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DIVEEN®

KJENN PÅ FRIHETSFØLELSEN!

(1) Comu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in 
women: a randomized contol trial. International UrogynecologyJournal 2012, 23 (12): 1727-34

For mer informasjon, les på vår hjemmeside:  
www.bbraun.no eller scan qr-koden:

Klinisk dokumentert effekt ved
stressinkontinens hos kvinner.(1)

NYHET

Godkjent i Blåreseptordningen

Intravaginal tampong, som  
reduserer stressinkontinens.(1)

Langvarig syk  
etter covid-19
SIDE 1433, 1473

Overforbruk av ciprofloksacin 
ved sykehus
SIDE 1417, 1463

Hvordan opplever pasienter 
cellegiftbehandling? 
SIDE 1481

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

Offentlige avtaler*

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Ingen ventetid for 
pasienten

Korte svartider til deg 
som henviser

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

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid

• Kardiologi

• Karkirurgi

• Gastrokirurgi

• Gastrolab

• Urologi

• Øre-nese-hals

• Plastikkirurgi

• Ortopedi

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)
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Overforbruk av ciprofloksacin  
ved sykehus?
Ciprofloksacin er et av de mest toksiske  
og resistensdrivende antibiotikaene vi har. 
Ved et norsk lokalsykehus ble ciprofloksacin 
brukt i strid med nasjonale terapianbefalin-
ger hos flere enn ni av ti pasienter. Tilpas-
ning til foretrukket antibiotikatype etter 
mikrobiologiske funn ble sjelden gjennom-
ført. Andre studier har vist at også større 
sykehus bruker bredspektrede antibiotika 
for ofte, i for store doser og med for lang 
behandlingstid. Leger må bli flinkere til  
å følge retningslinjer for bruk av antibiotika, 
avdelinger må innskjerpe forskrivnings- 
praksis, og de nasjonale retningslinjene  
må oppdateres.
SIDE 1417, 1463

Langvarig syk av koronaviruset
Covid-19-pandemien handler ikke bare om 
antall smittede, antall dødsfall og alvorlige 
sykdomsforløp som krever sykehusinn- 
leggelse og intensivbehandling. Mange 
covid-19-pasienter rapporterer om lang- 
varige plager, bl.a. brystsmerter, hodepine 
og utmattelse. Dette gjelder også pasienter 
med et initialt mildt forløp og pasienter  
i relativt ung alder. Langvarig covid-19-syk-
dom kan ha et syklisk forløp og kan medføre 
lange sykefravær og nedsatt livskvalitet. Det 
er uklart om et protrahert sykdomsforløp 
skyldes reinfeksjon, reaktivering, immun-
respons eller andre mekanismer. Hvordan 
kan helsevesenet best hjelpe disse pasien-
tene?
SIDE 1433, 1473

Hvordan pasienter opplever  
cellegiftbehandling
Hvis det er pasientenes opplevelser man 
ønsker belyst, er pasienten den beste kunn-
skapskilden. Men fanger livskvalitetsmålin-
ger og pasientrapporterte utfallsmål opp 
kompleksiteten, mangfoldet og variasjonen 
i pasientenes erfaringer? Bruk av kvalitative 
metoder og humanistiske kunnskapsformer 
kan gi bedre innsikt i pasienters opplevelser 
og behov – både i klinisk praksis og i forsk-
ningsøyemed. I et essay beskriver en profes-
sor i sykepleievitenskap sine erfaringer fra 
tiden med operasjon, cellegiftkurer og stråle-
behandlinger mot brystkreft.
SIDE 1481

Virale valgmøter

Det begynte med noen få smittede på et matmarked i Wuhan.  
Nå, 11 måneder senere, er over en million mennesker døde i covid-
19-pandemien. Det kan være flere enn de som er døde av hiv, mala-
ria, kolera, meslinger, influensa og dysenteri til sammen i samme 
periode. Likevel er dette et minimumstall – det reelle antallet døde 
er sannsynligvis høyere, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og veks-
ten i antall tilfeller fortsetter. Innen året er omme, kan covid-19  
ha overtatt for tuberkulose som verdens dødeligste infeksjonssyk-
dom i 2020.

USA er blant de aller hardest rammede landene. Med omtrent 4 % 
av verdens befolkning har USA 20 % av verdens covid-19-dødsfall så 
langt. Redaktørene i den amerikanske legeforeningens tidsskrift, 
JAMA, ser tre hovedårsaker: en «infodemi» av desinformasjon og 
falske nyheter om pandemien, de mange svakheter i det ameri-
kanske helsevesenet som har hindret effektiv hjelp samt den hal-
tende og fragmenterte responsen fra de nasjonale myndighetene. 
Om et par uker er det presidentvalg i USA. Den sittende presiden-
tens utallige valgmøter over hele landet samler jevnlig flere tusen 
deltagere, som står tett sammen i idrettshaller og på stadioner.  
Det etterlater liten tvil om at analysen i JAMA treffer tragisk godt.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  14,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Carlo Cadenas

Det er godt vi får øvd oss på å vaske hendene, 
hoste i albuen, holde avstand og bruke 
munnbind. Det kan fort bli alt vi står igjen 
med til å begrense smittsomme sykdommer 
forårsaket av bakterier, hvis vi fortsetter med 
dagens antibiotikaforbruk. Verdens helse-
organisasjon anser antibiotikaresistens som 
en av de største truslene mot global helse, 
matsikkerhet og utvikling. Likevel forskriver 
vi antibiotika for ofte, for lenge, for bredspek-
tret og på for dårlig indikasjon.

Forsiden er illustrert av Carlo Cadenas,  
en argentinsk 3D-kunstner.

– En dynamisk kamp, der to elementer 
møtes, og det ene overvinner det andre.  
Et forsøk på advare om et viktig tema, sier 
Cadenas om illustrasjonen. Flere av hans 
arbeider kan du finne her:  
https://carlocadenas.com
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Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.  ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

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

Referanser:
1.  FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner- mot- 

de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.06.2020)

2.  FHI, Vaksinasjonsveilederen, vaksinasjon av personer 65 år og eldre: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-personer-65-ar-og-eldre/ (01.06.2020)

3. FHI, Helseregistre og registre, SYSVAK : https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/ (01.06.2020)

4. Pneumovax SPC oktober 2019. Avsnitt 4.1.

(Pneumokokkpolysakkaridvaksine, MSD) 

MSD (Norge) AS  |  Pb.458 Brakerøya  |  N-3002 Drammen  |  msd.no Copyright © 2020 MSD (Norge) AS. All rights reserved. 

Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på offisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her
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Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.  ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på offisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her
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#longcovid
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Læ re bo ken om lang va rig covid-19 skri ves av pa si en te ne 
selv.

I det klas sis ke Sti ge spil let kan man ta en snar vei mot mål der som 
man hav ner på et felt med en sti ge. Tråk ker man der imot på en 
slan ge, bæ rer det fle re skrit til ba ke. Om trent slik opp lev de Paul 
Gar ner, pro fes sor i in fek sjons me di sin ved Li ver pool School of Tro pi-
cal Medicine, sin si tua sjon i uke ne et er at han fikk et «let» til fel le av 
covid-19 (1). Han kun ne våk ne en mor gen og tro at han en de lig var 
bedre, for så plut se lig å føle seg like syk som før. Ikke bare had de han 
symp to mer som kom og gikk, han fikk også ster ke fø lel ses mes si ge 
re ak sjo ner og vold som ut mat el se.

His to ri er som Gar ner sin har et er hvert blit så van li ge at pa si en-
te ne og til stan den har fåt egne navn på eng elsk: long-haulers og 
long covid. At de som har vært inn lagt på sy ke hus med al vor lig 
 covid-19 kan få sen ska der og tren ge re ha bi li te ring i uker og må ne-
der, er godt do ku men tert (2). Mer over ras ken de er det at også blant 
pa si en ter med mild syk dom – ofte unge men nes ker – for tel les det 
om ufor klar li ge, uven te de og for vir ren de syk doms for løp.

Hvor dan pa si en ter med syk dom uten ob jek ti ve funn har blit 
møt opp igjen nom ti de ne, tje ner den me di sins ke pro fe sjon til li ten 
ære. Ut mat el se og kro nisk smer te er blant slike dif u se til stan der, 
der man ge pa si en ter, ofte kvin ner, dess ver re ikke all tid har blit godt 
nok iva re tat og fåt den ut red nin gen de har krav på. Ty pisk er det 
også at pa si en te ne har fåt høre at pla ge ne er psy kis ke – selv når 
år sa ken er en an nen.

