkt i pa si ent his to ri er som del - 
ta ker ne har sendt inn på for hånd. Man ge 
nors ke le ger og psy kia te re og and re eks per-
ter har bi dratt fag lig på sam lin ge ne. Vi har 
opp levd et åpent og in klu de ren de kli ma 
med rom for uli ke me nin ger.

Na sjo nal lov om psy kisk hel se vern
Den na sjo na le lo ven om psy kisk hel se vern 
har vært tema på alle sam lin ge ne. Kina fikk 
sin før s te na sjo na le lov i 2013. Dett e var et 
stort fram skritt for psy kia tri en i Kina. De 
før s te ut kas te ne til lo ven ble på be gynt al le-
re de i 1985. I åre ne før den na sjo na le lo ven 
ble ved tatt, fan tes det lo ver om psy kisk 
hel se vern i noen av de stør re by ene og re gi o-
ne ne. Bei jing, Nanj ing og Shang hai had de 
for eks em pel sine egne psy kia tri lo ver. Dis se 
dan net møns ter for den na sjo na le lo ven. 
Den mest kon tro ver si el le end rin gen i lo ven 
fra tid li ge re prak sis er at psy kia trisk be hand-
ling i ho ved sak skal være fri vil lig (1).

Tra di sjo nelt har fa mi li e ne hatt an svar for 
fa mi lie med lem mer med funk sjons hem-
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at et hel se ve sen der alle har lik til gang  
uan sett bak grunn, bi drar til sta bi li tet i et 
sam funn.

Vårt inn trykk gjen nom mer enn ti års 
sam ar beid er at le ge ne som ar bei der i psy-
kia tri en i Kina har et fag lig og etisk en ga sje-
ment for å bedre be hand lin gen av psy kia-
tris ke pa si en ter og styr ke de res rett ig he ter.

BJØRN OS CAR HOF TVEDT
bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

ELI NE THOR LEIFS SON
eline@thorleifsson.com
Oslo kom mu ne

LIT TE RA TUR
1 Phil lips MR, Chen H, Diesfeld K Xie B, Cheng HG, 

Mellsop G Liu X. Chi na’s new men tal health law: 
Reframing In vol un tary Treat ment. Am J Psy chi a try 
2013; 170: 588�-�91.  ajp.psychiatryonline.org.

2 Ma H. In teg ra ti on of hos pi tal and com mu ni ty 
ser vi ces-the 686 Pro ject – is a cru cial com po nent 
in the re form of Chi na’s men tal health ser vi ces. 
Shang hai Arch Psy chi a try 2012; 24: 172�–�4. 

3 The Economist. Chi na wakes up to its men tal-
health pro blems. https://www.economist.com/
chi na/2017/01/28/chi na-wakes-up-to-its-men tal-
health-pro blems

Pro sjek te ne vis te raskt gode re sul ta ter.  
Psy kisk syke som tid li ge re had de vært in ne - 
sper ret av sine fa mi li er, fikk nå til gang på 
be hand ling lo kalt med gra tis me di si ner  
og opp føl ging. Myn dig he te ne har ut vi det 
pro gram met med nye be vilg nin ger, og det  
om fatt er nå det mes te av Kina.

686 pro sjek tet har blant an net med ført at 
våre ki ne sis ke sam ar beids part ne re har vist 
in ter es se for or ga ni se rin gen av det nors ke 
hel se ve se net med kom mu ne hel se tje nes te, 
dis trikts psy kiat ris ke sent re og sy ke hus. Sær lig 
har de vært opp tatt av at de fles te pa si en te ne 
med psy kis ke li del ser be hand les i pri mær - 
hel se tje nes ten, noe som både er eff ek tivt og 
bil li ge re enn sy ke hus inn leg gel ser. Un der sine 
stu die tu rer til Norge har de be søkt fast le ge-
prak sis, dis trikts psy kiat risk sen ter og psy kia-
trisk av de ling ved et stør re sy ke hus.

Med en be folk ning på 1,3 mil li ar der må  
Kina pri ori te re ut vik lin gen av pri mær hel se - 
tje nes ten, men det vil ta man ge år før den  
kan være fullt ut vik let. Det er fort satt stor 
man gel på le ger og an net hel se per so nell.  
I 2014 had de lan det 23 000 psy kia te re, dvs. 
1,7 per 100 000 inn byg ge re (3).

