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Frostskader
Selv milde frostskader kan
gi kroniske helseplager
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Registrering av postoperative
infeksjoner er forebygging

Påvirkbare risikofaktorer
for frontotemporal demens?
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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 publiserte 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 undervisning og gir knagger for hukommelsen.
I dette nummer av Tidsskriftet presenterer vi vår nye fagfellevurderte sjanger «Kort kasuistikk». Den skiller seg fra vår andre kasuistikksjanger, «Noe å lære av», ved at den er kortere. Også oppbygningen 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 generelle. Det gjelder like mye i dag som for 3 000 år siden.

LES I DETTE NUMMERET
Frostskader i Forsvaret
Mange pådrar seg frostskader under tjenestegjøring i Forsvaret. Av rundt 400 personer 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 frostskader, dvs. skader som oppstår ved temperaturer under vevets frysepunkt; kuldeskader, som utvikles når hud perifert på ekstremiteter over tid blir eksponert for høy fuktighet og lav temperatur; og hypotermi, som
er deﬁnert som en senkning av kroppens
kjernetemperatur til under 35 °C.

Postoperative infeksjoner
Rundt 4 % av pasientene som ble registrert
i overvåkningssystemet for større operasjoner i 2016, utviklet en postoperativ infeksjon
i operasjonsområdet innen 30 dager. Postoperativ 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 coloninngrep. Infeksjonsregistrering av postoperative data med tilbakemelding til aktuelle
aktører er et viktig infeksjonsforebyggende
tiltak.

SIDE 1333

SIDE 1339

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14, 20 18; 138

Risikofaktorer for demens?
Frontotemporal demens er en sekkebetegnelse for ﬂere nevrodegenerative sykdommer kjennetegnet av tap av hjerneceller
i frontallapper og/eller temporallapper.
Enkelte studier tyder på en assosiasjon
mellom frontotemporal demens og henholdsvis diabetes, hodetraume og autoimmune sykdommer. Man har imidlertid ikke
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å anbefale livsstilsendringer for å forebygge slike
demensformer. Dette viser en gjennomgang
av studier om mulige modiﬁserbare risikofaktorer.
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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 tjeneste, bør vi forvente at alt settes inn for
å forebygge at tjenesten gir varige men.
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Født sånn og blitt sånn

Selv sosiale konstruksjoner som utdanningslengde
påvirkes av et urettferdig, genetisk lotteri.
I mai 1927 falt dommen i saken Buck versus Bell i USAs høyesterett:
«Carrie Buck er en tilbakestående hvit kvinne. Hun er datter av en
tilbakestående mor i samme institusjon, og mor til en uekte, tilbakestående datter ... Tre generasjoner av idioter er nok» (min oversettelse). 21 år gamle Buck, som hadde vært en ivrig skolepike før fosterforeldrene tok henne ut av skolen for å hjelpe til hjemme, ble sterilisert. Hun trodde hun skulle fjerne blindtarmen (1).

«Hvor lang utdanning du tar avhenger ikke
bare av miljøet du vokser opp i, men også
hvilke gener du har»
Det forrige århundrets tvangssterilisering – og senere systematiske drap – av personer med antatt nedsatte evner har heldigvis satt
dype spor i Europa og USA. Derfor vekker det motstand når molekylærgenetiske studier bekrefter det vi allerede vet: Hvor lang utdanning du tar avhenger ikke bare av miljøet du vokser opp i, men også
hvilke gener du har. I sommer kom resultatene fra den hittil største
studien av sammenhengen mellom gener og utdanningsnivå: DNA
fra mer enn 1 million mennesker ble analysert. Hele 1 271 uavhengige
enkeltnukleotidpolymorﬁsmer var signiﬁkant assosiert med utdanningslengde, mens en polygen risikoskår forklarte drøyt 10 % av
variasjonen i fenotypen innen denne populasjonen (2).
Fra tvilling- og familiestudier vet man at utdanningslengde har
en heritabilitet på omkring 40 %. Det betyr at omkring 40 % av forskjellen mellom individer i en gruppe kan forklares ut fra genetiske
forskjeller mellom de samme individene (3). Forskjellen mellom
beregninger av heritabilitet basert på kjent genetisk slektskap mellom studiedeltagere og forklart varians basert på molekylærgenetiske
studier, skyldes blant annet at hvert gen har forsvinnende liten eﬀekt.
Molekylærgenetiske studier kan også bidra til å forstå sosial
påvirkning og samspillet mellom gener og miljø. En nylig publisert
studie viste for eksempel at blant søsken som hadde vokst opp sammen, tok den med høyest genetisk skår i gjennomsnitt den lengste
utdanningen (4). Tross tilsynelatende like oppvekstsvilkår hadde
altså genene en viss eﬀekt. På den annen side fant man en sammenheng mellom mors genetiske skår (fars ble ikke målt) og barnas
utdanning, justert for mors genetiske skår. Dette tolker man som at
mors gener har betydning for hvordan hun utformer barnas miljø
– som igjen påvirker deres utdanningsnivå. For eksempel kan mors
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gener være med på å bestemme hvor mange bøker det er hjemme,
hvilke fritidsaktiviteter barnet er med på og hvor mye leksehjelp
det får.
Men trenger vi genetiske studier av sosiale konstruksjoner, slik
som utdanningslengde? Kritikere stiller i liten grad spørsmål ved
selve funnene, men lurer på hva de skal brukes til (5). Psykolog
Kathryn Paige Harden skrev i New York Times i sommer at hun
håper resultatene av studien om geners påvirkning på utdanningslengde kan øke forståelsen for det urettferdige ved meritokratiet (6).
Vi har ingen innvirkning på hvilke gener vi er født med. Derfor bør
ikke samfunnet være innrettet slik at den som lærer seg mest, får
mest. For å ta et eksempel: Økende frafall fra videregående skole
skyldes selvsagt ikke at genene endrer seg, men kan, sammen med
andre faktorer, være et resultat av at dagens undervisningsformer
ikke er tilpasset den biologiske heterogeniteten i en bredt sammensatt elevmasse.
Sosiale endringer skjer mye, mye raskere enn endringer i det
humane genom, og dermed kommer de to i utakt. Utvikling av
overvekt forklares gjennom et komplekst samspill mellom (veldig
mange) gener og miljøfaktorer. Fedmeepidemien de siste 20–30
årene skyldes ikke genetiske endringer på populasjonsnivå, men
ubegrenset tilgang på energirik (og næringsfattig) mat gjør sannsynligvis at genetisk disposisjon for overvekt får utfolde seg på en
annen måte enn før (7). Og som sosial ulikhet kan ikke overvekt
avhjelpes av enkeltindividet alene, men bør bekjempes gjennom
en kombinasjon av individrettede og politiske tiltak.

«Mors gener har betydning for hvordan hun
utformer barnas miljø – som igjen påvirker
deres utdanningsnivå»
Brudd på menneskerettigheter og systematisk bestialitet trengte
ikke dagens molekylærgenetiske kunnskap for å få fritt spillerom.
Eugenikken, rasehygienen, var bygd på en feilaktig, deterministisk
oppfatning om arvbarhet av komplekse tilstander og trekk – i tillegg
til et forkastelig menneskesyn (8). Forskning om genenes påvirkning
på sosiale konstruksjoner, og miljøets påvirkning på genene, bør
derfor ønskes velkommen.
RAGN HILD ØRSTAVIK
ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no
er assisterende sjefredaktør i Tidsskriftet. Hun er dr.med. og
har en bistilling som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
Foto: Einar Nilsen
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Har ungdommer
dårligere psykisk helse enn før?
Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker.
Folkehelseinstituttet publiserte tidligere i år en rapport om psykiske
lidelser i Norge (1). Et funn som vekket oppmerksomhet, var den
økende andelen tenåringsjenter som får behandling for psykiske
lidelser. I perioden 2008–11 var det omkring 5 % av jenter i alderen
15–17 år som ﬁkk slike diagnoser i spesialisthelsetjenesten hvert år.
Andelen økte til 7 % i 2016, altså en relativ økning på 40 % i løpet av
fem år. Økningen drives av ﬁre diagnosegrupper: depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det har også
vært en dobling i bruken av antidepressiver blant jenter i denne
aldersgruppen i samme periode, fra omkring 1 % til 2 % som bruker
slike medikamenter hvert år. Hos jenter under 15 år har andelene
som behandles for psykiske lidelser vært stabile fra 2008 til 2016.
Det samme gjelder for gutter i alle aldersgrupper.
Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen viser at tenåringsjenter
også rapporterer om mer psykiske plager enn før (2). På 10. skoletrinn blir elevene spurt om hvor mye plaget de er av vanlige symptomer på depresjon som bekymring, slitenhet, søvnproblemer, nedstemthet, håpløshet og anspenthet. De som i gjennomsnitt svarer
«ganske mye» eller «svært mye» på disse spørsmålene, deﬁneres som
å ha et høyt symptomnivå. Hos jenter har denne andelen økt fra
15,9 % i 2011 til 19,7 % i 2016. Samtidig rapporterer rundt 90 % av både
jenter og gutter om god livskvalitet. Det kan virke paradoksalt at
nivået av depressive symptomer øker hos jenter når livskvaliteten
er stabilt høy. Er det en reell økning i depresjon hos tenåringsjenter,
eller er det bare en endring i hvordan de vurderer og rapporterer
psykiske plager?
Andelen tenåringer som behandles for psykiske lidelser øker
også i andre land, mest markant hos jenter, men noen steder også
blant gutter. I en studie fra Finland sammenlignet man personer
født i 1987 og 1997 og beregnet andeler som hadde fått psykiatriske
diagnoser i alderen 12–17 år (3). Hos jenter økte andelen fra 9,8 % til
14,9 % (3). Tilsvarende økning hos guttene var fra 6,2 % til 8,8 %. Hos
begge kjønn var det depresjon og angstlidelser som sto for en stor
del av økningen. Tilsvarende funn er gjort i Sverige (4).
Selv om ﬂere får diagnoser, vil ikke data fra spesialisthelsetjenesten fange opp alle tilfellene av psykiske lidelser i befolkningen. En
studie fra Storbritannia viste at 12,2 % av ungdom i alderen 13–15 år

tilfredsstilte kriteriene for en psykisk lidelse på undersøkelsestidspunktet (5). Hvis andelene er tilsvarende i Norge, innebærer det at
mange med disse lidelsene ikke blir diagnostisert i spesialisthelsetjenesten.
Den beste fremgangsmåten for å anslå reell forekomst av psykiske
lidelser er å gjøre diagnosebaserte forekomstundersøkelser. Da kartlegges representative utvalg av befolkningen gjennom en kombinasjon av spørreskjemaer og kliniske intervjuer. Klinikere stiller diagnoser hvis det er aktuelt. Funnene kan sammenholdes med registerdata
for å sikre at informasjonen blir så komplett og representativ som
mulig. Fordelen er at hele befolkningen inkluderes, ikke bare de som
har fått behandling i helsevesenet. Det er aldri utført noen diagnosebasert forekomstundersøkelse av ungdom i Norden.

«Det kan virke paradoksalt at nivået
av depressive symptomer øker hos jenter
når livskvaliteten er stabilt høy»
Skal vi ﬁnne årsaker til økningen i diagnosebruk, må vi spørre
oss hva som har skjedd siden 2011. Hvorfor har det påvirket jenter mer
enn gutter? Hvorfor har det inntruﬀet i mange land samtidig? Økningen startet på samme tid som smarttelefoner og sosiale medier ble
en viktig del av barn og unges hverdag. Det spekuleres derfor mye
i om økt internettbruk kan være en forklaring. En australsk studie
som fulgte en gruppe tenåringer fra 13 til 16 års alder, viste at nettavhengighet predikerte senere psykiske plager (6). En koreansk studie
har imidlertid vist at årsakssammenhengen også kan gå motsatt vei;
psykiske vansker fører til økt internettavhengighet (7).
Vi trenger mer kunnskap om psykiske lidelser hos ungdom
i Norge. Ved å bruke nasjonale helseregistre og longitudinelle
befolkningsundersøkelser som Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) kan vi studere risikofaktorer for psykiske lidelser, hvordan lidelsene forløper og hvilke følger de får i voksenlivet. Skal vi få
presis kunnskap om forekomst, er det imidlertid nødvendig med
en diagnosebasert befolkningsundersøkelse. Det ville vært ﬂott hvis
Norge ble første land i Norden til å utføre en slik nasjonal undersøkelse blant ungdom.
PÅL SURÉN
pal.suren@fhi.no
er lege og spesialist i barnesykdommer, har en ph.d.-grad i epidemiologi og er
forsker.
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Ta vare på sykelønnsordningen

40 år etter at sykelønnsordningen ble innført, er fraværet på samme nivå. Hvorfor mener så mange at vi
ikke har råd til ordningen lenger?
Dagens sykelønnsordning trådte i kraft sommeren 1978. Mange
hadde allerede avtaler som sikret full lønn under sykdom, men
blant arbeiderne var det vanlig med tre ubetalte karensdager. Nå
var det tverrpolitisk enighet på Stortinget om å gi alle samme rett
fra første dag og dessuten rett til egenmelding. I 2018 er fraværsprosenten på samme nivå som i 1978 (1, 2). Norge er blitt atskillig rikere.
Men enigheten om sykelønnsordningen er borte.
Innlegget fra Høyres leder Jo Benkow i odelstingsdebatten i 1977
fortjener å bli hentet frem igjen (3, s. 682). På vegne av opposisjonen
sluttet han helhjertet opp om Nordli-regjeringens reformforslag:
«Den nye sykelønnsordning bygger på sosialpolitiske målsettinger
som det lenge har vært tverrpolitisk enighet om, nemlig å gi alle som
lever av sitt arbeid full dekning for inntektsbortfall når sykdom melder seg. Det er et ideologisk uomtvistelig mål som vi nå er i ferd med
å realisere.» Benkow imøtegikk også motforestillingene: «Hvordan
skal det gå når alle selv kan bestemme seg for å være syke og likevel
få full lønn, blir det spurt. Vil ikke en slik ordning stimulere til overforbruk? Er det ikke nok som det er, spør noen. Men vi bør kanskje
også stille et annet spørsmål: Hvem er det som er mest engstelig for
en moralsk utglidning, uberettiget utnyttelse av systemet og nokså
bastante påstander om ukontrollert overforbruk. Jo det viser seg
faktisk at det er vi – slike som oss – som fra før av er sikret full lønn
under sykdom, som har rimelig god helse, som har, utrolig nok, et
givende og stimulerende arbeid, og som er privilegert i forhold til
hundretusener av landsmenn – det er faktisk vi som ofte uttrykker
bekymring over andres arbeidsmoral. Og det bør vi vel lære noe av.»
Et tiår senere skjedde det en sosialpolitisk kursendring i Europa,
«en tendens til å stramme inn i oﬀentlige stønadsordninger for
å redusere oﬀentlige utgifter og en tendens til å skyve det økonomiske ansvaret for sykepengeutbetalingene over på arbeidsgiverne»
(4, s. 14). I Norge ville både Arbeiderpartiet og Høyre kutte i sykelønnsordningen: lavere lønnsdekning, karensdager og utvidelse
av arbeidsgiverperioden. Men både NHO og LO var tjent med sykelønnsordningen som den var. På betingelse av at regjeringen fredet
sykepengeordningen, gikk de i 1990 med på en avtale om å arbeide
for lavere sykefravær.
Allerede det første prosjektet i dette samarbeidet «rokket ved selve