Dét bør vi ha i bak ho det når vi mø ter de som kan lære oss mer om 
et er virk nin ge ne av en in fek sjon med SARS-CoV-2, nem lig pa si en te ne 
selv. Man ge av dis se har tydd til so si a le me di er un der hash ta gen 
longcovid for å dele sine er fa rin ger og få og gi støt e til med pa si en ter 
med lang va ri ge symp to mer et er covid-19. Det sier noe om en ga sje-
ment, sam hold og vil je til å hjelpe and re. Kan skje sier det også noe 
om mang len de opp føl ging og for stå el se i hel se ve se net. I støt e grup-
per på Face book, Slack og Reddit for tel ler med lem mer fra hele ver-
den om ar beids gi ve re som for ven ter at de skal kom me til ba ke på 
jobb, om skep tis ke le ger og fa mi lie med lem mer som ikke tror de  

har covid-19 len ger. Da er det kan skje ikke så rart at folk sø ker seg til 
and re pa si en ter, som lyt er, som tar dem på al vor og som vil være 
med vand re re i symp to me nes skod de heim (3).

For det å plut se lig være over git til en kropp som ikke len ger 
 lyst rer, å kjen ne ting man ald ri har kjent før, å mer ke at ho det ikke 
hen ger med, er skrem men de. I det autoetnografiske es say et som 
Tids skrif tet nå pub li se rer, for tel ler Ast rid K. Wahl om da hun fikk 
cel le gift be hand ling for bryst kreft (4). Som fors ker på pa si ent er fa rin-
ger og hel se re la tert livs kva li tet trod de hun at hun skul le være for -
beredt på det som ville kom me. Der tok hun feil. Hun måt e også 
er kjen ne at spør re skje ma ene hun selv had de git til pa si en ter, var 
alt for grov kor ne de til å gjen spei le brot sjø en av pla ger som vas ket 
over henne på uven te de tids punkt og med ufor ut sig bar in ten si tet.

#apresJ20, LongCovidSOS og man ge and re in ter net kam pan jer  
og ini tia tiv le det av pa si en ter med lang va rig covid-19, et er ly ser 
«rec og ni tion, re search, and rehabilitation» – aner kjen nel se, forsk-
ning og re ha bi li te ring (5). Fle re land har et er hvert fåt på plass 
kli nis ke ret nings lin jer for opp føl ging. Blant an net har det bri tis ke 
le ge tids skrif tet BMJ pre sen tert en vei le der for all menn prak sis (6). 
Verdt å mer ke seg er at pa si en te ne selv har vært med un der ut ar bei-
din gen av den ne. Li ke le des er ver dens stør ste epi de mio lo gis ke stu-
die i nå tid av symp to mer et er SARS-CoV-2-in fek sjon ba sert på at alle 
som vil, re gist re rer symp to me ne sine i en app (7). The COVID 19 
Symp tom Study har hit il over fire mil li o ner bru ke re.

Sist, men ikke minst, har pa si ent ak ti vis ter gjen nom so si a le me die-
plat for mer sat long covid på dags or de nen, mens hel se ve se net na tur-
lig nok har vært mest opp tat med å hånd te re de al ler sy kes te i pan-
de mi ens før s te fase. For å si det med or de ne til ge ne ral sek re tær 
 Ted ros Adha nom Gheb rey e sus i Ver dens hel se or ga ni sa sjon (5): Er det 
kan hen de pa si en te ne som skri ver den før s te læ re bo ken om lang tids-
kon se kven se ne av covid-19? I så fall er vi vit ne til mer enn en pan de mi 
som ver den ikke har set ma ken til på hund re år, vi ser også en stil le 
re vo lu sjon i hva og hvem som skal for me frem ti dens hel se ve sen.

KARI TVEI TO
kari.tveito@tidsskriftet.no
er ph.d., lege og re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Pa si ent ak ti vis ter har gjen nom so si a le medie- 
platt for mer satt long covid på dags or de nen»

«Vi ser også en stil le re vo lu sjon i hva og hvem 
som skal for me frem ti dens hel se ve sen»
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Masseskadetriage –  
best mu lig for flest mu lig?
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Tog ulyk ker, sto re bran ner el ler ter ror an grep kan føre  
til at det er man ge skad de pa si en ter sam ti dig. Hvil ke  
pa si en ter skal be hand les først når res surs knapp het  
gjør at vi må vel ge?

Hel se di rek to ra tet ga i au gust 2020 ut re vi dert Na sjo nal vei le der  
for masseskadetriage, med fag lig grunn lag ut ar bei det av Na sjo nal 
kom pe tan se tje nes te for pre hos pi tal akutt me di sin (1, 2). Kjer nen  
i sy ste met er et flyt skje ma for un der sø kel se av pa si en tens vi ta le 
funk sjo ner (luft vei er, re spi ra sjon, sir ku la sjon og be visst het) og ska-
der. Fun ne ne le der til en ka te go ri se ring av has te grad, som gir 
grunn lag for pri ori te ring av be hand ling og eva kue ring. Stan se blød-
ning før smer te lind ring. Ho de ska de til sy ke hus før an kel brudd.

Ka te go ri se rin gen er ikke nok til å av gjø re hvor dan be hand lings -
ka pa si te ten el ler eva kue rings res sur se ne skal for de les, for di flyt skje-
ma et ikke tar hen syn til prak tis ke for hold, hvor man ge pa si en ter det 
er to talt el ler hvor hardt skadd de and re pa si en te ne er. Hastegrads-
vurderingen er kon tekst uav hen gig og in di vid rett et. Pri ori te rin ge ne  
i den vi de re hånd te rin gen er kon tekst av hen gig og må ta hen syn til 
res surs til gang, trans port av stan der, vær og det to ta le ska de bil det.

Tria ge ring må gjø res så raskt at pro ses sen i seg selv ikke gir dår li-
ge re be hand lings re sul tat for di nød ven di ge til tak blir ut satt. Vei le de-
ren ad va rer mot å ta sy ste met i bruk når det ikke er al vor lig man gel 
på res sur ser. For eks em pel kan det ved en buss ulyk ke være man ge 
helt lett skad de og bare et par hardt skad de. Hvis dett e en kelt lar seg 
iden ti fi se re, vil det være bedre å hjelpe de åpen bart har dest skad de  
i ste det for å bru ke ti den på triageprosedyrer.

Vei le de rens etis ke ut gangs punkt er uti li ta ris men, en kon se kvens-
etikk som sier at hand lin ge ne er rik tig der som de gir størst meng de 
nytt e til alle de in vol ver te i ulyk ken sam let sett. Sy ste met skal bi dra 
til at vi gjør «best mu lig for flest mu lig» (1). Vi de re pre si se res det at 
den «nytt en» som skal må les, er over le vel se. Livs tru en de skad de må 
be hand les først for å red de liv. Dett e er et ut gangs punkt som gjer ne 
frem står in tui tivt og inn ly sen de (3). Mak si mal sam let over le vel se er 
der imot ikke hele his to ri en, etisk sett.

Å gjø re best mu lig for flest mu lig in ne bæ rer ikke bare liv red den de 
til tak. Også de med lett e re ska der skal til de les en skjønns mes sig 

an del av be hand lings res sur se ne uten å mått e vente til alle al vor - 
li ge re til fel ler er fer dig be hand let og eva ku ert. Det sam me gjel der 
pa si en ter der li vet ikke står til å red de.

Den for ri ge ver sjo nen av triagesystemet ga barn, og sær lig sped-
barn, høy ere pri ori tet enn de res kli nis ke til stand skul le til si. Den nye 
vei le de ren har gått bort fra dett e, men an be fa lin gen nå er at blant 
pa si en te ne med lett e ska der skal barn og and re sår ba re grup per 
som eld re, gra vi de og funk sjons hem me de pri ori te res for trans port. 
For eld re og barn bør om mu lig hol des sam let. I vei le de ren dis ku te-
res ikke om mo ralsk an svar kan på vir ke pri ori te ring. Im pli sitt lig ger 
at gjer nings man nen ved en sko le sky ting og bussjå fø ren som sov net 
bak ratt et tria ge res som de and re.