Øko no misk ut vik ling – nye re for mer
Kina har de sis te 20 til 30 åre ne opp levd  
en for mi da bel øko no misk vekst. Man ge  

MAOS HJEM: De nors ke eks per te ne har også fått an led ning til å be sø ke Maos hjem. Foto: Bjørn O. Hof tvedt

har klart å kom me seg ut av fatt ig dom,  
men veks ten har vært skjevt for delt. Den  
har i ho ved sak kom met be folk nin gen i kyst - 
om rå de ne og i by ene til gode, mens inn lan-
det og dis trik te ne har blitt hen gen de ett er. 
Dett e har også fått be tyd ning for hel se ve se-
net. Det er sto re for skjel ler mel lom kva li te-
ten på hel se tje nes te ne i by ene og i dis trik- 
 te ne. For å ut vik le en rett fer dig hel se tje nes te 
med lik til gang for alle, må Kina til fø re mer 
res sur ser til om rå der som i dag ikke har  
nytt godt av veks ten. Vårt inn trykk, som vi 
har fått gjen nom våre sam ar beids part ne re, 
hvor av fle re har sen tra le po si sjo ner i ki ne-
sisk psy kia tri, er at det er en vil je hos myn-
dig he te ne til å in ves te re mer i hel se, ikke 
minst for å dem me opp for so si al uro.

Det er ikke uvan lig at hel se in sti tu sjo ner 
blir ut satt for vol de li ge hen del ser der som 
be folk nin gen opp le ver seg uri me lig be hand-
let. En ar tik kel pub li sert i Chi na Dai ly i mai 
2014 be skri ver for hol de ne i Wenling, Zhe ji-
ang pro vin sen der en lege var blitt kniv stuk-
ket og drept. To and re var blitt ska det. Den ne 
hen del sen før te til at sy ke hu se ne for bed ret 
sik ker he ten sær lig i mott a ke ne der vol de li ge 
hen del ser of test fore kom mer. De par te men-
tet for off ent lig sik ker het an be fal te også 
sy ke hu se ne å ha tre sik ker hets per so nell per 
100 an satt e. Sli ke og and re hen del ser vi ser  
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Med lems vekst gir økt re pre sen ta sjon

Ro ga land le ge for en ing pas ser te  
ny lig 2 000 med lem mer. Der med 
øker lo kal for en in gens re pre sen ta-
sjon til lands sty ret til to de le ga ter 
fra 2020.

Det var en for nøyd lo kal for en ings le der som 
kun ne for mid le dett e på års mø tet i juni.

God kon takt
Le der Jan Ro bert Johannessen for tal te at 
sty ret har god kon takt til til lits valg te og  
at de ar bei der for å av hol de et år lig møte 
både i sør- og nord fyl ket.

– Vi gjen nom fø rer mø ter med ho ved til lits-
valg te i for bin del se med års mø te ne, og dis se 
har også an led ning til å del ta på Aka de mi-
ker nes lønns kon fe ran se, sa Johannessen og 
un der stre ket at til lits valg te skal kun ne være 
best mu lig opp da tert på ak tu el le for hold.  
Da vil de gjø re en best mu lig jobb.

Blant de man ge sa ke ne sty ret be hand ler 
og bru ker res sur ser på, er den fore stå en de 
sy ke hus ut byg gin gen i Stavanger og øko no-
mis ke for hold knytt et til den ne.

– Det er sær lig Over le ge for en in gen og 
Yng re le gers for en ing som «er på den ne 
bal len», men lo kal for en in gen for sø ker  
å støtt e opp med avis inn legg og and re  
til tak, der det er øns ke lig, sa han til et lyd-
hørt års mø te.

Johannessen un der stre ket også i sin inn-
led ning at det er vik tig å få til god sam hand-
ling mel lom ni vå ene i hel se tje nes ten.

– Her i Ro ga land har for en in gen sendt 
brev til sy ke hu set med for slag til løs nin ger.  
I sam ar beids av ta len lig ger en klar ram me 
for dett e, men det er al li ke vel nød ven dig  
å ta opp en kel te punk ter, sa han.