normgrunnlaget for vurdering av sykefravær», skrev forskerne
som fulgte det (5). Det hadde en legitimeringseﬀekt, det ble mulig
å håndtere sykefraværsproblematikk «på en mer åpen måte enn
tidligere». Frem til da hadde fraværsreduksjon vært arbeidsgivers
sak. Tillitsvalgtes jobb var å forsvare den sykmeldtes rettigheter.
Nå ble plutselig fraværsreduksjon fremstilt som en samfunnsoppgave til alles beste.
Begge parter sa at sykefraværet var «for høyt», men de var uenige
om årsakene. LO la vekt på arbeidsforhold, mens NHO var opptatt
av individegenskaper: holdninger og arbeidsmoral. Individperspektivet har siden dominert både i sykefraværskampanjene og fraværsforskningen. Avtalen om «et mer inkluderende arbeidsliv» fra 2001
har i praksis handlet om «arbeidsinkludering» av individer – ikke
om arbeidsforhold.
Som overlege i Arbeidstilsynet fulgte jeg utviklingen på nært hold.
Arbeidslivet ble ikke mer inkluderende etter 2001. Paradoksalt nok ble
fraværsreduksjon gjort til suksessmål for inkluderingsavtalen, til tross
for at en slik reduksjon er typisk etter ekskludering av eldre og syke.
Avtalen fra 1990 om å frede sykelønnsordningen hindret ikke
lovendringer som svekket sykmeldtes personvern og oppsigelsesvern (6). Sykmeldte ﬁkk plikt til å informere arbeidsgiver om sin
«funksjonsevne» (folketrygdloven § 8–8). Det skulle angivelig lette
tilbakeføring til arbeidet, men informasjonen gir også grunnlag for
oppsigelse (7, s. 116–7). Lovforslaget om lignende informasjonsplikt
for sykmeldende lege ble stanset av Legeforeningen (8).
Hvis vi kutter ytelsene slik svenskene har gjort, kan vi kanskje
komme ned på svensk fraværsnivå. Men vil vi det? Når ytelsene
kuttes, er det dem som har minst som må endre fraværsatferden
mest. De tar feriedager i stedet for karensdager og går på jobb når
de burde vært hjemme. Den svenske staten sparte på bekostning av
dem med langvarig sykdom, nedsatt arbeidsevne eller lav inntekt,
eller alt på en gang (9).
I 1978 sa Stortinget at den nye sykelønnsordningen var rettferdig.
I 2018 er den er «for god», eller som det nå heter: «sjenerøs». Det er
politisk enklere å kutte i «sjenerøse» ordninger enn i rettferdige
ordninger. Hvem er det som ivrer for kutt? Benkows analyse gjelder
fortsatt. Det er de som selv har god råd, god helse og god jobb. I 1978
skulle den nye sykelønnsordningen utjevne forskjeller. Det er ikke
mindre viktig nå, når forskjellene øker. La oss ta vare på en sykelønnsordning som gjør forskjellene litt mindre.
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ĨŽƌďƵŶĚĞƚŵĞĚĂůĚĞƌшϴϬĊƌĞůůĞƌŬƌŽƉƉƐǀĞŬƚчϲϬŬŐ͕ĞƌĚŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͕Ϯ͕ϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐĂŶďĞĨĂůĞƐ͘sĞĚĂůǀŽƌůŝŐŶĞĚƐĂƩŶǇƌĞĨƵŶŬƐũŽŶ;ůZϭϱͲϮϵŵůͬŵŝŶƵƩͿŐũĞůĚĞƌĨƆůŐĞŶĚĞĂŶďĞͲ
ĨĂůŝŶŐĞƌ͗sĞĚĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀƐůĂŐŽŐƐǇƐƚĞŵŝƐŬĞŵďŽůŝƐŵĞŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚEs&͗>ĂǀĞƐƚĞĚŽƐĞ͕Ϯ͕ϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐ͘&ŽƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀsd͕ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀ>ŽŐĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀƌĞƐŝĚŝǀĞƌĞŶĚĞ
sdŽŐ>;sdƚͿĞůůĞƌǀĞĚĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀsdǀĞĚĞůĞŬƟǀŚŽŌĞͲĞůůĞƌŬŶĞƉƌŽƚĞƐĞŬŝƌƵƌŐŝ;sdƉͿ͗ƉŝŬƐĂďĂŶďƌƵŬĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚ͘ĞƚĞƌŝŶŐĞŶŬůŝŶŝƐŬĞƌĨĂƌŝŶŐŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚůZфϭϱŵůͬŵŝŶƵƩ͕
ĞůůĞƌŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƉĊĚŝĂůǇƐĞ͕ŽŐĂƉŝŬƐĂďĂŶĞƌĚĞƌĨŽƌŝŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚ͘ĂƌŶŽŐƵŶŐĚŽŵфϭϴĊƌ͗/ŶŐĞŶĚĂƚĂƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͘ůĚƌĞ͗Es&͗/ŶŐĞŶĚŽƐĞũƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͕ŵĞĚŵŝŶĚƌĞŬƌŝƚĞƌŝĞŶĞĨŽƌĚŽƐĞƌͲ
ĞĚƵŬƐũŽŶĞƌŽƉƉĨǇůƚ;ƐĞŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶǀĞĚƐƉĞƐŝĞůůĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌͿ͘sdƚŽŐsd͗/ŶŐĞŶĚŽƐĞũƵƐƚĞƌŝŶŐŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘ŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶǀĞĚƐƉĞƐŝĞůůĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌ͗Forebygging av slag og systemisk embolisme hos
ǀŽŬƐŶĞŵĞĚEs&͗dŝůƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚŵŝŶƐƚϮĂǀĨƆůŐĞŶĚĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ͖ĂůĚĞƌшϴϬĊƌ͕ŬƌŽƉƉƐǀĞŬƚчϲϬŬŐ͕ĞůůĞƌƐĞƌƵŵŬƌĞĂƟŶŝŶшϭϯϯђŵŽůͬůŝƚĞƌ͕ĂŶďĞĨĂůĞƐϮ͕ϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐ͘WĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵŐũĞŶŶŽŵŐĊƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐ͗ƉŝŬƐĂďĂŶďĞŚĂŶĚůŝŶŐŬĂŶƐƚĂƌƚĞƐŽƉƉĞůůĞƌĨŽƌƚƐĞƩĞƐŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚEs&ƐŽŵŬĂŶŚĂďĞŚŽǀĨŽƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐ͘,ŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵŝŬŬĞƟĚůŝŐĞƌĞĞƌďĞŚĂŶĚůĞƚŵĞĚĂŶƟŬŽĂŐͲ
ƵůĂŶƟĂ͕ďƆƌŵŝŶƐƚϱĚŽƐĞƌĂƉŝŬƐĂďĂŶϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐ;Ϯ͕ϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵŽƉƉĨǇůůĞƌŬƌŝƚĞƌŝĞŶĞĨŽƌĚŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶ;ƐĞŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶǀĞĚƐƉĞƐŝĞůůĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌŽŐEĞĚƐĂƩ
ŶǇƌĞĨƵŶŬƐũŽŶͿͿŐŝƐĨƆƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐĨŽƌĊƐŝŬƌĞƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐĂŶƟŬŽĂŐƵůĂƐũŽŶ͘ĞƌƐŽŵŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨƆƌϱĚŽƐĞƌĂƉŝŬƐĂďĂŶŬĂŶŐŝƐ͕ďƆƌĞŶŵĞƚŶŝŶŐƐĚŽƐĞƉĊϭϬŵŐŐŝƐ͕ĞƩĞƌĨƵůŐƚĂǀϱŵŐϮ
ŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐ͘ŽƐĞƌŝŶŐƐƌĞŐŝŵĞƚďƆƌƌĞĚƵƐĞƌĞƐƟůĞŶŵĞƚŶŝŶŐƐĚŽƐĞƉĊϱŵŐĞƩĞƌĨƵůŐƚĂǀϮ͕ϱŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐĚĞƌƐŽŵŬƌŝƚĞƌŝĞŶĞĨŽƌĚŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶĞƌŽƉƉĨǇůƚ;ƐĞŽƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶǀĞĚƐƉĞƐŝĞůůĞŬƌŝƚͲ
ĞƌŝĞƌŽŐEĞĚƐĂƩŶǇƌĞĨƵŶŬƐũŽŶͿ͘DĞƚŶŝŶŐƐĚŽƐĞŶďƆƌŐŝƐŵŝŶƐƚϮƟŵĞƌĨƆƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐ͘&ƆƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐďƆƌĚĞƚďĞŬƌĞŌĞƐĂƚĂƉŝŬƐĂďĂŶĞƌƚĂƩƐŽŵĨŽƌƐŬƌĞǀĞƚ͘ĞƐůƵƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐͲ
ƐŽƉƉƐƚĂƌƚŽŐͲǀĂƌŝŐŚĞƚďƆƌƚĂŚĞŶƐǇŶƟůĞƚĂďůĞƌƚĞĂŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌŝƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌĨŽƌĂŶƟŬŽĂŐƵůĂƐũŽŶƐďĞŚĂŶĚůŝŶŐŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵŐũĞŶŶŽŵŐĊƌŬŽŶǀĞƌƚĞƌŝŶŐ͘Administrering: ^ǀĞůŐĞƐŵĞĚĞƚŐůĂƐƐǀĂŶŶ͘
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ƵĨƌĂŬƐũŽŶĞƌƚŚĞƉĂƌŝŶ;h,&Ϳ͕ůĂǀŵŽůĞŬǇůčƌƚŚĞƉĂƌŝŶ;ĞŶŽŬƐĂƉĂƌŝŶ͕ĚĂůƚĞƉĂƌŝŶĞƚĐ͘Ϳ͕ŚĞƉĂƌŝŶĚĞƌŝǀĂƚĞƌ;ĨŽŶĚĂƉĂƌŝŶƵǆĞƚĐ͘Ϳ͕ŽƌĂůĞĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂ;ǁĂƌĨĂƌŝŶ͕ƌŝǀĂƌŽŬƐĂďĂŶ͕ĚĂďŝŐĂƚƌĂŶĞƚĐ͘ͿƵŶŶƚĂƩƵŶĚĞƌ
ƐƉĞƐŝĮŬŬĞĨŽƌŚŽůĚƌƵŶĚƚďǇƩĞĂǀĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƚďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕ĞůůĞƌŶĊƌh,&ĞƌŐŝƩǀĞĚĚŽƐĞƌƐŽŵŐũƆƌĚĞƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞĞƚĊƉĞŶƚƐĞŶƚƌĂůǀĞŶƆƐƚĞůůĞƌĂƌƚĞƌŝĞůƚŬĂƚĞƚĞƌ͘&ŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚƐƌĞŐůĞƌ͗
ůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͗WĂƐŝĞŶƚĞƌŽǀĞƌǀĊŬĞƐŶƆǇĞĨŽƌƚĞŐŶƟůďůƆĚŶŝŶŐ͘ƌƵŬĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚǀĞĚƟůƐƚĂŶĚĞƌŵĞĚƆŬƚƌŝƐŝŬŽĨŽƌďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͘ĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĊĂǀďƌǇƚĞƐǀĞĚĂůǀŽƌůŝŐĞďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͘<ŽŵďŝŶĂƐũŽŶ
ŵĞĚĂĐĞƚǇůƐĂůŝƐǇůƐǇƌĞŵĊĂŶǀĞŶĚĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚƉŐĂ͘ƉŽƚĞŶƐŝĞůƚŚƆǇĞƌĞďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘^ĞůǀŽŵďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚĂƉŝŬƐĂďĂŶŝŬŬĞŬƌĞǀĞƌƌƵƟŶĞŵĞƐƐŝŐŵŽŶŝƚŽƌĞƌŝŶŐĂǀĞŬƐƉŽŶĞƌŝŶŐ͕ŬĂŶĞŶŬĂůŝďƌĞͲ
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ĞƩĞŝŶŬůƵĚĞƌĞƌƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌŚǀŽƌƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌŬůŝŶŝƐŬƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚďůƆĚŶŝŶŐŝŬŬĞŬĂŶĞŬƐŬůƵĚĞƌĞƐĞůůĞƌŚǀŽƌƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌďůƆĚŶŝŶŐĞƌƵĂŬƐĞƉƚĂďĞů͘ůŝƋƵŝƐďƆƌƐĞƉŽŶĞƌĞƐŵŝŶƐƚϮϰƟŵĞƌĨƆƌĞůĞŬƟǀ
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ŚĊŶĚƚĞƌĞƐ͘ĞƌƐŽŵŬŝƌƵƌŐŝĞůůĞƌŝŶǀĂƐŝǀĞƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌŝŬŬĞŬĂŶƵƚƐĞƩĞƐ͕ďƆƌĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚƵƚǀŝƐĞƐŵŚƚ͘ƆŬƚďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘ĞŶŶĞďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽĞŶďƆƌǀĞŝĞƐŽƉƉŵŽƚďĞŚŽǀĞƚĨŽƌŽƉĞƌĂƐũŽŶĞŶ͘ůŝƋƵŝƐ
ďƆƌŝŐĂŶŐƐĞƩĞƐƉĊŶǇƩƐĊĨŽƌƚƐŽŵŵƵůŝŐĞƩĞƌŝŶǀĂƐŝǀĞƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌĞůůĞƌŬŝƌƵƌŐŝƐŬŽƉĞƌĂƐũŽŶĨŽƌƵƚƐĂƩĂƚĚĞŶŬůŝŶŝƐŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶƟůůĂƚĞƌĚĞƚŽŐƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŚŽŵĞŽƐƚĂƐĞĞƌĞƚĂďůĞƌƚ͘DŝĚůĞƌƟĚŝŐƐĞƉŽŶĞƌŝŶŐ͗^ĞƉŽŶĞƌŝŶŐĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶƉŐĂ͘ĂŬƟǀďůƆĚŶŝŶŐ͕ĞůĞŬƟǀŬŝƌƵƌŐŝĞůůĞƌŝŶǀĂƐŝǀĞƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌƆŬĞƌƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌƚƌŽŵďŽƐĞ͘ǀďƌǇƚĞůƐĞĂǀďĞŚĂŶĚůŝŶŐďƆƌƵŶŶŐĊƐ͕ŽŐĚĞƌƐŽŵĂƉŝŬƐĂďĂŶŵĊƐĞƉŽŶĞƌĞƐ
ŵŝĚůĞƌƟĚŝŐĨŽƌŶŽĞŶŐƌƵŶŶ͕ďƆƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶŐũĞŶŽƉƉƚĂƐƐĊƌĂƐŬƚƐŽŵŵƵůŝŐ͘^ƉŝŶĂůͬĞƉŝĚƵƌĂůĂŶĞƐƚĞƐŝĞůůĞƌƉƵŶŬƐũŽŶ͗EĊƌŶĞǀƌŽĂŬƐŝĂůĂŶĞƐƚĞƐŝ;ƐƉŝŶĂůͭĞƉŝĚƵƌĂůĂŶĞƐƚĞƐŝͿĞůůĞƌƐƉŝŶĂůͬĞƉŝĚƵƌĂůƉƵŶŬƐũŽŶ
ƵƞƆƌĞƐ͕ĞƌƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵďĞŚĂŶĚůĞƐŵĞĚĂŶƟƚƌŽŵďŽƟƐŬĞŵŝĚůĞƌĨŽƌĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀƚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝƐŬĞŬŽŵƉůŝŬĂƐũŽŶĞƌŝĨĂƌĞƐŽŶĞŶĨŽƌĊƵƚǀŝŬůĞĞƉŝĚƵƌĂůƚͲĞůůĞƌƐƉŝŶĂůƚŚĞŵĂƚŽŵ͕ƐŽŵŬĂŶĨƆƌĞƟůůĂŶŐͲ
ǀĂƌŝŐĞůůĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚůĂŵŵĞůƐĞ͘ZŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌƐůŝŬĞŚĞŶĚĞůƐĞƌŬĂŶƆŬĞǀĞĚƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀďƌƵŬĂǀŝŶŶůĂŐƚĞƉŝĚƵƌĂůŬĂƚĞƚĞƌĞůůĞƌƐĂŵƟĚŝŐďƌƵŬĂǀůĞŐĞŵŝĚůĞƌƐŽŵƉĊǀŝƌŬĞƌŚĞŵŽƐƚĂƐĞŶ͘/ŶŶůĂŐƚĞƉŝĚƵƌĂů
ĞůůĞƌŝŶƚƌĂƚĞŬĂůŬĂƚĞƚĞƌŵĊłĞƌŶĞƐŵŝŶƐƚϱƟŵĞƌĨƆƌĨƆƌƐƚĞĚŽƐĞĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘ZŝƐŝŬŽĞŶŬĂŶŽŐƐĊƆŬĞǀĞĚƚƌĂƵŵĂƟƐŬĞůůĞƌŐũĞŶƚĂƩĞƉŝĚƵƌĂůͲĞůůĞƌƐƉŝŶĂůƉƵŶŬƐũŽŶ͘WĂƐŝĞŶƚĞƌŵĊũĞǀŶůŝŐŽǀĞƌǀĊŬĞƐĨŽƌƚĞŐŶ
ŽŐƐǇŵƉƚŽŵĞƌƉĊŶĞǀƌŽůŽŐŝƐŬƐǀĞŬŬĞůƐĞ;Ĩ͘ĞŬƐ͘ŶƵŵŵĞŶŚĞƚĞůůĞƌƐǀĂŬŚĞƚŝďĞŶĂ͕ĚǇƐĨƵŶŬƐũŽŶŝƚĂƌŵĞůůĞƌďůčƌĞͿ͘ĞƌƐŽŵŶĞǀƌŽůŽŐŝƐŬĞƵƞĂůůďůŝƌƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚ͕ĞƌƵŵŝĚĚĞůďĂƌĚŝĂŐŶŽƐĞŽŐďĞŚĂŶĚůŝŶŐ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘&ƆƌŶĞǀƌŽĂŬƐŝĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƐũŽŶŵĊůĞŐĞŶǀƵƌĚĞƌĞŵƵůŝŐŶǇƩĞŵŽƚƌŝƐŝŬŽŚŽƐĂŶƟŬŽĂŐƵůĞƌƚĞƉĂƐŝĞŶƚĞƌĞůůĞƌŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵƐŬĂůĂŶƟŬŽĂŐƵůĞƌĞƐĨŽƌƚƌŽŵďŽƐĞƉƌŽĨǇůĂŬƐĞ͘ĞƚĞƌŝŶŐĞŶŬůŝŶŝƐŬ
ĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚďƌƵŬĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶƐĂŵƟĚŝŐŵĞĚŝŶŶůĂŐƚĞƉŝĚƵƌĂůĞůůĞƌŝŶƚƌĂƚĞŬĂůŬĂƚĞƚĞƌ͘/ƟůĨĞůůĞƌŚǀŽƌĚĞƚĞƌĞƚƐůŝŬƚďĞŚŽǀ͕ŽŐďĂƐĞƌƚƉĊŐĞŶĞƌĞůůĞW<ͲĚĂƚĂ͕ƐŬĂůĚĞƚǀčƌĞĞƚƟĚƐŝŶƚĞƌǀĂůůƉĊϮϬͲϯϬƟŵĞƌ
;ĚǀƐ͘ϮпŚĂůǀĞƌŝŶŐƐƟĚĞŶͿŵĞůůŽŵƐŝƐƚĞĚŽƐĞĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶŽŐłĞƌŶŝŶŐĂǀŬĂƚĞƚĞƌ͕ŽŐŵŝŶƐƚĠŶĚŽƐĞďƆƌƵƚĞůĂƚĞƐĨƆƌłĞƌŶŝŶŐĂǀŬĂƚĞƚĞƌ͘EĞƐƚĞĚŽƐĞŵĞĚĂƉŝŬƐĂďĂŶŬĂŶŐŝƐŵŝŶƐƚϱƟŵĞƌĞƩĞƌĂƚŬĂƚĞƚĞƌͲ
ĞƚĞƌłĞƌŶĞƚ͘ƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚŶĞǀƌŽĂŬƐŝĂůďůŽŬĂĚĞĞƌďĞŐƌĞŶƐĞƚ͕ŽŐĞŬƐƚƌĂĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚĂŶďĞĨĂůĞƐǀĞĚďƌƵŬǀĞĚŶĞǀƌŽĂŬƐŝĂůďůŽŬĂĚĞ͘,ĞŵŽĚǇŶĂŵŝƐŬƵƐƚĂďŝůĞ>ͲƉĂƐŝĞŶƚĞƌĞůůĞƌƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵƚƌĞŶŐĞƌ
ƚƌŽŵďŽůǇƐĞĞůůĞƌƉƵůŵŽŶĂůĞŵďŽůĞŬƚŽŵŝ͗/ŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚƐŽŵĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀƟůƵĨƌĂŬƐũŽŶĞƌƚŚĞƉĂƌŝŶŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚůƵŶŐĞĞŵďŽůŝƐŽŵĞƌŚĞŵŽĚǇŶĂŵŝƐŬƵƐƚĂďŝůĞ͕ĞůůĞƌƐŽŵŬĂŶĨĊƚƌŽŵďŽůǇƐĞĞůůĞƌ
ƉƵůŵŽŶĂůĞŵďŽůĞŬƚŽŵŝ͕ĚĂƐŝŬŬĞƌŚĞƚŽŐĞīĞŬƚŝŬŬĞĞƌĨĂƐƚƐůĊƩƵŶĚĞƌĚŝƐƐĞŬůŝŶŝƐŬĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞ͘WĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚĂŬƟǀŬƌĞŌ͗īĞŬƚŽŐƐŝŬŬĞƌŚĞƚǀĞĚďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀsd͕ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀ>ŽŐĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐ
ĂǀƌĞƐŝĚŝǀĞƌĞŶĚĞsdŽŐ>;sdƚͿǀĞĚĂŬƟǀŬƌĞŌĞƌŝŬŬĞĨĂƐƚƐůĊƩ͘EĞĚƐĂƩŶǇƌĞĨƵŶŬƐũŽŶ͗^ĞŽƐĞƌŝŶŐ͘ůĚƌĞ͗TŬĞŶĚĞĂůĚĞƌŬĂŶƆŬĞďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽĞŶ͘&ŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚƵƚǀŝƐĞƐǀĞĚƐĂŵƟĚŝŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐ
ĂǀĂĐĞƚǇůƐĂůŝƐǇůƐǇƌĞŚŽƐĞůĚƌĞ͕ƉŐĂ͘ƉŽƚĞŶƐŝĞůƚŚƆǇĞƌĞďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘<ƌŽƉƉƐǀĞŬƚ͗>ĂǀŬƌŽƉƉƐǀĞŬƚ;фϲϬŬŐͿŬĂŶƆŬĞďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽĞŶ͘EĞĚƐĂƩůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶ͗ƉŝŬƐĂďĂŶĞƌŝŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚǀĞĚĂůǀŽƌůŝŐ
ŶĞĚƐĂƩůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶ͘<ŽŶƚƌĂŝŶĚŝƐĞƌƚǀĞĚůĞǀĞƌƐǇŬĚŽŵĂƐƐŽƐŝĞƌƚŵĞĚŬŽĂŐƵůŽƉĂƟŽŐŬůŝŶŝƐŬƌĞůĞǀĂŶƚďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘ƆƌďƌƵŬĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚǀĞĚůĞƩĞůůĞƌŵŽĚĞƌĂƚŶĞĚƐĂƩůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶ;ŚŝůĚ
WƵŐŚĞůůĞƌͿ͘WĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚĨŽƌŚƆǇĞĚĞůĞǀĞƌĞŶǌǇŵĞƌ>dͬ^dхϮпh>EĞůůĞƌƚŽƚĂůďŝůŝƌƵďŝŶшϭ͕ϱпh>EǀĂƌĞŬƐŬůƵĚĞƌƚŝŬůŝŶŝƐŬĞƐƚƵĚŝĞƌ͘ƌƵŬĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚŝĚĞŶŶĞƉŽƉƵůĂƐũŽŶĞŶ͘&ƆƌďĞŚĂŶͲ
ĚůŝŶŐƐƐƚĂƌƚďƆƌĚĞƚƵƞƆƌĞƐĞŶůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶƐƚĞƐƚ͘,ŽŌĞďƌƵĚĚƐŬŝƌƵƌŐŝ͗/ŶŐĞŶĚĂƚĂĨŽƌĞůŝŐŐĞƌ͕ŽŐďƌƵŬĞƌŝŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚ͘>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƉĂƌĂŵĞƚƌĞ͗^ŵĊŽŐǀĂƌŝĞƌĞŶĚĞĨŽƌĂŶĚƌŝŶŐĞƌŝŬŽĂŐƵůĂƐũŽŶƐƚĞƐƚĞƌǀĞĚ
ĨŽƌǀĞŶƚĞƚƚĞƌĂƉĞƵƟƐŬĚŽƐĞ͘,ũĞůƉĞƐƚŽīĞƌ͗/ŶŶĞŚŽůĚĞƌůĂŬƚŽƐĞŽŐďƆƌŝŬŬĞďƌƵŬĞƐǀĞĚƐũĞůĚŶĞĂƌǀĞůŝŐĞƉƌŽďůĞŵĞƌŵĞĚŐĂůĂŬƚŽƐĞŝŶƚŽůĞƌĂŶƐĞ͕ůĂƉƉͲůĂŬƚĂƐĞŵĂŶŐĞůĞůůĞƌŐůƵŬŽƐĞͲŐĂůĂŬƚŽƐĞŵĂůĂďƐŽƌƉƐũŽŶ͘
/ŶƚĞƌĂŬƐũŽŶĞƌ͗&ŽƌƵƞǇůůĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĂŬƐũŽŶĞƌ͕ďƌƵŬŝŶƚĞƌĂŬƐũŽŶƐĂŶĂůǇƐĞ͘,ĞŵŵĞƌĞĂǀzWϯϰŽŐWͲŐƉ͗^ĂŵƟĚŝŐďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚĞƌƐŽŵĞƌƐƚĞƌŬĞŚĞŵŵĞƌĞĂǀďĊĚĞ
zWϯϰŽŐWͲŐƉ͕ƐŽŵĂǌŽůĂŶƟŵǇŬŽƟŬĂ;Ĩ͘ĞŬƐ͘ŬĞƚŽŬŽŶĂǌŽů͕ŝƚƌĂŬŽŶĂǌŽů͕ǀŽƌŝŬŽŶĂǌŽůŽŐƉŽƐĂŬŽŶĂǌŽůͿŽŐŚŝǀͲƉƌŽƚĞĂƐĞŚĞŵŵĞƌ;Ĩ͘ĞŬƐ͘ƌŝƚŽŶĂǀŝƌͿĂŶďĞĨĂůĞƐŝŬŬĞ͕ĚĂĚĞƚŬĂŶĨƆƌĞƟůĞŶĨŽƌĚŽďůŝŶŐŝhŽŐ
ϭ͕ϲпƆŬŶŝŶŐŝŵĂǆĨŽƌĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘ŬƟǀĞƐƵďƐƚĂŶƐĞƌƐŽŵŝŬŬĞĂŶƐĞƐƐŽŵƐƚĞƌŬĞzWϯϰͲŽŐWŐƉͲŚĞŵŵĞƌĞ;Ĩ͘ĞŬƐ͘ĚŝůƟĂǌĞŵ͕ŶĂƉƌŽŬƐĞŶ͕ŬůĂƌŝƚƌŽŵǇĐŝŶ͕ĂŵŝŽĚĂƌŽŶ͕ǀĞƌĂƉĂŵŝů͕ŬŝŶŝĚŝŶͿ͕ĞƌĨŽƌǀĞŶƚĞƚĊ
ƆŬĞƉůĂƐŵĂŬŽŶƐĞŶƚƌĂƐũŽŶĞŶĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶŝŵŝŶĚƌĞŐƌĂĚ͕ŽŐŝŶŐĞŶĚŽƐĞũƵƐƚĞƌŝŶŐĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘ŝůƟĂǌĞŵϯϲϬŵŐϭŐĂŶŐĚĂŐůŝŐ͕ŐĂϭ͕ϰŽŐϭ͕ϯпƆŬŶŝŶŐŝŚŚǀ͘ŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐhŽŐŵĂǆĨŽƌĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘
EĂƉƌŽŬƐĞŶϱϬϬŵŐĞŶŬĞůƚĚŽƐĞ͕ŐĂϭ͕ϱŽŐϭ͕ϲпƆŬŶŝŶŐŝŚŚǀ͘ŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐhŽŐŵĂǆĨŽƌĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘<ůĂƌŝƚƌŽŵǇĐŝŶϱϬϬŵŐϮŐĂŶŐĞƌĚĂŐůŝŐ͕ŐĂϭ͕ϲŽŐϭ͕ϯпƆŬŶŝŶŐŝŚŚǀ͘ŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐhŽŐ
ŵĂǆĨŽƌĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘/ŶĚƵŬƚŽƌĞƌĂǀzWϯϰŽŐWͲŐƉ͗^ĂŵƟĚŝŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐŵĞĚƐƚĞƌŬĞzWϯϰͲŽŐWͲŐƉͲŝŶĚƵŬƚŽƌĞƌ;ƌŝĨĂŵƉŝĐŝŶ͕ĨĞŶǇƚŽŝŶ͕ŬĂƌďĂŵĂǌĞƉŝŶ͕ĨĞŶŽďĂƌďŝƚĂůĞůůĞƌũŽŚĂŶŶĞƐƵƌƚͿŬĂŶĨƆƌĞƟů
ƌĞĚƵƐĞƌƚƉůĂƐŵĂŬŽŶƐĞŶƚƌĂƐũŽŶĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘,ŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵĨĊƌƐĂŵƟĚŝŐƐǇƐƚĞŵŝƐŬďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚƉŽƚĞŶƚĞŝŶĚƵŬƚŽƌĞƌĂǀďĊĚĞzWϯϰŽŐWͲŐƉ͕ďƆƌŝŵŝĚůĞƌƟĚĂƉŝŬƐĂďĂŶďƌƵŬĞƐŵĞĚĨŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚ
ĨŽƌĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀsdǀĞĚĞůĞŬƟǀŚŽŌĞͲĞůůĞƌŬŶĞƉƌŽƚĞƐĞŬŝƌƵƌŐŝ͕ĨŽƌĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀƐůĂŐŽŐƐǇƐƚĞŵŝƐŬĞŵďŽůŝƐŵĞŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚEs&͕ŽŐĨŽƌĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀƌĞƐŝĚŝǀĞƌĞŶĚĞsdŽŐ>͘ƉŝŬƐĂďĂŶ
ĞƌŝŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚĨŽƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀsdŽŐ>ŚŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌƐŽŵĨĊƌƐĂŵƟĚŝŐƐǇƐƚĞŵŝƐŬďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚƉŽƚĞŶƚĞŝŶĚƵŬƚŽƌĞƌĂǀďĊĚĞzWϯϰŽŐWͲŐƉ͕ĚĂĞīĞŬƚĞŶŬĂŶďůŝƉĊǀŝƌŬĞƚ͘ŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂ͕
ƉůĂƚĞĂŐŐƌĞŐĂƐũŽŶƐŚĞŵŵĞƌĞ͕^^Z/ͬ^EZ/ŽŐE^/͗WŐĂ͘ƆŬƚďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽĞƌƐĂŵƟĚŝŐďƌƵŬŵĞĚĂŶĚƌĞĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂŬŽŶƚƌĂŝŶĚŝƐĞƌƚ͘^ĂŵƟĚŝŐďƌƵŬĂǀƉůĂƚĞŚĞŵŵĞƌĞƆŬĞƌƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌďůƆĚŶŝŶŐ͘
&ŽƌƐŝŬƟŐŚĞƚŵĊƵƚǀŝƐĞƐǀĞĚƐĂŵƟĚŝŐďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚ^^Z/ĞůůĞƌ^EZ/ĞůůĞƌE^/͕ŝŶŬů͘ĂĐĞƚǇůƐĂůŝƐǇůƐǇƌĞ͘ƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶĞƌĞƌĂŶĚƌĞŵŝĚůĞƌƐŽŵŚĞŵŵĞƌďůŽĚƉůĂƚĞĂŐŐƌĞŐĞƌŝŶŐĞůůĞƌĂŶĚƌĞĂŶƟƚƌŽŵďŽͲ
ƟƐŬĞŵŝĚůĞƌŝŬŬĞĂŶďĞĨĂůƚǀĞĚƐĂŵƟĚŝŐďƌƵŬĂǀĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘,ŽƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌŵĞĚĂƚƌŝĞŇŝŵŵĞƌŽŐƟůƐƚĂŶĚĞƌƐŽŵŬƌĞǀĞƌŵŽŶŽͲĞůůĞƌĚŽďďĞůƚĞƌĂƉŝŵĞĚƉůĂƚĞŚĞŵŵĞƌ͕ďƆƌĞŶŶƆǇĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀƉŽƚĞŶƐŝĞůů
ĨŽƌĚĞůŵŽƚƉŽƚĞŶƐŝĞůůƌŝƐŝŬŽƵƞƆƌĞƐĨƆƌĚĞŶŶĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶŬŽŵďŝŶĞƌĞƐŵĞĚĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘ĞƚĞƌďĞŐƌĞŶƐĞƚĞƌĨĂƌŝŶŐǀĞĚďƌƵŬĂǀƚƌŽŵďŽůǇƟƐŬĞŵŝĚůĞƌĨŽƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀĂŬƵƩŝƐŬĞŵŝƐŬƐůĂŐŚŽƐƉĂƐŝĞŶͲ
ƚĞƌƐŽŵďƌƵŬĞƌĂƉŝŬƐĂďĂŶ͘>ĞŐĞŵŝĚůĞƌĨŽƌďƵŶĚĞƚŵĞĚĂůǀŽƌůŝŐĞďůƆĚŶŝŶŐĞƌƐŽŵŝŬŬĞĞƌĂŶďĞĨĂůƚƐĂŵƟĚŝŐŵĞĚĂƉŝŬƐĂďĂŶ͕ĞƌĨ͘ĞŬƐ͘ƚƌŽŵďŽůǇƟƐŬĞĂŐĞŶƐ͕'W//ďͬ///ĂͲƌĞƐĞƉƚŽƌĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƌ͕ƟĞŶŽƉǇƌŝĚŝŶ͕
ĚŝƉǇƌŝĚĂŵŽů͕ĚĞŬƐƚƌĂŶ͕ƐƵůĮŶƉǇƌĂǌŽŶ͕ǀŝƚĂŵŝŶ<ͲĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƌŽŐĂŶĚƌĞŽƌĂůĞĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂ͘ŬƟǀƚŬƵůů͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐĂǀĂŬƟǀƚŬƵůůƌĞĚƵƐĞƌĞƌĂƉŝŬƐĂďĂŶĞŬƐƉŽŶĞƌŝŶŐ͘'ƌĂǀŝĚŝƚĞƚ͕ĂŵŵŝŶŐŽŐĨĞƌƟůŝtet: 'ƌĂǀŝĚŝƚĞƚ͗/ŶŐĞŶĚĂƚĂƉĊďƌƵŬŚŽƐŐƌĂǀŝĚĞ͘ŶďĞĨĂůĞƐŝŬŬĞƵŶĚĞƌŐƌĂǀŝĚŝƚĞƚ͘ŵŵŝŶŐ͗hƚƐŬŝůůĞƐŝŵĞůŬŚŽƐĚǇƌ͘ĞƚĞƌƵŬũĞŶƚŽŵĂƉŝŬƐĂďĂŶĞůůĞƌŵĞƚĂďŽůŝƩĞƌƵƚƐŬŝůůĞƐŝŚƵŵĂŶŵŽƌƐŵĞůŬ͘ZŝƐŝŬŽĨŽƌ
ŶǇĨƆĚƚĞŽŐƐƉĞĚďĂƌŶŬĂŶŝŬŬĞƵƚĞůƵŬŬĞƐ͘ŶďĞƐůƵƚŶŝŶŐŵĊƚĂƐŽŵĂŵŵŝŶŐĞŶƐŬĂůŽƉƉŚƆƌĞĞůůĞƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶŵĞĚĂƉŝŬƐĂďĂŶƐŬĂůĂǀƐůƵƩĞƐ͘&ĞƌƟůŝƚĞƚ͗^ƚƵĚŝĞƌƉĊĚǇƌǀŝƐƚĞŝŶŐĞŶĞīĞŬƚƉĊĨĞƌƟůŝƚĞƚ͘
ŝǀŝƌŬŶŝŶŐĞƌ͗ &ŽƌĞďǇŐŐŝŶŐĂǀsdŚŽƐǀŽŬƐŶĞƐŽŵŚĂƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩĞůĞŬƟǀŚŽŌĞͲĞůůĞƌŬŶĞƉƌŽƚĞƐĞŬŝƌƵƌŐŝ;sdƉͿ͗ sĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬƟůфϭͬϭϬͿ͗ůŽĚͬůǇŵĨĞ͗ŶĞŵŝ͘'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗<ǀĂůŵĞ͘,ũĞƌƚĞͬ
ŬĂƌ͗ůƆĚŶŝŶŐ͕ŚĞŵĂƚŽŵ͘TǀƌŝŐĞ͗<ŽŶƚƵƐũŽŶ͘DŝŶĚƌĞǀĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬͿ͗ůŽĚͬůǇŵĨĞ͗dƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝ͘'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞďůƆĚŶŝŶŐ͕ŚĞŵĂƚŽĐŚĞǌŝ͘,ũĞƌƚĞͬŬĂƌ͗,ǇƉŽƚĞŶƐũŽŶ
;ŝŶŬů͘ŚǇƉŽƚĞŶƐũŽŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŽƉĞƌĂƐũŽŶĞƌͿ͘/ŵŵƵŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͗WƌƵƌŝƚƵƐ͘<ũƆŶŶƐŽƌŐĂŶĞƌͬďƌǇƐƚ͗hŶŽƌŵĂůǀĂŐŝŶĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ƵƌŽŐĞŶŝƚĂůďůƆĚŶŝŶŐ͘>ĞǀĞƌͬŐĂůůĞ͗hŶŽƌŵĂůůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶƐƚĞƐƚ͕ƆŬƚ^d͕
ƆŬƚĂůŬĂůŝƐŬĨŽƐĨĂƚĂƐĞŝďůŽĚ͕ƆŬƚďŝůŝƌƵďŝŶŝďůŽĚ͕ƆŬƚɶͲ'd͕ƆŬƚ>d͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗EĞƐĞďůƆĚŶŝŶŐ͘EǇƌĞͬƵƌŝŶǀĞŝĞƌ͗,ĞŵĂƚƵƌŝ͘TǀƌŝŐĞ͗ůƆĚŶŝŶŐĞƌĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ͕ƐĊƌďůƆĚŶŝŶŐ͕
ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƉƵŶŬƐũŽŶƐƐƚĞĚŽŐďůƆĚŶŝŶŐƉĊŝŶŶƐƟŬŬƐƚĞĚĨŽƌŬĂƚĞƚĞƌͿ͕ƐĊƌƐĞŬƌĞƐũŽŶ͕ďůƆĚŶŝŶŐǀĞĚƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚͿ͕ŽƉĞƌĂƐũŽŶƐďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͘^ũĞůĚŶĞ;шϭͬϭϬϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬϬͿ͗
'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗ZĞŬƚĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ƚĂŶŶŬũƆƩďůƆĚŶŝŶŐ͘/ŵŵƵŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͗,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞƚ͕ĂůůĞƌŐŝƐŬƆĚĞŵŽŐĂŶĂĨǇůĂŬƐŝ͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗,ĞŵŽƉƚǇƐĞ͘DƵƐŬĞůͲƐŬũĞůĞƩƐǇƐƚĞŵĞƚ͗DƵƐŬĞůďůƆĚŶŝŶŐ͘TǇĞ͗ůƆĚͲ
ŶŝŶŐŝƆǇĞƚ͘Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: sĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬƟůфϭͬϭϬͿ͗ůŽĚͬůǇŵĨĞ͗ŶĞŵŝ͘'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗<ǀĂůŵĞ͕ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ƌĞŬƚĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕
ƚĂŶŶŬũƆƩďůƆĚŶŝŶŐ͘,ũĞƌƚĞͬŬĂƌ͗ůƆĚŶŝŶŐĞƌ͕ŚĞŵĂƚŽŵ͕ŚǇƉŽƚĞŶƐũŽŶ;ŝŶŬů͘ŚǇƉŽƚĞŶƐũŽŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŽƉĞƌĂƐũŽŶĞƌͿ͘>ĞǀĞƌͬŐĂůůĞ͗TŬƚɶͲ'd>ƵŌǀĞŝĞƌ͗EĞƐĞďůƆĚŶŝŶŐ͘EǇƌĞͬƵƌŝŶǀĞŝĞƌ͗,ĞŵĂƚƵƌŝ͘TǇĞ͗
ůƆĚŶŝŶŐŝƆǇĞƚ;ŝŶŬů͘ŬŽŶũƵŶŬƟǀĂůďůƆĚŶŝŶŐͿ͘TǀƌŝŐĞ͗<ŽŶƚƵƐũŽŶ͘DŝŶĚƌĞǀĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬͿ͗ůŽĚͬůǇŵĨĞ͗dƌŽŵďŽĐǇƚŽƉĞŶŝ͘'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗,ĞŵŽƌŽŝĚĞďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͕ďůƆĚŶŝŶŐŝŵƵŶŶ͕ŚĞŵĂͲ
ƚŽĐŚĞǌŝ͘,ũĞƌƚĞͬŬĂƌ͗/ŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂůďůƆĚŶŝŶŐ͘,ƵĚ͗,ƵĚƵƚƐůĞƩ͘/ŵŵƵŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͗,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞƚ͕ĂůůĞƌŐŝƐŬƆĚĞŵ͕ĂŶĂĨǇůĂŬƐŝ͕ƉƌƵƌŝƚƵƐ͘<ũƆŶŶƐŽƌŐĂŶĞƌͬďƌǇƐƚ͗hŶŽƌŵĂůǀĂŐŝŶĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ƵƌŽŐĞŶŝƚĂůͲ
ďůƆĚŶŝŶŐ͘>ĞǀĞƌͬŐĂůůĞ͗hŶŽƌŵĂůůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶƐƚĞƐƚ͕ƆŬƚ^d͕ƆŬƚĂůŬĂůŝƐŬĨŽƐĨĂƚĂƐĞŝďůŽĚ͕ƆŬƚďŝůŝƌƵďŝŶŝďůŽĚ͕ƆŬƚ>d͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗,ĞŵŽƉƚǇƐĞ͘EĞǀƌŽůŽŐŝƐŬĞ͗,ũĞƌŶĞďůƆĚŶŝŶŐ͘hŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌ͗KŬŬƵůƚ
ďůŽĚ͘TǀƌŝŐĞ͗ůƆĚŶŝŶŐƉĊĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƐƚĞĚĞƚ͕ƚƌĂƵŵĂƟƐŬďůƆĚŶŝŶŐ͕ďůƆĚŶŝŶŐĞƌĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ͕ƐĊƌďůƆĚŶŝŶŐ͕ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƉƵŶŬƐũŽŶƐƐƚĞĚŽŐďůƆĚŶŝŶŐƉĊŝŶŶƐƟŬŬƐƚͲ
ĞĚĨŽƌŬĂƚĞƚĞƌͿ͕ƐĊƌƐĞŬƌĞƐũŽŶ͕ďůƆĚŶŝŶŐǀĞĚƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚͿ͕ŽƉĞƌĂƐũŽŶƐďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͘^ũĞůĚŶĞ;шϭͬϭϬϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬϬͿ͗'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗ZĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂůďůƆĚŶŝŶŐ͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗
ůƆĚŶŝŶŐŝůƵŌǀĞŝĞŶĞ͘DƵƐŬĞůͲƐŬũĞůĞƩƐǇƐƚĞŵĞƚ͗DƵƐŬĞůďůƆĚŶŝŶŐ͘Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): sĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬƟůфϭͬϭϬͿ͗ůŽĚͬůǇŵĨĞ͗ŶĞŵŝ͕ƚƌŽŵͲ
ďŽĐǇƚŽƉĞŶŝ͘  'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂůĞ͗ <ǀĂůŵĞ͕ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂů ďůƆĚŶŝŶŐ͕ ďůƆĚŶŝŶŐ ŝ ŵƵŶŶ͕ ƌĞŬƚĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ ƚĂŶŶŬũƆƩďůƆĚŶŝŶŐ͘ ,ũĞƌƚĞͬŬĂƌ͗ ůƆĚŶŝŶŐĞƌ͕ ŚĞŵĂƚŽŵ͘ ,ƵĚ͗ ,ƵĚƵƚƐůĞƩ͘ <ũƆŶŶƐŽƌŐĂŶĞƌͬďƌǇƐƚ͗
hŶŽƌŵĂůǀĂŐŝŶĂůďůƆĚŶŝŶŐ͕ƵƌŽŐĞŶŝƚĂůďůƆĚŶŝŶŐ͘>ĞǀĞƌͬŐĂůůĞ͗TŬƚɶͲ'd͕ƆŬƚ>d͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗EĞƐĞďůƆĚŶŝŶŐ͘EǇƌĞͬƵƌŝŶǀĞŝĞƌ͗,ĞŵĂƚƵƌŝ͘TǀƌŝŐĞ͗<ŽŶƚƵƐũŽŶ͘DŝŶĚƌĞǀĂŶůŝŐĞ;шϭͬϭϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬͿ͗'ĂƐƚƌŽŝŶͲ
ƚĞƐƟŶĂůĞ͗,ĞŵŽƌŽŝĚĞďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͕,ĞŵĂƚŽĐŚĞǌŝ͘,ũĞƌƚĞͬŬĂƌ͗,ǇƉŽƚĞŶƐũŽŶ;ŝŶŬů͘ŚǇƉŽƚĞŶƐũŽŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŽƉĞƌĂƐũŽŶĞƌͿ͘/ŵŵƵŶƐǇƐƚĞŵĞƚ͗,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞƚ͕ĂůůĞƌŐŝƐŬƆĚĞŵ͕ƉƌƵƌŝƚƵƐ͘>ĞǀĞƌͬŐĂůůĞ͗
hŶŽƌŵĂůůĞǀĞƌĨƵŶŬƐũŽŶƐƚĞƐƚ͕ƆŬƚ^d͕ƆŬƚĂůŬĂůŝƐŬĨŽƐĨĂƚĂƐĞŝďůŽĚ͕ƆŬƚďŝůŝƌƵďŝŶŝďůŽĚ͘>ƵŌǀĞŝĞƌ͗,ĞŵŽƉƚǇƐĞ͘DƵƐŬĞůͲƐŬũĞůĞƩƐǇƐƚĞŵĞƚ͗DƵƐŬĞůďůƆĚŶŝŶŐ͘hŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌ͗KŬŬƵůƚďůŽĚ͘TǇĞ͗ůƆĚŶŝŶŐŝ
ƆǇĞƚ;ŝŶŬů͘ŬŽŶũƵŶŬƟǀĂůďůƆĚŶŝŶŐͿ͘TǀƌŝŐĞ͗ůƆĚŶŝŶŐƉĊĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐƐƚĞĚĞƚ͕ƚƌĂƵŵĂƟƐŬďůƆĚŶŝŶŐ͕ďůƆĚŶŝŶŐĞƌĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵĞƩĞƌŽƉĞƌĂƐũŽŶ͕ƐĊƌďůƆĚŶŝŶŐ͕ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƉƵŶŬƐũŽŶƐͲ
ƐƚĞĚŽŐďůƆĚŶŝŶŐƉĊŝŶŶƐƟŬŬƐƚĞĚĨŽƌŬĂƚĞƚĞƌͿ͕ƐĊƌƐĞŬƌĞƐũŽŶ͕ďůƆĚŶŝŶŐǀĞĚƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚ;ŝŶŬů͘ŚĞŵĂƚŽŵƉĊƐŶŝƩƐƚĞĚĞƚͿ͕ŽƉĞƌĂƐũŽŶƐďůƆĚŶŝŶŐĞƌ͘^ũĞůĚŶĞ;шϭͬϭϬϬϬϬƟůфϭͬϭϬϬϬͿ͗>ƵŌǀĞŝĞƌ͗ůƆĚŶŝŶŐŝůƵŌͲ
ǀĞŝĞŶĞ͘EĞǀƌŽůŽŐŝƐŬĞ͗,ũĞƌŶĞďůƆĚŶŝŶŐ͘KǀĞƌĚŽƐĞƌŝŶŐͬ&ŽƌŐŝŌŶŝŶŐ͗KǀĞƌĚŽƐĞŬĂŶĨƆƌĞƟůƆŬƚďůƆĚŶŝŶŐƐƌŝƐŝŬŽ͘sĞĚďůƆĚŶŝŶŐƐŬŽŵƉůŝŬĂƐũŽŶĞƌŵĊďĞŚĂŶĚůŝŶŐĂǀƐůƵƩĞƐŽŐĊƌƐĂŬĞŶƵƚƌĞĚĞƐ͘WĂƐƐĞŶĚĞďĞͲ
ŚĂŶĚůŝŶŐ͕ Ĩ͘ĞŬƐ͘ ŬŝƌƵƌŐŝƐŬ ŚĞŵŽƐƚĂƐĞ ĞůůĞƌ ƚƌĂŶƐĨƵƐũŽŶ Ăǀ ĨƌŝƐŬƚ͕ ĨƌŽƐƐĞŶƚ ƉůĂƐŵĂ ďƆƌ ǀƵƌĚĞƌĞƐ͘ ,ǀŝƐ ůŝǀƐƚƌƵĞŶĚĞ ďůƆĚŶŝŶŐ ŝŬŬĞ ŬĂŶ ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞƐ ǀĞĚ ĚŝƐƐĞ ŵĞƚŽĚĞŶĞ͕ ŬĂŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌŝŶŐ Ăǀ
ƉƌŽƚƌŽŵďŝŶŬŽŵƉůĞŬƐŬŽŶƐĞŶƚƌĂƚĞƌ;WƐͿĞůůĞƌƌĞŬŽŵďŝŶĂŶƚĨĂŬƚŽƌs//ĂǀƵƌĚĞƌĞƐ͘sĞĚĂůǀŽƌůŝŐĞďůƆĚŶŝŶŐĞƌďƆƌĚĞƚǀƵƌĚĞƌĞƐĊŬŽŶƐƵůƚĞƌĞĞŶŬŽĂŐƵůĂƐũŽŶƐƐƉĞƐŝĂůŝƐƚ͕ĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀůŽŬĂůƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚ͘^Ğ
'ŝŌŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶƐĂŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌϬϭ&ϬϮƉĊǁǁǁ͘ĨĞůůĞƐŬĂƚĂůŽŐĞŶ͘ŶŽ͘WĂŬŶŝŶŐĞƌŽŐƉƌŝƐĞƌ͗2,5 mg͗ϭϬƐƚŬ͘ϭ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϭϲϯ͕ϬϬ͘ϮϬƐƚŬ͘ϭ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϮϴϵ͕ϴϬ͘ϲϬƐƚŬ͘ϭ;ĞŶĚŽƐĞͿŬƌϳϴϲ͕ϵϬ͘ϭϲϴƐƚŬ͘ϭ
;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϮϭϯϴ͕ϭϬ͘5 mg: ϭϰƐƚŬ͘Ϯ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϮϭϯ͕ϳϬ͘ϮϴƐƚŬ͘Ϯ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϯϵϭ͕ϮϬ͘ϱϲƐƚŬ͘Ϯ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϳϰϬ͕ϳϬ͘ϭϬϬƐƚŬ͘Ϯ;ĞŶĚŽƐĞͿŬƌϭϮϵϰ͕ϮϬ͘ϭϲϴƐƚŬ͘Ϯ;ďůŝƐƚĞƌͿŬƌϮϭϰϵ͕ϲϬ͘ϭϲϴƐƚŬ͘ďůŝƐƚĞƌƉĂŬŶŝŶŐ;Ϯ͕ϱ
ŵŐͿŚĂƌƐŽůͬŵĊŶĞͲƐǇŵďŽůƉĊďƌĞƩĞŶĞ͕ϭϬϬƐƚŬ͘ďůŝƐƚĞƌƉĂŬŶŝŶŐĞƌĞŶŝŶƐƟƚƵƐũŽŶƐƉĂŬŶŝŶŐ͘ZĞĨƵƐũŽŶ͗ϭ^ĞϬϭ&ϬϮͺϭŝZĞĨƵƐũŽŶƐůŝƐƚĞŶ͘2^ĞϬϭ&ϬϮͺϮŝZĞĨƵƐũŽŶƐůŝƐƚĞŶ͘
^ŝƐƚĞŶĚƌĞƚ͗Ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϴ
&сƚƌŝĞŇŝŵŵĞƌ͖Z͕ĂďƐŽůƵƩƌŝƐŝŬŽ͖/͕ŬŽŶĮĚĞŶƐŝŶƚĞƌǀĂůů͖,Z͕ŚĂǌĂƌĚƌĂƟŽ
ĂƐĞƌƚƉĊ^WŐŽĚŬũĞŶƚĂǀ^>s͗ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ
ZĞĨĞƌĂŶƐĞ͗ 1. >/Yh/^;ĂƉŝǆĂďĂŶͿƉƌĞƉĂƌĂƚŽŵƚĂůĞ;^WͿϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ͘2. 'ĂƌĐŝĂ͕tĂůůĞŶƟŶ>͕>ŽƉĞƐZ͕ĞƚĂů͘ƉŝǆĂďĂŶǀĞƌƐƵƐǁĂƌĨĂƌŝŶŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
ĂƚƌŝĂůĮďƌŝůůĂƟŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉƌŝŽƌǁĂƌĨĂƌŝŶƵƐĞ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞƉŝǆĂďĂŶĨŽƌZĞĚƵĐƟŽŶŝŶ^ƚƌŽŬĞĂŶĚKƚŚĞƌdŚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝĐǀĞŶƚƐŝŶƚƌŝĂů&ŝďƌŝůůĂƟŽŶƚƌŝĂů͘
ŵ,ĞĂƌƚ:͘ϮϬϭϯ^ĞƉ͖ϭϲϲ;ϯͿ͗ϱϰϵͲϱϴ͘ 3. yĂƌĞůƚŽ;ƌŝǀĂƌŽǆĂďĂŶͿƉƌĞƉĂƌĂƚŽŵƚĂůĞ;^WͿϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͘4.>ŝǆŝĂŶĂ;ĞĚŽǆĂďĂŶͿƉƌĞƉĂƌĂƚŽŵƚĂůĞ;^WͿϮϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͘
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Læringsmål, eksamen
og legers virkelighet

Takk til Petter Gjersvik for reﬂeksjonene
rundt de nyere eksamensformene i medisinstudiet (1). Han har rett i det han skriver:
gjetting premieres i noen grad, arbeidsbelastning for underviserne har økt, og
ingen enkelt eksamensform er ideell.

«Kan vi foreslå et overordnet,
nasjonalt initiativ for å rydde
opp?»
Vi ønsker å spille inn et forhold som
Gjersvik ikke nevner – læringsmålene. Det
ﬁnnes ikke overordnede og/eller nasjonale
føringer for læringsmål i medisinstudiet, og
læringsmålene varierer mellom fakultetene,
spesielt hva angår detaljeringsnivå. Hos oss
er det undervisningsenhetene selv som
uavhengig av hverandre deﬁnerer og melder inn læringsmål. Noen ganger svikter
det, slik som når tema uteglemmes, når
formuleringer blir upresise eller når man
bedriver lagarbeid hvor ﬂere spesialister
skal belyse ett bestemt tema. At læringsmålene leses med argusøyne, er tydelig:
Hvis oppgaver som ikke klart dekkes av
et læringsmål gis til eksamen, klager studentene. Så uttaler fagmiljøet seg, eksamenskommisjonen gir klagen medhold, oppgaven blir strøket, og nye læringsmål, som
først trer i virksomhet etter en karenstid
på ca. ett år, må produseres.
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Ett eksempel: Ved medisinstudiet hos oss
har studentene hittil hatt kun én farmakologiforelesning på 30 minutter om antikoagulasjonsmidler. Halvtimen inngår i et
seminar som administreres av en kollega
som er hematolog. I vår ble oppgaver om
direktevirkende orale antikoagulasjonsmidlers (DOAKs) farmakologiske egenskaper
unndratt sensur med begrunnelsen at tema
ikke var læringsmål. Hematologens innmeldte læringsmål om å «foreslå (…) behandlingstiltak ved anemi, blødningstendens og trombosetendens» kom tydeligvis til kort.
Her er det mye å ta fatt i. Vi spør om
snevert deﬁnerte læringsmål overhodet er
berettiget i et fag som medisin. At belastningene i form av merarbeid for oss undervisere øker ytterligere, synes klart. Det
undervises tydeligvis for lite om antikoagulantia ved fakultetet vårt. Og nå er DOAKfarmakologi attpåtil ekskludert som eksamenstema, i alle fall fram til våren 2019.
Det verste er imidlertid at praksis setter
underviserne opp mot studentene, slik at
vi i stedet for å spille hverandre gode sendes
på leting etter feil hos hverandre. Slikt er
ingen tjent med. Kan vi foreslå et overordnet, nasjonalt initiativ for å rydde opp?

Hva bør Norge gjøre
politisk for å fremme
amming?