Flyt skje ma et gir høy has te grad både til de som har tegn på at 
vi ta le funk sjo ner er på vir ket, og de som åpen bart har livs tru en de 
ska der. Sy ste met tar med and re ord hen syn både til pa si en te nes 
kli nis ke til stand i øye blik ket og til den for ven te de el ler sann syn li ge 
til stan den noe frem i tid hvis nød ven dig be hand ling ikke blir gitt. 
Tids per spek ti vet er sånn sett ve sent lig kor te re enn i and re si tua sjo-
ner der knapp hets go der som do nor or ga ner skal for de les, og for-
ventet pro gno se og nytt e over man ge år må tas i be trakt ning. Hvor 
nytt ig pa si en ten er for sam fun net har hel ler ikke re le vans, i mot set-
ning til ved for de ling av ko ro na vak si ner der hel se per so nell kom mer 
langt fram i køen.

Masseskadetriagering er noe de fær res te av oss vil mått e ut fø re, 
men som alle le ge vakt le ger og prehospitalmedisinere kan bli satt  
til på nes te vakt. Å bli satt i en po si sjon der man må unn la te å gi 
nød ven dig hjelp er be las ten de (4). Det kre ver en om stil ling å ta  
i bruk masseskadetriage. Kunn skap og men tal forberedthet bi drar 
til å be skytt e mot psy kis ke pla ger i ett er kant (4). Å lese vei le de ren  
og dis ku te re med kol le ga er kan være et sted å be gyn ne.

RUNE RIM STAD
rurimstad@mil.no
er over le ge ved Av de ling for ane ste sio lo gi og Luft am bu lan se av de lin gen ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, over le ge i ka ta stro fe me di sin for Forsvaret og kon su lent  
i Av de ling for akutt me di sin og be red skap, Hel se di rek to ra tet. Han har le det re vi-
sjo nen av na sjo nal vei le der for masseskadetriage.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Masseskadetriagering er noe de færreste  
av oss vil måtte utføre, men som alle legevakt-
leger og prehospitalmedisinere kan bli satt  
til på neste vakt»

«Å gjøre best mulig for flest mulig innebærer 
ikke bare livreddende tiltak»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Dår lig an ti bio ti kabe hand ling,  
pris ver dig åpen het
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Ved et norsk lo kal sy ke hus ble ciprofloksacin brukt i strid 
med te ra pi an be fa lin ger hos fle re enn ni av ti pa si en ter. 
Le ger må bli flin ke re til å føl ge ret nings lin jer for bruk av 
an ti bio ti ka.

Waags bø og med ar bei de re skal ha hon nør for at de of ent lig gjør  
en rap port om feil bruk av ciprofloksacin ved et lo kal sy ke hus (1). 
Ciprofloksacin ble be nytt et uten for te ra pi an be fa lin ge ne un der 45  
av 49 pa si ent opp hold ved sy ke hu set. I be trakt ning av at ciprofloksa-
cin er et av de mest tok sis ke og re si stens dri ven de an ti bio ti ka ene vi 
har, er dett e sjok ke ren de.

Alle nors ke sy ke hus skal ha et antibiotikastyringsprogram som 
frem mer ra sjo nell an ti bio ti ka bruk. Mål sett in gen er at bru ken av 
bred spek tre de an ti bio ti ka i sy ke hus skal re du se res med 30 % (2).  
Et av de mest ef ek ti ve til ta ke ne i pro gram met er re vi sjon med til -
bake mel ding («au dit med feed back»). Det in ne bæ rer at man skaf er 
seg over sikt over hvor dan prak sis er i for hold til en gitt stan dard, og 
der ett er prø ver å for bed re even tu el le mang ler i for hold til ret nings-
lin je ne. Re vi sjo nen bør gjen tas ett er seks til tolv må ne der for å måle 
ett er le vel sen av til ta ket. Waags bø og med ar bei de re be skri ver en slik 
re vi sjon, men ef ek ten av re vi sjo nen får vi ikke vite noe om.

Ra sjo nell an ti bio ti ka bruk in ne bæ rer å gi an ti bio ti ka på rik tig 
in di ka sjon i kor rek te do ser len ge nok til å dre pe de pa to ge ne bak te -
rie ne, men kort nok til at den nor ma le bak te rie flo ra en på vir kes 
minst mu lig. And re nors ke stu di er vi ser at uni ver si tets sy ke hu se ne 
også gir bred spek tre de an ti bio ti ka for ofte, i for sto re do ser og med 
for lang be hand lings tid (3–5). Smal spekt re de an ti bio ti ka er mind re 
re si stens dri ven de enn bred spek tre de (6), og bør fore trek kes når  
det er mu lig. Jus te ring av an ti bio ti ka be hand ling ett er bak te rie funn 
bi drar til å re du se re bruk av bred spek tre de an ti bio ti ka og kost na - 
der (6, 7). Ved det ak tu el le sy ke hu set jus ter te man ikke an ti bio ti ka -
behand lin gen der det var mu lig. Det be tyr at mik ro bio lo gens ar beid 
med re si stens be stem mel se var for gje ves.

Waags bø og med ar bei de re på pe ker at over dia gnos tikk av pe ni cil-
lin al ler gi bi dro til feil bruk av an ti bio ti ka. I to and re nors ke stu di er 
ble 10 % av pa si en te ne opp fatt et som pe ni cil lin al ler gi ke re (4, 5).  
Den re el le fore koms ten av ana fy lak tis ke re ak sjo ner på penicilliner  
er sann syn lig vis på un der 1 % (8). Som ledd i til tak for å bedre an ti-
bio ti ka bruk bør det også fo ku se res på over dia gnos tikk av pe ni cil lin-
al ler gi (8).

En av for ut set nin ge ne for et vel lyk ket antibiotikastyringsprogram 
er at det fore lig ger opp da ter te ret nings lin jer for an ti bio ti ka bruk. 
Ret nings lin jer skal være et de stil lat av beste mu li ge vi ten ska pe li ge 
evi dens ba sert på re si stens for hold, og skal fun ge re som en be slut-
nings støtt e til å gjø re klo ke valg. Hel se di rek to ra tet har be kla ge lig vis 
ikke opp da tert de na sjo na le ret nings lin je ne for an ti bio ti ka be hand-
ling i sy ke hus på åtte år. I mel lom ti den er det kom met en rek ke 
ran do mi ser te kli nis ke stu di er av van li ge in fek sjo ner som vi ser at 
hvis pa si en ten re spon de rer kli nisk, er kor te re be hand ling ikke dår -
lige re enn lang be hand ling (9). Re sul ta te ne av dis se stu di e ne bør 
im ple men te res i de nye na sjo na le ret nings lin je ne.

I en norsk kva li ta tiv stu die av fak to rer som på vir ker le gers for-
skriv ning av an ti bio ti ka (ikke pub li sert ennå), fant vi at le ger var 
 mo ti vert til å for skri ve an ti bio ti ka ra sjo nelt. Men usik ker het og 
angst for å over se al vor li ge in fek sjo ner, mang len de su per vi sjon og 
høyt ar beids press bi dro til sub op ti mal be hand ling. Fun ne ne i den ne 
stu di en er sann syn lig vis over før ba re til and re nors ke sy ke hus.

Sy ke hus le de re og myn dig he te ne må leg ge bedre til rett e i kam pen 
mot an ti bio ti ka re si stens – og det has ter. Opp da ter te ret nings lin jer 
er ba sis for å for bed re for skriv nin gen. Hvis man fra vi ker ret nings -
linje ne, bør år sa ken do ku men te res i jour na len.