Johannessen for tal te også at de leg ger 
vekt på å ha god kon takt til NAV i Ro ga land.

Konstruktive kontaktmøter
– Gjen nom kon takt mø ter med le del sen har 
vi drøf tet dia log mel din gen i syk mel dings-
løs nin gen. Dett e er kon struk ti ve mø ter hvor 
vi tar opp pro blem stil lin ger som med lem-
me ne opp le ver i sin hver dag. And re pro-
blem stil lin ger for all menn le ge ne er for - 
stå el sen av bruk av takst 701a (prø ve ta king 
til la bo ra to rie un der sø kel se på le gens kon tor 
el ler inn sen ding til me di sinsk la bo ra to- 

 ri um). Dett e har vi sendt brev til Hel se- og 
omsorgsdepartmentet og Hel se Stavanger 
HF om, sa han.

Sty ret ser det også som svært gle de lig  
at re gi on ut valg Vest er gjen opp rett et med 
Jan ne Bethu el sen fra Stavanger uni ver si tets-
sy ke hus som le der.

Ro ga land le ge for en ing har godt be søk te 
med lems mø ter. Det var stor in ter es se både 
for te ma et «Drift av le ge kon tor» og «Trøn der-
opp rø ret kom mer til Ro ga land». Det er høy 
ak ti vi tet i for en in gen og en vel fun ge ren de 
kurs ko mi té ar ran ger te 15 kurs i 2017.

«En får værra som en er  
da’n itte vart som en sku»
Slik opp sum mer te le der for Hel se tje nes ten 
for le ger i Ro ga land, Ter je Ve vat ne, ar bei det  
i støtt e grup pen da han re de gjor de for års-
mø tet. Støtt e grup pen til sva rer støttelegeord-
ningen i and re fyl ker. Ve vat ne har vært ak tiv 
i dett e ar bei det si den 1997.

– Det er et øken de be hov for oss. Vi hjel per 
ut fra den for ut set nin gen at vi er bare kol le-
g er, ikke le ger, og vi har ut vi det taus hets-
plikt, sa han.

Ve vat ne opp le ver et opp sving i an tall 
hen ven del ser hver gang han hol der fore-
drag på sy ke hu se ne. Han trakk frem at  
man ge av hen ven del se ne til støtt e grup pen 

gjel der psy kisk syk dom, sær lig kom bi na sjo-
nen rus og psy kia tri, mens det der imot er 
lite av rene rus pro blem stil lin ger. De do mi-
ne ren de te ma ene er pro ble mer i job ben; 
sær lig for hol det til le del sen og sam ar beids-
ut ford rin ger.

Noen gan ger trek kes grup pen inn i forsk-
nings re la ter te pro blem stil lin ger og prin - 
sip per.

– Vi har er fart at si tua sjo ner har blitt opp-
levd så al vor li ge at le ger har slutt et i job ben 
og reist til ut lan det, ett er sli ke epi so der,  
sa han.

Stort behov
Ve vat ne for tal te at de er der for le ger som 
opp le ver kla ge sa ker, og at de sær lig støtt er  
i al vor li ge kla ge sa ker. Dis se sa ke ne re pre - 
sen te rer ofte dype tra ge di er hvor le gen kan 
mis te job ben og nett ver ket sitt sam ti dig.  
Da er det et stort be hov for støtt e grup pen.

– Når jeg har job bet med dett e len ge, gjør 
man seg jo noen tan ker rundt pro blem stil-
lin ge ne, og Ole Ivars’ tekst opp sum me rer 
mye av det som er vik tig å for mid le ved det  
å være støtt e kol le ga, nem lig «En får værra 
som en er da’n itte vart som en sku».

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

STØT TE GRUP PENS VIRK SOM HET BILR STA DIG VIK TI GE RE. Ter je Ve vat ne, le der for Hel se tje nes ten for le ger i Ro ga land.  
Foto: Heidunn S. Nord tveit
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Radiologforeningen på of fen si ven i kam pan jen  
«Gjør klo ke valg»

Norsk ra dio lo gisk for en ing vil re du-
se re bru ken av un der sø kel ser som 
ikke er nyt ti ge for pa si en te ne gjen-
nom dia log mel lom pa si ent og lege.