Jeg er helt enig med medisinsk redaktør
Martine Rostadmo i at amming er et godt
folkehelsetiltak (1), og norske helsemyndigheter anbefaler jo amming det første året.
Det er forkastelig at selskaper som Nestlé
driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i land med urent vann, hvor
det har ført til dødsfall og sykdom. Det er for
meg imidlertid litt uklart hva redaktøren
mener Norge bør foreta seg politisk.
SIG VE BROU WER
sigve.brouwer@gmail.com
er politiker for Miljøpartiet De Grønne.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
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M. RO STAD MO SVA RER
Takk for godt og relevant spørsmål. Verdens
helseorganisasjon har identiﬁsert syv tiltak
som fremmer amming, og rangerer enkeltland i henhold til disse (1). Norge ligger bak
blant annet Afghanistan når det kommer til
å nedfelle i lov at det ikke skal reklameres
for morsmelkerstatning. Begrensninger
i markedsføring av morsmelkerstatning er
implementert gjennom et EU-direktiv, men
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mye er basert på en frivillig avtale med
aktører innen barnematindustrien fra 1983
– en avtale Nestlé anser som utdatert (2).
Norge bør være et foregangsland og stå imot
press fra barnematindustrien, men man
skal ikke undervurdere denne industriens
makt – forventet omsetning for neste år er
620 milliarder kroner (3). Industrien har
amerikansk landbrukslobby i ryggen ettersom råvaren som brukes til å produsere
morsmelkerstatning er kumelk. USA har
lenge hatt overproduksjon av melk som
de har slitt med å bli kvitt, og landet har et
stort osteberg som ingen vil kjøpe. Nå prøver president Donald Trump med til dels
uﬁne metoder å øke markedet for morsmelkerstatning slik at amerikanske bønder
ikke må nedskalere (4, 5).
Norge er ikke «best i klassen» når det gjelder amming. Verdens helseorganisasjon
anbefaler amming til barnet er to år (6).
I Norge har 65 % av mødrene sluttet å amme
når barnet er ett år gammelt (7). Det Norge
har lykkes med, er å nå ut til mødrene med
at amming er best for barnet. Norske mødre
er svært motiverte, og 98 % av mødrene forsøker å amme (7). Om de lykkes, er i stor
grad avhengig av hjelpen de får de første
sårbare dagene. Sykehusene er pålagt å spare
penger, noe som har ført til kortere liggetid
på barsel etter fødsel. Det går gjerne 2–3
dager før melkeproduksjonen er ordentlig
i gang, og det er vanlig at barnet går ned
i vekt i denne perioden. Dersom mor ikke
får kyndig ammeveiledning er det fare for at
barnet ikke får nok næring og blir slapt, noe
som kan mistolkes som at barnet er rolig.
Dehydrering og hypernatremi kan i verste
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fall føre til varig skade eller død. Det er uansvarlig å overlate mor og barn til seg selv før
ammingen er etablert. Kort liggetid på barsel
vil utvilsomt gå på bekostning av ammingen,
men jeg er oppriktig bekymret for at det
også kan gå på bekostning av barneliv.
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«Kort liggetid på barsel vil
utvilsomt gå på bekostning
av ammingen, men jeg er
oppriktig bekymret for at det
også kan gå på bekostning
av barneliv»

3
4

5

Ammetallene for aldersgruppene 6, 9 og
12 måneder gikk ned etter at fedrene ﬁkk
øremerket en større del av permisjonen
i 2009 (7). Dette er ikke overraskende og
i tråd med internasjonal forskning. Likevel
har man nå valgt å øremerke en enda større
del til far – nå må mor tilbake i jobb når
barnet er 7 måneder. Det er krevende å være
i full jobb og amme, spesielt fordi det som
oftest også innebærer amming om natten.
Derfor velger mange å gå over til ﬂaske når
mor begynner å jobbe. Dersom dette ikke
er en ønsket konsekvens, bør man sørge for
at familiene beholder muligheten til å særbehandle mor – likestilling er ikke alltid
likebehandling.
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Er all kreftforskning
tjent med brukermedvirkning?
Brukermedvirkning i forskningsprosjekter blir entusiastisk ønsket velkommen av brukerorganisasjoner. Men kan kravene
til brukermedvirkning få uheldige konsekvenser for grunnforskningen?
Brukermedvirkning i forskning er en del
av en internasjonal trend. Myndigheter og
organisasjoner som ﬁnansierer forskning,
stiller krav om aktivt samarbeid med dem
forskningen angår. I Norge er dette nedfelt
både i lovverket og oﬀentlige dokumenter.
Den nasjonale helse- og forskningsstrategien HelseOmsorg21 peker på behovet for
å styrke brukermedvirkningen i alle faser av
den anvendte og kliniske helse- og omsorgsforskningen (1), og brukermedvirkning er
med i den nasjonale kreftstrategien Leve
med kreft (2018–2022) (2).
Det er liten tvil om at brukerrepresentasjon kan medvirke til demokratisering av
forskning (3). I selve forskningsprosessen blir
formålet gjerne formulert med honnørord,
som at innﬂytelse fra brukere fører til nyttigere forskning og innovasjon (4). På Kreftforeningens hjemmesider heter det at pasienter og pårørende med krefterfaring kan
gi nye perspektiver og hjelpe forskerne med
å stille spørsmål de ikke har tenkt på (5).
Hvor er de kritiske røstene?
Underlig nok synes det å være få kritiske
røster knyttet til direkte brukermedvirkning. Positive eﬀekter er ikke godt dokumentert. Det få beregninger av kostnader
i forhold til nytte, f.eks. om man kan rettferdiggjøre de ressursene forskningsmiljøene
må anvende når pasienter eller pårørende
skal læres opp i kompliserte fagdisipliner.
Det er tidligere blitt pekt på problemer
med representativitet og legitimitet (6). Hvordan foregår rekruttering av brukerrepresentanter, og kan brukergruppene eventuelt
benytte sin nye maktposisjon til å fremme
egne strategiske interesser på bekostning
av andre grupper? Kan brukermedvirkning
derved åpne opp for prosesser som gjør
forskningen mindre nøytral eller gyldig?
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Selv om brukermedvirkning kan være
relevant i anvendt og klinisk forskning, er
det etter min mening mer problematisk for
grunnforskning, som bl.a. omfatter cellebiologi, immunologi og tumorfysiologi. Her er
vanligvis pasienters og pårørendes kompetanse svært liten, og avstanden til forskningsmiljøene stor.
Når brukermedvirkning blir et krav
Det er derfor særlig bekymringsfullt når
kravene til brukermedvirkning skjerpes
utover det som myndigheter angir i sine
styrende dokumenter. Hos Kreftforeningen
gjelder kravet om brukermedvirkning for
alle forskningssøknader, også innen grunnforskning. Det viser hvordan Kreftforeningens praksis skiller seg fra f.eks. Forskningsrådets.

«Etter min mening kan
det stilles spørsmål ved
om Kreftforeningen bevisst
utnytter prinsippet om
brukermedvirkning i sin
merkevarebygging og
markedsføring»
Kreftforeningens begrunnelse er at de
får sine midler fra innsamlinger og donasjoner, og er dermed i en særstilling. De krever
derfor at brukerne skal være representert
i alle forskningsprosjekter som får tildelt
midler. Men kan denne praksisen føre til at
gode grunnforskningsprosjekter uten brukerinvolvering ikke når opp i konkurransen?
Som brukerrepresentant ved vurderingen
av Kreftforeningens forskningssøknader har
jeg fått innsikt i evalueringsprosessen som
gjaldt en del av de innsendte grunnforskningssøknadene. Selv om brukermedvirkning ikke var et absolutt krav i utlysningsteksten, var det ut fra mandatet Kreftforeningen hadde gitt brukerrepresentantene
(7), vanskelig å gi høyeste poeng til søkere
som ikke hadde tenkt å involvere brukere
i forskningsprosessen. Det skyldes at vurderingen med poengskala 1–7 var basert på
to helt ulike dimensjoner: «i hvilken grad
brukermedvirkning er godt ivaretatt» og
«potensiell nytteverdi for brukere».

I min tilbakemelding til Kreftforeningen
etterlyste jeg klare kriterier for når brukermedvirkning er relevant i grunnforskningsprosjektene, og dernest hvordan de to kategoriene av søknader skal rangeres ved den
endelige vurderingen hos brukerrepresentanter og fagfeller. Så vidt jeg kan se, har
Kreftforeningen ikke tatt hensyn til disse
argumentene ved årets søknadsprosedyrer,
men snarere skjerpet kravene (8).
Brukermedvirkning –
for brukerne eller for forskningen?
På Kreftforeningens ressursside om brukermedvirkning fremheves positive sider ved
brukermedvirkning, f.eks. at det for brukerne er viktig å få mulighet til å dele sine
pasienterfaringer med forskermiljøene (5).
Det kommer også frem at brukermedvirkning fordrer betydelig opplæring i det
aktuelle forskningsfeltet. Kan det være slik
at brukermedvirkning i større grad tilfredsstiller behovet til de friskeste av kreftpasientene som overlever, ved at de får delta i noe
som oppleves som spennende og meningsfylt, snarere enn hva forskermiljøene trenger
for å drive forskning av høy kvalitet?
Kreftforeningen forvalter betydelige økonomiske midler og utgjør en viktig del av
støtten til grunnforskning i Norge. Etter min
mening kan det stilles spørsmål ved om
Kreftforeningen bevisst utnytter prinsippet
om brukermedvirkning i sin merkevarebygging og markedsføring.
Selv har jeg tidligere erfaring fra forskning
innen kreftcellebiologi og basalfarmakologi,
men ser ikke på noen måte at jeg i kraft av
egne pasienterfaringer skulle ha noe å bidra
med i dagens grunnforskningsprosjekter.
Jeg vil derimot bruke min stemme til å heie
på de gode grunnforskningsmiljøene vi har
i Norge. Disse miljøene gir håp for dagens
og fremtidens kreftpasienter og må ikke
nedprioriteres. Slik jeg ser det, er brukermedvirkning overvurdert. Det viktigste er
at de beste prosjektene, vitenskapelig sett,
får den støtten de fortjener.
Mottatt 11.6.2018, godkjent 27.6.2018.
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Hva skjer med Legeforeningens
klimaengasjement?
Menneskeskapte klimaendringer utgjør en katastrofal trussel
mot folkehelsen. Vi trenger stemmene til klimaengasjerte norske
leger.
Tidsskriftet The Lancet har i ﬂere år tatt
ansvar for å rette oppmerksomheten mot
menneskeskapte klimaendringer. I 2015 publiserte The Lancet Commission on Health
and Climate Change en utførlig rapport
med konkrete anbefalinger for politiske
tiltak mot klimaendringer (1). Rapporten
understreker blant annet viktigheten av
at helsefaglige aktører engasjerer seg aktivt
og synlig i arbeidet for bedret klima og
miljø.
I februar i år utkom The Lancet Countdown
on Health and Climate Change: From 25 Years
of Inaction to a Global Transformation for
Public Health, den andre i rekken av planlagte årlige statusoppdateringer på arbeidet
rundt klima og helse (2). Med utgangspunkt
i anbefalingene fra 2015 er målsetningen
å overvåke målbare indikatorer som ledd
i å opplyse, veilede og ansvarliggjøre oﬀentligheten og relevante beslutningstagere.
Også i år understrekes betydningen av en
tydelig, felles stemme fra helsefaglig hold:
«Helsearbeideres stemmer er avgjørende
i arbeidet mot klimaendringer og i å vektlegge de positive helseeﬀektene av dette
arbeidet».
Lokal tilstedeværelse
Før 2012 hadde Legeforeningen et eget rådgivende utvalg for global oppvarming og
helse. I perioden 2012–16 ble dette arbeidet

samlet under et felles utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse. Jeg har
ikke selv deltatt i noen av utvalgene, men
har i løpet av årene jeg har vært medlem
i Legeforeningen satt pris på deres synlige
aktivitet. Utvalget bidro til at Legeforeningen i 2009 ﬁkk et eget grunnlagsdokument
og tiltaksplan for engasjement mot klimaendringer (3). Utvalgets arbeid resulterte
i innlegg i Tidsskriftet (4, 5), henvendelser
til Klima- og miljøverndepartementet og
representasjon ved Klimatoppmøtet i Paris
i 2016 (6).

«Det er naturlig å spørre
om leger som faggruppe
gjør nok i Norge for å opplyse om betydningen av klimaendringer i et helseperspektiv»
I 2016 valgte Legeforeningen å omorganisere dette arbeidet. Utvalget ble lagt ned,
med det argument at helse og global oppvarming var ett av fem hovedområder Legeforeningen ønsket å arbeide videre med
de neste årene og at arbeidet derfor skulle
innlemmes mer direkte i sentralstyret og de
fagmedisinske foreningene (7). I mars 2017
uttrykte tidligere medlemmer av utvalget
stor bekymring for denne beslutningen (8).
De påpekte spesielt at man ved å fokusere på
internasjonalt samarbeid gjennom World
Medical Association (WMA) risikerte å miste
lokal relevans og synlighet: «Dette [internasjonale] engasjementet er viktig, men svært
overordnet og lite egnet til å belyse norske
forhold og dekke det nasjonale engasjementet Legeforeningen bør ha» (8).

En hovedsatsing det er vanskelig
å få øye på
I november i år har det gått to år siden sentralstyret vedtok denne omorganiseringen.
Hva er egentlig status for arbeidet mot helseskadelige klimaendringer i Legeforeningen
i dag? Som alminnelig medlem opplever jeg
at dette engasjementet er blitt mindre synlig
etter at utvalget ble nedlagt. Arbeidsprogrammet for 2017–19 nevner ikke klima- og
miljøperspektivet i folkehelsearbeidet (9),
selv om dette er spesiﬁkt nevnt i Prinsipprogrammet 2015–19 (10). Folkehelse fremheves
som eget tema på Legeforeningens nettsider
om politikk og samfunn, men heller ikke her
eller i relevante policynotater viser man til
at klima og miljø er viktig i et folkehelseperspektiv (11). Tidsskriftet, ved sjefredaktør Are
Brean, utgjør et hederlig unntak (12, 13).
Etter en sommer der hetebølger har preget hele Europa, inkludert Norge, og belyst
problemer rundt matsikkerhet, brannsikkerhet og direkte helseskadelige eﬀekter av
varmen, er det naturlig å spørre om leger
som faggruppe gjør nok i Norge for å opplyse om betydningen av klimaendringer
i et helseperspektiv, slik The Lancet oppfordrer så tydelig til. Det er meget mulig at Legeforeningen gjør en god innsats for arbeidet
mot klimaendringer gjennom foreningens
internasjonale samarbeidspartnere, men
min opplevelse er at engasjementet er
mindre synlig utad enn det var for noen
år siden. Politiske og helsefaglige realiteter
burde tilsi det motsatte.
Mottatt 8.8.2018, godkjent 14.8.2018.
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På tide å innføre ortogeriatri i Norge?

Norge ligger på verdenstoppen
i antall hoftebrudd. Behandlingen er dyr og dødeligheten høy.
Bedre samarbeid mellom geriatere og ortopeder etterlyses.
Norge ligger i verdenstoppen med om lag
9 000 hoftebrudd i året (1, 2). Behandling
av hoftebrudd er livsnødvendig – og dyr.
Avhengig av det postoperative omsorgsnivået, er samfunnskostnaden det første
året i snitt en halv million kroner per
pasient for dem som før var hjemmeboende
(3). Pasientgruppen er skrøpelig, og dødeligheten etter et hoftebrudd er svært høy. I 2017
var 30-dagers- og ettårsdødeligheten henholdsvis 7,7 % og 24 % (2).

«Det totale antallet liggedøgn på sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og sykehjem blir mindre hos
ortogeriatripasienter»
I dag er det bare noen få norske ortopediske avdelinger som behandler hoftebruddspasienter etter ortogeriatriske prinsipper. Dette til tross for at to norske studier
har vist at hjemmeboende hoftebruddspasienter som mottar behandling etter slike
modeller har økt sannsynlighet for bedre
funksjon og livskvalitet sammenlignet med
pasienter som mottar tradisjonell behandling (4, 5). Ortogeriatrisk tilnærming er
fornuftig bruk av ressurser: Den akutte
innleggelsen varer lenger, men ﬂere kan
skrives direkte til hjemmet. Det totale antallet liggedøgn på sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og sykehjem blir mindre hos
ortogeriatripasienter. Kostnadsreduksjonen for samfunnet er på 40 000 kroner
per pasient (4).
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Ortogeriatriske retningslinjer
Tidligere i år ble tidenes første ortogeriatriske vårmøte avholdt i Oslo, hvor de nye
retningslinjene for tverrfaglig behandling
av hoftebrudd ble presentert (6). Under
møtet ble også den norske underforeningen
av Fragility Fracture Network (FFN Norge)
stiftet. Blant ortopedene og geriaterne som
deltok på møtet var det enighet om at
behandlingen av norske pasienter med
hofte- og lavenergibrudd trenger et løft.
Målet med retningslinjene er å sikre høy
kvalitet og riktige prioriteringer i behandlingen av eldre personer med hoftebrudd
og å unngå uønsket variasjon mellom helseforetakene. Dokumentet er utformet av
representanter for spesialforeningene for
ortopedi, geriatri og anestesiologi under
Den norske legeforening, og har i tillegg
vært til høring hos spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og brukerrepresentanter. Retningslinjene oppsummerer
forskningen på feltet og vektlegger tverrfaglighet og et helhetlig pasientforløp. De gir
råd om preoperativ optimalisering, operasjonsmetoder, smertelindring, håndtering
av komorbide lidelser, rehabilitering, forebygging av nye brudd og trygg utskrivning.
Vi håper retningslinjene kan brukes til
å bryte avdelingsbarrierer for hoftebruddspasientene og at tverrfaglig samarbeid og en
helhetlig tilnærming kan bli satt i system.
Helsedirektoratet er ikke oppdragsgiver
for retningslinjene, og de kan følgelig ikke
kalles nasjonale. Trolig er det både fordeler
og ulemper med å gjøre behandlingsretningslinjer mer juridisk bindende ved
å gjøre dem formelt nasjonale. Det vil være
lettere å få gjennomslag for omstrukturering og endring av behandlingskurs. Dette
kan og bør bidra til økt tilskudd av ressurser
til ortopediske avdelinger i Norge. Samtidig
er det store forskjeller vedrørende lokale
forhold, og sannsynlig vil det være vanskelig
å gjennomføre slike endringer ved alle
norske sykehus. Kanskje kan pålegg fra
myndighetene om endring av behandlingskurs slå negativt ut ved ortopediske avdelinger som trives og fungerer godt med en
tradisjonell ortopedisk behandlingsmodell.
Bestillerforum RHF vurderte ortogeriatri

som behandlingsmetode under utarbeidingen av den nye retningslinjen. De skriver
i sin slutning at ortogeriatrisk behandling
av hoftebruddspasienter ikke trenger
å metodevurderes, da dette er en ønsket
tverrfaglig arbeidsform for pasienter med
sammensatte behov (7).

«Videre forskning på effekten
av ortogeriatrisk behandling
hos norske hoftebruddspasienter er viktig»
Hva kan gjøres?
Videre forskning på eﬀekten av ortogeriatrisk behandling hos norske hoftebruddspasienter er viktig. Meldingene til Nasjonalt
hoftebruddregister bør utvides med enkelte
ortogeriatriske kjernevariabler slik at vi kan
gjennomføre fremtidige studier.
En innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen fra april i år skal styrke behandlingen
av eldre multisyke. Det er vedtatt at alle store
akuttsykehus skal ha spesialister i geriatri
og at det skal være tilstrekkelig kapasitet
for spesialisering innen geriatri for både
sykepleiere og leger (8). Dette vedtaket er
viktig for å få implementert ortogeriatriske
behandlingsmodeller på norske sykehus.
Ved vårmøtet tidligere i år beskrev den
britiske professor emeritus David Marsh,
som også er grunnleggeren av Fragility
Fracture Network, situasjonen i England
for 15 år siden omtrent som slik vi opplever
den i Norge i dag: Tilbudet til pasientene er
varierende, og det er mangel på spesialister
i geriatri. Med press fra både toppen (myndighetene) og bunnen (fagmiljøene) sammen med økonomiske incentiver har utviklingen i England ført til en betydelig utbygging av tilbudet. Ifølge Marsh har det spart
utgifter, bedret behandlingen og redusert
dødeligheten. Marsh var optimist på vegne
av det norske ortogeriatriske miljøet. Som
han sa: «This will happen, there is no other
way».
Mottatt 5.6.2018, første revisjon innsendt 27.6.2018,
godkjent 28.6.2018.
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Økt behov for fysioterapeuter
med nevromuskulær kompetanse
Vi er bekymret for mangelen
på fysioterapeuter som har
kompetanse på sjeldne medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander.
Pasienter med medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander kan debutere med
symptomer i spedbarnsalder, tidlige barneår, som ungdom eller i voksen alder. Felles
for de ﬂeste av disse tilstandene (for eksempel Charcot-Marie-Tooths sykdom, limbgirdle muskeldystroﬁ og dystrophia myotonica) er at det ikke ﬁnnes spesiﬁkk
behandling. Symptomatisk behandling
med forebygging av kontrakturer og belastningsskader 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 trening.
Unge og eldre voksne sviktes
Etter vår erfaring synes det som om oppfølgingen 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.
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Det blir opp til pasientene selv å forsøke
å ﬁnne en fysioterapeut med interesse for
feltet og med kapasitet. Ved ﬂere anledninger har vi opplevd at våre pasienter nedprioriteres 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 medfødte nevromuskulære sykdommer at i alle
fall nærmere 20 % av pasientene med arvelige muskelsykdommer har behov for fysioterapi, men ikke får tilbud om dette (3, s. 17).

«Manglende veiledning
kan gi feil behandling eller
overbelastning av muskler
og ledd»
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 egenandelskort 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-
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tilbud for denne gruppen dermed brytes.
Siden de ikke lenger trenger rekvisisjon,
er vi også bekymret for at manglende veiledning 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 forskning for å ﬁnne spesiﬁkk behandling for en
rekke av disse diagnosene. For to år siden
ﬁkk den første medisinen for en undergruppe av pasienter med Duchennes muskeldystroﬁ 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 målinger er både tids- og kompetansekrevende
og må utføres primært av trenede fysioterapeuter med god kjennskap til nevromuskulære tilstander.
Det er etter vår mening et stort og voksende behov for fysioterapeuter med særskilt kompetanse innenfor nevromuskulære
sykdommer. Både primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten (nevrologiske-,
barnenevrologiske- og habiliteringsavdelinger for barn og voksne) bør rustes opp for
å møte dette behovet.
Mottatt 16.7.2018, godkjent 24.8.2018.
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Barn og unge må beskyttes
mot energidrikker
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn
og unge forbys.

O

msetningen av koﬀeinrike
energidrikker i Norge nådde
nye høyder i juni 2018, med
nær 3 millioner liter solgt på
én måned, en økning på 400 000 liter fra
mai måned, og over 60 % økning siden juni
2015 (1). Produktene blir mer og mer utbredt
blant barn og unge. I aldersgruppene 10–12
år, 13–15 år og 16–18 år oppgir henholdsvis
19 %, 53 % og 70 % at det hender de drikker
energidrikk (2). I 2015 var de tilsvarende
andelene 8 %, 32 % og 62 % (3). Den raskt
økende andelen barn og ungdom som drikker energidrikk gir grunn til bekymring (4).
Helse- og omsorgsdepartementet deler
denne bekymringen og har bedt Mattilsynet
utrede alternative tiltak for å beskytte barn
og unge mot helseskader som følge av høyt
konsum av energidrikker. Før vi drøfter
hvordan helsemyndighetene bør håndtere
risikoen som energidrikker utgjør for barn
og unge, vil vi redegjøre for skadelige eﬀekter av energidrikkinntak.
Mer enn koﬀein
Energidrikker kan best beskrives som industrielt designede leskedrikker som i tillegg
til mye koﬀein (som regel 320 mg/l eller
høyere) inneholder ﬂere stimulerende stoffer (ginseng, guarana, taurin, etc.). Sukker
eller søtstoﬀ dekker over smaken av bitre
ingredienser som koﬀein og taurin, hvilket
gjør dem lettdrikkelige for barn og unge.
I tillegg er de tilsatt B-vitaminer for å fremstå som sunne. Fordi energidrikker inntas
som leskedrikk, inneholder ﬂere stimulerende stoﬀer som virker sammen og kullsyre som øker hastigheten på koﬀeinopptaket i blodet, er de forbundet med større
risiko enn kaﬀe, selv om kaﬀe har mer
koﬀein (ca. 500 mg/l).
Energidrikker er potente på grunn av
deres sammensatte innhold av stimulerende ingredienser. Dette viser blant annet
en randomisert, dobbeltblindet, kontrollert
overkrysningsstudie der man målte eﬀekt
av energidrikk og en koﬀeinholdig kontrolldrikk, begge med 320 mg/l koﬀein, på 18
friske unge voksne. To timer etter inntak av
energidrikk var det signiﬁkant lengre QT-tid,
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en risikofaktor for fatale hjertearytmier, enn
ved inntak av samme mengde koﬀeindrikk.
Begge drikkene medførte økning i systolisk
blodtrykk, men seks timer etter inntak var
dette signiﬁkant høyere ved inntak av energidrikk enn ved inntak av koﬀeindrikk (5).
Kombinasjonen av koﬀein og andre stoﬀer,
for eksempel sukker, kan være medvirkende
årsak til den alvorlige reaksjonen, men dette
har man ikke fullgod kunnskap om ennå. At
barn og unge skal ha fri tilgang til avhengighetsdannende produkter som gir økt blodtrykk, og i verste fall alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, er svært uheldig.

«Vi mener det er på tide
å vurdere forbud mot salg
av energidrikker til barn
under 18 år»
Koﬀeinforgiftning
Selv om energidrikker inneholder mer enn
koﬀein, kan vi ikke utelukke risikoene som
er knyttet til koﬀeineksponering. Høyt inntak av koﬀein på kort tid kan føre til alvorlige tilstander som hjertesvikt, hjertearytmi
og nyresvikt, tilstander som i verste fall kan
føre til død hos sårbare personer. Enkelthendelser av koﬀeinforgiftning er rapportert
i ﬂere land (6). Høyt inntak av energidrikk er
også satt i sammenheng med to tilfeller av
hjertestans blant ungdom (7). Ungdom med
ukjent hjertesykdom kan være mer utsatt
for organsvikt. Også i Norge har barn blitt
innlagt med alvorlig organsvikt etter å ha
drukket store mengder energidrikk på kort
tid (8). Vi mener det er en reell risiko for
ﬂere tilfeller av alvorlig koﬀeinforgiftning
blant barn og unge som følge av høyt og
hurtig forbruk av energidrikk.
Søvnvansker og atferdsproblemer
Barn og unge har rapportert om uro, irritabilitet, nervøsitet, konsentrasjonsvansker,
abstinenssymptomer og andre negative
eﬀekter etter inntak av energidrikk (6, 9–11).
Koﬀeindoser på 1,4 mg/kg kroppsvekt kan

påvirke innsovning og redusere søvnvarigheten (12). Dette er eﬀekter som over tid kan
føre til mer alvorlige atferds- og helseproblemer (6). Hos barn og ungdom som er disponert for angstlidelser, er det dokumentert at
koﬀeinindusert angst også kan inntreﬀe ved
lavt inntak av koﬀein, det vil si under den
«trygge» grensen på 2,5 mg per kg kroppsvekt (9).
Allerede i 2008, før energidrikker ble tillatt
i dagligvarehandelen i Norge, ble det anslått
at omtrent 20 % av nordiske tenåringer var
utsatt for koﬀeinnivåer fra energidrikk som
kunne forårsake angst og uro (10). Barn og
ungdom er i en fase av livet hvor mentale
lidelser ofte ikke er kjent. Den økende normaliseringen av energidrikker kan potensielt føre til ﬂere tilfeller av koﬀeinindusert
angst blant unge.
Barn og tenåringer som drikker energidrikker, har større sannsynlighet for å bruke
alkohol, tobakk eller narkotika (13). Når
energidrikk blandes med alkohol, kombineres koﬀeinets stimulerende egenskaper med
alkoholens depressive egenskaper og reduksjon i atferdskontroll. Kombinasjonen er
assosiert med økt risikoatferd, helseskade
blant unge brukere og økt bruk av andre
ulovlige stoﬀer (14). I Norge har 42 % av de
i alderen 15–18 år som drikker energidrikk,
prøvd å blande energidrikk med alkohol (2).
Avhengighet
Koﬀein er et sentralstimulerende stoﬀ som
påvirker mange funksjoner i kroppen. Når
kroppen blir vant til eksponering, krever
den jevnlig tilførsel av det aktuelle stoﬀet
for ikke å få fysisk ubehag (10). Abstinenssymptomer på koﬀein kan være hodepine,
trøtthet, angst, irritasjon og dårlig humør,
noe barn og unge også rapporterer. I 2008
ble det anslått at 10 % av barna med høyest
konsum av koﬀeinholdige drikker, ﬁkk i seg
mer koﬀein enn 2,5 mg per kg kroppsvekt
(10). Det er sannsynlig at normalisering av
konsum av energidrikker medfører at ﬂere
barn og unge utvikler avhengighet, med
påfølgende sannsynlighet for abstinenssymptomer knyttet til koﬀein.
Grense for tolerabelt inntak?
I Norge frarådes barn og unge å få i seg mer
enn 2,5 mg koﬀein per kg kroppsvekt per
dag, uavhengig av kilde (15). Denne verdien
blir brukt til å regne om hvor mye energidrikk barn kan eksponeres for uten risiko:
Et barn på 30 kg overskrider maksimums-
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grensen (75 mg) med en liten boks energidrikk (2,5 dl), som tilsvarer 80 mg. En ungdom på 60 kg gjør det samme med en
halv liter. Det er deﬁnitivt ﬂere unge enn
tidligere som overskrider anbefalt maksimumsgrense for koﬀein etter at energidrikkene kom på markedet, og andelen
er økende.
Det er etter vårt syn svært problematisk
å operere med en slik trygghetsgrense,
særlig når den blir brukt til å regne ut såkalt
trygt inntak av energidrikk. Både europeiske
og norske vitenskapskomiteer har konkludert med at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til risikovurderingene av
koﬀein for barn og unge, blant annet fordi
det er få studier på disse gruppene (12, 16,
17). Ifølge et kanadisk ekspertpanel kritiserte
enkelte EU-land den europeiske risikovurderingen for å ha en for snever tilnærming til
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helseskade, for å fokusere på koﬀein heller
enn energidrikk og for ikke å være realistisk
vedrørende inntaket av energidrikker i kombinasjon med alkohol blant unge (18). Dessuten er skadeeﬀektene av energidrikker
betydelig større enn det som kun kan tillegges koﬀein.
Norske helsemyndigheter bør ikke sette
trygghetsgrense for koﬀeineksponering hos
barn og unge, både fordi data mangler, men
aller mest fordi koﬀein har psykofarmakologiske og sentralstimulerende egenskaper
som barn og unge ikke bør utsettes for.
Føre var
Føre var-prinsippet er grunnleggende
i folkehelsearbeidet og bør legges til grunn
i risikohåndteringen av energidrikker hos
barn og unge (19). Vitenskapelig sikkerhet
oppnås først og fremst gjennom randomi-

serte kontrollerte studier, noe som ikke kan
utføres med helseskadelige stoﬀer. Selv om
vi ikke kan gjøre slike studier, vet vi med
tilstrekkelig sikkerhet at energidrikk kan gi
helseskade hos barn og unge. Det vil derfor
være uetisk, et eksperiment med barn og
unges helse, ikke å handle. Manglende sikker kunnskap bør ikke brukes som begrunnelse for å unnlate å treﬀe tiltak. Utføres
tiltak ut ifra føre var-prinsippet, er det opp
til produsentene å bevise at det ikke foreligger helsefare (19, 20).
Erfaringer fra andre land
I EU har Litauen (2014) og Latvia (2016) innført forbud mot salg av energidrikker til
personer under 18 år. Både i Sverige og Storbritannia pågår det tilsvarende prosesser
som i Norge, hvor regulering av salg er blant
tiltakene som skal vurderes for å beskytte
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barn og unge mot helseskade som skyldes
konsum av energidrikker.
Forbud mot salg til barn og unge
Før 2009 var energidrikker regulert som
legemidler og forbudt solgt i norsk dagligvarehandel på grunn av det høye koﬀeininnholdet. Norske myndigheter forsøkte
i sin tid å stå imot liberaliseringen fra EU,
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NYTT OM LEGEMIDLER
Nytt regelverk for blåreseptordningen får konsekvenser
for individuell stønad
Det nye regelverket for blåreseptordningen trådte i kraft fra 1 januar 2018 (1). Nye legemidler 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.

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

Mangel på Nycoplus Neo-Fer mikstur
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:
t 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.
t Vær spesielt oppmerksom ved dosering av Niferex til premature barn og barn med
lav fødselsvekt. Dosering skal gjøres i samråd med nyfødt-/barneavdelinger.
t Neo-Fer mikstur kan skrives ut så lenge den er tilgjengelig.

Referanser:
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/endringer-i-legemiddelforskriften-og-blareseptordningen-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-kravettil-metodevurdering (31.08.18). 3. https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-nycoplus-neofer-mikstur-9-mgml (31.08.18).
legemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.no

Refusjon av Acarizax ved allergi
mot husstøvmidd
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 velkontrollert 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 hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for
husstøvmidd.
- Behandling med Acarizax skal kun
startes opp av spesialist med allergologisk kompetanse.
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Fedmekirurgi er eﬀektivt, men gir mange bivirkninger

Kirurgi er bedre enn medisinsk behandling ved sykelig overvekt med diabetes
og hypertensjon, men gir økt risiko for
komplikasjoner.
Jakobsen og medarbeidere
publiserte en originalartikkel
i JAMA 16. januar 2018.

I en norsk studie som nylig er publisert i
tidsskriftet JAMA, ble pasienter som hadde
blitt behandlet for sykelig overvekt, fulgt i
inntil ti år etter fedmekirurgi eller spesialisert medisinsk behandling (1). 92 % av operasjonene var av typen gastrisk bypass. Etter
en median oppfølgingstid på 6,5 år hadde
pasienter med diabetes og hypertensjon
som gjennomgikk fedmekirurgi høyere
remisjonsrater enn gruppen som ﬁkk medisinsk behandling. Kirurgi ga imidlertid også
økt risiko for psykologiske, medisinske
og kirurgiske komplikasjoner. De opererte
pasientene hadde også større sannsynlighet
for å bruke medisiner mot depresjon, søvnløshet, angst og smerter.
– Utover disse hovedfunnene vil jeg fremheve at gruppen som valgte kirurgisk behandling i stor grad også unngikk nyutvikling
av hypertensjon, diabetes og dyslipidemi,
sier Gunn Signe Jakobsen, ph.d.-stipendiat
ved Senter for sykelig overvekt i Helse SørØst, Sykehuset i Vestfold og Universitetet i
Oslo, og artikkelens førsteforfatter.
– Det motsatte var tilfelle for depresjon,
angst og søvnforstyrrelser. De som valgte
kirurgisk behandling, hadde oftere nye
mage-tarm-inngrep, jernmangel og magesmerter som førte til behandling i spesialisthelsetjenesten. Denne studien viser dermed
både «forsiden og baksiden av medaljen»
ved fedmekirurgi, sier Jakobsen.
– Som ved mange andre sykdommer har

1328

Forfattergruppen (fra venstre): Morten Lindberg, Rune Sandbu, Gunn Signe Jakobsen, Jøran Hjelmesæth og Dag Hofsø.
Ikke til stede: Jens K. Hertel, Milada Småstuen og Njord Nordstrand. Foto: Privat

den mest eﬀektive behandlingen også mest
negative konsekvenser, og hver pasient må i
samråd med sin lege vurdere om behandlingen er verdt det, poengterer hun.
Studien utgår fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
Jens Kristoﬀer Hertel, som er seksjonsleder
og forskningsleder, fremhever senterets
integrerte forskning gjennom hele behandlingsforløpet og at samarbeidet mellom
medisin og kirurgi skjer sømløst på tvers
av klinikkstrukturen.
– Alle pasienter som blir henvist til den
regionale poliklinikken, blir tilbudt førstegangskonsultasjon hos lege for utredning.
Deretter får pasienten time hos en av de
andre i det tverrfaglige teamet – sykepleier,
ernæringsfysiolog eller fysioterapeut. Når
den tverrfaglige utredningen er gjort, legger
lege og pasient i samråd en plan for videre
oppfølging, livsstilsbehandling eller kirurgi,
forteller Hertel.
700–800 nye pasienter henvises hvert år

til senteret, der det gjennomføres over
8 000 polikliniske konsultasjoner.
– Siden oppstarten i 2004 har pasientene
hatt stor innﬂytelse på hvilken type behandling som velges, det vil si behandling og
oppfølging på senteret, opphold på rehabiliteringssenter eller fedmekirurgi. Om lag
halvparten av pasientene har vektreduserende kirurgisk behandling som sitt førstevalg.
Et tett samarbeid mellom medisinsk og
kirurgisk klinikk har vært en forutsetning
for etableringen av behandlingsforløpene
og sentralt i det daglige og langsiktige strategiske arbeidet, sier Hertel.
ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET
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Kjønnsforskjeller i overlevelse ved blærekreft

Kreftrisiko
ved tilfeldige
radiologiske funn
Hyppigheten av tilfeldige radiologiske
funn, og om de representerer kreftsykdom, varierer med bildemodalitet
og kroppsdel som undersøkes.

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

Dødeligheten ved blærekreft er ulik
for kvinner og menn. Forskjeller i
tumorstadium ved diagnosetidspunkt
kan forklare mye av forskjellen, viser en
norsk studie.
Andreassen og medarbeidere
publiserte en originalartikkel
i European Journal of Cancer
i mai i år.