DAG BER ILD
dag.berild@medisin.uio.no
er dr.med., spe sia list i in fek sjons syk dom mer og pro fes sor ved Os lo Met – stor by-
uni ver si te tet. Han er tid li ge re over le ge og le der av antibiotikastyringsprogram-
met ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Se også Kort rapport side 1464
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Mik ro bio lo gens ar beid med re si stens
bestem mel se var for gje ves»

«Hel se di rek to ra tet har be kla ge lig vis ikke 
 oppda tert de na sjo na le ret nings lin je ne for 
 anti bio ti ka be hand ling i sy ke hus på åtte år»



Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml), 
dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml 
oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. -I 
tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller 
tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. 
Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes opp og insulin 
reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, og neste dose injiseres 
på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet 
og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller 
nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist 
engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, 
lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av 
dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge 
tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal 
ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering 
eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-
reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt 
pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. 
Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. 
Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles 
med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke 
utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon 
med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming 
og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av 
semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes 
under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos 
hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt 
er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: 
Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn 
og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-
reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal 
clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke 
glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, 
og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt 
redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. 
Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste 
dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å 
være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke 
brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt 
i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte 
dose av disse legemidlene
Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

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

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon
Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3
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#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

18025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 22.09.2020   14.5322.09.2020   14.53



Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml), 
dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml 
oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. -I 
tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller 
tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. 
Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes opp og insulin 
reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, og neste dose injiseres 
på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet 
og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller 
nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist 
engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, 
lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av 
dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge 
tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal 
ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering 
eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-
reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt 
pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. 
Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. 
Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles 
med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke 
utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon 
med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming 
og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av 
semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes 
under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos 
hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt 
er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: 
Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn 
og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-
reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal 
clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke 
glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, 
og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt 
redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. 
Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste 
dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å 
være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke 
brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt 
i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte 
dose av disse legemidlene
Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

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

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon
Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

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

18025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 22.09.2020   15.0422.09.2020   15.04

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

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

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

18025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 22.09.2020   14.5322.09.2020   14.53
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Hvem har nyt e  
av TIRADS?

Vi tak ker Tan ge rud og med ar bei de re for  
en god over sikts ar tik kel om knu ter i thy re o
i dea (1). Det er på tide at te ma et be ly ses, 
si den de na sjo na le ret nings lin je ne pub li sert 
2017 er mod ne for re vi sjon, og per i dag 
in ne hol der for lite de tal jer om hvor dan 
thyreoideadiagnostikken bør fore gå. Vi 
sy nes ar tik ke len er i god overenstemmelse 
med ar tik ke len vi selv skrev i Kir ur gen 
 de sem ber 2019 (2), men tror det er lurt  
å ny an se re ut a lel sen om at TIRADSklas si 
fika sjo nen bør bru kes (i ar tik ke len om talt 
som TIRAD).

TIRADS er en lo ga rit me be stå en de av et 
set av ul tra lyd egen ska per, ut vik let ute luk
ken de for å hjelpe dia gnos ti ker i å be stem
me om det skal tas cy to lo gisk prø ve el ler 
ikke. Sy ste me ne ba se res på at det er cy to lo gi
sva ret i til legg til knu tens stør rel se som 
ut gjør be slut nings grunn laget for den vi de re 
opp føl ging. På eks pert nivå vil imid ler tid en 
ul tra lyd be døm mel se av knu ter i thy re oi dea 
strekke seg langt ut over det å be døm me et 

ut valg av egen ska per, og man vil ofte være 
i stand til å stil le pre si se dia gno ser. Ul tra lyd
be døm mel sen fra et kom pe tan se sen ter, slik 
Tan ge rud og med ar bei de re re pre sen te rer,  
vil veie tungt i dia gnos tik ken og som be slut
nings grunn lag for opp føl gin gen. Det bør 
der for skil les mel lom vur de rin ger gjort ved 
thyreoideasentre og de som er gjort uten for.

Vi me ner at TIRADS kan være et yp per lig 
verk tøy uten for thyreoideasentre, når ul tra
lyd un der sø kel sen gjø res av le ger uten spiss
kom pe tan se in nen for thyreoideadiagnos
tikk, og da pri mært for om det skal hen vi ses 
til et thyreoideasenter el ler ikke, og ikke  
for om det skal tas cy to lo gisk bi op si el ler  
ei – en be slut ning som med for del kan over
la tes til ul tra lyd spe sia list ved kom pe tan se
sen te ret.

Det fin nes fle re for skjel li ge ver sjo ner av 
TIRADS, med til dels sto re for skjel ler. Sen si ti
vi te ten og spe si fi si te ten til å opp da ge can cer 
er al li ke vel re la tivt lik ved bruk av de uli ke 
sy ste me ne, slik som vist av Kim og med 
arbei der for ri ge må ned (3). En fare ved at 
sy ste met tes tes og va li de res i eks pert sent re 
er at le gen egent lig tar dia gno sen på ren 
gjen kjen nel se, og til pas ser sin TIRADSsco
ring der et er. Gode data på hvor dan klas si fi
ka sjons sy ste met vil fun ge re uten for eks pert
hen der mang ler så vidt vi vet.

VE GARD HEIM LY BRUN
Vegard.heimly.brun@unn.no
er over le ge ved Uni ver si tets sy ke hu set NordNorge 
og før s te ama nu en sis ved UiT – Norges ark tis ke 
uni ver si tet.

OLAV INGE HÅ SKJOLD

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

LIT TE RA TUR
1 Tan ge rud Å, Sig stad E, Fa ger lid KH et al. Knu ter 

i tyreoidea – ut red ning og opp føl ging. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0186.

2 Brun VH, Hå skjold OI. Stan dard for dia gnos tikk  
av knu ter i thy re oi dea. Kir ur gen 2019; 3: 208 – 12. 

3 Kim PH, Suh CH, Baek JH et al. Di ag nos tic Per for
man ce of Four Ult ra sound Risk Strat i fi ca tion 
Systems: A Sys tem at ic Re view and MetaAnal y sis. 
Thy roid 2020; 30: 1159 – 68. 

Å. TAN GE RUD SVA RER
Vi tak ker Ve gard Heim ly Brun og Olav Inge 
Hå skjold for po si ti ve og kon struk ti ve til 
bake mel din ger på vår ar tik kel.

Brun og Hå skjold re flek te rer rundt hvil ke 
be hand le re som bør vur de re knu ter i tyreo
idea et er klas si fi ka sjons sy ste met TIRADS.  
De skri ver at TIRADS er en «lo ga rit me»,  
men vi an tar selv føl ge lig at de me ner en 
al go rit me (alt så en opp skrift). Vi me ner at 
den ne al go rit men er et godt hjel pe mid del 
for le ger som ut fø rer ul tra lyd un der sø kel ser. 
TIRADS gir kla re ret nings lin jer om hvil ke 
knu ter som er be nig ne og hvil ke som tren
ger vi de re ut red ning med finnålscytologi.  
Vi er eni ge i at den er spe si elt nyt ig for  
le ger uten god er fa ring i ul tra lyd av tyreo
idea, men vil også være til hjelp for de mer 
er far ne. Dess uten er det ikke slik at TIRADS 
for hind rer er far ne le ger i å gjø re mer de tal
jer te vur de rin ger og be skri vel ser.

For øv rig bru ker spe sia lis ter (kom pe 
tansesent re) in nen for skjel li ge kreft for mer  
i øken de grad stan dar di ser te rap por te rings
sy ste mer, for eks em pel bryst (BI RADS), pro
sta ta (PIRADS), blæ re (VIRADS).

Takk også for hen vis ning til in ter es sant 
ar tik kel pub li sert i Thy roid juli 2020 et er  
at vår ar tik kel var ak sep tert.

ÅSE TAN GE RUD
aastan@ous-hf.no
er spe sia list i ra dio lo gi og over le ge ved Av de ling  
for ra dio lo gi og nu kle ær me di sin, Oslo uni ver si tets
sy ke hus, Ra di um hos pi ta let.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

«Vi me ner at TIRADS kan være 
et yp per lig verk tøy uten for 
thyreoideasentre, når ul tra lyd
un der sø kel sen gjø res av le ger 
uten spiss kom pe tan se in nen
for thyreoideadiagnostikk»
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In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Rasmussen ML. Nye per spek tiv på selv mords 

forebyg ging. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.20.0708.

2 Too LS, Spital MJ, Bugeja L et al. The as so cia ti on 
be tween men tal dis or ders and suici de: A sys te
mat ic re view and metaanal y sis of re cord link age 
stu dies. J Af ect Dis ord 2019; 259: 302 – 13. 