Det gjør de blant an net ved å gå ak tivt inn  
i «Gjør klo ke valg»-kam pan jen.

– Det vik tig ste med kam pan jen er å spa re 
pa si en ter for ne ga ti ve eff ek ter av unød ven-
di ge ut red nin ger som eks po ne ring for strå-
ling, engs tel se for fals ke po si ti ve funn og 
ube hag og ri si ko for kom pli ka sjo ner ved 
ut red ning av usik re funn på bil led un der - 
sø kel ser, sier nest le der Hel ga Brøg ger  
i Norsk ra dio lo gisk for en ing.

Med ut gangs punkt i an be fa lin ger fra 
til sva ren de kam pan jer un der be teg nel sen 
Choosing Wise ly i and re land, har for en in-
gen kom met frem til seks an be fa lin ger som 
er vur dert som me get godt do ku men ter te 
og vel eg net for nors ke for hold. Dis se er 
gjort kjent for alle med lem me ne. Brøg ger 
for tel ler at det lig ger et om fatt en de ar beid  
i for en in gen og un der for en in ge ne, samt 
kon takt til ni be rør te fag me di sins ke for en in-
ger, for å kom me frem til an be fa lin ge ne.

Flas ke hals
Pro blem stil lin gen rundt over dia gnos tikk er 
spe si elt vik tig i ra dio lo gi. Veks ten i bruk av 
bil de dia gnos tis ke tje nes ter er eksponensiell 
og stør re enn veks ten i bruk av me di sins ke 
tje nes ter for øv rig. Man ge ste der er de bil de-
dia gnos tis ke av de lin ge ne blitt en flas ke hals, 
og det er pro ble mer med å få ut ført og få 
tol ket un der sø kel ser in nen fris ten.

– Vi er helt av hen gi ge av et godt sam spill 
med de hen vi sen de le ge ne og en fag lig 
kon sen sus om hva som skal pri ori te res. 
Dett e er et langt ler ret å ble ke, men det ville 
være en god start å re du se re bru ken av 
un der sø kel ser som be vi se lig ikke er nytt i ge 
og til og med kan være til be last ning for 
pa si en te ne, sier le der av kva li tets ut val get 
Pe ter Lauritzen.

Han un der stre ker at det der for var vik tig  
å være tid lig ute og gå ak tivt inn i «Gjør 
klo ke valg»-kam pan jen, og med god fag lig 
for ank ring for de res an be fa lin ger.

– Det er vik tig for tro ver dig he ten at kam-
pan jen ikke blir opp fatt et som en spa re- 

 kam pan je. Dett e er fag li ge an be fa lin ger for  
å unn gå bruk av dia gnos tis ke tje nes ter som 
ikke er nytt i ge for pa si en te ne, og som kan 
være til be last ning, sier Lauritzen.

Ny tek no lo gi gir ut ford rin ger
Hel ga Brøg ger vi ser til fle re ut ford rin ger 
in nen ra dio lo gi en. En av de sto re ut ford rin-
ge ne er hvor dan de skal ta i bruk nye tek no-
lo gis ke løs nin ger, in klu dert kuns tig in tel - 
li gens, på rik tig måte. Det ra dio lo gis ke  
mil jø et både na sjo nalt og in ter na sjo nalt,  
er opp tatt av dett e pro blem kom plek set.

– Vi me ner at kuns tig in tel li gens vil kun ne 
føre til bedre ut nytt el se av ma skin par ken 
slik at pa si ent grup per som underdiagnosti-
seres, lett e re vil kun ne få til gang til bil de dia-
gnos tikk, sier Brøg ger.

Kuns tig in tel li gens vil kun ne fri gjø re 
radiologtid, som kan an ven des til ana ly ser 
av kom plek se pa si ent ka sus, bedre dia lo gen 
med kli ni ke re i multidisiplinære mø ter som 
kan lede til bedre og mer per son til pas set 
me di sin, samt ut vik ling av mini-in va si ve 
behandllingsmetoder.

– Ra dio lo gi en er en av spe sia li te te ne hvor 
vi tror kuns tig in tel li gens gan ske raskt vil bli 
im ple men tert i van lig kli nisk drift. Men det 
er makt på lig gen de for oss at den ne tek no - 
lo gi en tas i bruk på rik tig måte og til beste 
for pa si en te ne, un der stre ker Brøg ger.