I en norsk studie som nylig er publisert i
European Journal of Cancer, ble langtidsoverlevelse hos om lag 15 000 pasienter diagnostisert med blærekreft i perioden
1997–2011 undersøkt basert på data fra Kreftregisteret (1). Dødelighet knyttet til blærekreft var høyere hos kvinner enn hos menn,
men kun de to første årene etter at diagnosen ble stilt. Senere var dødeligheten høyere
hos menn.
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– Disse funnene er ikke overraskende,
men det er første gang forskjellen er tallfestet, 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 diagnosetidspunktet enn menn, men også andre faktorer 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
diagnostikk, behandling og oppfølging av
blærekreft vil bli publisert høsten 2018.

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 primærstudier 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, abdomen, ryggrad og hjerte (45 %), CT-kolograﬁ
(38 %) og MR av hjertet (34 %). Forekomsten
var lavest for funn av tilfeldige lungeembolier 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 Universitetet i Bergen. Funnene må antas å være overførbare til Norge, ettersom sykdomsprevalens, levealder og tilgjengelighet av aktuell
bildediagnostikk hos oss er rimelig sammenlignbar med øvrige vestlige land.
– Studien gir en god oversikt over forekomst av bifunn ved de ulike bildeundersøkelsesmetodene og i hvor stor grad disse
viser seg å være kreft, sier Haldorsen.
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Khat-tygging kan
gi leversykdom

Hvorfor er så mange eldre plaget med kløe?

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-kontrollstudie fra Etiopia, utført av norske og etiopiske forskere (1).
I studien ble bruk av khat kartlagt gjennom intervju av 150 personer med kronisk
leversykdom ved to sykehus og 300 leverfriske pasienter med andre sykdommer ved
de samme sykehusene. Aktuell eller tidligere bruk av khat ble rapportert av 85 % av
dem med leversykdom og 68 % av kontrollpasientene. Bruk av khat var signiﬁkant
assosiert med kronisk leversykdom (ujustert oddsratio 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 khatforbruk hadde en justert oddsratio på 13,03
(95 % KI 3,61–47,02) for utvikling av leversykdom 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 leversykdom blant menn i denne regionen forklares
med khatbruk. Blant kvinner var ikke assosiasjonen påvisbar. Studien ga ingen forklaring på denne markante kjønnsforskjellen.
Dette er den første epidemiologiske studien som undersøker sammenhengen mellom 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 universitetssykehus, Ullevål.
KRISTOFFER BRODWALL
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
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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 PIEZO2kanaler, som fører til frigjøring av transmittorer og aktivering av nerveﬁbre. Patologisk kløing ved lett berøring, såkalt alloknesis, 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 dempet av kjemiske stoﬀer som stimulerte
gjenværende og virksomme Merkel-celler.
Disse syntes å sende impulser via spesielle
nerveﬁbre til et internevron i ryggmargen
som hemmer en ukarakterisert type kløeﬁbre. Når denne hemningen falt bort, hadde
musene alloknesis. Men den svekkede hemningen av Merkel-cellene tok seg opp igjen
med den kjemiske stimuleringen.
– Denne studien viser at intakt berøringssans 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 medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Sanseopplevelser 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 sanseﬁbre kan interagere via eksitatoriske eller
inhibitoriske nevroner. Mest kjent – og praktisk nyttig – er hemning av smerte ved hjelp
av lett berøring. Ny innsikt i interaksjonen
mellom berøring og kløe er et viktig basalmedisinsk fremskritt, sier Njå.
– Kløe hos eldre kan være klinisk utfordrende 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 kortisonsalver, lysbehandling og perorale medikamenter, men disse har ingen kjent eﬀekt på
Merkel-celler, sier Halvorsen.
HAAKON B. BENESTAD
UNIVERSITETET I OSLO
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Aortobifemoral bypassoperasjon med laparoskopisk teknikk

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

DIS PU TAS
Anne Helene Krog disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo, den 22.01.2018. Tittelen på avhandlingen er Beneﬁts of laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery – focus on the surgical inﬂammatory
reaction, humoral stress response and health economics.

Laparoskopi har mulige fordeler
sammenlignet med åpen kirurgi ved
bypassoperasjon for aortoiliakal aterosklerose.
Pasienter med aterosklerose i aorta og bekkenkar har tradisjonelt blitt behandlet med
enten stenting eller åpen kirurgi. Laparoskopi er implementert i de ﬂeste kirurgiske
fag og har vist seg å redusere sykelighet og
dødelighet, samt øke livskvalitet. Innen
karkirurgi har teknikkens utbredelse gått
sakte. Vi ønsket å undersøke fordeler av laparoskopisk mot åpen aortobifemoral bypassoperasjon.
Doktorgradsarbeidet bestod av tre delstudier fra Norwegian Laparoscopic Aortic
Surgery Trial (NLAST), en randomisert, kontrollert multisenterstudie. Pasienter med
aterosklerotisk sykdom egnet for aortobi-

femoral bypassoperasjon, ble randomisert
til enten laparoskopisk eller åpen kirurgi.
Hovedfokus i disse delstudiene var postoperativ inﬂammasjon, perioperativ hormonell
stressrespons og helseøkonomi. Vi undersøkte den inﬂammatoriske reaksjonen ved
perioperative målinger av serum IL-6, IL-8
og CRP, og den hormonelle stressresponsen
ved plasma ACTH, aldosteron, metanefrin
og kortisol. Kostnadseﬀektivitet ble beregnet basert på kvalitetsjusterte leveår og
kostnader.
Våre hovedfunn var at det var mindre
uttalt inﬂammatorisk respons og tidligere
normalisering av stresshormoner postoperativt i laparoskopigruppen. Dette kan tyde
på at de kommer seg raskere. Laparoskopisk
behandling var dessuten klart kostnadseﬀektivt. Disse potensielle fordelene bør tas
i betraktning når man diskuterer behandlingsmuligheter.

Kirurgisk behandling av linsedislokasjon

OLAV KRIS TI ANS LUND
olakri@ous-hf.no
Foto: Kristin H. Hortemo

DIS PU TAS
Olav Kristianslund disputerte for ph.d.-graden ved
Universitetet i Oslo 15.03.2018. Tittelen på avhandlingen er Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation: A randomized clinical trial.
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En dislosert kunstig øyelinse kan sys
på plass igjen eller byttes med en ny.
Synsresultatet blir like bra ved begge
operasjonsmetodene.
Ved kataraktkirurgi plasseres en kunstig
linse i den gamle linsekapselen og komplikasjonsrisikoen er lav. Etter ﬂere år kan
imidlertid opp mot 1 % av pasientene oppleve at linsekomplekset løsner. Tilstanden
krever kirurgi, men det foreligger ingen klar
konsensus om anbefalt operasjonsmetode.
På Oslo universitetssykehus har vi gjennomført en randomisert klinisk studie der
104 pasienter ble fordelt til enten å sy det
løsnede linsekomplekset fast til sklera eller
å fjerne det til fordel for en ny kunstig linse
festet til iris. I begge gruppene ﬁkk mer enn

60 % av pasientene et postoperativt visus
på 0,5 eller bedre. Det var ingen signiﬁkant
forskjell i gjennomsnittlig visus i de to
gruppene. Totalt hadde 60 % av pasientene
nyoppdaget høyt intraokulært trykk eller
kjent glaukom fra før. Dette var oftest relatert til pseudoeksfoliasjonssyndrom. Linsebytte så ut til å gi en mer gunstig postoperativ trykkreduksjon i øyet enn oppsying av
det løsnede komplekset.
Sen dislokasjon av kunstig linse-kapselkompleks har økt betydelig i den vestlige
verden de siste tiårene. Resultatene fra
denne studien vil kunne ha betydning for
behandling av disse pasientene i fremtiden.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Forebygging av hjerteskade ved adjuvant brystkreftbehandling
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Adjuvant brystkreftbehandling kan
skade hjertet. Min forskning viser at
blokkering av angiotensin II- og betareseptorer kan virke beskyttende.
Antrasykliner, strålebehandling og det
monoklonale antistoﬀet trastuzumab som
ofte brukes som adjuvant behandling ved
brystkreft kan være skadelig for hjertet.
I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg
om hjerteskaden kan forebygges med
vanlige hjertemedisiner.
I en dobbeltblindet studie av 120 kvinner
under behandling for brystkreft ble deltakerne randomisert til behandling med
angiotensin II-reseptorblokkeren candesartan, betablokkeren metoprolol, kombinasjonsbehandling av candesartan og metoprolol, eller til placebo. Vi fant at adjuvant

brystkreftbehandling var assosiert med et
lite fall i systolisk hjertefunksjon, og at fallet
ble forebygget av candesartan, men ikke
metoprolol. Vi fant også at den høyeste
antrasyklindosen var assosiert med økende
diﬀus ﬁbrose, synlig på MR av hjertet, og
stigende troponiner som tegn på hjerteskade. Metoprolol, men ikke candesartan,
dempet økningen i troponiner.
Brystkreftbehandling er relativt trygt på
kort sikt. Candesartan og metoprolol beskytter på hver sin måte hjertet. Langtidsoppfølging er nødvendig for å avklare om den
forebyggende eﬀekten av candesartan og
metoprolol på hjertet reduserer forekomsten av klinisk hjertesvikt på lang sikt.

Behandling for alvorlig aortastenose

AN DRE AS AUEN SEN
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Prognostic factors and outcomes in patients with severe
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aortic valve replacement.
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Pasienter med alvorlig aortastenose
har økt overlevelse, symptomlindring
og bedret livskvalitet etter vellykket
kirurgisk klaﬀeutskifting.
I min avhandling undersøkte jeg overlevelse,
symptomlindring og livskvalitet hos pasienter med alvorlig aortastenose henvist til Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet i perioden 2010–2013. I studien, som hadde prospektivt longitudinelt design, ble det undersøkt
observasjonelle data for 351 pasienter henvist
til operasjon og 91 pasienter henvist til konservativ medisinsk behandling. Det ble
registrert kardiovaskulære hendelser som
medførte sykehusinnleggelse i det første
året etter inklusjon i studien. Øvrige kliniske
data ble samlet inn ved inklusjon og ved
ettårskontroll. I tillegg ble treårsmortalitet
undersøkt.

Kirurgisk klaﬀeutskifting ga signiﬁkant
bedret overlevelse, symptomlindring (bedret NYHA-klasse og CCS-klasse) og livskvalitet
(SF-36 og EQ-5D). Det ga også signiﬁkant ﬂere
behandlingskrevende infeksjoner og gjeninnleggelser i løpet av det første året etter
inngrepet, sammenliknet med dem som
ble behandlet konservativt, til tross for mer
multisykdom hos de konservativt behandlede deltakerne i studien.
Det er viktig å vurdere kirurgisk behandling også hos pasienter som av ulike grunner har blitt henvist til konservativ behandling, ettersom resultatene for overlevelse,
symptomlindring og livskvalitet var vesentlig verre hos denne pasientgruppen. Kunnskap om åpen kirurgisk klaﬀeutskifting er
viktig når nye behandlingsmetoder etablerer seg som foretrukket behandling hos
stadig ﬂere pasienter.
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Frostskader i Forsvaret

BAKGRUNN

Det ﬁnnes lite forskning på forekomst av frostskader,
både sivilt og militært. Prognosen og tidsforløpet ved
slike skader har ikke tidligere vært undersøkt i større
kohorter.
MATE RIA LE OG ME TO DE

Deltagerne var personer registrert i Forsvarets helseregister med kulde- og frostskade i tidsrommet 1.1.2010–
31.12.2014. Data om diagnostikk, forløp og behandling
ble innhentet fra i alt 460 personer ved hjelp av et
spørreskjema. Svarprosenten på undersøkelsen var 66.
RE SULTATER

397 av 460 personer (86,3 %) som var registrert med
frostskade i Forsvarets helseregister bekreftet at de
hadde hatt en kulde- og frostskade. 123 av 397 personene
som svarte (30,1 %) anga at de hadde hatt blemmer, noe
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som gir mistanke om at de hadde pådratt seg annengrads frostskade. 225 av 397 (56,7 %) anga at de hadde
hatt frostskade, men ikke blemmer. De aller ﬂeste ﬁkk
frostskaden under feltøvelse/vinterøvelse (81,1 %), og Ҁ
av de som pådro seg skader var vernepliktige. Langt de
ﬂeste hadde skader på ﬁngre/hender eller tær/føtter
(96,0 %). To av tre (69,8 %) hadde fortsatt plager fra sin
frostskade mer enn to år etter skadetidspunktet.
FOR TOLK NING

Mange i militæret pådrar seg frostskader under tjenestegjøring. En femdel anga kroniske helseplager
som påvirker arbeidsevnen. Kunnskap om forekomsten
av frostskader hos militært mannskap er viktig for
Forsvarets videre skadeforebyggende arbeid.
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HOVED BUD SKAP

Vi fant at mange pådro seg frostskader under militær tjenestegjøring
Hver femte person med frostskade
rapporterte om kroniske helseplager som påvirket livsutfoldelse og
arbeidsevne
En oppfølgende prospektiv studie
vil kunne gi ytterligere kunnskap
om forekomsten av frostskader
Mer forskning spesielt på skader
hos unge vernepliktige vil være et
viktig grunnlag for Forsvarets videre
skadeforebyggende arbeid

H

ypotermi, kulde- og frostskader
har opp gjennom historien
krevd mange menneskeliv og
påført et betydelig antall militært personell invalidiserende
skader. I den store nordiske
krigen på 1700-tallet var kulden kanskje den
største utfordringen under general Armfelds
tilbaketrekking, også kalt «dødsmarsjen», der
mesteparten av hæren hans frøs i hjel (1). I
1982 ﬁkk en betydelig andel britiske elitesoldater frostskader under Falklandskrigen (2).
I dag er det norske forsvaret et kompetansesenter for frostskader innen NATO, Center of
Excellence – Cold Weather Operations (3), og
et stort antall utenlandske militære gjennomfører vintertrening på norsk jord, blant annet
ved Forsvarets vinterskole. Ansatte og vernepliktige i Forsvaret pådrar seg likevel kuldeog frostskader under øvelser og annen tjeneste. Selv om kvaliteten på utstyr og bekledning er svært god, bekrefter Forsvarets årlige
rapporter at et betydelig antall opplever skader og helseplager som følge av militær aktivitet, spesielt vinterøvelser (4).

Presisjonsnivået i publisert litteratur om
diagnostikk av kulde- og frostskader er varierende. Forvirringen rundt begrepsbruk har
ﬂere årsaker. Blant annet er kulde- og frostskader delt over ﬂere fagområder, forskningen
på området har vært begrenset, og det er lite
samsvar i begrepsbruken mellom ulike land.
Skillet mellom ulike skadetyper, alvorlighetsgrad, behandling og prognose gjøres om mulig enda mer utfordrende ved at begrepet
«cold weather injury» (CWI), «kaldværsskader», er en vanlig brukt betegnelse i internasjonal medisinsk litteratur.
Begrepet «kaldværsskader» er upresist, og
rommer tidvis tre nokså ulike skader (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).
Frostskade oppstår prinsipielt ved temperaturer under vevets frysepunkt, som er -0,55 °C
(6, 7). Under denne temperaturen oppstår
celleskade med påfølgende inﬂammasjonsprosess og forstyrrelser i lokal mikrosirkulasjon. Lokal frostskade med spesiﬁkk «frostskadepatofysiologi» opptrer ikke ved temperaturer over vevets frysepunkt. I internasjonal
medisinsk litteratur brukes benevnelsen
«frostbite» samt «freezing cold injuries» (FCI)
om frostskader. I norsk nomenklatur bør man
konsekvent anvende «frostskade» der symptomer og funn tilsier at vevstemperaturer har
vært under -0,55 °C.
Kuldeskade utvikles når hud perifert på ekstremiteter over tid blir eksponert for høy fuktighet i kombinasjon med nedkjøling, vanligvis ned mot, men ikke under, vevets frysepunkt (8). Kuldeskade opptrer vanligvis ved
temperaturer ned mot 0 °C. Imidlertid kan
langvarige eksponering for fukt kombinert
med omgivelsestemperaturer helt oppimot
20 °C også resultere i «kuldeskadepatofysio-

logi», spesielt nevropati. Kuldeskade kan i
prinsippet ramme alle deler av kroppen, men
opptrer vanligst på føttene, derav de historiske navnene «skyttergravsfot» eller «livbåtfot». I internasjonal medisinsk litteratur brukes som regel benevnelsen «non-freezing cold
injuries» (NFCI) om kuldeskader. I norsk
nomenklatur bør man være presis og bruke
begrepet «kuldeskade» der symptomer og
funn tilsier at vevstemperaturen har vært lav,
men høyere enn vevets frysepunkt.
Hypotermi er deﬁnert som en senkning av
kroppens kjernetemperatur til under 35 °C.
Hypotermi har tradisjonelt vært inndelt i
mild, moderat og alvorlig grad (9). En senkning av kroppens kjernetemperatur med
1–2 grader kan gi sløvhet og forstyrrede
kroppsfunksjoner, mens senkning med
4–5 grader kan gi dødelig utfall (10). Ved alvorlig hypotermi kan det oppstå livstruende
påvirkning (arytmi) hos ellers friske pasienter.
Ved traume eller annen komorbiditet vil mildere nedkjøling ofte være livstruende, for eksempel som følge av blødning. Det foreligger
nye faglige anbefalinger for behandling av
pasienter med senket kjernetemperatur som
vektlegger rapportering av bevissthet, skjelving, pust og puls for valg av rett behandlingsnivå (11). De nye faglige anbefalingene er ﬁredelt (mild, moderat, alvorlig, dyp) og er i samsvar med internasjonale standarder (12).
Når vevet utsettes for temperaturer under
hudens frysepunkt (-0,55 °C), kan det dannes
iskrystaller i cellene. Iskrystallene sprenger
celler og blodårer og forårsaker celledød. Når
kun hudoverﬂaten er frossen, kan man observere en hvit ﬂekk («frostknute») som vanligvis
er en førstegrads frostskade (13). Hvis forfrysningen fortsetter, vil dypere lag i huden bli
aﬃsert og det vil oppstå ødem og blemmer
som kan være et uttrykk for annengrads frostskade. Ved ytterligere forfrysningen oppstår
dypere frostskade i vev som ligger under hudens nivå (14).
En betydelig andel av pasienter med peri-

Tabell 1 Kliniske kriterier og nivåer av frostskader (7, 14, 16)

Symptomer og funn

Morfologi/nivå

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

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, fulltykkelsesødem, vevsnekrose, bortfall av smertesans

Skade av muskler og bein

Overflatisk frostskade

Dyp frostskade
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fere frostskader opplever varige endringer i
mikrosirkulasjon og nevrologiske funksjonsforstyrrelser. Avhengig av skadeomfang bidrar
vasospasme, hypersensitivitet overfor kulde,
smerte og hyperhidrose til å svekke allmenn
fungering og arbeidsevne (15). Vedvarende
parestesier med strømstøtfølelse (16), vekstplateforstyrrelser og osteoartritt kan forverre
sykdomsforløpet (13, 17).
En utfordring ved diagnostikk av milde
frostskader (grad 1) kan være at symptomene
ﬂuktuerer og således er vanskelig å diagnostisere eksakt. For de alvorlige frostskadene
(grad 2–4) er det gitt noe klarere kliniske kriterier (16) (tab 1).
I litteraturen beskrives, i tillegg til forebyggende tiltak, også initial akuttbehandling samt
anbefalinger for videre klinisk oppfølging og
behandling. Prognosen og langtidsforløpet
ved alvorlige frostskader har imidlertid ikke
tidligere vært undersøkt i større kohorter.
Forsvarets helseregister er et sentralt helseregister (18) som inneholder data fra Forsvarets personell (9). Dette inkluderer vernepliktige og militært og sivilt ansatte i Forsvaret.
Registerets formål er å kartlegge risiko knyttet
til ulike tjenester og gi grunnlag for forskning
og statistikk rundt helsen til Forsvarets personell. Hvilke personopplysninger som kan behandles, er hjemlet i forskrift om innsamling
og behandling av opplysninger i Forsvarets
helseregister, § 1–8 (19).
I henhold til forskriften kan registeret inneholde personopplysninger, administrative
opplysninger, medisinske opplysninger og
opplysninger om arbeidsplassen. Informasjonen i Forsvarets helseregister er hentet fra
Forsvarets medisinske journalsystem, Forsvarets personellsystem og interne spørreundersøkelser om helse. Forsvarsdepartementet er
databehandlingsansvarlig, og Forsvarets sanitet er databehandler. Det faglige og operative
ansvaret ligger hos Institutt for militærmedisin og epidemiologi ved Forsvarets sanitet på
Sessvollmoen.
Data fra helseregisteret bidrar i økende
grad til forskning for å kartlegge helseskader
under, eller som følge av, militær tjenestegjøring (20–22). Det er utviklet en egen modul i
pasientjournalsystemet SANDOK for innsamling av data om sykdom, skade og død.
Vi vil i denne studien undersøke hvor stor
andel av de som er registrert i Forsvarets helseregister med en frostskade oppstått under
militærtjeneste som kan bekrefte at de ﬁkk
skaden. Videre vil vi undersøke graden av
frostskade, lokalisering av skaden, aktivitet
ved skadetidspunktet og langtidsforløpet.
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Figur 1 Flytskjema over antall personer som mottok og besvarte undersøkelsen

Materiale og metode
Studien er basert på egenrapporterte data fra
de personene som er identiﬁsert i Forsvarets
helseregister med ICD-koder T33, T34, T35, T68
og T69 oppstått under militær tjenestegjøring
i tidsrommet 1.1.2010–31.12.2014. Diagnosekode
T68 /T69 (hypotermi/annen tilstand som skyldes nedsatt omgivelsestemperatur) viser seg
erfaringsmessig å være feilkodet diagnose for
pasienter med frostskade. Personer i Forsvarets helseregister med ICD-kode T68 og T69 i
studieperioden er inkludert i spørreundersøkelsen. Data ble innhentet som et ledd i kvalitetssikring av data i Forsvarets helseregister og
oppfølging av personell som har pådratt seg
en frostskade under militær tjenestegjøring.
I tidsrommet 1.1.2010 til–31.12.2014 var det
registrert 810 personer med kulde- og frost-

skade i Forsvarets helseregister. Pasienter med
kulde- og frostskade som er registrert i Forsvarets helseregister er fra alle våpengrener og
omfatter både befal og menige innen ordinær
tjeneste, militær vinterøvelse samt militære
operasjoner.
I mars 2017 ble et selvutviklet spørreskjema
sendt til disse personene ved hjelp av e-postadresser fra Forsvarets helseregister. Spørreskjemaet ble utformet på bakgrunn av erfaringer høstet ved kartlegging av frostskader
under verneplikt vinteren 2014/2015 (23). Spørreskjemaet ble sendt ut og besvart ved hjelp
av det internettbaserte verktøyet Conﬁrmit
(24). Det ble purret én og tre uker etter utsendelse. Antall utsendte skjemaer, returer og
besvarelser fremgår av ﬂytskjemaet (ﬁg 1).
Deltagerne i studien ble spurt om de pådro
seg en frostskade mens de var i Forsvarets tje-
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Tabell 2 Bakgrunnsvariabler for 397 personer som bekreftet at de hadde fått en frostskade under militærtjeneste i perioden 1.1.2010–31.12.2014

N = 397

(%)

Kvinne

78

(19,6)

Mann

319

(80,4)

Gjennomsnitt

20 år, 11 md

Median

20 år

(min–maks)

(19 – 41)

Førstegangstjeneste

267

(67,2)

Befalsskole

69

(17,4)

Befal

32

(8,1)

Annen tjeneste

29

(7,3)

2010

95

(24,0)

2011

62

(15,6)

2012

77

(19,4)

2013

91

(22,9)

2014

72

(18,1)

Kjønn

Alder ved skadetidspunkt

Tjenestetype

Skadeår

neste, hva de holdt på med da de ble skadet,
hvor på kroppen de ﬁkk frostskade, hvorvidt
de hadde frostskade med blemmer, hvordan
frostskaden hadde utviklet seg, og om de
hadde mottatt noen medisinsk behandling for
frostskaden (se appendiks på tidsskriftet.no).
Studien er først og fremst deskriptiv der en
i begrenset grad har presentert statistiske beregninger. For kategoridata som sammenlignes anvendes khikvadratanalyse med signiﬁkansnivå på 0,05. For andelen vernepliktige
med risiko for frostskade benyttes tall for
antall soldater som gjennomførte militær
førstegangstjeneste.

Resultater
I alt 478 av de 724 personene som ﬁkk tilsendt
spørreskjemaet returnerte besvart skjema,
noe som gir en svarandel på 66 %. 18 personer
ønsket ikke å delta i undersøkelsen. Av de
460 personene som besvarte spørsmålene i
spørreundersøkelsen bekreftet 397 personer
(86,3 %) at de hadde fått en frostskade under
militær tjenestegjøring i løpet av den undersøkte femårsperioden. 30 personer (6,5 %)
svarte at de ikke ﬁkk noen frostskade under
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tjenesten, mens 33 personer (7,1 %) ikke visste
om de pådro seg en frostskade i løpet av militærtjenesten.
De ﬂeste som bekreftet at de hadde blitt skadet, var menn (80,4 %), og majoriteten (90,9 %)
av disse var 22 år eller yngre ved skadetidspunktet. Om lag Ҁ av alle skadede (67,3 %) var
vernepliktige (tab 2).
Blant alle 397 personene som bekreftet at de
hadde fått en frostskade, anga 123 personer
(31,0 %) at de hadde hatt blemmer, noe som
kan gi mistanke om at de hadde pådratt seg
annengrads frostskade. Majoriteten (56,8 %)
anga at de hadde hatt en frostskade, men ikke
blemmer, og dermed mest sannsynlig førstegrads frostskade. En mindre andel (48 personer, 12,1 %) visste ikke om de hadde hatt blemmer eller ikke. Det kan være rimelig å anta at
den sistnevnte gruppen trolig ikke hadde slik
skade.
Blemmer forekom like hyppig hos menn
som hos kvinner, henholdsvis 31,3 % og 29,9 %.
Blemmer var like vanlig hos vernepliktige
(32,0 %) som hos befal (34,4 %), men dobbelt så
mange vernepliktige som befal visste ikke om
de hadde hatt blemmer (14,3 % versus 6,3 %. De
aller ﬂeste (n = 322) ﬁkk frostskaden under
feltøvelse/vinterøvelse (81,1 %). Langt de ﬂeste

hadde skader på ﬁngre/hender eller tær/føtter
(96,0 %), og 12,3 % hadde frostskader både på
ﬁngre/hender og tær/føtter.
Beregning av årlig insidens av frostskader
blant vernepliktige med fullført førstegangstjeneste (≥ 320 dagers tjeneste) er basert på
antall personer registrert med frostskade, ICDkoder T33, T34 og T35 i Forsvarets helseregister.
I årene 2010–14 fullførte totalt 40 653 norske
kvinner og menn verneplikt i Norge (18). I alt
572 av disse ble diagnostisert med en frostskade i den samme perioden. Dette gir en årlig
insidens for frostskader blant alt vernepliktig
personell i førstegangstjeneste i Norge på 1,4 %.
Av de personene som var diagnostisert med
en frostskade, tjenestegjorde 287 (50,2 %) ved
fem garnisoner i Troms og Finnmark (Setermoen, Skjold, Bardufoss, Kirkenes, Lakselv). I
disse garnisonene avtjente totalt 13 707 personer verneplikten i perioden 2010–14 (18). Årlig
insidens av frostskader for vernepliktige som
tjenestegjorde i disse utsatte geografiske
områdene er 2,1 %. Årlig insidens for frostskade ved tjeneste i de øvrige delene av Norge
er 1,1 %. Forskjellen i forekomst av frostskader
mellom Nord-Norge og de øvrige delene av
landet er statistisk signiﬁkant (p < 0,01).
Mer enn to av tre (69,8 %) svarte at de hadde
fått varige helseplager som en følge av frostskaden. Hver femte (20,7 %) anga at helseplager fra frostskaden påvirket arbeidsevne og
fritid mer enn to år etter frostskaden. Varige
alvorlige helseplager var vanligere hos personell som hadde hatt blemmer (27,6 %) enn
blant personell som ikke hadde hatt blemmer
(15,1 %) (p = 0,03). Kun ti personer (2,5 %) hadde
forsøkt noen medisinsk behandling for frostskadene (tab 3).

Diskusjon
Over 80 % av gruppen militært personell som
ﬁkk diagnostisert en kulde- og frostskade i
løpet av militær tjenestegjøring i perioden
1.1.2010–31.12.2014, bekrefter i spørreundersøkelsen at de ﬁkk frostskade. De ﬂeste ﬁkk en
perifer frostskade på ﬁngre og/eller tær i løpet
av en vinterøvelse. Over en femdel av de som
bekrefter at de ﬁkk en frostskade i løpet av
tjenesten, rapporterer at denne har gitt dem
kroniske helseplager som påvirker dem i
arbeid og fritid.
Styrker og svakheter i studien
Studien har en relativt høy responsrate (66 %),
noe som styrker studiens validitet. Forsvarets
helseregister har i denne studien hentet data
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fra journalsystemet som brukes av militærleger. Studiepopulasjonen har fått diagnostisert en frostskade i perioden, men diagnostisering av frostskader er utfordrende, selv for
erfarne klinikere. Mange av sykestuens leger
er nyutdannede vernepliktige leger. De har
begrenset erfaring med diagnostisering av
frostskader, og det er derfor mulig at legen
feilaktig har diagnostisert en frostskade. Dette
understøttes av at en femdel av de som var
registrert med frostskade ikke erkjente at de
hadde fått denne.
Forsvarets arbeid mot frostskader vanskeliggjøres av at militært personell ikke alltid
oppsøker militær helsetjeneste for kulde- og
frostskader. Erfaring tilsier at noen frykter at
slike episoder skal påvirke videre militært
avansement (forfatternes personlige erfaringer og kollegiale meddelelser). Vurdert på
bakgrunn av mange års arbeid innen militær
helsetjeneste er det størst grunn til å anta at
data i denne undersøkelsen vil være preget av
underrapportering.
I vår studie er det usikkerhet relatert til
egenrapportering av frostskadens alvorlighet.
Selv forekomsten av blemmer, som burde
være lett å oppdage og huske og som er karakteristisk for en annengrads frostskade, kunne
mer enn hver tiende respondent ikke erindre.
Hvilket år frostskaden oppsto ga ingen signiﬁkant forskjell i andelen som ikke husket
frostskader (med eller uten blemmer). Med
hensyn til eventuelle mangler eller feil ved
legens diagnosesetting må man også ha i
mente at blemmer og arrdannelse kan opptre
ﬂere timer etter at skaden oppsto. Det kan
endre det skadebildet militærlegen initialt
vurderte. Spørreskjemabaserte helseopplysninger vil også være utsatt for informasjonsskjevhet.
Forekomst av frostskader
I tråd med tidligere undersøkelser er de ﬂeste
som skader seg yngre personer, i all vesentlighet vernepliktige mannskaper. De har minst
militær og feltmessig erfaring og er også som
følge av å være i en utdanningssituasjon mest
utsatt for skader. Dette er i tråd med sammenlignbare undersøkelser blant militære mannskaper for eksempel i Storbritannia og USA
(25, 26). Blant de britiske militære som over
en 13-årsperiode pådro seg frostskader, hadde
om lag Ҁ av tilfellene skjedd under vintertrening/vinterøvelse i Norge (25). Til sammenligning oppsto rundt 80 % av frostskadene i vår
studie under vinterøvelse.
Insidens av frostskader for hele det norske
Forsvaret er lavere enn blant ﬁnske soldater,
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Tabell 3 Skadesituasjon og forløp/behandling av frostskade under militærtjeneste i perioden 1.1.2010–31.12.2014

N = 397

(%)

321

81,1

Inne i militærleir

81

15,9

Soldatopplæring

49

12,4

11

2,8

Fingre/hender

191

48,0

Tær/føtter

190

47,9

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

377

95,2

10

2,5

9

2,3

Skadesituasjonen

1

Vinterøvelse

Annet

Kroppsdel1

Ansikt/ører/kinn

Behandling2

Ingen behandling

(n = 396)

Forsøkt behandling
Vet ikke

1
2

Flere svaralternativ er mulig
Prosentvis andel av de som har be svart spørsmålet

der forekomsten ligger rundt 2 % (27, 28). I
militære garnisoner i Troms og Finnmark er
imidlertid insidensen den samme som for
militære i Finnland. Det er rapportert betydelig høyere forekomst i predisponerte grupper
som fangstfolk (22 %) og fjellklatrere (37 %) (29).
Studien indikerer høyere forekomst av
frostskader i geograﬁsk utsatte tjenestesteder
i Nord-Norge, men tallmaterialet er ikke velegnet for statistiske analyser. Våre tall kan heller ikke belyse en eventuell sammenheng
mellom alvorlighetsgrad og geograﬁ. Det at
majoriteten av frostskader i studien har oppstått i Nord-Norge, kan skyldes at det der er
lavere temperaturer under øvelser, lengre
vintre med lavere middelårstemperaturer og
at eksponeringen er større gjennom et stort
antall døgn i felt for unge, uerfarne vernepliktige soldater.
Forsvaret har tidligere gjennomført en studie for å kartlegge nedsatt evne til oppvarming etter perifer nedkjøling som risikofaktor for frostskade (23). Til sammen 196 soldater i indre Troms ble fulgt gjennom hele
verneplikten med gjentatte kliniske og spørreskjemabaserte undersøkelser. Av disse anga 17

soldater (8,7 %) å ha opplevd frostskader. Bare
ﬁre av disse var imidlertid registrert med diagnosen frostskade i Forsvarets helseregister
(egne ikke-publiserte data).
Flere internasjonale studier blant militære
mannskaper beskriver frostskader som en del
av «kaldværsskader». Ettersom begrepet også
rommer perifer kuldeskade og hypotermi,
blir insidenstallene noe upresise, selv om
majoriteten av kaldværsskader likevel er nettopp frostskader. En gjennomgang av disse
studiene tilsier årlig forekomst av lokale frostskader i predisponerte grupper på 7–11 % (30,
31), som også er høyere enn våre anslag,
iberegnet tentativ underrapportering. I undersøkelsen blant nederlandske elitesoldater
oppsto frostskadene under vinterøvelse i
Norge (31), sammenfallende med hvordan
frostskadene i vår studie har oppstått.
En stor amerikanske studie over 20 år viste
en betydelig nedgang i antall innleggelser for
militære mannskaper med kulde- og frostskader i perioden 1980–99, fra 38,2/100 000 i 1985
til 0,2/100 000 i 1999. Studien er snart 20 år
gammel og omfatter alle typer «kaldværsskader» (32), men også nyere tall taler for at fore-
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komsten av «kaldværsskader» blant amerikanske soldater er synkende (33). En slik trend
med fallende insidens ses imidlertid ikke
i vårt materiale med en kort observasjonsperiode på fem år.
Alvorlighet og forløp av frostskade
Forskningsbasert kunnskap om patofysiologi
(34) og avanserte diagnostiske prosedyrer kan
predikere forløp og bidra til bedre oppfølging
ved frostskader (6). Selv om utprøvende behandling virker lovende (35), foreligger det
ingen rutinemessig tilgjengelig kunnskaps-
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basert kausal behandling (36). Dette understøttes av at 95,2 % av de skadede i vår studie
ikke har mottatt noen medisinsk behandling
for sine kroniske plager etter frostskaden.
Forløpet av frostskader er vanskelig å forutsi (30). Majoriteten av pasientene har helseplager lenge etter skaden, og selv mindre uttalte frostskader kan gi vedvarende plager
(34). Dette bekreftes i vår studie, der 69,8 % har
plager mer enn to år etter skadetidspunktet.
Tilsvarende nivå gjenﬁnnes i en ﬁnsk studie,
der 63 % av pasientene hadde subjektive plager 4–11 år etter skaden (15).

I tråd med tidligere forskning (15) forekom
komplikasjoner oftere ved alvorlig frostskade
med blemmer. Imidlertid rapporterte også
15 % av soldatene som ikke hadde blemmer
om en følgetilstand som ga dem plager i dagliglivet. Dette tilsier at en begrenset frostskade
som i utgangspunktet oppfattes som mild
også kan gi kroniske helseplager.
Forfatterne takker Forsvarets helseregister og Forsvarets
personell- og vernepliktssenter for bidrag med tallmateriale til artikkelen.
Mottatt 9.12.2017, første revisjon innsendt 22.4.2018,
godkjent 14.5.2018.
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Infeksjon i operasjonsområdet

BAKGRUNN

RE SULTATER

Alle sykehus må sende data til Norsk overvåkingssystem
for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) om infeksjoner i operasjonsområdet etter
aortakoronar bypass, keisersnitt, innsetting av hofteprotese, kolecystektomi og coloninngrep. Formålet
med studien var å identiﬁsere andelen pasienter operert
i 2016 som utviklet en infeksjon i operasjonsområdet og
konsekvenser i form av forlenget postoperativ liggetid,
reinnleggelse eller reoperasjon.