3 Hel se og om sorgs de par te men tet. Hand lings plan 
for fore byg ging av selv mord 2020 – 2025. Lest 
12.9.2020.

Øns ke om nye 
 perspek tiv er hver ken 
ut da tert el ler kunn
skaps løst

Når man ser hvor tungt skyts som av fy res 
mot Rasmussens le der kom men tar (1)  
om selv mords fore byg ging vir ker det jo 
tryg gest å hol de ho det lavt i ter ren get.  
Men som kli ni ker godt plas sert i ar bei det 
med selv mords nære pa si en ter fø ler jeg 
li ke vel be hov for å kom men te re ut sagn  
fra Meh lum og med ar bei de re om at Tids 
skiftets le der kom men tar er dog ma tisk, 
svakt be grun net, ut da tert og fra kob let 
kunn skaps grunn laget på fel tet (2). Har de 
ord fra sen tra le ak tø rer som hel ler bør 
 sti mu le re til og øns ke vel kom men de bat  

Ster ke på stan der – 
svakt grunn lag

Selv mords fore byg ging er et sen tralt tema 
for alle le ger, og vi tak ker Tids skrif tet for at 
te ma et set es på dags or de nen. Men kunn
ska pen må være opp da tert og forsk nings 
basert, og her svik ter Tids skrif tet. I en le der
ar tik kel (1) fram set er psy ko log Met e Ly berg 
Rasmussen på stan der som må kom men te
res da de ba se rer seg på svik ten de em pi risk 
grunn lag. I ho ved sak er byg ger de på Ras
mussens av hand ling fra 2013 med tit e len: 
«Selv mord hos unge til sy ne la ten de vel fun ge
ren de menn», der hun ana ly ser te kva li ta ti ve 
in ter vju er med et er lat e ved selv mord hos 
10 unge menn. Rasmussen frem set er så sine 
per son li ge teo ri er om år sa ker til selv mor 
dene hos dis se unge men ne ne, teo ri er på 
tvers av kunn skaps grunn laget på fel tet.

Ana ly ser av selv mords pro ses sen hos 
 en kelt per so ner kan gi grunn lag for in ter es
san te hy po te ser. Men byg get på in di rek te 
in for ma sjon om selv mord hos ti per so ner 
som an gi ve lig ikke had de på vis bar psy kisk 
li del se, som ikke had de vært i kon takt med 
hel se ve se net og som ikke tid li ge re had de 
vist sui ci dal at ferd, trek ker Rasmussen vidt
gå en de slut nin ger om år sa ker til selv mord  
i sin al min ne lig het og av fei er de de le ne av 
selv mords fore byg gin gen som tar ut gangs
punkt i sam men hen gen mel lom selv mords
fa re og psy kisk uhel se, godt do ku men tert  
i tall ri ke un der sø kel ser (2).

Rasmussen kri ti se rer selv mords fore byg
ging i Norge for å sat se for mye på be hand
ling, en kri tikk som opp le ves som dog ma
tisk og uny an sert. Hun tar feil i sin be skri 

velse av norsk selv mords fore byg ging. I vir ke
lig he ten fav ner den bredt og om fat er til tak 
på en rek ke are na er også uten for hel se ve se
net for di selv mord gan ske rik tig ikke bare 
hand ler om psy kisk uhel se og ikke kan 
fo re byg ges ved hel se tje nes te til tak ale ne. 
Eks em pel vis har fol ke opp lys ning all tid vært 
vik tig. I re gje rin gens nye hand lings plan mot 
selv mord (3) sig na li se res at fol ke opp lys ning 
skal styr kes.

Da er det for stem men de å lese Rasmus
sens: «De et er lat e ga ut rykk for at fag per
so ner som re gel un der stre ker sam men hen
gen mel lom selv mord og psy kisk li del se  
når de ut a ler seg i me dia, og at den ne «an ta
gel sen om at selv mord skyl des psy kisk syk
dom» had de vært til hin der for å av dek ke 
selv mords fa re i pe ri oden før selv mor det» (1). 
Det e er Rasmussens per son li ge tolk ning av 
in ter vju ene med de et er lat e som hun også 
gjør til sit eget bud skap; hun trek ker fag
folk til an svar for å ha økt fa ren for selv mord 
ved å ut a le seg i me dia om sam men hen gen 
mel lom selv mord og psy kisk li del se. En drøy 
på stand og et drøyt le der bud skap fra Tids
skrif tet.

Vi hå per Tids skrif tet fort set er fo ku set  
på selv mords fore byg ging. Men det kan  
ikke være fra kob let kunn skaps grunn laget 
på fel tet.

LARS MEH LUM
lars.mehlum@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Institut for kli nisk me di sin, 
 Uni ver si te tet i Oslo og sen ter le der ved Na sjo nalt 
sen ter for selv mords forsk ning og fore byg ging.

«Rasmussen kri ti se rer selv
mords fore byg ging i Norge for 
å sat se for mye på be hand ling, 
en kri tikk som opp le ves som 
dog ma tisk og uny an sert»
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De tra di sjo nel le «an ti epi lep ti ka» er rik tig
nok ikke fak tisk antiepileptogene le ge mid
ler. Fins det så ny ere le ge mid ler som er 
syk doms mo di fi se ren de epi lep si me di si ner? 
Kan skje er det e til fel let for en kel te sjeld ne 
til stan der, som be hand ling med mTORhem
me ren everolimus ved tu be røs skle ro se (2). 
Skal så den ne le ge mid del grup pen om ta les 
som «an ti epi lep ti ka»?

Et er vårt skjønn kan nye be teg nel ser for 
symp to ma tisk og syk doms mo di fi se ren de 
be hand ling ved epi lep si, til en stor del si de
stil les med be greps bru ken ved mul tip pel 
skle ro se. Her bru kes gjer ne be teg nel sen 
«syk doms mo di fi se ren de» (el ler «im mun 
modu le ren de») MSme di si ner (3). Vi fore slår 
på sam me måte at «an falls fore byg gen de 
epi lep si me di si ner» av lø ser «an ti epi lep ti ka». 
Det and re led det, «epi lep si me di sin», me ner 
vi vil for stås li ke fram som en me di sin som 
bru kes ved epi lep si, og at det ikke vi ser til 
virk nings me ka nis men. På sam me tid be re
der man grun nen for god ter mi no lo gi ved 
en fram ti dig re vo lu sjon in nen epi lep si 
behand lin gen. Be teg nel sen «syk doms mo di
fi se ren de epi lep si me di si ner» kan bli be gre
pet som om ta ler de fak tisk antiepileptogene 
le ge mid le ne.

SVER RE MY REN-SVEL STAD
s@myren-svelstad.no
er lege ved St. Olavs hos pi tal og sti pen diat ved Nor
ges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.

ROAR FJÆR

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

LIT TE RA TUR
1 Nak ken KO, Sæt re E. An falls fore byg gen de le ge

mid ler, ikke an ti epi lep ti ka. Tidsskr Nor Legeforen 
2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0536.

2 Jozwiak S, Kotulska K, Wong M et al. Mod i fying 
ge net ic epilepsies  Results from stu dies on tube
rous sclerosis com plex. Neuropharmacology 2020; 
166: 107908. 

3 nevroNEL. . Lest 9.9.2020.

på et felt hvor få fø ler at man har kom met  
i mål.

Jeg les te inn leg get fra Rasmussen som  
en helt be ti me lig på pek ning av at vi tren ger 
et bre de re per spek tiv på selv mords fore byg
ging enn den me di sins ke mo del len som har 
vekt lagt psy kisk li del se som den mest sen
tra le ri si ko fak to ren. Det er hun ikke ale ne 
om å mene, noe en ny lig gjen nom gang  
i psy ko log tids skrif tet gjør godt rede for (3). 
Rasmussen av fei er ikke at psy kisk li del se 
kan være vik tig å opp da ge og be hand le slik 
hun be skyl des for, men min ner om at det e 
fo ku set kan gå på be kost ning av and re vik
tige per spek tiv.

Der som vi leg ger Meh lum og med ar bei 
dere sin egen re fe ran se til grunn, vi ser en 
ny lig me ta ana ly se fra Too m.fl. at den popu
lasjonsatribuerte ri si ko en av psy kisk li del se 
for selv mord er 21 % (4). Det e ba sert på re gis
ter stu di er som tro lig un der vur de rer ri si ko en 
noe. Like fullt er det e kunn skap som gir  
god støt e til Rasmussens vekt leg ging av at 
and re fak to rer enn psy kisk li del se kan ha 
stor be tyd ning når men nes ker tar sit eget 
liv. Too gjør i sin gjen nom gang rede for at 

tid li ge re opp sum me rin ger kan ha over vur
dert hvor stor rol le psy kisk li del se spil ler 
som ri si ko fak tor. Da er det over ras ken de  
å lese at Meh lum og med ar bei de re ka rak te 
rise rer Tids skrif tets le der som ut da tert.