– Men, sier hun – tek no lo gi en må være 

sik ker. Gode sy ste mer for å be skytt e data  
og sik re ro bust over fø ring av data mel lom 
hel se fo re tak, må være på plass.

– Ra dio lo ger har ver di full kunn skap om 
bruk av bil led dia gnos tikk i et pa si ent for løp. 
Vi har både det me di sins ke og det tek no lo-
gis ke per spek ti vet som gir oss mu lig he ten 
til å være ku ra to rer for pa si ent in for ma sjon. 
Vi øns ker å jobbe for at nye tek no lo gis ke 
løs nin ger tar i bruk på rik tig måte, slik at vi 
kan gi rett hel se hjelp til rett tid, sier Brøg ger.

Ka pa si tets svikt ram mer pa si en ter
Pe ter Lauritzen me ner den økte ett er spør se-
len ett er bil de dia gnos tis ke un der sø kel ser 
har med ført en ka pa si tets svikt både når det 
gjel der å få ut ført un der sø kel ser, men sær lig 
med tan ke på å få tol ket dis se.

– Det tar lang tid å ut dan ne ra dio lo ger. 
Øk nin gen i an tall ra dio lo ger un der ut dan-
ning har ikke holdt føl ge med øk nin gen  
i pro duk sjon. Dett e gjør at man ge ser ett er 
and re løs nin ger som for eks em pel out - 
sour cing fra off ent lig til pri vat, fra Norge  
til ut land, el ler jobb glid ning der tolk nings-
opp ga ven gjø res av and re enn ra dio lo ger, 
sier han. Sli ke for slag til løs nin ger er ikke 
ukon tro ver si el le.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Nest le der Hel ga Brøg ger i Norsk ra dio lo gisk for en ing. 
Foto: El len Juul Andersen

Le der av kva li tets ut val get Pe ter Lau ritz sen.  
Foto: Øy stein H. Horgmo, Uni ver si te tet i Oslo
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der for er jeg lege...

En ga sje ment  
og me ning  
i le ge job ben

Job ben som lege er ofte en ga sje ren de og 
me nings full. I pe ri oder kan den li ke vel bli 
over vel den de, og det kan være van ske lig 
med ba lan sen mel lom jobb og hjem. Som 
råd gi ver ved Villa Sana har jeg sett hvor vik - 
tig det da kan være å få snakke med noen 
om sin si tua sjon, der opp le vel sen av selv - 
fø lel se og me ning kan være tru et. Vi har vist 
at le ger i stor grad kan nytt ig gjø re seg en 
slik in ter ven sjon.

Le gers ar beids si tua sjon og psy kis ke hel se 
kom i sø ke ly set in ter na sjo nalt på slutt en av 
1980-tal let. Le ge for en in gen be stem te seg  
da for å kart leg ge hvor dan for hol de ne var  
i Norge, ved legekårsundersøkelsen (si den 
LEFO - Legeforskningsinstituttet), og å etab-
le re to fore byg gen de til bud; støttekollega-
ordningen og res surs sen te ret Villa Sana på 
Mod um Bad (fi nan si ert av SOP).

Forsk ning vi ser i øken de grad at le gers 
ar beids for hold har be tyd ning for le gens 
hel se, men også for pa si ent be hand lin gen. 
Le ger ven ter len ge med å søke be hand ling 
for egen del, og tren ger der for lav ters kel til-
bud som er fore byg gen de.

På Villa Sana til bys le ge ne råd giv nings-
sam ta ler over én dag el ler kurs i en uke.  
Villa Sana er 20 år i år, og så langt har ca.  
3 500 le ger be nytt et seg av til bu de ne der.

Ett er å ha job bet i et in di vi du elt per spek-
tiv på Villa Sana i man ge år, er det nå også 
me nings fylt og gi ven de å få lede LEFO der vi 
in ter es se rer oss for både det in di vi du el le og 
det or ga ni sa to ris ke. Vi stu de rer blant an net 
sam men hen ge ne mel lom le gers til freds het 
og ar beids si tua sjon, or ga ni se ring av det 
kli nis ke ar bei det og god pa si ent be hand ling.