Blant 31 401 inkluderte pasienter ble det registrert 1 225
infeksjoner i operasjonsområdet. Insidensen var høyest
etter coloninngrep (10, 9 %) og lavest etter totalprotese
i hofte (1,8 %). Median postoperativ liggetid var tre dager
blant de uten infeksjon og seks blant de 544 med en
dyp infeksjon eller en infeksjon i et organ eller hulrom.
Infeksjonene medførte reoperasjon for 308 pasienter
og reinnleggelse for 323 pasienter.
FOR TOLK NING

MATE RIA LE OG ME TO DE

Alle som gjennomgikk ett av de fem inngrepene som
registreres i overvåkingssystemet i 2016 ble inkludert
og fulgt opp i 30 dager etter operasjonen. Infeksjoner
deﬁneres ut ifra kriteriene til European Centre for
Disease Prevention and Control.
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3,9 % av pasienter registrert med et inngrep inkludert
i NOIS-systemet utviklet en infeksjon i operasjonsområdet. Konsekvenser som økt liggetid, ﬂere reinnleggelser
og reoperasjoner tydeliggjør viktigheten av å forebygge
slike infeksjoner.
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HOVED BUD SKAP

I 2016 utviklet 1 225 av 31 401 pasienter (3,9 %) infeksjon i operasjonsområdet etter de inngrepstypene
som er inkludert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner
Av infeksjonene var 44,4 % dype
eller omfattet et organ eller hulrom
Blant de med dyp infeksjon eller
infeksjon i organ eller hulrom ble
56,6 % reoperert
Pasienter med en dyp infeksjon eller
infeksjon i organ eller hulrom hadde
ﬂere postoperative liggedøgn på
sykehuset enn de uten infeksjon
(median 6 vs. 3 dager)

F

olkehelseinstituttets prevalensundersøkelser viser at til enhver tid
har omtrent 7 % av de opererte i
norske sykehus en infeksjon i operasjonsområdet (1, 2). Infeksjoner i
operasjonsområdet er assosiert med
økt morbiditet og mortalitet (3–9). Tall fra USA
viser at i snitt medfører en slik infeksjon en
ekstrakostnad på over 25 000 amerikanske
dollar (7, 10–12). Overvåking av infeksjoner
med tilbakemelding til aktuelle aktører er vist
å være et eﬀektivt infeksjonsforebyggende tiltak (13–15).
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner
(NOIS) er et helseregister som inneholder
indirekte identiﬁserbare helseopplysninger
om infeksjoner i operasjonsområdet og konsekvenser av slike infeksjoner etter aortakoronar bypass, keisersnitt, innsetting av total- og
hemiprotese i hofte, kolecystektomi og coloninngrep. I 2016 ble det gjennomført omkring
430 000 kirurgiske inngrep i Norge (Birgitte
Kalseth ved Helsedirektoratet, personlig meddelelse 8.8.2018). Tallet omfatter alle kontakter
med spesialisthelsetjenesten hvor det er utført kirurgi (kirurgisk DRG-kode) i 2016. Inngrepene som overvåkes gjennom NOIS-systemet utgjør rundt 7 % av disse.
Infeksjonsrisiko er forskjellig for de ulike
inngrepene inkludert i NOIS-systemet. Det er
derfor ikke et mål å sammenligne infeksjonsforekomst mellom de ulike inngrepene. Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive
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nasjonal forekomst av infeksjon i operasjonsområdet etter de inngrep som er inkludert i
dette overvåkingssystemet i 2016, samt konsekvenser av slike infeksjoner i form av forlenget liggetid, reinnleggelse eller reoperasjon.

Materiale og metode
Malen for prospektiv insidensovervåking av
infeksjoner i operasjonsområdet er basert på
den europeiske protokollen (16, 17). I henhold
til denne skal infeksjonsstatus dokumenteres
30 dager postoperativt for alle pasienter som
har gjennomgått ett av inngrepene. Infeksjoner i operasjonsområdet deﬁneres som overﬂatiske-, dype-, eller organ/hulrominfeksjoner
(16). Infeksjonsstatus registreres ved utskrivning og innen 30 dager etter inngrepet. Etter
utskrivning mottar pasientene et skjema hvor
det skal krysses av for om såret har grodd som
normalt eller om det har vært tegn til infeksjon. Ved symptomer på infeksjon kontakter
pasienten lege, som undersøker pasienten og
diagnostiserer en eventuell infeksjon i henhold til kriteriene samt fyller ut og signerer
skjemaet. Skjemaet returneres til opererende
sykehus etter at det har gått 30 dager siden
inngrepet. Infeksjonsstatus ved eventuell poliklinisk kontroll blir også registrert. Dersom
pasienten ikke returnerer skjemaet, blir det
sendt purrebrev, og til slutt blir pasienten forsøkt fulgt opp via telefon. Detaljert informasjon om datainnsamlingsmetode og inkluderte variabler ﬁnnes i NOIS-malen (17).
Denne undersøkelsen inkluderer alle som
gjennomgikk et inngrep registrert i NOISsystemet i 2016. Det registreres kun hvorvidt
en pasient er reoperert eller reinnlagt innen
30 dager, ikke antall reoperasjoner eller reinnleggelser per pasient eller dato for dette. I
postoperative liggedøgn inkluderes kun liggetid etter primærinngrepet. Liggetid ved en
eventuell reinnleggelse registreres ikke.
Innsamling og bearbeiding av data er gjort
i henhold til egen registerforskrift. I dette prosjektet ble anonyme data benyttet. Det er derfor ikke søkt om etisk godkjenning.
Data ble analysert ved hjelp av Stata versjon
15 (StataCorp LLC, Texas, USA).

Resultater
Overvåkingssystemet inkluderte 31 401 inngrep i 2016 og informasjon fra alle helseforetak og private sykehus som gjennomfører

aktuelle inngrep. Totalt utviklet 1 225 (3,9 %) av
pasientene en infeksjon i operasjonsområdet,
hvorav 544 var dype infeksjoner eller infeksjoner som omfattet et organ eller hulrom. Infeksjonsstatus ble dokumentert for 93,6 % av pasientene 30 dager etter inngrepet. Totalt 920
(75 %) infeksjoner oppsto etter utskrivning.
Median postoperativ liggetid for pasienter
uten infeksjon i operasjonsområdet var tre
dager (interkvartil spredning 2–5), mens de
med en overflatisk sårinfeksjon hadde fire
dager (interkvartilbredde 2–6) og de med dyp
infeksjon eller organ/hulrominfeksjon hadde
median postoperativ liggetid på seks dager
(interkvartil spredning 3–15). Blant de 1 225
med infeksjon i operasjonsområdet ble 323
(26,4 %) reinnlagt på grunn av en infeksjon: 72
hadde en overﬂatisk sårinfeksjon og 251 en dyp
infeksjon eller en organ/hulromsinfeksjon. 11
av 15 pasienter med manglende informasjon
om reinnleggelse og reoperasjon hadde en
overﬂatisk infeksjon.
Totalt 544 av 1 225 infeksjoner var en dyp
infeksjon eller en organ/hulrominfeksjon.
Blant de 544 ble 308 (56,6 %) reoperert. Flere
ble reoperert mens de fortsatt var inneliggende etter primærinngrepet. Tabell 1 viser
reinnleggelse og reoperasjon blant de med en
dyp infeksjon eller organ/hulrominfeksjon
fordelt per inngrep.

Diskusjon
Til sammen 3,9 % av alle pasienter som gjennomgikk et inngrep inkludert i NOIS-systemet
i 2016 utviklet en infeksjon i operasjonsområdet. Infeksjonsandelen var høyest etter colonkirurgi og lavest etter innsetting av totalprotese i hofte. Andelen dype infeksjoner og
organ/hulromsinfeksjoner for de ulike inngrepene samsvarer med rapporter fra andre europeiske land (18). Forskjeller i inngrepets renhetsgrad og pasientpopulasjonen som gjennomgår de ulike inngrep, er høyst ulik og kan
forklare variasjonen i infeksjonsforekomst (19).
For alle inngrepstyper ble det ved infeksjon
registrert økt antall liggedøgn etter primærinngrepet. Andre har også rapportert at infeksjoner førte til ekstra liggedøgn (7, 9, 10, 20).
Vi fant at over 25 % av de med infeksjon i
operasjonsområdet ble reinnlagt. Også andre
har rapportert tilsvarende funn og at infeksjon i operasjonsområdet er en av de vanligste
registrerte årsaker til reinnleggelse etter kirurgi (3–5, 7, 21). En undersøkelse fra Danmark
viste at syv reinnleggelser grunnet infeksjon
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Tabell 1 Antall inngrep og andel av infeksjoner i operasjonsområdet fordelt på type inngrep, samt andel reinnlagte og reopererte blant pasienter med dyp infeksjon eller infeksjon
i organ/hulrom. Data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) i 2016

Antall
inngrep

Insidens alle
infeksjonstyper (%)

Insidens dypeller 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

31 401

3,9

1,7

46,0

56,6

Inngrepstype

Totalt
1

Det var fire med manglede in for ma sjon om re inn leg gel se og 11 med mang len de in forma sjon om reopera sjon

i operasjonsområdet etter innsetting av total
hofteprotese medførte 178 ekstra liggedager
(5). Det er rimelig å anta at NOIS-registrerte
reinnleggelser også innebærer et betydelig
antall ekstra liggedager.
I vår undersøkelse ble 57 % av de med dyp
infeksjon eller organ/hulrominfeksjon reoperert. Reoperasjonsandel samt variasjon mellom ulike inngrepstyper samsvarer med funn
fra andre land. (3, 5, 6, 10, 22, 23). Variasjon i
reoperasjonsandel for de ulike inngrepene
kan skyldes forhold som alternative behandlingsmuligheter og risikoen ved de ulike typer
reoperasjoner.
Direkte sammenligning med undersøkelser
fra andre land kompliseres ved bruk av ulike
metoder og ulike forhold ved helsevesenet.
Selv om det er standardisering gjennom en
felles europeisk protokoll, er det likevel lokale

tilpasninger og et tolkningsrom (24). Til tross
for slike forhold, samsvarer våre funn med det
som er rapportert fra andre.
Det er viktig at NOIS-data brukes lokalt i
forbedringsarbeid. At infeksjonsforekomst
varierer mellom sykehus (25), kan gi mulighet
for å lære av dem som har lav eller redusert
infeksjonsforekomst. Aktiv bruk av NOIS-data
har bidratt til å redusere infeksjonsforekomst
(26, 27).
En svakhet ved vår undersøkelse er at vi ikke
nødvendigvis fanger opp alle infeksjoner.
Dette til tross for at oppfølgingsprosenten er
over 90, hvilket er høyt for denne type overvåking. Reoperasjoner og reinnleggelser kan
være underrapportert i våre data. Det er kun
infeksjonsstatus som etterspørres på skjemaet
som sendes pasienter etter utskrivning.
Det er tilnærmet umulig å koble Norsk

overvåkingssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner mot andre
registre. Kobling av data fra ulike helseregistre
kunne ha bidratt til kvalitetssikring av data
og ny kunnskap.
For å sikre optimal bruk og kvalitet på data
bør det vurderes å gjøre overvåkingssystemet
personentydig.
NOIS-systemet inkluderer kun fem ulike
typer kirurgiske inngrep. Nasjonal infeksjonsforekomst etter andre kirurgiske inngrep,
samt konsekvenser av disse er ikke kjent. Det
bør vurderes å få data også om andre typer
kirurgiske inngrep enn de som er inkludert i
dag. Alle sykehus oppfordres til å bruke NOISdata til infeksjonsforebyggende arbeid.
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Risikofaktorer
for frontotemporal demens

BAKGRUNN

RE SULTATER

Risikofaktorer for frontotemporal demens er lite kartlagt. Formålet med denne artikkelen var å gi en oppdatert oversikt over modiﬁserbare risikofaktorer for
frontotemporal demens og vurdere kunnskapsgrunnlaget for kliniske anbefalinger for å redusere risiko for
sykdommen.

Enkelte studier viste sammenheng mellom modiﬁserbare risikofaktorer og utvikling av frontotemporal
demens. I én studie fant man at diabetes ga økt risiko.
Tre studier viste at hodetraume kan gi økt risiko for
frontotemporal demens og at forekomsten av traumatisk hodeskade var signiﬁkant høyere hos pasienter med
frontotemporal demens enn andre former for demens.
Autoimmun sykdom kan være forbundet med økt risiko
for primær progressiv afasi, en undergruppe av frontotemporal demens.

KUNN SKAPS GRUNN LAG

Det ble utført søk i basene PsychInfo, Embase, PubMed
og Cochrane i perioden mai 2016–april 2017. Søket ga
totalt 137 artikler. 101 artikler ble ekskludert fordi de
kun omhandlet genetiske aspekter ved frontotemporal
demens og ikke modiﬁserbare risikofaktorer. Etter å ha
lest 36 artikler i fulltekst inkluderte vi 12 artikler som
enten var oversiktsartikler eller originalstudier.
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FOR TOLK NING

Litteraturen indikerte sammenheng mellom diabetes,
hodetraume, autoimmun sykdom og frontotemporal
demens. Det ﬁnnes per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap
for å fremme anbefalinger om livsstilsendringer for
å forebygge frontotemporal demens på befolkningsnivå.
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HOVED BUD SKAP

Vi fant ingen studier som kunne
vise til behandling for å bremse
eller hindre utviklingen av frontotemporal demens
Hodetraume var den største risikofaktoren for frontotemporal demens
blant de som ble undersøkt i denne
studien
Siden ingen behandling eksisterer
per i dag, er det stort behov for mer
forskning på hvordan man kan
forebygge frontotemporal demens

S

ekkebegrepet frontotemporal demens favner om ﬂere nevrodegenerative sykdommer, som fører til
tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene (1).
Frontotemporal demens kan deles
inn i to fenotypiske grupper etter endringer
enten i atferd eller språk. Atferdsvarianten
utgjør omtrent halvparten av alle tilfellene
og innebærer endret atferd og personlighet
(2). Atferdsvarianten karakteriseres av fokal
og fremtredende frontal atroﬁ. Språkvarianten kalles primær progressiv afasi og består
av tre undergrupper: ikke-ﬂytende variant
(kjent som progressiv ikke-ﬂytende afasi),
semantisk variant (kjent som semantisk
demens) og logopedisk variant (kjent som
logopedisk afasi) (3–5). Den semantiske varianten er karakterisert ved bilateral anterior
temporallappatrofi og er assosiert med
språkforstyrrelser, tvangshandlinger og
dysfunksjon i emosjonell prosessering (3).
Frontotemporal demens overlapper med
andre nevrodegenerative sykdommer som
progressiv supranukleær parese, kortikobasal degenerasjon og atferdsvariant av frontotemporal demens med motornevronsykdom (6) (ramme 1).
Mange med frontotemporal demens debuterer med symptomer i 50–60-årene, og i
enkelte tilfeller kan personer rammes ned i
30–40-årene (7). Det kan ta opptil fem år fra de
første symptomene oppstår til diagnosen blir
satt (8, 9), og det ﬁnnes per i dag ingen kurativ
behandling (10). Risikofaktorer for demens
kan deles inn i modiﬁserbare og ikke-modiﬁserbare (11). Kunnskap om modiﬁserbare risikofaktorer er viktig for klinikere som ønsker
å tilby pasienter råd om hvordan de kan fore-
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bygge eller redusere risikoen for å bli rammet
av en demenssykdom.
Frontotemporal demens er en av de vanligste demensformene hos yngre under 65 år
(4). Det anslås at denne typen utgjør omtrent
10 % av alle slike tilfeller (12). Forekomsten av
demens før 65 år er i Norge estimert til å være
1 200–1 400 personer, men det ﬁnnes ikke oppdaterte tall på insidens og prevalens hos
yngre personer (8). Arv er en av de største risikofaktorene for frontotemporal demens,
men opptil 60 % av de rammede har ingen
kjente familiemedlemmer med tilstanden
(13). Dette tyder på at 6 av 10 personer blir sporadisk rammet (ikke-arvelige tilfeller) (13).
Frontotemporal demens er knyttet til kromosom 17 i enkelte familier, med autosomalt dominant arvemønster. I andre tilfeller er sykdommen knyttet til kromosom 3 og 9. Mutasjoner i tau-genet er også påvist i enkelte tilfeller (14). Kunnskap om modiﬁserbare risikofaktorer for frontotemporal demens kan
derfor spille vesentlig rolle i forståelsen av
hvem som blir rammet.
Formålet med artikkelen var å gi en oppdatert oversikt over modiﬁserbare risikofaktorer
for frontotemporal demens samt å vurdere
om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for
å fremme kliniske anbefalinger for å redusere
risikoen.

Kunnskapsgrunnlag
Vi utførte et systematisk søk i basene PsychInfo, Embase, PubMed og Cochrane. Søkeord
som ble brukt var «frontotemporal degeneration», «frontotemporal dementia», «frontotemporal lobar degeneration», «dementia» og
«risk factors» som MeSH-emneord og søkeord.
Søket var begrenset til artikler som var publisert i tidsrommet 1.1.2005–24.1.2017. Søket ble
ﬁltrert etter følgende språk: norsk, dansk,
svensk og engelsk.
Inklusjonskriteriene var oversiktsartikler
og originalstudier med data om modiﬁserbare risikofaktorer for frontotemporal demens. Studier som omhandlet ikke-modiﬁserbare risikofaktorer samt alle kasuistikker,
kommentarer og konferanseinnlegg ble ekskludert. Resultatet av søket ble til sammen
137 artikler. 101 artikler ble ekskludert på bakgrunn av tittel, da det fremkom at de ikke
omhandlet modiﬁserbare risikofaktorer. 36
artikler ble gjennomlest. Ytterligere 25 av
disse ble ekskludert fordi de ikke omhandlet
modiﬁserbare risikofaktorer. 11 av de inklu-

Ramme 1

Frontotemporal demens
Følgende sykdommer omfattes
av begrepet (3–6):
1. Atferdsvarianten. Utgjør omtrent halvparten av alle frontotemporal demenstilfeller 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

derte artiklene var enten oversiktsartikler
eller originalstudier med data om modiﬁserbare risikofaktorer for frontotemporal demens. I tillegg ble en artikkel fra referanselisten til en av de 11 artiklene inkludert, slik
at til sammen 12 artikler ble inkludert (ﬁg 1,
tab 1) (13, 15–22).
Litteraturgjennomgangen ble utført i henhold til PRIMSA-kriteriene (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses) (23).
Utdanning
Høy utdanning regnes for å være beskyttende
mot Alzheimers sykdom og vaskulær demens
(19). Sammenhengen mellom grad av utdanning og frontotemporal demens, progressiv
supranukleær parese og kortikobasal degenerasjon har også blitt undersøkt (19). I analysen
inkluderte man risikofaktorer som arv, kardiomyopati, hypertensjon, hyperkolesterolomi, diabetes og apolipoprotein og justerte
for alder og kjønn. Utvalget besto av 117 pasienter med frontotemporal demens. I kontrollgruppene var det 400 pasienter med
Alzheimers sykdom, 55 med primær supranukleær parese og 55 med kortikobasal degenerasjon. Studien viste at personer med frontotemporal demens var i snitt yngre ved sykdomsdebut, hadde høyere utdanning og oftere
hadde familiemedlemmer med demens sammenlignet med kontrollgruppene (19).
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Kardiovaskulære risikofaktorer
I en annen studie fra 2014 fant man at omtrent 60 % av pasientene med frontotemporal
demens var sporadiske tilfeller (16). Studien
inkluderte 100 pasienter med frontotemporal
demens og en kontrollgruppe på 200 personer. Etter at det ble justert for kjønn, alder,
diabetes, hypertensjon, overvekt, dyslipidemi,
hypotyreose og osteoporose, fant man signiﬁkant sammenheng mellom frontotemporal
demens og diabetes type 2 sammenlignet
med kontrollgruppen. Diabetes type 2 ble vist
å være en uavhengig risikofaktor for frontotemporal demens (16).
I 2015 fant forskere at det var mer krevende
å stille diagnosen frontotemporal demens
hos personer som tidligere hadde gjennomgått hjerneslag (18). Pasienter med atferdsvarianten av frontotemporal demens hadde
oftere hypertensjon og anamnestiske opplysninger om hjerneslag. Funnene i denne studien tyder på at cerebrovaskulær sykdom ikke
bør utelukkes ved atferdsvariantene (18).
I en annen prospektiv studie fant man at
personer med tidlig Alzheimers sykdom
hadde nesten tre ganger høyere risiko for hypertensjon enn personer med tidlig frontotemporal demens, mens røyking og overvekt
var mer vanlig i gruppen med tidlig frontotemporal demens (22). Ved hjelp av 22 hjernebiopsier fant forskere at cerebrovaskulære
lesjoner var sjeldnere hos personer med
frontotemporal demens sammenlignet med
friske kontrollpersoner, men at hvite substansendringer forekom oftere. Disse bør
derfor ikke brukes som en prognostisk indikator alene (15).
Hodetraume
Hodetraume var assosiert med økt risiko for
frontotemporal demens, med en oddsratio på
3,3 i et utvalg av 80 pasienter med sporadisk
frontotemporal demens som ble sammenlignet mot en kontrollgruppe på 124 personer
uten kognitiv svikt (13).
I en annen studie ble et utvalg på 63 pasienter med atferdsvariant av frontotemporal demens sammenlignet med en kontrollgruppe
på 491 pasienter med annen demenssykdom.
Man fant at traumatisk hjerneskade var mer
vanlig hos pasienter med frontotemporal
demens (17).
En større undersøkelse som inkluderte
1 016 personer med frontotemporal demens
og en kontrollgruppe med 2 015 personer
uten kognitiv svikt, viste at hodetraume med
tap av bevissthet er mer vanlig hos pasienter
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Figur 1 Flytdiagram over litteratursøket

med frontotemporal demens og kan øke risikoen for tilstanden (21).
Autoimmun sykdom
En studie har vist at semantisk variant av primær progressiv afasi og bærere av proteinet
progranulin er forbundet med økt prevalens
av spesiﬁkke autoimmune sykdommer sammenlignet med friske kontrollpersoner og
kontrollpersoner med Alzheimers sykdom
(20).

Diskusjon
Vår litteraturoversikt viser at det er få studier
der man har undersøkt modiﬁserbare risiko-

faktorer for frontotemporal demens (4, 5). Det
er viktig å ta i betraktning at tidlige symptomer på frontotemporal demens kan være
impulsiv og utagerende atferd som medfører
blant annet hyperoralitet med økt inntak av
spesielt karbohydratrik mat eller økt bruk av
alkohol og røyk (1, 3). Man vet lite om lengden
på prodromalfasen ved frontotemporal demens, men studier viser at det kan ta opptil
fem år fra utredning starter til diagnose blir
satt (8).
Studien som viste at pasienter med frontotemporal demens var yngre og hadde høyere
utdanning enn pasienter med Alzheimers sykdom, brukte personer med andre demenssykdommer som kontrollgrupper. Dette kan gi
seleksjonsskjevheter på grunn av ulik alder
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Tabell 1 Risikofaktorer for frontotemporal demens i inkluderte studier

Studie

Land

Setting

Utvalg

Hovedfunn

De Reuck,
2012 (15)

Frankrike

En hukommelsesklinikk og et
sykehus

22 hjerner fra døde personer diagnostisert
med frontotemporal demens

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

Kontrollgruppe:
15 hjerner fra døde personer som ikke
hadde hatt hjernesykdom
100 personer med frontotemporal demens

Diabetes ble funnet som risikofaktor for frontotemporal demens.

Kontrollgruppe:
200 personer uten demens eller annen
nevrologisk sykdom
Kalkonde,
2012 (17)

USA

Hukommelsesklinikk

63 pasienter med atferdsvariant av frontotemporal demens

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

Kontrollgruppe:
491 pasienter med annen demens
Torralva,
2015 (18)

USA

Sykehus

62 pasienter med atferdsvariant av frontotemporal demens og cerebrovaskulær sykdom

Utvalget var eldre ved sykdomsdebut og hadde
flere tilfeller av slag og hypertensjon enn kontrollgruppen.

Kontrollgruppe:
329 pasienter med atferdsvariant av frontotemporal demens uten cerebrovaskulær
sykdom
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

Rosso,
2003 (13)

Nederland

Sykehus

80 pasienter med sporadisk frontotemporal
demens

Utvalget var yngre enn kontrollgruppene med
Alzheimers sykdom og progressiv supranukleær
parese.
Utvalget hadde mer demens i familien enn pasienter med Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde større prevalens av APOE- genotype enn kontrollgruppene med kortikobasal
degenerasjon og progressiv supranukleær parese.
Utvalget hadde høyere utdanning enn kontrollgruppen med Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde mindre prevalens av kardiomyopati og hypertensjon enn kontrollgruppen med
Alzheimers sykdom.
Utvalget hadde mindre prevalens av hypertensjon enn kontrollgruppen med progressiv supranukleær parese.
Utvalget hadde større prevalens av hodetraume
og stoffskiftesykdom enn kontrollgruppen.

Kontrollgruppe:
124 pasienter uten kognitiv svikt eller
demens
Miller,
2013 (20)

USA

Akademisk
medisinsk
senter

129 pasienter med semantisk variant av
primær progressiv afasi
Kontrollgrupper:
39 pasienter som var bærere av progranulinmutasjon
186 pasienter som var kognitivt friske
158 pasienter med Alzheimers sykdom

Deutsch,
2015 (21)

Atkins,
2012 (22)

USA

Australia

Akademisk
medisinsk
senter

1 016 pasienter med frontotemporal demens

Forskningssenter

62 personer med tidlig Alzheimers sykdom

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

Kontrollgruppe:
2 015 pasienter uten kognitive plager

Kontrollgruppe:
61 personer med tidlig frontotemporal
demens
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Utvalget og kontrollgruppen med bærere av
progranulinmutasjon hadde økt prevalens av
enkelte autoimmune sykdommer sammenlignet
med kontrollgruppene med kognitivt friske og
Alzheimers sykdom.

Det var flere røykere og personer med høyere
vekt i utvalget enn i kontrollgruppen med tidlig
Alzheimers sykdom.
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ved sykdomsdebut (19). Det må også tas høyde
for en annen skjevhet: Høyere utdanning er
mer vanlig blant yngre personer enn blant
eldre, og frontotemporal demens rammer
ofte yngre personer.
Av kardiovaskulære risikofaktorer er det
funnet signifikant sammenheng mellom
frontotemporal demens og diabetes type 2 i
én studie (16), og en signiﬁkant sammenheng
mellom røyking, overvekt og frontotemporal
demens i en annen (22). I pasient-kontroll-studier kan overvekt og røyking bli oppfattet
som modiﬁserbare risikofaktorer for frontotemporal demens, men kan også være del av
prodromalfasen.
For hypertensjon som risikofaktor er det
motstridende funn i to studier: Kalkonde og
medarbeidere fant at prevalensen av hypertensjon hos pasienter med frontotemporal
demens og andre demenstyper er ganske lik
(17), mens Atkins og medarbeidere, som inklu-

derte et utvalg av personer med tidlig fase av
frontotemporal demens og en kontrollgruppe med tidlig fase av Alzheimers sykdom,
fant at hypertensjon er mer vanlig ved Alzheimers sykdom (22). En årsak til de motstridende funnene kan være at den ene studien brukte et yngre utvalg og en yngre kontrollgruppe.
Tre studier viser at hodetraumer gir økt
risiko for å utvikle frontotemporal demens.
En av disse studiene har et betydelig større
utvalg enn alle de andre studiene vi har funnet, med 1 016 personer med frontotemporal
demens (21). Hodetraume er den mest undersøkte risikofaktoren, men to av studiene har
små utvalg og alle de tre studiene har ulike
deﬁnisjoner på hodetraume. Én studie har
funnet en sammenheng mellom autoimmun
sykdom og semantisk variant av primær progressiv afasi (20). Denne studien har ingen
kontrollvariabler på andre sykdommer eller
livstilsvariabler, noe som anses som en svak-

het. Det er uklart om det er noen sammenheng mellom systemisk autoimmun sykdom
og frontotemporal demens.
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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.

E

n kvinne i 50-årene ﬁkk akutt innsettende symptomer på hjerneslag mens
hun var på jobb. Hun hadde uttalte
ordletingsvansker (impressiv og ekspressiv afasi), taleforstyrrelser, ansiktsskjevhet og lett kraftsvikt i høyre overekstremitet. 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 angiograﬁ 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-
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plase i akuttmottaket 69 minutter etter symptomstart. 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 minutter etter symptomstart (ﬁg 3). Kort tid etter trombektomi 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 behandling ved akutt hjerneinfarkt, er godt dokumentert (1–2). Beslutningsforum for nye metoder ga i april 2017 klarsignal til å innføre
mekanisk trombektomi som et nasjonalt behandlingstilbud, og mekanisk trombektomi
er nå implementert i Nasjonal faglig retnings-

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 elementer ved mekanisk trombektomi. Kortest
mulig tid fra symptomstart til rekanalisering
av den okkluderte arterien er helt avgjørende
for å begrense omfanget av infarktet og konsekvensene dette har for pasienten. Dette krever økt søkelys på denne pasientgruppen fra
alle deler av behandlingskjeden. For pasienter
som skal henvises til trombektomisenter, må
oppholdet ved lokalsykehus være kortest mulig. Det er god dokumentasjon på at pasienter
som transporteres mellom sykehus har et
dårligere utfall (5).
Vår pasient hadde en proksimal, okkluderende trombe. Slike tromber har mindre effekt 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 innleggelse relativt lav NIHSS-skår og hadde fortsatt ikke utviklet infarktforandringer på CTbildene av hodet. Det er sannsynlig at hjernen
har overlevd ved hjelp av sirkulasjonen i lep-

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14, 20 18; 138: 13 4 8 –9

KO R T K A SU I ST I K K

Figur 1 Koronalt snitt av CT-angiograﬁ viste trombe
proksimalt i venstre arteria cerebri media

Figur 2 Invasiv angiograﬁ bekreftet okklusjon

Figur 3 Angiograﬁsk kontroll etter mekanisk trombektomi viste normal fylling av arterien

tomeningeale kollateraler frem til normal
blodstrøm ble opprettet, og at symptomene
skyldtes penumbra (iskemisk hjernevev som
ikke er irreversibelt skadet, men som vil utvikle seg til et infarkt dersom normal blodstrøm ikke gjenopprettes).
Det er stor individuell variasjon i hvor stor

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

tisk intrakranial blødning (7), også ved NHISSskår < 10, som vist i dette tilfellet.
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Gelatinøs benmarg

B

ildet viser et hematoksylin- og eosinfarget snitt av benmargsbiopsi i ca.
300 ganger forstørrelse. Det meste av
vevet utgjøres av acellulær intercellulærsubstans – gelatinøs transformasjon. Fettcellene fremstår som skrumpne sammenlignet med normale fettceller i benmarg. Det ses
noen spredte grupper av myelopoetiske celler.
Innfelt bilde viser spesialfarging med alcianblått. Intercellulærsubstansen farger positivt,
som passer med at substansen består av hyaluronsyre og glykosaminoglykaner.
Gelatinøs transformasjon av benmarg karakteriseres av fettatroﬁ, tap av hematopoetiske celler og deposisjoner av ekstracellulære
gelatinøse substanser (1). Det er en uspesiﬁkk
reaksjon i benmargen som kan skyldes en
rekke ulike lidelser. I aldersgruppen under 40
år er anorexia nervosa, hivinfeksjon og akutte
febrile tilstander de vanligste årsakene til et
slikt bilde. Ved høyere aldersgrupper kan man
se et lignende bilde ved skadelig høyt alkoholkonsum, lymfomer og kronisk hjertesvikt (1).
Det foreligger ﬂere kasuistikker om pasienter
med spiseforstyrrelser, særlig anoreksi, som
har et slikt bilde i benmargen (2–3).
Pasienten var en tidligere frisk gutt i slutten
av tenårene. Han ble henvist til hematologisk
poliklinikk med vedvarende nøytropeni og
trombocytopeni. Gutten anga selv å ha kjent
seg gradvis mer slapp og sliten i månedene
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før henvisningen. Han hadde dårligere appetitt og et samtidig vekttap på 8–9 kg i perioden. Han trente 1,5–2 timer fem ganger i uken.
Han var svært bevisst på hva han spiste og
nevnte selv muligheten for spiseforstyrrelse.
Ved klinisk undersøkelse fremsto han blek og
avmagret, men uten øvrige funn.
Blodprøvene viste følgende verdier: Leukocytter 2,7 (4,4–10,5 · 109/l), nøytroﬁle granulocytter 1,1 (2,1–7,1 · 109/l) og trombocytter 148
(179–363 · 109/l). Nivåene av hemoglobin, senkningsreaksjon, laktatdehydrogenase, bilirubin,
CRP og virusserologi for cytomegalovirus, hiv
samt hepatitt B og C var alle normale.
I pasientens aldersgruppe vil virale infeksjoner kunne gi en forbigående benmargshemming, men ettersom pasienten hadde
lave verdier i to cellerekker og samtidig vekttap ble det gjort utvidet diagnostikk. Det ble
ikke påvist umodne celler eller klonale B-celler med immunfenotype som ved lymfom.
Røntgen thorax var normalt, og det ble ikke
avdekket forstørrede lymfeknuter verken ved
ultralyd av hals eller senere kliniske kontroller.
Pasienten ble parallelt med utredningen
ved hematologisk poliklinikk henvist til psykiatrisk poliklinikk for utredning av mulig
spiseforstyrrelse. Han ﬁkk der diagnosen anorexia nervosa som vi vurderte som sannsynlig
årsak til forandringene i benmargen.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.
Mottatt 5.4.2018, første revisjon innsendt 22.6.2018,
godkjent 27.7.2018.
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Balanserte eller ubalanserte
utvalg?
Når man skal sammenligne to
grupper, planlegger man ofte
å inkludere to som er like store.
Men en moderat ubalanse behøver ikke bety nevneverdig redusert statistisk styrke. Og i visse
sammenhenger kan ubalanse
faktisk gi økt statistisk styrke.
I randomiserte kontrollerte studier planlegger man vanligvis at gruppene skal være like
store. Men med enkelte randomiseringsprosedyrer, særlig i multisenterstudier, vil den
ene gruppen kunne bli noe større enn den
andre, selv om man randomiserer 1: 1. Dette
viser seg imidlertid å være uproblematisk,
fordi statistisk styrke ikke blir særlig redusert
ved moderat ubalanse (1, s. 46). I andre studier, for eksempel i kasus-kontroll-studier, kan
antall personer tilgjengelig for den ene gruppen være begrenset. Da kan styrken økes en
god del ved å inkludere ﬂere i den andre gruppen.
Når er moderat ubalanse uviktig?
Ta for eksempel en randomisert kontrollert
studie som er planlagt med to grupper à
100 pasienter, dvs. totalt 200 pasienter. Ved
normalfordelt utfallsvariabel og en eﬀektstørrelse på 0,4 standardavvik vil studien få en
statistisk styrke på 80,4 % ved signiﬁkansnivå
5 %. Hvis man i stedet inkluderer henholdsvis

110 og 90 pasienter i de to gruppene, som er
en ganske stor tilfeldig ubalanse ved 1: 1-randomisering, ville styrken bli 80,0 % under de
samme forutsetningene. En slik ubalanse har
altså en neglisjerbar eﬀekt på styrken. Selv en
2:1-randomisering med 133 og 67 i de to gruppene ville gi en beskjeden reduksjon i styrke
til 75,5 %. Først når den ene gruppen er mye
større enn den andre, ville man få en vesentlig
reduksjon i styrke. For eksempel ville gruppestørrelser på 150 og 50 gi en styrke på bare
68,4 % (ﬁg 1).
Når er ubalanse gunstig?
I enkelte situasjoner kan det være en begrensning på hvor mange personer man kan ha i
den ene behandlingsgruppen, f.eks. fordi
denne behandlingen er meget kostbar, mens
det er billigere eller enklere å inkludere ﬂere
i kontrollgruppen. Da kan man øke den statistiske styrken betraktelig ved å øke antall
personer i kontrollgruppen. La oss si at kun
70 personer kan inkluderes i behandlingsgruppen. Ved å inkludere 70 personer i kontrollgruppen, ville man under samme forutsetninger som ovenfor få en styrke på bare
65,2 %. Vanligvis ønsker man en statistisk styrke
på minst 80 % for å gjennomføre en studie.
Økes kontrollgruppen til 140, får man en
styrke på 77,6 %, mens en kontrollgruppe på
210 gir en styrke på 82,3 %.
Tilsvarende problemstilling kan være aktuell
i en kasus-kontroll-studie av en sjelden sykdom der det vil være få tilgjengelige pasienter.
Kontrollgruppen vil være personer uten denne
sykdommen. Man registrerer hvor mange i
hver gruppe som hadde vært utsatt for en bestemt eksponering, for å undersøke om det er
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en sammenheng mellom eksponeringen og
sykdommen. La oss si at kun 100 pasienter er
tilgjengelig og at vi forventer at 10 % av disse
og 2 % av kontrollpersonene har vært eksponert. Dersom vi inkluderer 100 kontrollpersoner i studien, vil statistisk styrke bli bare
66,6 % ved signiﬁkansnivå 5 %. Men ved å øke
antall kontrollpersoner til 200 eller 400 blir
styrken 82,4 % eller 89,8 %, som normalt anses
som tilstrekkelig for å gjennomføre en studie.
Dette er illustrert i ﬁgur 2. En tommelﬁngerregel sier at det oftest er lite å vinne på å øke
den største gruppen til mer enn 4–5 ganger
den minste gruppen (1, s. 124). Dette ser vi et
eksempel på i ﬁgur 2, da grafen nærmest «ﬂater ut» ved 400–500 i den største gruppen.
Konklusjon
Vi har sett på to forskjellige situasjoner: Når
det totale antallet i en studie er gitt, vil ikke
styrken bli vesentlig redusert ved noe ubalanse i antallet mellom de to gruppene. Når
antallet i den ene gruppen er begrenset, kan
styrken økes vesentlig ved å øke antallet i den
andre gruppen.
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Figur 1 Statistisk styrke for sammenligning av to grupper med t-test. Antallet i de to
gruppene er til sammen 200. Beregnet ved eﬀektstørrelse på 0,4 standardavvik og signiﬁkansnivå 5 %
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Figur 2 Statistisk styrke for sammenligning av to grupper med Pearsons khikvadrattest
ved signiﬁkansnivå 5 %. I dette eksemplet er det 100 i den minste gruppen, og sannsynligheten i den minste og største gruppen 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.