TROND VEL KEN
velt@siv.no
er spe sia list i psy kia tri og barne og ung doms psy
kia tri og av de lings over le ge ved BUPA, Sy ke hu set  
i Vestfold.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Rasmussen ML. Nye per spek tiv på selv mords

forebyg ging. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.20.0708.

2 Meh lum L, Wal by F, Johannessen JO et al. Ster ke 
på stan der  svakt grunn lag. Tidsskr Nor Legeforen. 
Lest 16.09.2020.

3 Hal vor sen P. Split et i sy net på selv mords fore byg
ging. Tidsskrift for Norsk Psy ko log for en ing.  Lest 
16.09.2020.

4 Too LS, Spital MJ, Bugeja L et al. The be tween 
men tal dis or ders and suici de: A sys tem at ic  
re view and metaanal y sis of re cord link age 
stu dies. J Af ect Dis ord 2019; 259: 302 – 13. 

Vi fore slår «an falls   
fore byg gen de 
 epilepsi me di sin»

Våre kol le g er Nak ken og Sæt re tar opp en 
vik tig dis ku sjon om pre sis be greps bruk  
i epileptologien. De vi ser til at ter men 
«antiseizure med i cine» (ASM) i øken de  
grad er stat er «antiepileptic drug» (AED)  
i eng elsk språk lig ter mi no lo gi. De fore slår 
«an falls fore byg gen de le ge mid del» som 
norsk over set el se (1). Vi syns det e be gre pet 
blir lit upre sist, si den det ikke sier noe om 
hvil ken type an fall som fo re byg ges. Vi fore
slår i ste det «an falls fore byg gen de epi lep si
me di sin» som norsk be teg nel se.

Nak ken og Sæt re me ner at inn hol det  
i be gre pet «an fall» vil for stås i «en ar tik kel 
om epi lep si» ut fra kon teks ten, alt så at le ge
mid de let fo re byg ger epi lep tis ke og ikke 
eks em pel vis migrenøse an fall. I den kli nis ke 
hver da gen vil det imid ler tid kun ne opp stå 
for vir ring. På eng elsk snak ker vi om et epi
lep tisk «sei zure», mens det he ter et migre
nøst «at ack». På norsk om ta les beg ge de ler 
som an fall. Vi kjen ner hel ler ikke til at «sei
zure» på eng elsk blir brukt om an net enn 
epi lep tis ke an fall, slik at be gre pet «antisei
zure med i cine» vi ser ty de lig til ba ke til syk
doms til stan den. Det vi i dag om ta ler som 
«an ti epi lep ti ka», bru kes dess uten som 
 be hand ling både mot epi lep si og mig re ne; 
en kel te pa si en ter har så gar beg ge til stan 
dene. Vi me ner at det er vik tig at man kan 
bru ke de sam me be gre pe ne i forsk ning  
og kli nisk virk som het, og at be gre pe ne bør 
være minst mu lig av hen gig av kon tekst.

«De tra di sjo nel le ‘an ti epi lep
ti ka’ er rik tig nok ikke fak tisk 
antiepileptogene le ge mid ler»

«Rasmussen av fei er ikke  
at psy kisk li del se kan være  
vik tig å opp da ge og be hand le 
slik hun be skyl des for, men 
min ner om at det te fo ku set 
kan gå på be kost ning av and re 
vik tige per spek tiv»
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for alt for tung vint i bruk, både skrift lig og 
munt lig. Selv om vårt for slag om an falls fore
byg gen de le ge mid ler ikke er helt op ti malt, 
me ner vi det li ke vel er bedre enn My ren
Svel stad og Fjærs for slag.

Everolimus an ser vi ikke å høre inn un der 
an falls fore byg gen de le ge mid ler. Det er 
pri  mært et antitu mor pre pa rat.

KARL O. NAK KEN
karln@ous-hf.no
er pen sjo nert nev ro log.

ERIK SÆT RE

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

LIT TE RA TUR
1 Nak ken KO, Sæt re E. An falls fore byg gen de le ge

mid ler, ikke an ti epi lep ti ka. Tidsskr Nor Legeforen 
2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0536.

er for upre sist i fag li ge fora. Me di si ner er et 
vidt fav nen de og uspe si fikt be grep og bru kes 
blant an net også om na tur pre pa ra ter. Om 
sko le me di sins ke far ma ka me ner vi be teg nel
sen le ge mid ler bør bru kes.

Da man i den in ter na sjo na le epi lep si or ga
ni sa sjo nen ILAE ble eni ge om å kvit e seg 
med den ukor rek te be teg nel sen «antiepilep
tic drug» (AED), øns ket man opp rin ne lig 
å byt e til «antiseizure drug» (ASD). Man 
kom imid ler tid fort over vær med at ASD 
kun ne for veks les med den godt inn ar bei 
dede for kor tel sen for «au tism spec ter dis 
order». Man valg te der for «antiseizure med i
cine» (ASM). I Norge tren ger vi ikke være 
bun det av det e.

Vi kan være eni ge i at an fall på norsk er  
et be grep som kan skje fav ner noe vi de re  
enn det eng els ke «sei zure». For å få frem at 
det er epi lep tis ke an fall det drei er seg om, 
var vi inne på å fore slå le ge mid ler som fo re
byg ger epi lep tis ke an fall. Det blir imid ler tid 

KO. NAK KEN OG E. SÆT RE SVA RER
Vi tak ker kol le g ene My renSvel stad og Fjær 
for in ter es san te be trakt nin ger rundt vårt 
for slag til en ny og mer pre sis be teg nel se  
på le ge mid del grup pen som bru kes ved 
epi lep si, og som len ge har vært kalt an ti 
epilep ti ka (1). All de bat om vår be greps bruk 
hil ses vel kom men.

Av og til er det van ske lig å finne gode 
nors ke fag ter mer. De bør være pre si se, dek
ken de, og ikke minst let an ven de li ge. Det 
siste gjør at man tid vis må inn gå kom pro
mis ser.

My renSvel stad og Fjærs for slag om at det 
eng els ke «antiseizure med i cine» på norsk 
bør hete an falls fore byg gen de epi lep si me di
sin, kan nok ved før s te øye kast vir ke til ta 
lende. Men et er vårt skjønn er be teg nel sen 
epi lep si me di sin uhel dig. Det e be gre pet kan 
nok pas se re i munt li ge el ler po pu lær vi ten
ska pe li ge sam men hen ger, men vi me ner det 
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Indikasjon: Røykeavvenning hos voksne.3

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

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

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

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

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

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

Sist endret: 09.07.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.11.2019
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Me di sinsk ko ding til be svær

Pre sis ko ding av syk doms dia
gno ser er vik tig for god kva li tet  
i hel se tje nes te ne. Ko dings kva li
te ten for pri mær bi ny re bark svikt 
er for svak, noe som sann syn lig
vis ikke er unikt for den ne dia
gno sen. Ko de prak sis bør end res 
og pro fe sjo na li se res.

Me di sinsk ko ding skal sik re en ty dig de fi ni
sjon av syk dom, symp tom og pro se dy re. 
Ko din gen ut gjør grunn laget for over sikt 
over syk doms til stan der, over våk ning av 
va ria sjon i syk doms til stan der over tid, døds
år saks sta tis tikk og virk som hets data. Me di
sinsk ko ding be nyt es også in di rek te som 
grunn lag for ak ti vi tets ba sert fi nan si e ring  
av spe sia list hel se tje nes ten (1).

Me di sins ke kva li tets re gist re sam ler in for
ma sjon om ut red ning, be hand ling og opp
føl ging av pa si en ter in nen for de fi ner te 
syk doms grup per. Ho ved må le ne til kva li tets
re gist re ne er å øke be hand lings kva li tet og  
å mins ke uøns ket va ria sjon i be hand lings til
bud og kva li tet. Per au gust 2020 fin nes det 
51 me di sins ke kva li tets re gist re med na sjo nal 
sta tus (2).