KARIN ISAKSSON RØ
PhD, arbeidsmedisiner, Leder av LEFO

Se vi deo in ter vju her: legeforeningen.no/der for

Villa Sana er 20 år

I tjue år har le ger, sy ke plei e re, tann-
le ger og øv ri ge hel se ar bei de re fått 
til bud om kurs og råd giv ning ved 
Res surs sen te ret Villa Sana.

4. sep tem ber ble ju bi le et mar kert med et 
dags se mi nar om ar beids hel se.

– Vi øns ket å sett e sø ke lys på hva vi i dag 
vet om be tyd nin gen av et godt psy ko so si alt 
ar beids mil jø på in di vid-, or ga ni sa sjons- og 
sam funns ni vå, sier le der ved res surs sen te-
ret, psykiater Tron Sva gård.

De ville også dele er fa rin ge ne fra Villa Sana.
– Hå pet er å bi dra til at også and re yr kes-

grup per skal få til gang til litt hjelp i tide,  
sier han.

Engasjerte foredragsholdere
Blant fore drags hol der ne var Ka rin Rø, in sti-
tutt le der ved Le ge for en in gens forsk nings - 
in sti tutt som holdt fore dra get «Hvor for gi 
hjelp til hjel per ne?». (Se Der for-spal ten). 
Pro fes sor Stein Knardahl ved Sta tens  
ar beids mil jø in sti tutt snak ket om be tyd- 
 nin gen av psy ko lo gis ke og so si a le ar beids - 
fak to rer for hel se og fra vær. Øv ri ge inn le de re 
var psy ko log spe sia list Ce ci lie Thor sen ved 
Mod um Bad og Hel se Bergen som holdt 
fore dra get: «Slad re hank skal selv ha bank – 
om vars ling og ar beids hel se» og spe si al - 
psy ko log ved Mod um Bad, Gry Stålsett, som 
bi dro med: «Vei led nin gens nød ven dig het – 
sorte ring, re flek sjon og mu li ge hand lings- 
 al ter na ti ver».

Litt hjelp i tide
Res surs sen te ret Villa Sana som ble etab lert 
ved en sam ar beids av ta le med Le ge for en in-
gen i 1998, til byr fore byg gen de råd giv ning 
og kurs til hel se per so nell. Le ger og sy ke - 
plei e re har be nytt et til bu det si den opp star-
ten. De sis te ti åre ne har også tann le ge ne 
kom met til. I til legg har hjel pe plei e re fått 
kurs og barnevernansatte har fått vei led-
ning. – Aktiviteten er økende, særlig når det 
gjelder parrådgivning, forteller Svagård.

Mer enn 3 500 le ger og 1 500 sy ke plei e re 
har fått hjelp ved Villa Sana si den etab le - 
rin gen i 1998. Må let var å frem me hel se  
og livs kva li tet blant hel se ar bei de re, samt  
å fo re byg ge ut brent het og styr ke be visst - 
he ten om yr kes rol len.

– Villa Sana har fo kus på ar beids hel se, 
fore byg ging av ut brent het og styr king av 
livs kva li tet, sier Sva gård.

Opp sø ker ikke hjelp
Han forteller at leger tra di sjo nelt har vært 
dår li ge til å opp sø ke hjelp. Samtidig viser 
norske og in ter na sjo na le un der sø kel ser at 
de har hyp pi ge re fore komst av de pre sjon, 
selv mords at ferd og tro lig ut brent het enn 
sam men likn ba re grup per. De opp sø ker 
hjel pe ap pa ra tet se ne re og an ta ke lig i mind re 
grad enn and re.

– At de må opp sø ke en kol le ga for å få hjelp, 
kan også være en ters kel. And re igjen er kjen-
ner ikke at de har pro ble mer, sier Sva gård.

Internasjonal oppmerksomhet
Tilbudet på VIlla Sana vekker internasjonal 
oppmerksomhet. Våren 2015 hospiterte to 
danske leger som arbeider for et liknende 
kollegatilbud i Danmark, på kurs.