J

eg 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 geograﬁsk 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-
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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 sykepleiere som kalte meg for «Flaaten», det synes
jeg ble altfor høytidelig. Jeg trives best med
å være på fornavn, da kommer man nærmere 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 promillekjører for blodprøve og klinisk test.
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– 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 virkelig 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 diameter 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 forståelse 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.

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 furuskyggen.
Etter hvert ble det magesekker og tarmhuler som ble hans verden, og han har lagt
ut på utallige oppdagelsesreiser med endoskopet for å kartlegge farlig farvann i kroppens mørkeste kanaler.
– Warren & Marshalls oppdagelse av Helicobacter 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 sidegater 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.

BORGAR FLAATEN
Sivilstatus: f. 1944, gift med kollega Hanne
Thürmer
Cand.med. 1970
Spesialist i fordøyelsessykdommer 2000
1973–77 Assistentlege St. Josephs Hospital

Klassekampen krever forklaring
Borgar har et liv fullt av historier som fortelles med en slags tøylet iver for ikke å bli
for lange, mens lyden av båter freser forbi
på fjorden nedenfor. Vi sitter under et hudløst skjelett av et terrassetelt og må stole på
de høyreiste furuene over oss for å begrense
antallet thymin-dimere som svis inn i DNAet vårt. Det er mange somre siden han ﬁkk
sin første jobb på St. Josephs hospital i Porsgrunn.
– 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 avdeling 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 oppfølgingstilbud, kimte telefonen. Paret var blitt funnet 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
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1977–80 Assistentlege Ullevål sykehus
1980–97 Assisterende overlege Notodden
sykehus, inkludert 3 md. på Drammen sykehus
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, fylkestingsrepresentant 2011–15

«Vi legene var rett og slett
egoister, ganske mange
av oss»
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 hverdagen 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 ekteskapet, 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 familiefaren 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 problemene 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 oppmuntrer jeg alle mine mannlige kolleger til å ta
så mye permisjon som mulig, «vær så nær
ungene dine som du overhodet kan!», sier
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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.

Alle foto: Christian Tunge

jeg. Heldigvis har jeg et godt forhold til både
barna og barnebarna mine, men samlivsbrudd, 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 slagordet 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.
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Det ble for sterk kost for distributøren, så
menighetsbladet endte til slutt som et innstikk i lokalavisen.

«Det var fotball som jeg
aldri før hadde sett det,
helt fenomenalt!»
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 Sportsklubben 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 merkevaren til nye høyder.

Fikk elektrosjokk av kona
I motsetning til gastroskopet er fotballskoene 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 Notodden også, er det grenser for hva selv en
notodding kan få tid til. Men selve historien
om Borgar Flaatens fanesak fra tiden i kommunestyret, 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
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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.

V

ariola, kjent som kopper på
grunn av de typiske pustuløse
utslettene, har forårsaket dødelige epidemier i tusener av år
(1). Fra starten av det 20. århundre 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 massevaksinering (5, 6) initierte Verdens helseorganisasjon (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).

Larry Brilliant og hans medarbeidere under feltarbeid i India. Foto fra Larry Brilliants’ arkiver
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Øyekomplikasjoner etter kopper
To av de sentrale aktørene i kampanjen for
utryddelse av kopper i det sørlige Asia var
lederen for WHO-programmet, Nicole Grasset (1927–2009), og hennes kollega Larry
Brilliant. Grasset var fransk-sveitsisk lege,
virolog og epidemiolog tilknyttet Pasteurinstituttet 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 NordIndia kunne Grasset og Brilliant og deres
medarbeidere daglig observere mange
blinde. Sekveler etter kopper i form av infeksjoner 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 helseorganisasjon begynte å interessere seg for
problemet. I 1978 arrangerte de en konferanse 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 helsemyndigheter stiftet en nasjonal øyehelseforening, 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 samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon,
den nasjonale øyehelseforeningen og nepal-
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ske helsemyndigheter for å kartlegge utbredelsen av og årsakene til blindhet i Nepal.
Grasset og Brilliant mente dette best ville
kunne gjøres ved en landsomfattende epidemiologisk undersøkelse. Gjennom iherdig
innsats klarte de å sikre ﬁnansiering for det
som skulle bli den aller første landsomfattende studien av utbredelse og årsaker til
blindhet på verdensbasis.
Kartlegging av blindhet i Nepal
Grasset og Brilliant ﬁkk etablert en prosjektkomité 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 Tanzania, 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 gjennomføring 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 gjennomført øyeundersøkelser av en representativ 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 datainnsamlingen. 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 kataraktoperasjoner (5,3 %) (14). Den høye komplikasjonsraten ved disse operasjonene skyldtes
delvis at en over 2 000 år gammel metode,
såkalt couching, hadde blitt brukt (15). Metoden, som innebærer å bruke et skarpt instrument for å skyve den kataraktøse linsen til
bunnen av øyet, medfører stor risiko for
alvorlige komplikasjoner. Den tredje viktigste årsaken til blindhet var sekvele etter
ubehandlet trakom med arrdanning på
cornea, ofte kombinert med katarakt.

Fra inngangsporten til øyesykehuset i Geta (1985). Foto: privat

KINA

NEPAL

Geta øyesykehus
Rapti øyesykehus
KATMANDU

INDIA

Kart over Nepal med omkringliggende områder

En nasjonal øyehelsetjeneste
Den landsdekkende undersøkelsen konkluderte med at blindhet og synssvekkelse best
kunne reduseres ved kataraktkirurgi og
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Albert Kolstad på øyesykehuset i Geta i begynnelsen av 1990-årene. Foto: Terje Iversen, Norges Blindeforbund

behandling av trakom (13). Sammen med
den nepalske regjering og Verdens helseorganisasjon la Nepal Netra Jyoti Sangh planer
for utvikling av et landsomfattende tilbud
for forebygging og behandling av de viktigste øyesykdommene. Siden kataraktbehandling knapt fantes utenfor hovedstaden Katmandu, 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 HumanEtisk 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-

TORKEL SNELLINGEN
torkel.snellingen@gmail.com
er cand.fh. og dr.med. Han sto bak The South Asian
Cataract Management Study (1992–97) og samarbeidet med Albert Kolstad rundt tilrettelegging
av øyesykehuset i Dang som en av studiens tre
deltagende sentre.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

YUDDHA DHOJ SAPKOTA
er Diploma of Community Eye Health og Master
of Public Health. Han var tilknyttet øyesykehuset
i Geta 1982–84. 2003–13 var han koordinator for
Nepal National Blindness Program og ansvarlig
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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. Behandlingen besto hovedsakelig av kataraktkirurgi
i tillegg til øvre øyelokkskirurgi for korreksjon av entropium, den vikigste senkomplikasjonen etter trakominfeksjoner, og kirurgisk behandling av glaukom.
Det ble også etablert et øyesykehus i fjellområdene nordøst for Geta. Sykehuset, som
betjener store deler av landsbyene i VestNepals 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

for å utføre den nasjonale oppfølgingsstudien om
lavsyn og blindhet. Han er nå regional koordinator
for Sørøst-Asia for International Agency for the
Prevention of Blindness (IAPB).
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

OTTAR TORARIN CHRISTIANSEN
er lege og har blant annet vært tilknyttet Verdens
helseorganisasjons regionalkontor for Sør-Øst Asia,
New Delhi, 1988–1991. Han var Verdens helseorganisasjons stedlige representant i Katmandu 1991–95.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

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 synsundersøkelse av befolkningen ved bruk av
metoden Hurtig kartlegging (Rapid Assessment) (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 øyekirugi 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 hvordan det er mulig å bygge ut en landsdekkende 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 tilnærmingen fra lokale krefter og støtte fra entusiastiske 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.

SISSEL MARIE HALDEN
er siviløkonom og dr.art. i religionshistorie. Hun
var Kirkens Nødhjelps representant i Bangkok med
Thailand, Laos og Nepal som arbeidsfelt i 1980- og
90-årene. Hun arbeidet deretter i Norsk Misjonsråds bistandsnemnd. Hun er nå rådgiver ved Oslo
bispedømmekontor.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.
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Hilsen fra en fersking

Kjære erfarne kollega!
Jeg er en fersking. Begynte akkurat i spesialisering. Det er vedtatt nye regler for hvordan
man blir legespesialist. Det ga meg lyst til
å minne om noe jeg synes er ganske viktig.
Og samtidig si takk.
Da jeg var i studentpraksis i pediatri,
hendte det noe som skulle brenne seg fast.
Jeg fulgte en LIS-lege på vakt. Alarmen gikk,
hun løp, så da gjorde jo jeg også det. «Katastrofekeisersnitt», sa hun mens hun sprang.
En gråblå baby ble båret ut gjennom svingdørene fra operasjonsstuen. Uten en lyd.
Jeg har aldri sett noen være så grå før. Ved
siden av meg sto LIS-legen og gjorde jobben

«Vet du at du er viktig hvis
uerfarne leger skal ende opp
som trygge og fornuftige
kolleger av deg?»
sin. Det kom ﬂere folk til. De grønnkledde
var der. Den vennlige overlegen kom, rask
på hånden, med lav, men bestemt stemme.
Det jeg husker aller best den varme formiddagen i juni er ansiktet til pappaen som sto
i hjørnet. Han gråt ikke. Han var bare helt
stille og grå. Akkurat som babyen. Alle hjalp
hverandre inne på det lille rommet bak
operasjonsstuen. Det gikk bra med babyen.
Og pappaen. I alle fall etter hva jeg den
gangen kunne bedømme. Selv hadde jeg
ingen ansvar, ingen oppgaver. Jeg sto bare
der og kjente på den ekle følelsen nederst
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i magen. «Dette er for risikabelt», tenkte jeg.
Å holde på med dette på jobb. Å ha ansvaret
for at babyer ikke dør. Det var som om LISlegen hadde hørt hva jeg tenkte. «Man venner seg til det», sa hun i heisen etterpå. «Alt
føles bedre med erfaring. I mellomtiden kan
og skal du jo ringe en venn».
Kjære erfarne kollega. Kjære overlege,
sykepleier og mer erfarne LIS-lege. Denne
teksten er til deg. Du er nemlig en sånn
venn som hun i heisen snakket om. Om du
vil det eller ei. Jeg er en fersking. En uerfaren
LIS-lege. Men jeg har tenkt å bli like god
som deg. Derfor kaller jeg deg opp når jeg er
utrygg eller ikke vet. Derfor ber jeg deg være
med når jeg skal ta imot sånne gråblå bylter
selv. For jeg har ikke gjort dette før, men det
har du. Du var ikke nevnt i læringsutbyttebeskrivelsene mine under studiet. Det står
ikke om deg i pensumbøker jeg har lest. Du
er ikke alltid min oppsatte LIS-veileder. Du er
kanskje viktigst likevel.
Vi fortsetter studeringen og utdanningen
som leger i spesialisering. Vi sendes på kurs,
har fordypningsdager, skal ha formalisert
veiledning og leser febrilsk før vi har poliklinikk. Jeg forstår at jeg har ansvar for egen
utvikling. Men jeg har lyst til å nevne deg.
Du som stadig blir avbrutt i arbeidet ditt
av ferskinger som meg. Du som jobber i det
stille, sender meg gule lapper i DIPS-systemet
og svarer på spørsmålene mine innimellom
ditt eget. For jeg trenger nemlig veiledning
og hjelp akkurat når det skjer. Akkurat når
sånne gråblå bylter kommer gjennom de
svingdørene. Og i tiden etter slike opplevelser. For hvor står det hvordan man forteller
en mor og far at deres nyfødte barn kommer
til å dø? Blir man god på å legge navlevenekateter av å lese om det? Kan man lese seg til
hvordan man best mulig tar imot en 16-åring

som har forsøkt å ta livet sitt? Du bidrar
daglig, på jobben din, i en uformell dannelse
og stadig kunnskapsutveksling med ferskinger som meg. Det er en del av din jobb. Om
du vil det eller ei. Vet du at du er viktig hvis
uerfarne leger skal ende opp som trygge og
fornuftige kolleger av deg? Vet du at måten
du gjør jobben din på er med å forme profesjonelle meg?

«Jeg er en fersking. Men jeg har
tenkt å bli like god som deg»
Så takk skal du ha, du som ser at jeg trenger hjelp, men ikke gjør meg hjelpeløs. Du
som ber meg om å ha en mening selv, før
jeg spør. Du som presser meg litt, men følger
opp og passer på både meg og pasientene.
Du som vet at jeg trenger tilbakemeldinger
og at «intet nytt, er godt nytt» er dårlig pedagogikk. Du som våger å komme med konstruktiv kritikk og ikke behandler meg som
et aspeløv. Du som ikke misbruker eller
utnytter en åpenbar maktforskjell. Du som
tar deg tid når jeg spør om hjelp, selv om
det kanskje brenner rundt deg. Jeg synes det
passer seg med en takk. Eller eventuelt en
påminnelse. Du gjør en utrolig viktig jobb!
En dag håper jeg at jeg er like klok som deg.
En dag håper jeg at noen lener seg på meg,
og at jeg orker det, gidder det og tåler det.
Det er en kunst å ikke glemme gammel,
egen, altoppslukende redsel. Det er en kunst
å holde andres utrygghet i hånden. Takk!
ING RID NE TE LAND
ingridneteland1@gmail.com
er lege i spesialisering i pediatri ved Barneavdelingen ved Drammen sykehus.
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Fastleger i nordsjøturnus

Etter ﬂere år med legeløs liste og vikarstafetter trengte
Lyngen kommune å tenke nytt. Fastleger i nordsjøturnus
har sikret kommunen stabil legedekning siden 2014.
Lyngen kommune, den store halvøya på 70 grader nord i Troms, sto
i en vanskelig situasjon da legevaktsamarbeidet med Storfjord kommune tok slutt i 2014.
Kommunen spurte seg selv: Hvilke behov for legetjenester har
befolkningen? Hvilke endringer må i så fall gjøres i den gamle ordningen for å møte behovene? Og hvilke leger vil vi ha?
Frem til da hadde tilreisende vikarer dekket de ﬂeste av legevaktene i kommunen. Dagens ambulansepersonell forteller om vakter
preget av usikkerhet knyttet til legens kompetanse og språklige
ferdigheter. Så dukket tre skiglade og arbeidssultne fastleger opp
på helsesjefens kontor med det som ble løsningen på kommunens
fastlegemangel.
Tre leger deler én hjemmel
Initiativtaker og snart spesialist i allmennmedisin, Sveinung Ekse,
foreslo sammen med Bjarte Skille, også snart spesialist i allmennmedisin og «idrettsgeriater» av interesse, følgende plan: Tre leger
deler én hjemmel. De jobber to uker på, ﬁre uker av, alle med 100 %
stilling. Stillingen inkluderer legevaktarbeid fra klokken 1200 til klokken 0800 i 12 av 14 dager (turnuslege dekker de to resterende dagene).

«Regnskapstall fra tiden med vikarstafetter
viser at nordsjøturnus ikke er et fordyrende
alternativ»
Inkludert i arbeidet er 40 % stilling på sykehjemmet og kurativt
arbeid knyttet til listeinnbyggerne de resterende 60 %. Kommunen
betaler fastlønn, KLP-pensjon og 30 % av egen inntjening til legene.
Slik ble fastleger i nordsjøturnus en realitet i Lyngen.
Befolkningen i Lyngen blir stadig eldre, og sykdomsbildet på
legekontoret er ofte preget av geriatrisk kompleksitet. I løpet av de
siste ﬁre arbeidsdagene mens denne teksten ble skrevet (mars 2018),
har to skredalarmer gått. Fjellene er bratte og farten høy – ekstrem
skikjøring byr på krevende lege- og redningsarbeid (1). Lyngen er
dermed en perfekt plass for en idrettsgeriater. Og det er ikke bare
utenfor løypa det kjøres hardt: I sommer var det to bilulykker, begge
med unge sjåfører, begge med høy fart og begge på samme natt (2).

Intenst arbeid og intens fritid
Under et grunnkurs i spesialiteten allmennmedisin i år spurte jeg
kolleger om hva de syntes om rammebetingelsene for nordsjøturnus. De ﬂeste syntes de virket gode og fristende, men enkelte pekte
på utfordringer knyttet til familiesituasjon med små barn. Det er
forståelig. En annen faglig utfordring ligger i oppfølging av pasientene. Nav-møter og oppfølgingssamtaler må planlegges, og komplekse pasienter med tverrfaglige utfordringer kan se seg nødt til
å bli fulgt opp av tre forskjellige leger.
Nordsjøturnusen i Lyngen har vart i snart ﬁre år. Den ene legeløse
listen er nå blitt svært legefast. Legevakten, sykehjemmet og det
varierte kommunale helsetilbudet fungerer godt med fastleger som
kjenner tilbudene i sin kommune.

«Den ene legeløse listen er nå blitt svært
legefast»
Ordningen omtales som en vinn-vinn-situasjon. Regnskapstall fra
tiden med vikarstafetter viser at nordsjøturnus ikke er et fordyrende
alternativ. De andre fastlegene (n = 3) i Lyngen jobber kurativt på
dagtid, og kommuneoverlegen er bakvakt når turnuslegen går
legevakt. Ordningen gjør at de resterende tre fastlegene i Lyngen
ikke går vakter. Det medfører altså ingen økt vaktbelastning på de
andre fastlegene når én av dem tar permisjon eller drar på kurs.
44!
Ordningen med nordsjøturnus må tilpasses de lokale forholdene
og vaktbelastningen på legevakt. For legene i Lyngen er det en viktig
forutsetning at kommunen er ansvarlig for vikar i tilfelle langvarig
sykdom. Forutsigbarhet er helt nødvendig når man jobber i turnus.
Med lokale tilpasninger og en samarbeidsvillig kommune har man
med nordsjøturnus klart å rekruttere og stabilisere fastleger i Lyngen.
44 var for øvrig antallet kvaliﬁserte søkere da stillingen med nordsjøturnus ble lyst ut. Lyngen lokker leger.
MARTIN HAR BITZ
martin.b.harbitz@uit.no
jobber som fastlege ved Lyngen legekontor og er ph.d.-kandidat ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Foto: Marie Louise Somby
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Bidrar styringssystemet
til gode prioriteringer?
I atferdsøkonomien brukes begrepet «valgarkitektur»
som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valg vi gjør.
Valgarkitekturen kan være nettopp arkitektur, som når en bygningsstruktur inviterer til å ta trappen fremfor heisen. Den kan også være
mindre konkret, som et regelverk, eller ﬁnansieringssystemer. Og
den kan være enda mindre konkret, som en sosial kultur – men ikke
mindre kraftfull av den grunn.
Hva kan vi si om valgarkitekturen i helsetjenesten? Hvordan virker den inn på de valgene de ulike aktørene fatter? I en nylig utgitt
bok drøfter jurister, samfunnsvitere, leger og ﬁlosofer hvordan
ulike styringsordninger virker inn på klinikernes prioriteringer for
å kunne gi gode og likeverdige tjenester (1). Styringsordningene
inkluderer lovverk, økonomisk styring (innsatsstyrt ﬁnansiering,
DRG-systemet, Normaltariﬀen), kliniske retningslinjer og annen
beslutningsstøtte, organisering og funksjonsdeling – og disse ordningene utgjør til sammen en vesentlig del av det vi kan kalle valgarkitekturen i helsetjenesten.
Boken dekker et vidt spekter, blant annet lover og forskrifter som
styrer prioriteringer, hvilken betydning EUs pasientdirektiv kan få,
legenes rapporter om hvordan styringssystemet påvirker de prioriteringene de gjør, i tillegg til teoretiske diskusjoner om profesjonsetikk, hva «likeverdige» tjenester innebærer og om sosial ulikhet
og rettferdighet.

«Det er for få empiriske studier av hvordan
styringssystemet faktisk virker på det som
skjer i helsetjenesten»
Basert på data fra Legepanelet ser vi at legene mener ﬂere av styringsordningene bidrar positivt til å gjøre gode prioriteringer, ikke
minst kliniske retningslinjer og pasientrettigheter. Innsatsstyrt
ﬁnansiering i sykehus og rapporteringskrav, derimot, mener mange
leger har negativ eﬀekt: Over 30 % sier dette har negativ innvirkning
på mulighet til likebehandling, og over 40 % mener det har negativ
eﬀekt på kvaliteten på tjenestene. Basert på intervjuer med klinikere
i sykehus ﬁnner man også en bekymring for at økonomiske forhold
får for stor betydning i sykehusene, med risiko for at det kan fortrenge andre viktige hensyn.
Om det å ta økonomiske hensyn er i strid med profesjonsetikken,
drøftes i et eget kapittel. Prioritering er en innebygget del av klinikernes virksomhet, det er ikke mulig å unngå, hevder forfatteren.
Derfor er det vesentlig å gjøre prioriteringer som ivaretar de profesjonsetiske dyder. Dette innebærer også å ta hensyn til kostnader.
Uten dette, risikerer man at prioriteringene blir dårligere enn om
man ikke hadde tatt hensyn til hva tiltakene koster.
Det er ikke helt klart hva man skal forstå med likebehandling,
og heller ikke hva sosial rettferdighet innebærer. Dette diskuteres
i to kapitler. I det ene argumenteres det for at sosial ulikhet i helse er
urettferdig fordi det representerer en systematisk ulempe på mange
områder med stor betydning for den enkeltes muligheter for å leve
et godt liv – et perspektiv som får konsekvenser for hvilke tiltak som
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bør prioriteres for å utbedre ulikheten. I det andre argumenteres det
for at likebehandling må ta utgangspunkt i den enkeltes mulighet
til å få adekvat behandling, og det redegjøres for et bredt sett av
potensielle barrierer mot dette. Fra et styringsperspektiv er det viktig
å identiﬁsere slike barrierer for å redusere ubegrunnet ulik tilgang.
Det manifeste styringssystemet, som myndighetene bruker bevisst
for å påvirke beslutningstagerne, virker imidlertid ikke alltid som
tiltenkt. Blant annet kan samvirket av ulike styringsverktøy få andre
eﬀekter enn faktorene hver for seg. Hvordan samspiller lovverket og
de lokale strukturelle betingelsene? Støtter de ﬁnansielle insentivene
opp om lovens formål eller anbefalingene i kliniske retningslinjer?
Samtidig med de manifeste styringsordningene virker også et
latent system. Dette består av uintenderte og ofte uerkjente forhold
som påvirker helsepersonellets valg. Profesjonsetikken kan være én
slik kultur, eller sosiale hierarkier med betydning for sosial aksept
og anerkjennelse. Interessen, eller kanskje begeistringen, for ny
teknologi kan være en slik latent faktor av stor betydning for prioriteringer.
Det er for få empiriske studier av hvordan styringssystemet faktisk
virker på det som skjer i helsetjenesten. Vi vet litt om eﬀekten av
ﬁnansielle og juridiske virkemidler, og det eksisterer også enkelte
studier av hvorvidt og hvordan leger følger retningslinjer. Det ﬁnnes
imidlertid lite kunnskap om hvordan strukturelle forhold som
organisering og funksjonsdeling virker inn på de valgene som gjøres eller den samlede eﬀekten av ulike styringsfaktorer. Både teoretiske analyser og legenes selvrapportering er relevant kunnskap.
Men det som særlig mangler nå, er gode empiriske studier av faktiske prioriteringer i norsk helsetjeneste og hvilken eﬀekt valgarkitekturen har for å realisere målsetningene om gode og likeverdige
tjenester.
BE RIT BRIN GE DAL
berit.bringedal@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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Kunnskapsbasert medisin
på norsk

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Betegnelsen evidence-based medicine
ble lansert i 1991. Tidsskriftet introduserte den norske oversettelsen kunnskapsbasert medisin i 1995.
Termen evidensbasert medisin (EBM) ble
første gang brukt av den kanadiske legen
Gordon Guyatt i 1991 (1, 2). Året etter publiserte Guyatt og medarbeidere en betydningsfull artikkel med denne termen i tittelen. De skrev at et nytt paradigme i medisinen var i ferd med å ta form (3).
Siden da er evidensbasert medisin blitt
viet stadig mer oppmerksomhet og har fått
innpass i medisinsk og helsefaglig forskning
og praksis. Det som kalles EBM-bevegelsen
har vokst betraktelig i både omfang og
innﬂytelse. Illustrerende er at BMJ ga evidensbasert medisin plass som en av de 15
viktigste milepælene i medisinens historie
etter 1840 (4, 5).
I dag utgjør evidensbasert medisin i medisinen og helsefagene en hegemonisk måte
å tenke og handle på – i forskning så vel som
i klinisk praksis. Debattene har blant annet
dreid seg om hvorvidt evidensbasert medisin innebærer et reduksjonistisk og positivistisk kunnskapssyn.
Undersøkelsen
Vi har undersøkt hvordan evidensbasert
medisin ble introdusert i Norge og fulgt
diskusjonen rundt termen i etableringsfasen. Det er altså dens norske tilblivelseshistorie og mulighetsbetingelser som er
studert (6).
Med sitt store opplag og sin faglige formidlingsproﬁl har Tidsskriftet spilt en sentral rolle både i norsk medisin og for norsk
medisinsk folkeopplysning, og vårt empiriske materiale er hentet herfra. Vi har søkt
i PubMed, Tidsskriftets søkeportal (elektronisk tilgjengelig fra 2000), Tidsskriftets
årsregistre 1991–99, det digitale Nasjonalbiblioteket (bokhylla.no) og mediearkivet
Retriever. Inspirert av tekstanalytiske metoder har vi undersøkt tendenser og meningsbrytninger i hvordan begrepet kunnskapsbasert deﬁneres eksplisitt og implisitt gjennom bruk.
Begynnelsen
I 1995 ble både evidensbasert medisin og
kunnskapsbasert medisin som samlede
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termer for første gang brukt i Tidsskriftet.
Det skjedde i en redaksjonell kommentar
skrevet av daværende redaktør Magne
Nylenna (7). I dette året skrev Nylenna fem
ulike tekster med termen evidensbasert
medisin/kunnskapsbasert medisin i tittelen. Leserne introduseres også for termen
gjennom ﬂere nyhetsrelaterte notiser og
artikler.
Året etter skrev Nylenna i språkspalten at
man hadde valgt å bruke kunnskapsbasert
medisin istedenfor evidensbasert medisin
«om den kliniske praksis som bygger på
vitenskapelig dokumentasjon» (8). Nylenna
skrev at en direkte oversettelse til norsk
var vanskelig. Etter grundige diskusjoner
i redaksjonen hadde man kommet til at
«kunnskap er det norske ordet som best
ivaretar hovedintensjonen i det som ligger
bak begrepet» (8). Vi ser at dette var mer enn
et oversettelsesspørsmål, det hadde også en
erkjennelsesmessig side. Ved å velge «kunnskap» fremfor «evidens» løsrev Nylenna og
Tidsskriftet seg samtidig fra forbindelsene
til «bevis» og «entydige fakta» og dermed fra
de positivistiske konnotasjonene som knytter seg til det engelske uttrykket.
I Norge ble forbindelsen mellom evidensbasert medisin og kunnskapsbasert medisin
tydeliggjort og institusjonalisert i 2004 gjennom etableringen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
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Tvetydig begrep
Våre analyser viser at det ligger en tvetydighet i begrepet kunnskapsbasert medisin.
På den ene siden innebærer vektleggingen
av evidens et brudd med legeautoriteten og
ambisjoner om demokratisering og folkeopplysning. Formålet med evidensbasert
medisin er å gjøre medisinsk kunnskap
allment tilgjengelig samt å gjøre grunnlaget
for medisinske vurderinger åpent for oﬀentlig kritikk og vurdering. Denne vektleggingen av demokratisering er særlig fremtredende i den norske diskusjonen om begrepet. På den annen side innebærer dette en
innstramming av kravene til kunnskapsanvendelsen ved at medisinske beslutninger
skal kunne dokumenteres og forankres
i eﬀektforskning. Selve kriteriene for hva
som er relevant medisinsk kunnskap, kan
derfor sies å være unndratt oﬀentlig debatt.
Økt avstand mellom leger og pasienter?
Den norske debatten om kunnskapsbasert
medisin viser hvordan kravet om evidens
står i et paradoksalt forhold til folkeopplysning. Kunnskapsbasert medisin har utvilsomt gjort kunnskap om helse til et oﬀentlig
anliggende ved å bidra til oﬀentlig innsyn og
debatt om grunnlaget for kliniske beslutninger. Samtidig kan man spørre om det nye
kunnskapsbegrepet har virket fremmedgjørende og bidratt til å øke avstanden mellom
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legene og pasientene ved å marginalisere
kunnskap som faller utenfor deﬁnisjonen
eller plasseres langt ned i kunnskapshierarkiet, der systematiske oversikter og metaana-

lyser rager over randomiserte kontrollerte
studier og klinisk erfaring, mens pasientenes
verdier, preferanser og erfaringer er plassert
nederst. Uansett er det viktig at diskusjoner
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om selve kunnskapsbegrepet og kriteriene
for hva som er relevant medisinsk kunnskap,
fortsetter å stå sentralt i debatten om medisinsk kunnskap og praksis.
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Det amerikanske apotek anno 1916

Det første amerikanske apotekutsalget åpnet i Philadelphia på 1700-tallet. Her i Norge regnes Svaneapoteket i Bergen fra slutten av 1500-tallet som det første. Allerede fem år etter Svaneapotekets åpning kom et kongebrev som bestemte at all apotekvirksomhet skulle være regulert. I USA havnet derimot apotekene på det frie marked, og det førte til at de amerikanske apotekene så nokså annerledes ut enn de norske. Det var for eksempel slett ikke uvanlig med såkalte «soda jerks» (unge ansatte
som serverte brus og iskrem), og at du kunne kjøpe alt fra håndvesker til ski. Ja, en apotekers hverdag var jammen ikke ulik
den til en som arbeidet i forretningsgården Dopheide magasin på Karl Johan. Og sånt førte ikke akkurat til at farmasøyten
kunne nyte noe særlig «professionel værdighet», ifølge artikkelen under (Tidsskr Nor Lægeforen 1916; 36: 803–6).

Det frie apotekvæsen –
Amerikanske apotek med kafé.
Vor kollega hr. E. Klaveness i Sioux Falls S. Dak. skriver i brev av 10de
december forr. aar til en av dette tidsskrifts redaktører bl. a. følgende:
«Til Deres gjennemsyn og «behagelige» underretning vedlægger
jeg en maskinskreven spiseliste, ikke fra et hotel, en kafé eller
restaurant, men fra et moderne, velutstyret apotek her i byen, tvers
over gaten for mit kontor. Jeg gaar der meget ofte selv og maa
indrømme, at apotekeren – en norsk mand forresten – og alle hans
betjenter virkelig serverer saa gode og velsmakende retter som
nogensteds i byen. Tro nu bare ikke, at dette er en skrøne, eller at
denne norske apoteker er den eneste her i byen, som saaledes paa
en hjerteløs maate forstyrrer vore begreper om professionel værdighet inden apotekerstanden. Der er mindst 3 andre apotek her, hvor
lignende restaurantvirksomhet ﬁnder sted. Denne by har nu antagelig 23 000 indbyggere. Her er ca. 50 læger og 13 apotek. Tilhængere av princippet «fri og uindskrænket» adgang til at oprette apotek i en bykommune vil med disse oplysninger for øinene dog utvilsomt maatte indrømme, at disse foreteelser er netop, hvad der kan
ventes under en skarp, hensynsløs konkurrence.»
Lunch-listen ser in originali slik ut:
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(...) Hr. Klaveness skriver bl. a. om det frie apotekervæsen, – som
en del farmaceuter for nogen aar siden strævet med at faa indført
ogsaa her i Norge, – hvilket kan tjene som træﬀende illustration
til de velsignelser, dette system vilde ha medført for vort land,
lægerne og apotekerstanden.
Hr. Klaveness meddeler: Her i byen har vi nu med en befolkning
av høist 25 000 ind-byggere 13 apotek, og f. t. driver mindst 4 av
disse ogsaa restaurantforretning. Næsten alle sammen har sodafontæner, hvor al slags ikke berusende læskedrikke og frossen ﬂøte
(«ice cream») severes aaret rundt.
Dessuten kan man jo kjøpe de mest utrolige varer i et apotek her
ute i Vesten, saa-ledes f. eks. cigarer, tobak, piper, skraatobak, frimerker, al slags parfume, haandvæsker for damer og ski for herrer,
foruten vin og likører samt vindusglas og kit. Med en slik varebeholdning, rikholdig og omfattende, og med saa mange apotek
som konkurrenter følger det helt naturlig, at stillingen som apoteker i alle fald her ute i Vesten ikke medfører nogen stor professionel
værdighet. Man er handelsmand først og fremst, og den eksisterende frihandel for disse forretninger har ikke kunnet føre til noget
andet resultat end, at videnskabelig bedømt ﬂesteparten av disse
apotekere er sørgelig uvidende i farmaceutiske fag og færdigheter.
Kemiske formler er for mange av dem en vederstyggelighet og kinesisk uforstaaelighet. Under slike forhold kan man ikke vente, at
lægerecepter, som virkelig kræver farmaceutisk kundskap og laboratoriearbeide for at kunne ekspederes korrekt, kan sendes til mere
end nogen ganske faa apotek i staten. De øvrige indskrænker sig til
at ekspedere recepter fra læger, som er tilfreds med at bruke færdig
lagede præparater fra Øststaternes kemiske og farmaceutiske fabriker. I virkeligheten blir det altsaa disse læger, som bærer skylden for,
at vore mange apotekere ikke faar en daglig stimulus til laboratoriearbeide og virkelig farmaceutisk færdighet.
Foruten disse færdig lagede medikamenter for lægernes bekvemmelighet ﬁnder vi ogsaa i ethvert apotek en hærskares mangfoldighet av patentmediciner, som folk kommer ind og kjøper, naar de
agter at eksperimentere med sig selv og sine kjære, før de endelig
beslutter sig til at konsultere en læge. Eller ogsaa har de forsøkt at faa
hjælp hos de forskjellige uensartet utdannede læger og er blit skuffet. Det siste er langtfra nogen sjeldenhet! Som det fremgaar av dette
er en apotekers liv herover langtfra misundelsesværdig. Han har en
særdeles lang arbeidsdag, maa føre en varebeholdning, som omfatter alt mulig (omtrent som Dopheides magazin), og dette betyr jo
praktisk talt altid at holde ens kapital bunden i alle disse varer, og
endelig er hjælp i forretningen og leie av forretningslokale ganske
kostbare faktorer. Den apoteker, som jeg her skriver om, betaler
saaledes i leie for sit lokale alene $ 200,00 pr. maaned. For mig synes
det derfor klart, at en apotekerstilling hjemme i Norge og en apotekerstilling i en av Amerikas Veststater er to forretningsbeskjæftigelser noget nær saa forskjellige fra hverandre som dag og nat.
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Lesbar bok
med gode råd
VID UN DER KU REN
Sophie Berg
Hvorfor du bør elske og
frykte antibiotika. 223 s.
Oslo: J.M. Stenersens Forlag,
2018. Pris NOK 379
ISBN 978-82-7201-656-1

Vidunderkuren handler om fordeler og ulemper med antibiotika. Denne populærvitenskapelige utgivelsen har bred appell, med
et enkelt og bra format.
Boken har fem hoveddeler. Første del gir
en innføring i hva bakterier er og hvilke
funksjoner de har, samt et absolutt lesverdig
historisk tilbakeblikk om oppdagelsen av

Godt illustrert
oppslagsbok
i mikrobiologi

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

Dette er en skjematisk repetisjonsbok for
infeksjonsmedisinere og medisin- og mikrobiologistudenter. Det følger med tilgang til
en nettside med illustrasjoner og animasjonsvideoer.
Rundt 140 utvalgte mikrober omtales med
bilder og/eller symptomer hos en inﬁsert
pasient. I tillegg presenteres viktige kliniske
poenger og beskrivelser av typiske sykdomstilfeller. Leseren får oversikt over taksonomi,
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antibiotika. Neste del handler om årsakene
til antibiotikaresistens, og det blir presentert ulikheter mellom nasjoner. Ikke alle
land har reseptplikt ved antibiotikakur!
Leseren får vite at 85 % av antibiotika blir
skrevet ut i allmennpraksis. Vi oppfordres
til færre antibiotikakurer, og helst smalspektret. Det er verdt å bruke litt mer tid
sammen med pasienten, der man snakker
om resistens og faren som er forbundet med
feil bruk. Dette er viktig å huske i en travel
hverdag.
Videre gjennomgås hva antibiotika gjør
med kroppen og hvordan man kan unngå
infeksjoner. Her er forfatteren innom smittevern, håndhygiene og vaksine. Fint med
eksempelet fra svineinﬂuensaviruset i 2009,
den første pandemien på mange år. Et tiltak
var plakater med ﬁre enkle hygieneråd, og
masse medieomtale. I ettertid så man at
legevaktene hadde færre pasienter med
vanlige infeksjonstegn enn årene før.
I det siste kapittelet oppsummeres årsaker
til at det brukes unødvendig antibiotika,
fra både pasientens og legens perspektiv.
Mange drar til legen med et ønske om å få

god informasjon. Samtidig viser studier at
legen ofte tror pasienten kommer til legetime med et ønske om å få antibiotika. Løsningen er kommunikasjon og informasjon
når pasienten er inne hos legen. Mye tyder
på at litt ekstra tidsbruk der man forklarer
at antibiotika har begrenset eﬀekt ved luftveisinfeksjoner, fører til færre kurer utskrevet. Denne delen av boken bør egne seg for
veiledningsgrupper og diskusjon generelt.
Her kan rollespill og videokonsultasjon
være nyttig i en veiledningsgruppe eller
smågruppe med antibiotika som tema.
Vidunderkuren er verdt å lese. Den er lettlest og kommer på et riktig tidspunkt. For
tiden foregår det ﬂere nasjonale satsninger
for å redusere antibiotikabruken, samt kurs
og læringsnettverk innen allmennpraksis,
sykehjemsmedisin og sykehus med temaet
antibiotikaresistens. Jeg anbefaler boken, og
den har en nyttig referanseliste for den som
vil lære mer.

patogenetiske egenskaper, smittemåte,
geograﬁsk utbredelse og naturlig habitat.
Diagnostikk og behandling omtales i stikkordsform.
Boken er inndelt etter organsystemer.
Innenfor hvert organsystem beskrives bakterier, virus, sopp og parasitter om hverandre,
alfabetisk. For å gjøre det lettere med oppslag har sidene farger etter hva slags mikrobe som omtales.
Det er også noen tabeller med de vanligste
sykdomsfremkallende bakteriene. Vi får
i tillegg en oversikt over noen utvalgte dyrkingsmedier, en tabell med klinisk relevante
anaerobe bakterier, virus og parasitter, samt
en tabellarisk oversikt over viral hepatitt,
genitale sår og vektoroverførte sykdommer.
Boken prøver ikke å dekke alle mikrober,
men utvalget dekker godt de mest vanlige
agens i klinisk praksis. Det beskrives en god
del mikrober som ikke er vanlige i Europa,
og selv om den geograﬁske utbredelsen
til vektorbårne virus og parasitter er kort
omtalt, vil det nok være utfordrende for en
fersk student å skille fra hverandre hva som
er vanlig og ikke. Opplysninger om tilgjengelige vaksiner er heller ikke nevnt.
Illustrasjonene er gode og oversiktlige,

og de mange kryssreferansene er et stort
pluss. For eksempel henviser arket for Bordetella pertussis til andre bakterier som produserer toksiner, og i arket om Clostridium
diﬃcile refereres det til andre sporedannende bakterier.
Det jeg savner mest er en alfabetisk oversikt over de omtalte mikrobene. I tillegg er
det en svakhet at det ikke er angitt hvilke
bakterier som anses som obligate patogener, og hvilke som ofte forekommer som del
av en normalﬂora. Forfatteren understreker
selv i forordet at behandlingsalternativene
som oppgis kun er eksempler på midler
som den aktuelle mikroben ofte er følsom
for, og at dette ikke bør anses som anbefalinger i klinisk virke. Selv om tittelen indikerer
at boken har lommeformat, er den alt for
stor til å bæres rundt overalt. Den kan likevel fungere ﬁnt som et oppslagsverk for
studenter som forbereder seg til eksamen
i mikrobiologi og tropemedisin.