Dia gno se ko der inn rap por te res sen tralt til 
Norsk pa si ent re gis ter (NPR). De fles te na sjo
na le kva li tets re gist re bru ker NPRdata for 
be reg ning av egen dek nings grad ved å se på 
an del av pa si en ter med spe si fik ke syk doms
dia gno ser el ler pro se dy rer som er in klu dert 
i kva li tets re gis te ret. Na sjo na le kva li tets re
gist re er på lagt å ut fø re dekningsgradsana
lyser hvert an net år. Re gis ter for or gan spe si
fik ke au to im mu ne syk dom mer (ROAS) er et 
na sjo nalt kva li tets re gis ter som in klu de rer 
pa si en ter med pri mær bi ny re bark svikt 
(Addisons syk dom) og svikt i fle re hor mon
pro du se ren de or ga ner (polyendokrin svikt).

Feil ko ding og over rap por te ring
I pe ri oden 2016 – 17 fikk ROAS ut ført dek
ningsgradsanalyse for pa si ent grup pen med 
pri mær bi ny re bark svikt (ICD10kode E27.1, 
pri mær binyrebarkinsuffisiens) i regi av 
Na sjo nal tje nes te for va li de ring og deknings
gradsanalyser (3). Alle pa si en ter med dia
gno se ko de E27.1 inn rap por tert til NPR  
i pe ri oden 2008 – 14, som en ten hoved el ler 
bi dia gno se, ble in klu dert i ana ly sen. Dek
nings grad ble be reg net både på na sjo nalt 
nivå og for det en kel te hel se fo re tak. For me
len som ble be nyt et for be reg ning av dek
nings grad i ROAS, var:

Dek nings grad ROAS = 
 

Na sjo nal dek nings grad ble i de inn le den de 
ana ly se ne be reg net til 37 %, en dek ning som 
var be ty de lig la ve re enn for ven tet. I alt 
953 pa si en ter med ICD10kode E27.1 var 
re gist rert i NPR, men ikke i ROAS (4, 5). Vi  
i ROAS vur der te at re sul ta tet ikke kun ne 
stem me, og tok der for ini tia tiv til en lo kal 
va li de ring av ICD10kode E27.1 for Hel se 
Bergen i sam råd med Hel se di rek to ra tet. 
Hel se Bergen fikk da til gang til fød sels num
re for pa si en ter med ICD10kode E27.1 som 
kun var re gist rert i NPR. I va li de rin gen ble 
kode E27.1 sam men lig net med dia gno se  
i jour na len. Hos de 115 pa si en te ne ved Hel se 
Bergen som kun var re gist rert i NPR, fant vi 
føl gen de (5): 17 (14,8 %) var kor rekt ko det 
med E27.1, 88 (76,5 %) var feil ko det med E27.1, 
mens det for 10 per so ner (8,7 %) ikke var 
mu lig å vur de re om E27.1 var kor rekt dia  
gno se.

Dis se fun ne ne ga mis tan ke om at feil  
ko ding ved sy ke hu se ne og på føl gen de 
 over rap por te ring til NPR sann syn lig vis var 
 ut bredt også ved lan dets øv ri ge hel se fo re tak. 
En lands om fat en de kode va li de ring av to talt 
856 pa si en ter med kode E27.1 som kun var 
re gist rert i NPR, men ikke i ROAS, ble så ut ført 
av de lo ka le re gis ter an svar li ge le ge ne. På 
na sjo nalt nivå fant vi føl gen de (4, 5): 328 per
so ner (38,3 %) var kor rekt ko det med E27.1,  
512 (59,8 %) var feil ko det med E27.1, mens det 
for 16 per so ner (1,9 %) ikke var  mu lig å vur de
re om E27.1 var kor rekt dia gno se.

Va li de rin gen av ICD10kode E27.1 vis te 
der med at ho ved an de len av pa si en te ne som 
kun var re gist rert i NPR, var feil ko det, men 
med sto re va ria sjo ner mel lom hel se fo re  

ta ke ne. Den en de li ge na sjo na le dek nings
gra den for ROAS ble et er kode va li de ring 
be reg net til 61 % (4, 5).

Er dår lig ko de prak sis unikt for ROAS? En 
til sva ren de kode va li de ring ut ført for per so
ner med ICD10kode G80 (ce re bral pa re se) 
inn rap por tert til NPR, men ikke til Ce re bral 
pa re sere gis te ret i Norge (CPRN), vis te at 39 % 
av per so ne ne som kun var re gist rert i NPR, 
had de feil dia gno se ko de (6). Det er grunn til 
å tro at høy grad av ukor rekt dia gno se ko
ding også gjel der for en rek ke and re syk
dom mer.

Hva må gjø res?
Van li ge år sa ker til ukor rekt el ler upre sis 
ko ding av ICD10kode E27.1 var at pa si en ter 
med hy po fy se svikt (E23.0), le ge mid del ut løst 
bi ny re bark svikt (E27.3), adrenogenitale 
for styr rel ser (E25) el ler bi ny re bark svikt et er 
kir ur gi (E89.6) var ko det som pri mær bi ny re 
bark svikt (5). En an nen van lig feil var at E27.1 

ble brukt i til fel ler der pa si en ten var un der 
ut red ning for mu lig bi ny re bark svikt, men 
der dia gno sen ble av kref tet. Noen av de lin
ger har så gar som prak sis å kon se kvent kode 
for bi ny re bark svikt un der ut red ning. Un der 
ut red ning bør bruk av symp tom dia gno se 
frem for syk doms dia gno se av mis tenkt til
stand til stre bes. In ter es se kon flik ten mel lom 
øko no mi og kode kva li tet kan lø ses ved bruk 
av pro se dy re ko der som gjen spei ler res surs
bru ken un der ut red ning. Kor rekt dia gno se
ko de kan re gist re res når re sul ta te ne av 
un der sø kel se ne fore lig ger. Stør re fo kus på 
opp læ ring i dia gno se ko ding og kon troll på 
av de lings ni vå kan bedre pre si sjo nen. I land 
hvor den me di sins ke ko din gen ut fø res av 
pro fe sjo nel le ko de re, opp når man rik tig 
dia gno se ko de i 90 – 95 % av til fel le ne, mens 
det til sva ren de tal let er rundt 65 – 75 % i land 
hvor le ge ne selv ko der, slik som i Norge og 
and re land i Nor den (7). Det e til si er at ko
ding ut ført av per so nell som har ko ding 
som sin ho ved opp ga ve, og som er ut dan net 
in nen fel tet, gir et bedre grunn lag for virk

«Va li de rin gen vis te at ho ved
an de len av pa si en te ne som 
kun var re gist rert i Norsk  
pa si ent re gis ter, var feil ko det»

«I land hvor den me di sins ke 
ko din gen ut fø res av pro fe
sjo nel le ko de re, opp når man 
rik tig dia gno se ko de i 90 – 95 % 
av til fel le ne»
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som hets sty ring, syk doms over vå king og 
forsk ning. Vår er fa ring med bruk av ICD
10kode E27.1 un der stre ker vik tig he ten av 
nøy ak tig, kor rekt me di sinsk ko ding og av  
at syk doms ko der ikke skal bru kes ved mis
tan ke om til stand.

Re gis ter an svar li ge ROAS-le ger som del tok i kode va li de-
ring i 2016 – 17: Siri Carlsen, Aleksandra Debowska, Jan 
Ber til Eg ges bø, Chris ti an Foss um, Kris ti an J. Foug ner, Thor 
Haug, Syn nø ve E. Hol te, Geir Høl le land, Nevena Jo va no vic, 
Elin Kors gaard, Kris ti an Løv ås, Bjar ne Mel la, Pe tya Milova, 
Ragn hild Munt he-Kaas, Bjørn G. Ned re bø, Ing rid Ner mo-

en, Mar the Rens vik, Mor ten Sund nes, Anders Sva re, Jo han 
Svart berg, Sol veig Sæta, Dag-Ei rik Sør mo, Rolf Whit field  
og Dag finn Aar skog.

Mot at 19.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.8.2020, 
 godkjent 31.8.2020.