– Vi har også hatt besøk av et team fra en 
belgisk TV-kanal som besøkte et individual-
kurs og som intervjuet kursholder og 
 ledelse om tilbudet, forteller Svagård.

Programmet som ble vist på belgisk TV, 
medførte besøk av en legerådgiver.

Res surs sen te ret Villa Sana er lo ka li sert på 
Mod um Bad. Det er fi nan si ert av Sy ke hjelp- 
og pen sjons ord nin gen for le ger (SOP) og 
til byr kurs opp hold for le ger som tren ger en 
ten ke pau se og dis tan se til de på kjen nin ger 
som lege li vet gir. 

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FREM MER LIVS KVA LI TET: Villa Sana gir til bud til le ger  
og hel se per so nell som tren ger hjelp og støtt e i kri ser.  
Foto: Villa Sana
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Stopptober 2018 –  
stump røy ken i fel les skap

Hel se di rek to ra tet ut vi der i år kam- 
panjen «Sluttedagen» til «Stopp- 
tober» – En 28-da gers masseopp- 
ford ring om å for sø ke å slut te med 
snus el ler røyk i lø pet av ok to ber 
2018.

«Stopptober» har vært ar ran gert i Eng land 
si den 2012, hvor mer enn én mil li on men-
nes ker har gjort et slutteforsøk dis se åre ne. 
Både Ne der land, New Zealand og Frank ri ke 
har også tatt i bruk kon sep tet.

– Vi vet at røy king er den ri si ko fak to ren 
som fø rer til flest døds fall blant nord menn 
un der 70 år. Hele 800 000 per so ner i Norge 
røy ker dag lig. I til legg har bru ken av snus 
ste get kraf tig de sis te åre ne. Dett e er et tall  
vi vir ke lig øns ker å re du se re, sier le der av 
Norsk for en ing for all menn me di sin (NFA), 
Pett er Bre lin.

Små skritt
Må let med «Stopptober» er å mo ti ve re  
de som røy ker og snu ser til å gjø re et slutte-
forsøk fra 1. ok to ber, og kla re seg gjen nom 
28 da ger. Forsk ning har vist at der som man 
kla rer å kom me gjen nom de før s te 28 da ge ne 
uten røyk el ler snus, har man fem gan ger  
så stor sjan se for å lyk kes i å slutt e for godt.

– Vi vet at det ofte er lett e re å slutt e hvis  
du fø ler du tar del i noe stør re enn deg selv. 
Der for er «Stopptober» en god an led ning til 
å gjø re et slutteforsøk, sier NFA-le de ren.

Han opp ford rer alle kol le g er til å be nytt e 
«Stopptober» når de skal snakke med pa si en-
ter om å slutt e.

– Kam pan jen er en fin an led ning for å ta 
opp te ma et med per so ner man vet tid li ge re 
ikke har øns ket el ler lyk tes med å slutt e, sier 
Bre lin.

Hel se di rek to ra tet vet at man ge sy nes  
det er van ske lig å ten ke at de ald ri mer  
skal røy ke el ler snu se. Der for er Stopptober  

ba sert på at man skal ta små skritt – én dag 
av gan gen – og snart har man klart 28 da ger 
uten røyk.

– Det å sen ke ters ke len for å gjø re et slutte-
forsøk, søke hjelp og støtt e, og be nytt e hjel pe-
mid ler gjen nom de før s te 28 da ge ne vil ska pe 
mu lig het for mest ring av en hver dag uten 
røy king og snu sing, sier Bre lin.

Ulike hjelpemidler
– Alle vil ha god eff ekt av å slutt e, uav hen gig 
av hvor len ge de har holdt på, sier han.

Hel se di rek to ra tet har ut ar bei det fle re 
hjel pe mid ler man kan be nytt e un der et 
slutteforsøk. Dis se kan også be nytt es i sam-
ta le med pa si en te ne.

Se mer in for ma sjon om «Stopptober»  
og de uli ke hjel pe mid le ne på Hel se di rek to-
ra tets nett si der: https://helsedirektoratet.no/
folkehelse/tobakk-royk-og-snus/kampanjer- 
informasjonsmateriell-historie-om-royk-og-snus.

Se også: https://helsenorge.no/ 
rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/

Du fin ner også gode tips og mer in for ma-
sjon på slutta.no.

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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