KNUT M. SEL MER
Kommuneoverlege i Tynset

SIL JE BAK KEN JØR GEN SEN
Smittevernoverlege, spesialist i mikrobiologi,
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Akershus universitetssykehus
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Positivt om svangerskapets gleder
og utfordringer
NYTT LIV
Thorbjørn Brook Steen
Alt om graviditet, fødsel
og barseltid. 232 s, ill.
Oslo: Kagge Forlag, 2018.
Pris NOK 399
ISBN 978-82-489-2137-0

Denne boken om graviditet, fødsel og barseltid er preget av forfatterens erfaring med
gravide kvinner ved Oslo universitetssykehus, og av hans glede over svangerskapets
muligheter. Nytt liv har en grunnleggende
optimistisk tone og fokuserer på kvinnens
ressurser og krefter. Thorbjørn Brook Steen
har mange blogginnlegg og medieoppslag
innen fagområdet, og hans pedagogiske

Opplysningsbok
om pust og helse
PUST
Audun Myskja
Nøkkelen til styrke, helse
og glede. 248 s, ill. Oslo: J.M.
Stenersens Forlag, 2018.
Pris NOK 399
ISBN 978-82-7201-648-6

Som leser hadde jeg blandede tanker og
stemninger under lesingen av denne velskrevne boken. Jeg landet på at den er ærlig,
grundig og praktisk nyttig for leger som
ønsker å gå litt utenfor den slagne landevei
i arbeidet med å hjelpe sine pasienter.
Erfaringene Myskja formidler, tyder på at
bevisste pusteteknikker er noe mange kan
ha nytte av, og at det i noen tilfeller kan være
forløsende og helbredende. Men vi er tross
alt vanemennesker, og norske leger pleier
TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14, 20 18; 138

kommunikasjonsform videreføres her på en
forbilledlig måte.
Steen imøtegår den forvirringen mange
nettsider kan utløse, spesielt hos førstegangsgravide, og gir råd om kvalitetssikrede
kilder på nett. Nettopp der boken tar vanlige
bekymringer hos gravide på alvor, er den på
sitt beste. Fokuset er ikke patologi, selv om
svangerskapskomplikasjoner omtales på en
beroligende måte. Avsnittene om fødselsangst og «selvbestemt» keisersnitt gir balansert og støttende informasjon. Et godt pedagogisk poeng er gjennomgangen av Helsekort for gravide. Leseren får svar på vanlige
spørsmål: hva betyr de forskjellige termindatoene, eventuelt at symfyse-fundus-målet
ikke ligger på gjennomsnittet etc.
Bokens utforming er tiltalende, inkludert
faktarubrikker og «visste du at»-kuriosa.
Men det er noen få skrive- og faktafeil. For
eksempel står det at FN anbefaler 15 % keisersnittsrate. WHO presiserer i dag at det ikke
er noen åpenbar helsefordel med rater over
10 %, og at tallverdien er ikke viktig, men at
indikasjonen for keisersnitt er god (1).
Nytt liv er ikke den eneste norskspråklige
boken på markedet. Bloggere anbefaler ofte

den klassiske boken av Gro Nylander (På vei,
2017) og Verdens beste pappa – Hakkespettbok for småbarnsforeldre av Per Asbjørn
Risnes (2007). Ellers ﬁnnes Barn i magen fra
A til Å (Siri von Krogh, 2011). Uten å ha studert disse i detalj, mener jeg at Nytt liv tilbyr
et lettlest og oppdatert supplement til den
eksisterende litteraturen.
Nytt liv er skrevet for alle som er eller
ønsker å bli gravide i Norge i dag. I tråd med
dette benyttes ordet «partner» fremfor tradisjonelle ord som «barnefar». Alle som jobber
med gravide og fødsler vil også kunne dra
nytte av bokens støttende kommunikasjonsform. Dette en bok til å bli inspirert av, og
jeg regner med at den blir en publikumsfavoritt.

som regel ikke å tenke på hvordan pasienten puster, annet enn i lunge- og akuttmedisin.
Etter å ha lest boken er jeg «inspirert»
– som jo betyr at jeg har pustet inn og er fylt
av ånd – til å følge bedre med på pusten, min
og andres. Og kanskje vil jeg lære meg noen
av de fotoillustrerte instruksene og øvelsene
som Myskja drysser ut i teksten. Lesere med
erfaring fra «mindfulness» og meditasjon vil
kjenne seg igjen. Pust handler også om å øve
på oppmerksomt nærvær som en nøkkel
til å endre kroppslige og følelsesmessige
tilstander gjennom tilstedeværelse og aksept. Myskjas mantra er Godta det som er, og
det som er, forandrer seg. Hvilket er et godt
prinsipp for all terapi og selvutvikling – fordi
aksept av det vi ikke liker, er endring. Men
Myskja går videre og introduserer «bevisst
pust», ulike teknikker som gjennom trening
kan påvirke kroppsopplevelse og fysiologi.
De mest oppsiktsvekkende eksemplene
er dansken som holdt pusten i 22 minutter
under vann, og nederlenderen som kan sitte
to timer i isvann og holde kroppstemperaturen på behagelige 37 ºC. Den mest rørende
fortellingen er om Rune, mannen med
lungekreft, sterke smerter og åndenød, som

får hjelp av Myskja og hans bluesgitar til
å synge og puste seg ut av smertene. Det er
forbilledlig legearbeid.
Boken inneholder en del stoﬀ om lungefysiologi, CO2, diafragma, vagusnerven,
hjernestammen og oksygenets hemmelige
liv i cellene. Dette er nok det som gir meg
minst. Det er sikkert korrekt, men også forenklet, og forklarer knapt Myskjas oppsiktsvekkende eksempler på at pustetrening kan
påvirke mental og kroppslig funksjon og
helse. Hva med å nevne nevroplastisitet, når
man først går til forskningen? Jeg tror biologien går over hodet på lesere uten forkunnskaper og helst er et retorisk virkemiddel for
å overbevise om at pusteteknikker er ekte
saker, vitenskap og ikke mystisisme. Som om
ikke mystisisme er ekte saker, om enn uforståelig?
Trusselen mot en bred forståelseshorisont
er hangen til bare å anerkjenne fakta som vi
med vår lille forstand allerede kan forklare
– hvilket får oss til å fornekte realiteter vi
ikke forstår. Det gjør ikke Audun Myskja.
Det er ﬁnt.

ANNETINE STAFF
Professor, Universitetet i Oslo og Forskningsleder,
Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus.
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Visuell og informativ
lærebok i genetikk
CO LOR AT LAS
OF GE NET ICS
Eberhard Passarge
5. utg. 461 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2018. Pris
EUR 50
ISBN 978-3-13-241440-2

Genetikk og genomikk er et fagfelt i rivende
utvikling, og denne nye utgaven av Color
atlas of genetics gir en glimrende oversikt
over fagets grunnleggende elementer. Den
retter seg mot alle med interesse for genetikk, men er nok i hovedsak beregnet på
studenter i biologi og medisin. Boken egner
seg imidlertid også for leger, forskere og
biologer som ønsker en rask og fargerik

Nyttig om å tolke
forskning
HVOR DAN LESE
KVAN TI TATIV
FORSK NING?
Per Arne Tufte
198 s, tab, ill. Oslo: Cappelen
Damm Akademisk, 2018.
Pris NOK 299
ISBN 978-82-02-49411-7

Dette er en ﬁn innføringsbok for studenter
og forskningsformidlere.
Boken står i en sterk samfunnsvitenskapelig pedagogisk tradisjon som stammer fra
Ottar Hellevik. Språket er gjennomarbeidet
og ﬂyter godt. Det brukes gode, norske
benevnelser på ulike tekniske forhold. Boken
er pedagogisk oppbygd: hver kapittel tar for
seg problemstilling, sammenheng forskningen utgår fra, grunnleggende informasjon
om variable, analyser, feilkilder og generali136 8

oppfriskning av basale kunnskaper i cellebiologi og genetikk.
Boken er inndelt i fem hoveddeler.
Den første delen omhandler den moderne
genetikkens utvikling fra begynnelsen av
1900-tallet og frem til i dag og setter faget
inn i en evolusjonsmessig, historisk og
kulturell sammenheng. Deretter følger to
kapitler som omhandler basal cellebiologi,
genetikk og genomikk (genomets struktur
og funksjon). Hver dobbeltside inneholder
et tema med tekst på venstre side og tilhørende illustrasjon og sammendrag på høyre
side. Signalveier og kaskadereaksjoner er
svært godt illustrert. De ﬂeste temaene har
forslag til videre lesing, i tillegg til noen
linjer om hvorfor og hvordan det basale
temaet er medisinsk relevant.
Den siste halvdelen er viet medisinsk
genetikk og omhandler litt over 100 genetiske tilstander innenfor de ﬂeste hovedgrupper. Forfatteren har konsentrert seg
om å gi en solid patofysiologisk forståelse.
Embryologi og evolusjon har fått relativ stor
plass. Tilstandene er illustrert med bilde av
en pasient, en liten oppsummerende tekstboks og i noen tilfeller en stamtavle. I tillegg

er struktur, lokalisasjon og funksjon av
aktuelle gen illustrert. Det er jevnlige henvisninger til et utfyllende appendiks som også
inneholder en solid genetisk ordbok.
Styrken ligger i de tilnærmet 200 sidene
med oversiktlige, delikate og svært informative illustrasjoner, i tillegg til konsise sammendrag og ﬂytskjemaer. Boken imponerer
i omfanget av kunnskap på kun 460 sider.
En svakhet med denne utgivelsen er at
den inneholder lite om nyere diagnostiske
muligheter og genterapi og må nesten sies
å være utdatert idet den går i trykken. Boken
danner imidlertid et godt utgangspunkt for
videre fordypning. Den passer glimrende
for studenter som ønsker et raskt overblikk
over fagfeltet, og for fagpersoner som ønsker å friske opp grunnleggende kunnskap.
Skal du kun lese en bok som omhandler
genetikk i år, bør du helt klart vurdere
denne. Fagpersoner som arbeider innen
medisinsk genetikk vil imidlertid oppleve
at boken mangler dybde.

seringer, samt overordnende betraktninger
om studier.
Kapitlene har korte oppsummeringer, og
underveis brukes det praktiske eksempler
som øker bokens pedagogiske nytte. Stikkordregisteret er dekkende. Selv om boken
bærer preg av å være skrevet i en sosiologisk/samfunnsvitenskapelig tradisjon, er
dette godt stoﬀ for medisinsk forskning
også. I medisinsk tradisjon er relative prosentueringer ofte brukt for å si noe om
forskjellige utfall i medikament- og behandlingsstudier. Forfatteren berører temaet,
men kunne vektlagt mer kritikk av hvordan
dette brukes i markedsføring, der de absolutte tall kan være vriene å ﬁnne.
I innledningen til bokens del 1 setter
forfatteren opp ni prinsipp for kvantitativ
metode (side 17 og 18). Det er glimrende!
Han kommer også med gode tips om hvor
en ﬁnner hva i rapporter og artikler (kapittel
11), og maner til skepsis mot «missing links»
(setninger eller ledd i framstillingen som
synes å mangle): «Det gir seg utslag i plutselige overganger i teksten. Det er de gangene
man synes det går litt raskt i svingene» (side
179). Videre advares det mot «metodemagikere»: «Dette er forskere som ikke bare for-

tolker resultater, men leser langt mer ut av
dataene og analyseresultatene enn det som
faktisk er der» (side 185).
Boken kunne inkludert en omtale av
forskning som publiseres i tilsynelatende
kompetente tidsskrift, der det er vanskelig
å vurdere om publikasjonene er fagfellevurderte eller har gjennomgått annen form
for kvalitetssikring og redaksjonell behandling. I en verden der informasjon på nett
er enkelt søkbar og tilgjengelig, blir det
viktigere enn før å vektlegge publiseringer
i anerkjente tidsskrift som bruker dokumenterbare kvalitetssikringsprosesser preget av
åpenhet, uavhengighet, etterprøvbarhet og
transparens. Dette gjelder særlig publikasjoner som tar opp omdiskuterte tema, som
borreliose, multippel sklerose og eksperimentell kreftbehandling.
De som vil ha spesiell nytte av boken tror
jeg er journalister som ønsker å bedre sin
innsikt i forskningsformidling, og studenter
som trenger en enkel innføring i hva kvantitativ forskning er.

ELIN TØN NE
Overlege, Avdeling for medisinsk genetikk
Oslo universitetssykehus

HAR ALD REI SO
Fastlege, dr.med., spesialist i allmennmedisin
og samfunnsmedisin
Tromøy legesenter
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Hvor har du vært
hele mitt legeliv?
SYK DOMS LÆ RE
Dag Jacobsen, Sverre
E. Kjeldsen, Bård Ingvaldsen et al.
Indremedisin, kirurgi og
anestesi 3. utg. 824 s, tab, ill.
Oslo: Gyldendal Akademisk,
2017. Pris NOK 998
ISBN 978-82-05-48399-6

Sykdomslære – indremedisin, kirurgi og anestesi bygger på bøkene Indremedisin og
kirurgi og Kirurgi og Anestesi, utgitt første
gang i henholdsvis 1981 og 1984. I 2001 ble
disse bøkene samlet til én, andre utgave
ble utgitt i 2009 og åtte år senere er den nå
utgitt i tredje utgave.
Nytt for siste utgave er at den ikke lengre
kun har sykepleiere og sykepleierstudenter
som målgruppe, men, som forfatterne skriver i forordet, at «nivået er nå hevet så mye
at den også er beregnet på medisinstudenter». Som et resultat er boken 100 sider
lengre, den inneholder et nytt kapittel om
akuttmedisin, utvidet bruk av sykehistorier,
økt fokus på patofysiologi og nedtonet fokus
på anatomi/fysiologi tilpasset «det vi til
daglig har nytte av i klinisk medisin».
Boken har seks hovedforfattere og 41
faglige medarbeidere, hvorav 39 jobber
i Oslo.
Teksten er tredelt. Første del, Sykdomslære,
opptar de 500 første sidene og er delt inn
i 14 organ-/fagspesiﬁkke kapitler, som dekker
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hele indremedisinen, foruten geriatri (hvor
T.B. Wyllers bok dekker alle behov). I tillegg
ﬁnnes orienterende kapitler om akutte
magesmerter og gastrointestinale blødninger, væske-, elektrolytt- og syre-base-forstyrrelser, nevrologi, revmatologi og sykdommer i bevegelsesapparatet og mamma.
Andre del, Skader og ulykker, er delt inn
i traumatologi og forgiftninger. Tredje del,
Anestesi, overvåkning og intensivmedisin,
omhandler i tillegg til alt det anestesileger
jobber med, et avsluttende kapittel relevant
for nye spesialistspirer i akutt- og mottaksmedisin.
Før jeg sier hva jeg synes om boken, skal
jeg avdekke at jeg studerte i Bergen 2000–06,
altså i æraen hvor de ﬂeste bøker i de største
medisinske fagene var utenlandske (foruten
Hunskårs Allmennmedisin), mens Norsk
Elektronisk Legehåndbok og UpToDate fortsatt var fremmedord for meg. Jeg leste anbefalt litteratur, for det meste på engelsk, og
savnet absolutt en virkelig god, norskspråklig introduksjonsbok som beskrev norsk
kontekst til gjerningen jeg skulle utøve
(nevnte Hunskår ble i så måte en trøst, men
først på siste studieår).
Intensjonen med boken er at leseren
«tidligst mulig skal lære seg det viktigste
om alt innen de sentrale fagene … uten
å fordype seg i store lærebøker». Den holder
det den lover. Dette er boken jeg drømte om
på studiet. Førsteutgaven ble sluppet mens
jeg gikk på andreåret, men det hørte jeg
aldri noe om. Det sitter vel langt inne for
medisinstudenter å lese bøker myntet på
sykepleiere – og for underviserne deres
å anbefale de. Hadde denne boken vært
tilgjengelig for meg da, hadde jeg uten tvil
satt stor pris på den. Jeg har tilegnet meg
det meste som står i den gjennom 10 år på

indremedisinsk avdeling og turnustjeneste
før det, men her er fortsatt små hull å fylle
og bedret forståelse å hente for en halverfaren sykehuslege innen egne fagfelt, og nyttig
repetisjon og oppdatering å hente i fagene
jeg har mindre befatning med (spesielt de
kirurgiske fagene, inkludert anestesi).
Boken er velskrevet, lettlest og der det
brukes ord jeg ser for meg at ferske studenter vil streve med, står det ordforklaringer
bakerst. Den er, som ﬂere norske utgivelser,
detaljert, presist og eﬀektivt illustrert av
Kari Toverud. Det er innimellom vanskelig
å få plass til relevante ﬁgurer og bilder på
samme side og ikke rent sjelden må man
hoppe mellom kapitler for å ﬁnne kryssreferanser, men jeg synes forfatterne har greid
det på en imponerende måte. Det er vanskelig å fremheve noen kapitler foran andre,
nivået er jevnt over veldig høyt. De 36 sykehistoriene er bokens høydepunkt: gode og
representative eksempler for mønstergjenkjenningen som binder sammen symptomer, funn og diagnoser – den kanskje mest
sentrale ferdigheten i legers utvikling fra
novise til ekspert.
Om boken er skreddersøm for sykepleierstudenter eller om den sikter for høyt, er
ikke jeg rett person til å mene noe om. Men
om nylig uteksaminerte sykepleierstudenter
kan og forstår det som står i denne boken,
går vi en lys fremtid i møte. Den anbefales til
legestudenter så vel som til leger i spesialisering og spesialister som setter sin ære i å ha
bred grunnkompetanse også utenfor sin
spesialitet.
EI RIK HUG AAS OF STAD
Konstituert avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset Bodø
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MINNEORD

HJALMAR
HAVNEGJERDE

Vår venn og gode kollega, Hjalmar Havnegjerde, 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

ADA BUG GE

Vår gode kollega Ada Bugge døde 4. juli 2018,
92 år gammel, etter en tids sykdom. Hun
ble født i Tromsø 23. mars 1926, tok artium
i Bærum i 1945 og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1952.
Etter turnustjenesten arbeidet hun et
par år ved medisinsk og kirurgisk avdeling
på Ullevål og Lovisenberg sykehus. Fra 1956
startet hun sin psykiatriske utdannelse og
ble godkjent spesialist i psykiatri i 1963.
Hun var overlege ved Gaustad sykehus og
Østfold psykiatriske sykehus i Fredrikstad
før hun kom til Dikemark sykehus i 1975.
Hun var avdelingsoverlege en god periode
og avsluttet sitt virke som seksjonsoverlege
ved alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen i 1993.
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i Bergen i 1954. Etter gjennomført turnus
og militærtjeneste startet han sin karriere
i psykiatrien, som han viet hele sitt yrkesaktive liv til.
Hjalmar fullførte voksenpsykiatrisk spesialistutdanning i Norge, før utferdstrangen
nok en gang førte ham av sted, denne gangen til Sverige. Der ble han både psykoanalytiker og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Da han kom hjem til Norge på begynnelsen av 1970-tallet, ble han ansatt som
spesiallege i psykoterapi ved universitetets
psykiatriske klinikk på Vinderen, med psykoterapiveiledning som hovedoppgave.
Samtidig etablerte han seg som praktiserende psykoterapeut i Oslo.
Hans faglige interessefelt var psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse. Han var
en fremtredende fagperson innenfor dette
feltet, bl.a. som leder av Norsk psykoanalytisk 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.

Hjalmar var en kunstner, ikke bare innenfor psykoterapien, men også som amatørmaler 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 reﬂeksjoner 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.

Ada Bugge var skoleﬂink og bestemte seg
tidlig for å bli lege. Hun gråt av glede da
hun kom inn på medisinstudiet etter krigen
som en av to kvinnelige studenter på kullet.
Hun var en person som pasientene grep fatt
i for å komme med sine spørsmål. Hun var
en god lytter og en lege mange pasienter
ble glad i og ﬁkk tillit til. Hun interesserte
seg særlig for de alvorligst syke. Hun hjalp
mange unge med spiseforstyrrelser og
hadde spesiell omsorg for personer med
schizofreni. Hun så deres behov og viktigheten av kontinuitet i behandlingen over
ﬂere år, og la stor vekt på samtaleterapi.
I 1986 var hun ett år på Åsgård sykehus for
å dekke opp for legemangelen der. Hun
lyttet til ﬂere kvinnelige pasienter som
fortalte om incest og hun trodde på dem.
Helt til det siste ringte tidligere pasienter
til henne og takket for den gode hjelp hun
hadde gitt dem. På slutten var hun lei seg for

nedbyggingen av psykiatrien. Ada Bugge var
faglig solid, arbeidsom og samvittighetsfull.
Hun var omsorgsfull og la sin sjel i arbeidet.
Hun var en staselig dame, vennlig og tålmodig, og hun mente det hun sa.
Ada elsket å pakke sekk og telt og ta med
barna til fjells, og hun likte å stelle i hagen.
Som pensjonist tok hun mange turer til
Italia. Hun elsket romaner, særlig norske
klassikere, men også krim. Hun gjorde livet
rikere for sine to barn, tre barnebarn og ﬁkk
oppleve at et oldebarn er på vei.
Det var trygt å være sammen med henne.
Hun kunne tulle og det var mye latter og
glede i samværene.
Våre tanker går spesielt til barna Dag og
Anne og deres etterkommere som har mistet en god mor, bestemor og oldemor.

På vegne av «Doktorklubben»
TORE GUDE

KJELL MARTIN MOKS NES
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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 Legevakten i Oslo, Martina Hansens Hospital og
Sentralsykehuset i Tønsberg. I 1976 ble han
ansatt ved kirurgisk avdeling B på Rikshospitalet. Året etter startet han et forskningsarbeid ved Institutt for kirurgisk forskning
på Rikshospitalet, hvor han utførte pancreatransplantasjon på rotter. Arbeidet, som
besto i å studere langtidseﬀekten av okklusjon av pancreasgangen på insulinproduksjonen, ble godkjent som en del av den

ANNE MAR GA RET
SVE STAD

Anne Svestad ble født 2. juledag 1953 og døde
11. juni 2018. Hun ble 64 år gammel.
Hun tok medisinsk embetseksamen i 1981
og var spesialist i både psykiatri og barneog ungdomspsykiatri. Hun var utdannet
psykoanalytiker og var medlem av Norsk
psykoanalytisk forening og Institutt for
psykoterapi.
Hun arbeidet som avtalespesialist i egen
praksis på Hamar, og hadde både barn og
voksne som pasienter. Hun var en av ytterst
få i sitt distrikt som gav barn og unge tilbud
om langvarig psykoterapeutisk behandling.
Det var viktig for henne å holde seg faglig
oppdatert, og hun var ivrig i å søke faglig
samarbeid med andre.
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medisinske doktorgraden ved Universitetet
i Oslo i 1983.
Inges eksperimentelle pionerarbeid, som
krevet svært avansert mikrokirurgisk teknikk, ledet til etableringen av nasjonale kurs
i mikrokirurgi som har vært av stor betydning for utdanning av kirurger i Norge.
Nyretransplantasjonsvirksomheten
i Norge som stadig vokste, ble under daværende sjef, professor Audun Flatmark, sentralisert til kirurgisk avdeling B i 1983. Inge
ble ansatt som overlege ved avdelingen
samme år. Hans hovedinteresse var pancreastransplantasjon hos pasienter med
diabetes som hadde fått senkomplikasjoner
i form av uremi. Det året gjennomførte han
Norges første pankreastransplantasjon
kombinert med samtidig nyretransplantasjon, som har satt standard for mange. Rikshospitalet var i mange år det 4. største senter for pancreastransplantasjon i verden.
Inge var en svært dyktig kirurg og forsker.
Inge ble seksjonsoverlege for transplantasjon i 1995 og professor i 2001. Under hans

ledelse ble transplantasjonsaktiviteten
betydelig utvidet. Han introduserte forbedret kirurgisk teknikk for levertransplantasjon som reduserte komplikasjonsrisiko og
bedret resultatene. Hans innsats var avgjørende for at Rikshospitalet ble et ledende
senter for transplantasjon til det beste for
meget syke pasienter.
Inge ledet det viktige arbeidet med organdonasjon i Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) i mange år og tok del
i det nordiske samarbeidet som styremedlem 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.

Vi traﬀ Anne på medisinstudiet i Oslo
i 1974. Hun var sosial, alltid blid og vennlig.
Hun passet godt inn i det samfunnsengasjerte studentmiljøet på 70-tallet, hvor hun
bl.a. deltok aktivt i medisinstudentenes
tidsskrift Æsculap. Hun hadde også tillitsverv i studentorganisasjoner.
Anne var glad i mennesker og møtte
andre på en hjertelig og åpen måte. Hun
var gjestfri og omsorgsfull, og hadde et
stort følelsesmessig engasjement for andre.
Anne elsket området hun kom fra, og
hun var aktivt med på det som skjedde på
Hamar og omegn. Hun hadde en utpreget
estetisk sans, ble glad av å oppleve vakre
ting og var fargerik i seg selv.
At hun var så trygt forankret i sitt eget
miljø, var nok med på å forme hennes åpenhet overfor det nye og fremmede. Hun var
glad i å treﬀe mennesker fra andre land og
kulturer.
Vi hadde gleden av å ha Anne både som

nær venn og kollega. Vi arbeidet sammen på
Sanderud sykehus som unge leger, utdannet
oss videre i psykoterapi/psykoanalyse, og
det var av stor verdi for oss å kunne diskutere faglige spørsmål med en vi var så trygge
på. Vi reiste på ﬂere konferanser sammen
og hadde det alltid hyggelig.
Anne var syk i tre og et halvt år, og hun
skjønte at hun ikke kunne bli frisk. Tross
smerter og plager håpet hun likevel å få leve
en god stund til. Hun greide å være noe på
jobben helt fram til like over påske. Da innså
hun med tungt hjerte at hun måtte avvikle
praksisen sin.
Våre tanker går til Øyvind og sønnene
Erlend og Jørund. De stod sammen med
henne i hele sykdomsperioden.
Vi sørger over Anne. Vi er takknemlige for
et varmt og trofast vennskap og mange gode
minner.

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

AASE HYL LAND, TOR MOD KNUTSEN
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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.

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

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

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og VestAgder. 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.

Ledige avtalehjemler i Helse Sør-Øst

frantz.no

• 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

KO M M U N A L E L E G E ST I L L I N G E R

ALLMENNMEDISIN

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

WUHQLQJXQGHUVDPPHWDN,IRUELQGHOVHPHGXWYLGHOVHDY

Enebakk kommune har ledig stilling som Kommuneoverlege.
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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.
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Fullstendig utlysning: www.enebakk.kommune.no.
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Søknadsfrist: 09.10.2018
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frantz.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
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DOOPHQQOHJHUPHGVSHVLDOLWHWLDOOPHQQPHGLVLQRJPHG
LQWHUHVVHIRUnMREEHWYHUUIDJOLJRJLPSOHPHQWHUHI\VLVN
DNWLYLWHWRJWUHQLQJVRPHQYLNWLJGHODYGHQPHGLVLQVNH
EHKDQGOLQJHQ

Mer om kommunen finner du på: www.enebakk.kommune.no
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B A R N E - O G U N G D O M S P SY K I AT R I

BUPA Ungdomsseksjonen,
Bjerketun

2VORNRPPXQH

%\GHO9HVWUH$NHU
)$67/(*(
1\RSSUHWWHWIDVWOHJHKMHPPHOIDVWVWLOOLLQJ
)RUIXOOVWHQGLJXWO\VQLQJVWHNVWVHZZZOHJHMREEHUQR
6¡NQDGVIULVW 

Vi søker etter overlege til fast stilling ved
behandlingsseksjonen Bjerketun, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
For fullstendig utlysningstekst, se: www.legejobber.no
Søknadsfrist: 7.10.2018

F Ø D S E LS H J E L P O G K V I N N E SY K D O M M E R

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

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

frantz.no

ID 1242 Fastlege v/Legehuset AS, Hokksund.

Søknadsfrist: 9. oktober 2018

H J E R T E SY K D O M M E R

/DUYLNNRPPXQH

)DVWOHJH
'HWHUOHGLJIDVWOHJHKMHPPHOYHG+HOJHURDOHJHVHQWHUL
/DUYLNNRPPXQH+HOJHURDOHJHVHQWHUKDUWLONQ\WWHW
IDVWOHJHKMHPOHU'HWGULYHVVRPHW'$LOHLGHORNDOHU
6¡NQDGVIULVW 

ARBEIDSMEDISIN

2VOR

%HGULIWVOHJH16%
16%V¡NHUEHGULIWVOHJHUPHGVSHVLDOLVHULQJL
DUEHLGVPHGLVLQ)RUIXOOVWHQGLJXWO\VQLQJVH
ZZZQVEQRNDUULHUHRJOHJHMREEHUQR

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 %.

frantz.no



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

6¡NQDGVIULVW 
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O R TO P E D I S K K I RU R G I

2UWRSHGLVNDYGHOLQJ


+YHUGDJMREEHUPHGDUEHLGHUHYHG/RYLVHQEHUJ'LDNRQDOH
6\NHKXVIRUEHGUHOLYRJKHOVHIRUWXVHQYLVDYPHQQHVNHU1n
V¡NHUYLWRG\NWLJHVSHVLDOLVWHUPHGEUHGRUWRSHGLVNHUIDULQJ

2YHUOHJH
.LUXUJLVNNOLQLNNEHKDQGOHUKHQYLVWHSDVLHQWHUIUDKHOHODQGHWLQQHQSODQODJWRUWRSHGLJHQHUHOO
NLUXUJLRJ¡UHQHVHKDOV.OLQLNNHQGLVSRQHUHUWRVHQJHSRVWHUHQGDJNLUXUJLVNSRVWRSHUDWLY
HQKHWRSHUDVMRQVVWXHURJSROLNOLQLNN2UWRSHGLVNDYGHOLQJHUHQGHODY.LUXUJLVNNOLQLNNRJ
GHWHULGDJDQVDWWRYHUOHJHUDVVLVWHQWOHJHURJ©NOLQLVNIHOORZªLQQHQIDJRPUnGHW
RUWRSHGL$UEHLGVPLOM¡HWYnUWHUVWLPXOHUHQGHRJXWYLNOHQGHRJHUSUHJHWDYHQJDVMHPHQWK¡\
IDJOLJKHWRJJMHQVLGLJUHVSHNWPHOORPIDJJUXSSHQH
1nV¡NHUYLWRG\NWLJHVSHVLDOLVWHUpQPHGKRYHGLQWHUHVVHIRUSURWHVHNLUXUJLRJpQPHG
KRYHGLQWHUHVVHIRUIRWRJDQNHONLUXUJL9L¡QVNHUDWGXKDUEUHGRUWRSHGLVNHUIDULQJRJGXPn
EHKHUVNHHWVNDQGLQDYLVNVSUnNVNULIWOLJRJPXQWOLJ+DUGXLWLOOHJJJRGHVDPDUEHLGVHYQHURJ
K¡\JUDGDYVHUYLFHLQQVWLOOLQJNDQGXY UHGHQYLV¡NHU
9HGRUWRSHGLVNDYGHOLQJGULYHVNXQHOHNWLYYLUNVRPKHWPHGVWRUWSDVLHQWYROXPLQQHQIOHUH
GLDJQRVHJUXSSHU9LKDUEHW\GHOLJIRNXVSnNYDOLWHWVVLNULQJRJIRUVNQLQJVRPHQLQWHJUHUWGHODY
GHWNOLQLVNHDUEHLGHWRJDYGHOLQJHQKDUIRUWLGHQ3K'VWLSHQGLDWHU9LKDUHQODQJVLNWLJ
GULIWVDYWDOHPHG+HOVH6¡UVWRJIRUYHQWHU¡NQLQJLDNWLYLWHWGHQ UPHVWHnUHQH
2UWRSHGHQHLSURWHVHWHDPHWXWI¡UHUFDSURWHVHLQQJUHSnUOLJKYRUDYFDKRIWH
NQHRJVNXOGHUSURWHVHU9HODYLQQJUHSHQHHUUHYLVMRQVRSHUDVMRQHU
'HWVLVWHnUHQHKDUDYGHOLQJHQInWWKHQYLVWFDSDVLHQWHUSHUnUWLOSROLNOLQLVNXWUHGQLQJIRU
IRWDQNHOOLGHOVHU$YGLVVHKDU±SDVLHQWHUKDUEOLWWEHKDQGOHWNLUXUJLVN)RUWLGHQKDU
DYGHOLQJHQLQJHQRUWRSHGPHGVSHVLDOLQWHUHVVHHOOHUNRPSHWDQVHLQQHQIRWNLUXUJLRJPDQJH
SDVLHQWHUPHGPHUNRPSOLVHUWHRJVDPPHQVDWWHIRWDQNHOOLGHOVHUKDUGHUIRUEOLWWKHQYLVWYLGHUH
WLOVSHVLDODYGHOLQJHU9LPHQHUDYGHOLQJHQKDUHWJRGWSDVLHQWJUXQQODJRJVWRUWSRWHQVLDOWLO
XWYLNOLQJDYGHWWHIDJRPUnGHWRJVRPHWWHUKYHUWRJVnYLOJLJUXQQODJIRUnDQVHWWHIOHUH
VSHVLDOLVWHULQQHQIRWDQNHONLUXUJL
+RVRVVDUEHLGHUNLUXUJHQHVHOYVWHQGLJRJKDUOLWHQYDNWEHODVWQLQJ9LKDUKMHPPHEDVHUW
YDNWRUGQLQJXNHUVIHOOHVIHULHLMXOLDXJXVWRJUHGXVHUWDNWLYLWHWLMXOHQRJSnVNHQ9LWLOE\U
NRQNXUUDQVHG\NWLJO¡QQRJJRGSHQVMRQVRUGQLQJL./36\NHKXVHWKDUJRGHYHOIHUGVRUGQLQJHU
RJHWDNWLYWEHGULIWVLGUHWWVODJPHGEUHGWWLOEXG
1 UPHUHRSSO\VQLQJHURPVWLOOLQJHQHNDQInVYHGKHQYHQGHOVHWLODYGHOLQJVRYHUOHJH$ULOG
$DPRGWSnWHOHIRQHOOHUNOLQLNNVMHI/DUV59DVOLSnWHOHIRQ

6¡NHOHNWURQLVNSnZZZ/'6QR
6¡NQDGVIULVW 
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P SY K I AT R I

6\NHKXVHWVWIROG

OVERLEGE

2YHUOHJHQ\UHPHGLVLQ

 BDPS POLIKLINIKK 2, PSYKISK HELSE OG RUS

IDVWVWLOOLQJRJYLNDULDWPHGPXOLJKHWIRU
IDVW.RQWDNWLQIR$YGHOLQJVVMHI2GG+HOJH+XQGHULWOI


Ref.nr. 3902004476

Søknadsfrist: 28. september 2018

100 % fast stilling.
Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

frantz.no

N Y R E SY K D O M M E R

6¡NQDGVIULVW 

Klinikk for psykisk helse og rus

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.

frantz.no

Overlege / psykiater

PATO LO G I

Overlege - Spesialist i Patologi

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

frantz.no

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.

Søknadsfrist: 9. oktober 2018

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

Helse Sør-Øst RHF søker:

For fullstendig utlysning se: www.furst.no

80 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri
lokalisert til Oslo

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

1376

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

frantz.no

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.

Søknadsfrist: 9. oktober 2018
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Rus og avhengighetsmedisin, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer
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RU S O G AV H E N G I G H E T S M E D I S I N

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.

Psykiater/spesialist

Overlege ørenesehalssykdommer

i Rus- og avhengighetsmedisin

Spesialistpoliklinikken Harstad

• 100 % fast stilling ledig fom. 01.11.18,
tiltredelse etter avtale.

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!

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.

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

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.

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

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist: 5. oktober 2018

Jobbnorge.no

Søknadsfrist: 02.10.18

Ø R E – N E S E – H A LSSY K D O M M E R



frantz.no

Avrusningsavdelingen søker:

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.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

ØY E SY K D O M M E R

6\NHKXVHWVWIROG

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.

2YHUOHJH1+
VWLOOLQJ YLNDULDW
6HIXOOVWHQGLJXWO\VQLQJVWHNVWSn
ZZZV\NHKXVHWRVWIROGQR

50 % senioravtale for spesialist
i øyesykdommer i Tromsø

6¡NQDGVIULVW 

frantz.no

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

Helse Sør-Øst RHF søker:

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

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

60 % avtalehjemmel i øre-nese-halssykdommer
lokalisert til Oslo

Søknadsfrist: 21. oktober 2018

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

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

frantz.no

20 % avtalehjemmel i øyesykdommer /
generell oftalmologi lokalisert til Tønsberg

Karla og Arne Oddmars
Medisinske fond

Søknadsfrist: 9. oktober 2018

Avkastning av Karla og Arne Oddmars
Medisinske fond skal benyttes til fremme av
vitenskapelig
arbeide og forskning innenfor fordøyelsessykdommer 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 forskningsprosjekter innen fordøyelsessykdommer.
Til utdeling i år totalt kr. 46.000,-.

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i
medisinsk oftalmolog lokalisert til Valdres
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

frantz.no

Helse Sør-Øst RHF søker:

6¡NQDG PD[VLGHU VHQGHVVRPqQ3')¿O
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.

Søknadsfrist: 9. oktober 2018

V I K A R I AT I P R I VAT P R A K S I S
)DVWOHJHYLNDUL)UHGULNVWDG
)DVWOHJHYLNDUV¡NHVYHG*ORPPD/HJHVHQWHUVQDUHVWPXOLJ'HWHU
EHKRYIRUYLNDULIRUELQGHOVHPHGVYDQJHUVNDSVSHUPLVMRQIUD
WLORJPHGPHGPXOLJKHWIRUIRUOHQJHOVH
*ORPPD/HJHVHQWHUHUHQYHOGUHYHWSUDNVLVPHGWRIDVWOHJHKMHPOHUL
)UHGULNVWDGVHQWUXP/LVWHVW¡UUHOVHHUSDVLHQWHU$UEHLGHWEHVWnUDY
GDJLDOOPHQQSUDNVLVRJHQKDOYGDJNRPPXQDOWDUEHLG
)RUVS¡UVPnOWDNRQWDNWPHGKMHPPHOVLQQHKDYHU-DWKDYL*RSDODUDWQDP
SnWHOHIRQHOOHUSHUHSRVWMDWKDYLJ#JPDLOFRP
.RQWDNW)DVWOHJH-DWKDYL*RSDODUDWQDP7OI
MDWKDYLJ#JPDLOFRP

L E D I G E ST I P E N D I E R – L E G AT E R – F O N D

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

Legeforeningens legat for leger
og deres etterlatte som har
kommet i uforskyldt nød
Fra legatets avkastning kan det årlig deles
ut midler for å avhjelpe uforskyldt nød
blant leger og deres etterlatte.
Søknader skal vurderes med tanke på behovet for støtte
til leger og deres etterlatte som uforskyldt har havnet
i økonomisk nød.
Det skal spesielt vektlegges situasjoner der utilstrekkeligheter i samfunnets støtteordninger har gitt et urimelig
resultat for søkeren.
I første omgang er det tilstrekkelig å vedlegge kopi av
ligningsattest ved søknad om midler.
Det kan evt være behov for å be om ytterligere dokumentasjon ved vurdering av søknaden.
Søknad kan sendes innen 15. oktober 2018
til Legeforeningen ved Tone Houge Holter,
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknadsfrist 1. oktober 2018.
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Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

A N E ST E S I O LO G I /S M E R T E B E H A N D L I N G

FORSKJELLIGE SPESIALITETER

MAGNAT MEDISINSKE SENTER
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no
K.A.L

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Smerteklinikken
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral,
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling,
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8,
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt#incognito.no

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo
Tlf. 23 33 42 50
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

INDREMEDISIN

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm. Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post#barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

P SY K I AT R I

Senter for Psykofarmakologi
DIAKONHJEMMET SYKEHUS

www.psykofarmakologi.no
– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14, 20 18; 138

1379

A K T U E LT I F O R E N I N G E N
FRA PRESIDENTEN

To nye år

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Jeg har ledet Legeforeningen i tre
år. Vi har oppnådd historiske seire
og landet viktige av taler – ikke bare
for leger, men for alle arbeidstakere.
Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg
vil utrette.
Det har vært tre spennende år der foreningen har vært utfordret fra mange hold – og
selv har utfordret. Men hardt arbeid har gitt
resultater. Vi har jobbet knallhardt for sykehuslegers arbeidstidsvern og arbeidsmiljø.
En svært vellykket streik og etterfølgende
avtale har styrket forholdene for norske
leger. Arbeidet med gjenoppretting av tillitsforholdet mellom arbeidsgiversiden og
legene har bare så vidt kommet i gang.
Vi står midt i en kriserammet fastlegeordning. Etter sterkt påtrykk fra Legeforeningen er trepartssamarbeidet gjenopprettet. Krisen er beskrevet fra fastlegekontor
over hele landet. Sammen har vi endret
virkelighetsforståelen i Stortinget og regjeringskontorene. Fastlegeordningen er i fare
og trenger handlekraft både for å oppnå
stabilisering og for å sikre rekruttering.
Den nye spesialistutdanningen skal implementeres. Kvaliteten strekkes mellom ressursmangel og eﬀektiviseringskrav. Fagkollegiet har gjort en formidabel innsats gjennom spesialitetskomiteene. Legeforeningen
skal fortsatt være en vaktbikkje uavhengig
av myndigheter og sykehusdrift. Pasientene
skal møte høykompetente leger. Det trenger
sykehusene. Det trenger kommunene. Og
det trenger medlemmene våre. Legeforeningen har bredden og kompetansen som gjør
at vår faglige stemme er etterspurt. Denne
faglige stemmen skal styrkes gjennom den
nye fagaksen.
Den oﬀentlige helsetjenesten er under
sterkt press, med store mangler i styringssystem og ressurser. Medisinsk og teknolo-
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gisk utvikling gjør at vi fremover vil stå
overfor enda hyppigere og avgjørende veivalg i fremtidens pasienttilbud. Norske leger
har alltid vært gode til å tenke nytt. Vi leger
må være i førersetet når morgendagens
helsetjeneste skal formes.
Et stabilt og trygt arbeidsmiljø er en suksessfaktor for å oppnå vellykkede endringer.
Undersøkelser fra hele helsetjenesten viser
at vi som jobber der er engasjerte, men
bekymret for fremtiden. Flaskehalser i systemet er i ferd med å skape frykt hos nyutdannede for ikke å få den første legejobben. Alle
generasjoner av leger – fra studentene våre
til seniorene – må få oppleve et mangfoldig
arbeidsmarked med stabile rammer og rom
for kompetanseutvikling og karriere gjennom hele yrkeslivet. Trygge leger er gode
leger.
Forening er et ﬂott begrep. Jeg leder en
legeforening som forener alle leger, helt
fra de er studenter. Legeforeningens styrke
ligger i dette mangfoldet. Men ikke mangfoldet alene. Styrken ligger også i fellesskapet.
Jeg har deﬁnert det som min jobb å sørge
for at denne foreningen står godt og samlet
overfor de utfordringene som kommer.
Dette kan bare oppnås ved å gi rom for
interne diskusjoner og prosesser, bearbeide
posisjoner og jobbe samlet mot et felles mål.
Det er slik vi blir slagkraftige.
Jeg ønsker å fortsette å lede denne fantastiske foreningen i dette arbeidet de neste to
årene. Det er derfor jeg har bestemt meg for
å stille til valg på nytt i 2019.
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Legeforeningen har siden 2004 hatt et samarbeid med den kinesiske psykiatriforening om etikk og menneskerettigheter i psykiatrien. Samarbeidet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Psy kia tri i Kina

Til nå har ca. 800 kinesisk helsepersonell
vært gjennom programmet som består av
tre samlinger over en periode på tre år.
Sentrale temaer har blant annet vært tvang,
pasientrettigheter, informert samtykke,
internasjonale konvensjoner og deklarasjoner om menneskerettigheter i psykiatrien, psykiatriens historie og etiske dilemmaer. Samlingene har gått over to dager
med innlegg i plenum og diskusjoner med
utgangspunkt i pasienthistorier som deltakerne har sendt inn på forhånd. Mange
norske leger og psykiatere og andre eksperter har bidratt faglig på samlingene. Vi har
opplevd et åpent og inkluderende klima
med rom for ulike meninger.

Nasjonal lov om psykisk helsevern
Den nasjonale loven om psykisk helsevern
har vært tema på alle samlingene. Kina ﬁkk
sin første nasjonale lov i 2013. Dette var et
stort framskritt for psykiatrien i Kina. De
første utkastene til loven ble påbegynt allerede i 1985. I årene før den nasjonale loven
ble vedtatt, fantes det lover om psykisk
helsevern i noen av de større byene og regionene. Beijing, Nanjing og Shanghai hadde
for eksempel sine egne psykiatrilover. Disse
dannet mønster for den nasjonale loven.
Den mest kontroversielle endringen i loven
fra tidligere praksis er at psykiatrisk behandling i hovedsak skal være frivillig (1).
Tradisjonelt har familiene hatt ansvar for
familiemedlemmer med funksjonshem1382

ming, og også psykisk syke. Beslutningen
om behandling, spesielt om det ville kreve
innleggelse, ble tatt av familiemedlemmer,
ikke pasienten selv eller legen. Når tilbudet
om behandling for lettere psykiske lidelser
nå har økt, har ﬂere søkt behandling frivillig. Pasienter med alvorlig psykisk sykdom
som krever innleggelse i sykehus, blir fortsatt tvangsinnlagt av familiemedlemmer.
Det vil ta lang tid å endre holdningene til
at psykiatrisk behandling skal være basert
på frivillighet. Frivillighet kan også bli en
byrde for familien. Den er ansvarlig å ta vare
på pasienten i lokalsamfunnet, og er også
ansvarlig for pasientens handlinger.
Med en nasjonal lov om psykisk helsevern ønsker Kina å oppnå en mest mulig
lik praksis over hele landet, særlig når det
gjelder bruk av tvang. For at tvang skal
kunne anvendes krever loven at pasienten
må være diagnostisert med en alvorlig psykiatrisk lidelse og til fare for seg selv eller
andre. Diagnosen må være stilt av kvaliﬁsert
psykiater. Er pasienten bare til fare for seg
selv, må familien fortsatt samtykke til
tvangsinnleggelse.

Styrke de lokale helsetjenestene
Kina har tre typer psykiatriske sykehus.
De ordinære, som det er ﬂest av, hører
inn under helsedepartementet. Disse sykehusene krever egenbetaling som kan dekkes
av en forsikring, enten privat eller gjennom
arbeidsgiver, eller ved at familien må betale.

Familien må derfor ved de ﬂeste innleggelser fortsatt samtykke til at pasienten blir
innlagt. I tillegg til disse sykehusene driver
sosialdepartementet egne sykehus for hjemløse og personer uten midler til å betale.
Den siste kategorien sykehus er de såkalte
Ankang. Disse er underlagt departementet
for oﬀentlig sikkerhet (Department for
Public Security). Inntil for få år siden var
det et tjuetall Ankang i hele Kina, men det er
bygget ﬂere de siste årene. Disse sykehusene
er ment for psykiatriske pasienter som har
begått alvorlige forbrytelser som mord og
liknende.

Prøveprosjekt 686
Etter utbruddet av SARS i 2003 besluttet
kinesiske myndigheter å gjenoppbygge
og styrke den oﬀentlige helsesektoren
som hadde vært underﬁnansiert gjennom
mange år (2). Dette gjaldt primært smittsomme sykdommer, men alvorlig psykisk
lidelse kom også med i satsingen. Målet var
å utvikle et psykiatrisk helsetilbud på lokalt
nivå og bedre samarbeid mellom sykehussektoren og lokale helsetilbud.
Psykiatrien i Kina var i hovedsak lagt til
store sentrale sykehus. Prosjektet ﬁkk navnet 686 etter størrelsen på bevilgningen
som var 686 millioner renminbi (829 000 US
dollar). Det ble satt opp 60 prøveprosjekter,
ett i byområde og ett i distrikt i 30 provinser. Hvert av disse måtte ha et befolkningsgrunnlag på minimum 400 000 innbyggere.
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MAOS HJEM: De norske ekspertene har også fått anledning til å besøke Maos hjem. Foto: Bjørn O. Hoftvedt

Prosjektene viste raskt gode resultater.
Psykisk syke som tidligere hadde vært innesperret av sine familier, ﬁkk nå tilgang på
behandling lokalt med gratis medisiner
og oppfølging. Myndighetene har utvidet
programmet med nye bevilgninger, og det
omfatter nå det meste av Kina.
686 prosjektet har blant annet medført at
våre kinesiske samarbeidspartnere har vist
interesse for organiseringen av det norske
helsevesenet med kommunehelsetjeneste,
distriktspsykiatriske sentre og sykehus. Særlig
har de vært opptatt av at de ﬂeste pasientene
med psykiske lidelser behandles i primærhelsetjenesten, noe som både er eﬀektivt og
billigere enn sykehusinnleggelser. Under sine
studieturer til Norge har de besøkt fastlegepraksis, distriktspsykiatrisk senter og psykiatrisk avdeling ved et større sykehus.
Med en befolkning på 1,3 milliarder må
Kina prioritere utviklingen av primærhelsetjenesten, men det vil ta mange år før den
kan være fullt utviklet. Det er fortsatt stor
mangel på leger og annet helsepersonell.
I 2014 hadde landet 23 000 psykiatere, dvs.
1,7 per 100 000 innbyggere (3).

Økonomisk utvikling – nye reformer
Kina har de siste 20 til 30 årene opplevd
en formidabel økonomisk vekst. Mange
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har klart å komme seg ut av fattigdom,
men veksten har vært skjevt fordelt. Den
har i hovedsak kommet befolkningen i kystområdene og i byene til gode, mens innlandet og distriktene har blitt hengende etter.
Dette har også fått betydning for helsevesenet. Det er store forskjeller mellom kvaliteten på helsetjenestene i byene og i distriktene. For å utvikle en rettferdig helsetjeneste
med lik tilgang for alle, må Kina tilføre mer
ressurser til områder som i dag ikke har
nytt godt av veksten. Vårt inntrykk, som vi
har fått gjennom våre samarbeidspartnere,
hvorav ﬂere har sentrale posisjoner i kinesisk psykiatri, er at det er en vilje hos myndighetene til å investere mer i helse, ikke
minst for å demme opp for sosial uro.
Det er ikke uvanlig at helseinstitusjoner
blir utsatt for voldelige hendelser dersom
befolkningen opplever seg urimelig behandlet. En artikkel publisert i China Daily i mai
2014 beskriver forholdene i Wenling, Zhejiang provinsen der en lege var blitt knivstukket og drept. To andre var blitt skadet. Denne
hendelsen førte til at sykehusene forbedret
sikkerheten særlig i mottakene der voldelige
hendelser oftest forekommer. Departementet for oﬀentlig sikkerhet anbefalte også
sykehusene å ha tre sikkerhetspersonell per
100 ansatte. Slike og andre hendelser viser

at et helsevesen der alle har lik tilgang
uansett bakgrunn, bidrar til stabilitet i et
samfunn.
Vårt inntrykk gjennom mer enn ti års
samarbeid er at legene som arbeider i psykiatrien i Kina har et faglig og etisk engasjement for å bedre behandlingen av psykiatriske pasienter og styrke deres rettigheter.
BJØRN OS CAR HOF TVEDT
bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling
ELI NE THOR LEIFS SON
eline@thorleifsson.com
Oslo kommune
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Med lems vekst gir økt re pre sen ta sjon

Rogaland legeforening passer te
nylig 2 000 medlemmer. Dermed
øker lokalforeningens representasjon til landsstyret til to delegater
fra 2020.
Det var en fornøyd lokalforeningsleder som
kunne formidle dette på årsmøtet i juni.

God kontakt
Leder Jan Robert Johannessen fortalte at
styret har god kontakt til tillitsvalgte og
at de arbeider for å avholde et årlig møte
både i sør- og nordfylket.
– Vi gjennomfører møter med hovedtillitsvalgte i forbindelse med årsmøtene, og disse
har også anledning til å delta på Akademikernes lønnskonferanse, sa Johannessen og
understreket at tillitsvalgte skal kunne være
best mulig oppdatert på aktuelle forhold.
Da vil de gjøre en best mulig jobb.
Blant de mange sakene styret behandler
og bruker ressurser på, er den forestående
sykehusutbyggingen i Stavanger og økonomiske forhold knyttet til denne.
– Det er særlig Overlegeforeningen og
Yngre legers forening som «er på denne
ballen», men lokalforeningen forsøker
å støtte opp med avisinnlegg og andre
tiltak, der det er ønskelig, sa han til et lydhørt årsmøte.
Johannessen understreket også i sin innledning at det er viktig å få til god samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.
– Her i Rogaland har foreningen sendt
brev til sykehuset med forslag til løsninger.
I samarbeidsavtalen ligger en klar ramme
for dette, men det er allikevel nødvendig
å ta opp enkelte punkter, sa han.
Johannessen fortalte også at de legger
vekt på å ha god kontakt til NAV i Rogaland.
Konstruktive kontaktmøter
– Gjennom kontaktmøter med ledelsen har
vi drøftet dialogmeldingen i sykmeldingsløsningen. Dette er konstruktive møter hvor
vi tar opp problemstillinger som medlemmene opplever i sin hverdag. Andre problemstillinger for allmennlegene er forståelsen av bruk av takst 701a (prøvetaking
til laboratorieundersøkelse på legens kontor
eller innsending til medisinsk laborato-
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STØTTEGRUPPENS VIRKSOMHET BILR STADIG VIKTIGERE. Terje Vevatne, leder for Helsetjenesten for leger i Rogaland.
Foto: Heidunn S. Nordtveit

rium). Dette har vi sendt brev til Helse- og
omsorgsdepartmentet og Helse Stavanger
HF om, sa han.
Styret ser det også som svært gledelig
at regionutvalg Vest er gjenopprettet med
Janne Bethuelsen fra Stavanger universitetssykehus som leder.
Rogaland legeforening har godt besøkte
medlemsmøter. Det var stor interesse både
for temaet «Drift av legekontor» og «Trønderopprøret kommer til Rogaland». Det er høy
aktivitet i foreningen og en velfungerende
kurskomité arrangerte 15 kurs i 2017.

gjelder psykisk sykdom, særlig kombinasjonen rus og psykiatri, mens det derimot er
lite av rene rusproblemstillinger. De dominerende temaene er problemer i jobben;
særlig forholdet til ledelsen og samarbeidsutfordringer.
Noen ganger trekkes gruppen inn i forskningsrelaterte problemstillinger og prinsipper.
– Vi har erfart at situasjoner har blitt opplevd så alvorlige at leger har sluttet i jobben
og reist til utlandet, etter slike episoder,
sa han.

«En får værra som en er
da’n itte vart som en sku»
Slik oppsummerte leder for Helsetjenesten
for leger i Rogaland, Terje Vevatne, arbeidet
i støttegruppen da han redegjorde for årsmøtet. Støttegruppen tilsvarer støttelegeordningen i andre fylker. Vevatne har vært aktiv
i dette arbeidet siden 1997.
– Det er et økende behov for oss. Vi hjelper
ut fra den forutsetningen at vi er bare kolleger, ikke leger, og vi har utvidet taushetsplikt, sa han.
Vevatne opplever et oppsving i antall
henvendelser hver gang han holder foredrag på sykehusene. Han trakk frem at
mange av henvendelsene til støttegruppen

Stort behov
Vevatne fortalte at de er der for leger som
opplever klagesaker, og at de særlig støtter
i alvorlige klagesaker. Disse sakene representerer ofte dype tragedier hvor legen kan
miste jobben og nettverket sitt samtidig.
Da er det et stort behov for støttegruppen.
– Når jeg har jobbet med dette lenge, gjør
man seg jo noen tanker rundt problemstillingene, og Ole Ivars’ tekst oppsummerer
mye av det som er viktig å formidle ved det
å være støttekollega, nemlig «En får værra
som en er da’n itte vart som en sku».
EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 14, 20 18; 13 8

A K T U E LT I F O R E N I N G E N

Radiologforeningen på of fen si ven i kam pan jen
«Gjør klo ke valg»

Norsk radiologisk forening vil redusere bruken av undersøkelser som
ikke er nyttige for pasientene gjennom dialog mellom pasient og lege.
Det gjør de blant annet ved å gå aktivt inn
i «Gjør kloke valg»-kampanjen.
– Det viktigste med kampanjen er å spare
pasienter for negative eﬀekter av unødvendige utredninger som eksponering for stråling, engstelse for falske positive funn og
ubehag og risiko for komplikasjoner ved
utredning av usikre funn på billedundersøkelser, sier nestleder Helga Brøgger
i Norsk radiologisk forening.
Med utgangspunkt i anbefalinger fra
tilsvarende kampanjer under betegnelsen
Choosing Wisely i andre land, har foreningen kommet frem til seks anbefalinger som
er vurdert som meget godt dokumenterte
og vel egnet for norske forhold. Disse er
gjort kjent for alle medlemmene. Brøgger
forteller at det ligger et omfattende arbeid
i foreningen og underforeningene, samt
kontakt til ni berørte fagmedisinske foreninger, for å komme frem til anbefalingene.

Flaskehals
Problemstillingen rundt overdiagnostikk er
spesielt viktig i radiologi. Veksten i bruk av
bildediagnostiske tjenester er eksponensiell
og større enn veksten i bruk av medisinske
tjenester for øvrig. Mange steder er de bildediagnostiske avdelingene blitt en ﬂaskehals,
og det er problemer med å få utført og få
tolket undersøkelser innen fristen.
– Vi er helt avhengige av et godt samspill
med de henvisende legene og en faglig
konsensus om hva som skal prioriteres.
Dette er et langt lerret å bleke, men det ville
være en god start å redusere bruken av
undersøkelser som beviselig ikke er nyttige
og til og med kan være til belastning for
pasientene, sier leder av kvalitetsutvalget
Peter Lauritzen.
Han understreker at det derfor var viktig
å være tidlig ute og gå aktivt inn i «Gjør
kloke valg»-kampanjen, og med god faglig
forankring for deres anbefalinger.
– Det er viktig for troverdigheten at kampanjen ikke blir oppfattet som en spare-
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Nestleder Helga Brøgger i Norsk radiologisk forening.
Foto: Ellen Juul Andersen

Leder av kvalitetsutvalget Peter Lauritzsen.
Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

kampanje. Dette er faglige anbefalinger for
å unngå bruk av diagnostiske tjenester som
ikke er nyttige for pasientene, og som kan
være til belastning, sier Lauritzen.

sikker. Gode systemer for å beskytte data
og sikre robust overføring av data mellom
helseforetak, må være på plass.
– Radiologer har verdifull kunnskap om
bruk av billeddiagnostikk i et pasientforløp.
Vi har både det medisinske og det teknologiske perspektivet som gir oss muligheten
til å være kuratorer for pasientinformasjon.
Vi ønsker å jobbe for at nye teknologiske
løsninger tar i bruk på riktig måte, slik at vi
kan gi rett helsehjelp til rett tid, sier Brøgger.

Ny teknologi gir utfordringer
Helga Brøgger viser til ﬂere utfordringer
innen radiologien. En av de store utfordringene er hvordan de skal ta i bruk nye teknologiske løsninger, inkludert kunstig intelligens, på riktig måte. Det radiologiske
miljøet både nasjonalt og internasjonalt,
er opptatt av dette problemkomplekset.
– Vi mener at kunstig intelligens vil kunne
føre til bedre utnyttelse av maskinparken
slik at pasientgrupper som underdiagnostiseres, lettere vil kunne få tilgang til bildediagnostikk, sier Brøgger.
Kunstig intelligens vil kunne frigjøre
radiologtid, som kan anvendes til analyser
av komplekse pasientkasus, bedre dialogen
med klinikere i multidisiplinære møter som
kan lede til bedre og mer persontilpasset
medisin, samt utvikling av mini-invasive
behandllingsmetoder.
– Radiologien er en av spesialitetene hvor
vi tror kunstig intelligens ganske raskt vil bli
implementert i vanlig klinisk drift. Men det
er maktpåliggende for oss at denne teknologien tas i bruk på riktig måte og til beste
for pasientene, understreker Brøgger.
– Men, sier hun – teknologien må være

Kapasitetssvikt rammer pasienter
Peter Lauritzen mener den økte etterspørselen etter bildediagnostiske undersøkelser
har medført en kapasitetssvikt både når det
gjelder å få utført undersøkelser, men særlig
med tanke på å få tolket disse.
– Det tar lang tid å utdanne radiologer.
Økningen i antall radiologer under utdanning har ikke holdt følge med økningen
i produksjon. Dette gjør at mange ser etter
andre løsninger som for eksempel outsourcing fra oﬀentlig til privat, fra Norge
til utland, eller jobbglidning der tolkningsoppgaven gjøres av andre enn radiologer,
sier han. Slike forslag til løsninger er ikke
ukontroversielle.
EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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der for er jeg lege...

Villa Sana er 20 år

En ga sje ment
og me ning
i le ge job ben
I tjue år har leger, sykepleiere, tannleger og øvrige helsearbeidere fått
tilbud om kurs og rådgivning ved
Ressurssenteret Villa Sana.

Jobben som lege er ofte engasjerende og
meningsfull. I perioder kan den likevel bli
overveldende, og det kan være vanskelig
med balansen mellom jobb og hjem. Som
rådgiver ved Villa Sana har jeg sett hvor viktig det da kan være å få snakke med noen
om sin situasjon, der opplevelsen av selvfølelse og mening kan være truet. Vi har vist
at leger i stor grad kan nyttiggjøre seg en
slik intervensjon.
Legers arbeidssituasjon og psykiske helse
kom i søkelyset internasjonalt på slutten av
1980-tallet. Legeforeningen bestemte seg
da for å kartlegge hvordan forholdene var
i Norge, ved legekårsundersøkelsen (siden
LEFO - Legeforskningsinstituttet), og å etablere to forebyggende tilbud; støttekollegaordningen og ressurssenteret Villa Sana på
Modum Bad (ﬁnansiert av SOP).
Forskning viser i økende grad at legers
arbeidsforhold har betydning for legens
helse, men også for pasientbehandlingen.
Leger venter lenge med å søke behandling
for egen del, og trenger derfor lavterskeltilbud som er forebyggende.
På Villa Sana tilbys legene rådgivningssamtaler over én dag eller kurs i en uke.
Villa Sana er 20 år i år, og så langt har ca.
3 500 leger benyttet seg av tilbudene der.
Etter å ha jobbet i et individuelt perspektiv på Villa Sana i mange år, er det nå også
meningsfylt og givende å få lede LEFO der vi
interesserer oss for både det individuelle og
det organisatoriske. Vi studerer blant annet
sammenhengene mellom legers tilfredshet
og arbeidssituasjon, organisering av det
kliniske arbeidet og god pasientbehandling.
KARIN ISAKSSON RØ
PhD, arbeidsmedisiner, Leder av LEFO
Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor
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4. september ble jubileet markert med et
dagsseminar om arbeidshelse.
– Vi ønsket å sette søkelys på hva vi i dag
vet om betydningen av et godt psykososialt
arbeidsmiljø på individ-, organisasjons- og
samfunnsnivå, sier leder ved ressurssenteret, psykiater Tron Svagård.
De ville også dele erfaringene fra Villa Sana.
– Håpet er å bidra til at også andre yrkesgrupper skal få tilgang til litt hjelp i tide,
sier han.

Engasjerte foredragsholdere
Blant foredragsholderne var Karin Rø, instituttleder ved Legeforeningens forskningsinstitutt som holdt foredraget «Hvorfor gi
hjelp til hjelperne?». (Se Derfor-spalten).
Professor Stein Knardahl ved Statens
arbeidsmiljøinstitutt snakket om betydningen av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer for helse og fravær. Øvrige innledere
var psykologspesialist Cecilie Thorsen ved
Modum Bad og Helse Bergen som holdt
foredraget: «Sladrehank skal selv ha bank –
om varsling og arbeidshelse» og spesialpsykolog ved Modum Bad, Gry Stålsett, som
bidro med: «Veiledningens nødvendighet –
sortering, reﬂeksjon og mulige handlingsalternativer».
Litt hjelp i tide
Ressurssenteret Villa Sana som ble etablert
ved en samarbeidsavtale med Legeforeningen i 1998, tilbyr forebyggende rådgivning
og kurs til helsepersonell. Leger og sykepleiere har benyttet tilbudet siden oppstarten. De siste ti årene har også tannlegene
kommet til. I tillegg har hjelpepleiere fått
kurs og barnevernansatte har fått veiledning. – Aktiviteten er økende, særlig når det
gjelder parrådgivning, forteller Svagård.
Mer enn 3 500 leger og 1 500 sykepleiere
har fått hjelp ved Villa Sana siden etableringen i 1998. Målet var å fremme helse
og livskvalitet blant helsearbeidere, samt
å forebygge utbrenthet og styrke bevisstheten om yrkesrollen.
– Villa Sana har fokus på arbeidshelse,
forebygging av utbrenthet og styrking av
livskvalitet, sier Svagård.

FREMMER LIVSKVALITET: Villa Sana gir tilbud til leger
og helsepersonell som trenger hjelp og støtte i kriser.
Foto: Villa Sana

Oppsøker ikke hjelp
Han forteller at leger tradisjonelt har vært
dårlige til å oppsøke hjelp. Samtidig viser
norske og internasjonale undersøkelser at
de har hyppigere forekomst av depresjon,
selvmordsatferd og trolig utbrenthet enn
sammenliknbare grupper. De oppsøker
hjelpeapparatet senere og antakelig i mindre
grad enn andre.
– At de må oppsøke en kollega for å få hjelp,
kan også være en terskel. Andre igjen erkjenner ikke at de har problemer, sier Svagård.
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 individualkurs og som intervjuet kursholder og
ledelse om tilbudet, forteller Svagård.
Programmet som ble vist på belgisk TV,
medførte besøk av en legerådgiver.
Ressurssenteret Villa Sana er lokalisert på
Modum Bad. Det er ﬁnansiert av Sykehjelpog pensjonsordningen for leger (SOP) og
tilbyr kursopphold for leger som trenger en
tenkepause og distanse til de påkjenninger
som legelivet gir.
LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Stopptober 2018 –
stump røy ken i fel les skap

Helsedirektoratet utvider i år kampanjen «Sluttedagen» til «Stopptober» – En 28-dagers masseoppfordring om å forsøke å slutte med
snus eller røyk i løpet av oktober
2018.
«Stopptober» har vært arrangert i England
siden 2012, hvor mer enn én million mennesker har gjort et slutteforsøk disse årene.
Både Nederland, New Zealand og Frankrike
har også tatt i bruk konseptet.
– Vi vet at røyking er den risikofaktoren
som fører til ﬂest dødsfall blant nordmenn
under 70 år. Hele 800 000 personer i Norge
røyker daglig. I tillegg har bruken av snus
steget kraftig de siste årene. Dette er et tall
vi virkelig ønsker å redusere, sier leder av
Norsk forening for allmennmedisin (NFA),
Petter Brelin.

Små skritt
Målet med «Stopptober» er å motivere
de som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk fra 1. oktober, og klare seg gjennom
28 dager. Forskning har vist at dersom man
klarer å komme gjennom de første 28 dagene
uten røyk eller snus, har man fem ganger
så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt.
– Vi vet at det ofte er lettere å slutte hvis
du føler du tar del i noe større enn deg selv.
Derfor er «Stopptober» en god anledning til
å gjøre et slutteforsøk, sier NFA-lederen.
Han oppfordrer alle kolleger til å benytte
«Stopptober» når de skal snakke med pasienter om å slutte.

«Alle vil ha god effekt av
å slutte, uavhengig av hvor
lenge de har holdt på»
– Kampanjen er en ﬁn anledning for å ta
opp temaet med personer man vet tidligere
ikke har ønsket eller lyktes med å slutte, sier
Brelin.
Helsedirektoratet vet at mange synes
det er vanskelig å tenke at de aldri mer
skal røyke eller snuse. Derfor er Stopptober
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RØYKESLUTT: Petter Brelin oppfordrer alle kolleger til
å benytte «Stopptober» når de snakker med pasientene
om røyking. Foto: Lise B. Johannessen

basert på at man skal ta små skritt – én dag
av gangen – og snart har man klart 28 dager
uten røyk.
– Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, søke hjelp og støtte, og benytte hjelpemidler gjennom de første 28 dagene vil skape
mulighet for mestring av en hverdag uten
røyking og snusing, sier Brelin.

Ulike hjelpemidler
– Alle vil ha god eﬀekt av å slutte, uavhengig
av hvor lenge de har holdt på, sier han.
Helsedirektoratet har utarbeidet ﬂere
hjelpemidler man kan benytte under et
slutteforsøk. Disse kan også benyttes i samtale med pasientene.
Se mer informasjon om «Stopptober»
og de ulike hjelpemidlene på Helsedirektoratets nettsider: https://helsedirektoratet.no/
folkehelse/tobakk-royk-og-snus/kampanjerinformasjonsmateriell-historie-om-royk-og-snus.
Se også: https://helsenorge.no/
rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/
Du ﬁnner også gode tips og mer informasjon på slutta.no.
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering
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