MA RI AN NE AAR DAL GRYTAAS
marianne.grytaas@helse-bergen.no
er over le ge ved Seksjon for hormonsjukdommar  
og Re gis ter for or gan spe si fik ke au to im mu ne 
syk dom mer (ROAS) ved Hau ke land uni ver si tets
sju ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LARS BREIVIK
er over in gen iør ved Uni ver si te tet i Bergen og 
forsk nings sek re tær i Re gis ter for or gan spe si fik ke 
au to im mu ne syk dom mer (ROAS) ved Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANDERS PALM STRØM JØR GEN SEN
er over le ge ved Sek sjon for spe sia li sert en do kri no
logi ved Oslo uni ver si tets sy ke hus (OUS), Riks hos pi
ta let, og er an sat som OUSre pre sen tant i Re gis ter 
for or gan spe si fik ke au to im mu ne syk dom mer (ROAS).
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TRI NE ELI SA BETH FIN NES
er sek sjons over le ge ved En do kri no lo gisk sek sjon 
ved Sy ke hu set Inn lan det, Sy ke hu set i Ha mar. Hun 
er der også lo kal re gis ter an svar lig lege for Re gis ter 
for or gan spe si fik ke au to im mu ne syk dom mer 
(ROAS).
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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er se ni or råd gi ver i Av de ling hel se re gist re i Hel se
di rek to ra tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

RO BERT WIIK
er se ni or råd gi ver og ho ved an svar lig for Na sjo nal 
tje nes te for va li de ring og dekningsgradsanalyser  
i Av de ling hel se re gist re i Hel se di rek to ra tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KNUT IVAR JOHANSEN
er sek sjons sjef i Av de ling hel se re gist re i Hel se direk
to ra tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EY STEIN SVER RE HU SE BYE
er pro fes sor ved Kli nisk in sti tut 2 ved Uni ver si te tet 
i Bergen og over le ge ved Seksjon for hormonsjuk
dommar ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus.  
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TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 500 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Naproksen 500 mg, esomeprazol 20 mg (som magnesiumtrihydrat). 
Indikasjoner: Symptomatisk behandling hos voksne med osteoartritt, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt, hos pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår 
og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser med naproksen eller andre NSAID 
ikke antas å være tilstrekkelig. 
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Forsiktighetsregler: For fullstendig informasjon, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.4. Pasienter på langvarig behandling (spesielt >1 år) bør overvåkes regelmessig. Naproksen 
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av pasienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). 
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Seponering av NSAID fører vanligvis til bedring til samme tilstand som før behandlingen startet. 
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Eksisterende astma: Kryssreaktivitet inkl. bronkospasme er rapportert mellom ASA og andre NSAID, og Vimovo må derfor ikke administreres til pasienter med ASA-sensitiv 
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1 år. Ved langtidsbehandling eller samtidig bruk av digoksin eller legemidler som forårsaker hypomagnesemi (f.eks. diuretika), bør det vurderes å måle magnesiumnivåer 
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håndledd- og ryggradsbrudd, primært hos eldre eller ved andre kjente risikofaktorer. 
Interaksjoner: For fullstendig informasjon, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.5. 
Graviditet og fertilitet: Vimovo skal ikke gis til kvinner som prøver å bli gravide, eller er i 1. og 2. trimester, med mindre potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko 
for fosteret. Behandlingens varighet bør være så kort som mulig. Vimovo er kontraindisert under 3. trimester av svangerskapet. 
Amming: Vimovo må ikke brukes under amming. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, magesår/duodenalsår (som påvist ved rutinemessig endoskopi), 
oppkast, øsofagitt. Generelle: Ødem. Hud: Hudutslett. Kar: Hypertensjon. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet. For 
oversikt over mindre vanlige og sjeldne bivirkninger, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.8. 
Pakninger og priser: 60 stk. (boks) kr 243,70. 
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddsartrose. Revmatoid artritt. Ankyloserende spondylitt. Kroniske, sterke smerter med betydelig 
redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å 
utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser med naproksen 
eller andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig. Vilkår: 111: Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, 
vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak. 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
Innehaver av markedsføringstillatelsen: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige. 
SPC kan fås gratis hos Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. Telefon 22 99 60 54. 
Oppdatert 28.08.2020, basert på SPC godkjent av SLV/EMA 02.07.2020.M
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Kombinerer den anti-inflammatoriske 
effekten til ett NSAID (naproksen) med en 

gastrobeskyttende PPI (esomeprazol)2-4  
for symptomatisk behandling hos  

voksne med OA, RA og AS1

OA – osteoartritt, RA – revmatoid artritt,  
AS – ankyloserende spondylitt, 

PPI – protonpumpehemmer

Vimovo® (naproksen/esomeprazolmagnesiumtrihydrat) indikasjon: 

Vimovo® er indisert for symptomatisk behandling hos voksne med osteoartritt, 
revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt, hos pasienter med risiko for å 
utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide 
anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser 
med naproksen eller andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig1

Vimovo®  
– kombinerer smertelindring og beskyttelse

 1,2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 02. 07. 2020): Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller substituert benzimidazol. Historie med astma, 
elveblest eller allergiske reaksjoner indusert av NSAID. Svangerskapets 3. trimester. Alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Alvorlig hjertesvikt. Aktivt magesår. GI blødning, cerebrovaskulær 
blødning eller andre blødningssykdommer. Skal ikke brukes sammen med atazanavir og nelfinavir. Forsiktighetsregler: Pasienter på langvarig behandling (spesielt >1 år) bør overvåkes regelmessig. 
Bivirkninger: Svært vanlige: Dyspepsi. Vanlige: Abdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, magesår/duodenalsår, oppkast, øsofagitt. Ødem. Hudutslett. Hypertensjon. 
Artralgi. Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet. Administrering: Bør tas minst 30 minutter før mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, tygges eller knuses.

1. Vimovo® SPC 02.07.2020 (avsnitt 4.1) 2. Vimovo® SPC 02.07.2020 (avsnitt 5.1) 3. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG et al. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers 
in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazolmagnesiumtrihydrat) vs. enteric-coated naproxen alone. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32{3):401-413. 4. Moore RA, Derry S. Simon LS 
et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, gastroprotection, and benefit-risk. Pain Pract. 2014;14(4):378-395. M
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VIMOVO® 

TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 500 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Naproksen 500 mg, esomeprazol 20 mg (som magnesiumtrihydrat). 
Indikasjoner: Symptomatisk behandling hos voksne med osteoartritt, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt, hos pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår 
og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser med naproksen eller andre NSAID 
ikke antas å være tilstrekkelig. 
Dosering: Voksne: 1 tablett (500 mg/20 mg) 2 ganger daglig. Vimovo skal ikke brukes til hurtig innsettende smertelindring av akutte smertetilstander (som tannverk), som 
følge av forsinket frisetting av naproksen. Anfall av osteoartritt, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt kan imidlertid behandles med Vimovo. Hvis total dagsdose 
(500 mg 2 ganger daglig) ikke anses som tilstrekkelig, bør alternativ behandling med lavere naproksenstyrke eller andre NSAID som enkeltkomponenter benyttes. Behovet 
for fortsatt gastrobeskyttende behandling skal også vurderes på nytt. Bivirkninger av naproksen kan minimeres ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid. Hos 
pasienter som ikke tidligere har vært behandlet med NSAID, bør lavere daglig dose av naproksen eller andre NSAID vurderes. 
Spesielle pasientgrupper: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon, og lever/nyre-funksjonen må monitoreres nøye. Barn (<18 
år): Anbefales ikke pga. manglende data. Eldre (>65 år): Eldre har økt risiko for alvorlige bivirkninger. 
Administrering: Bør tas minst 30 minutter før mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, tygges eller knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller substituert benzimidazol. Historie med astma, elveblest eller allergiske reaksjoner indusert av acetylsalisylsyre 
eller andre NSAID. Svangerskapets 3. trimester. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (f.eks. Child-Pugh C). Alvorlig hjertesvikt. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). 
Aktivt magesår. Gastrointestinal blødning, cerebrovaskulær blødning eller andre blødningssykdommer. Skal ikke brukes sammen med atazanavir og nelfinavir. 
Forsiktighetsregler: For fullstendig informasjon, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.4. Pasienter på langvarig behandling (spesielt >1 år) bør overvåkes regelmessig. Naproksen 
bør kun brukes etter nøye avveining av fordeler/risiko ved induserbar porfyri, systemisk lupus erythematosus og blandet bindevevssykdom. 
Gastrointestinale effekter: Risikofaktorer for utvikling av NSAID-relaterte gastrointestinale komplikasjoner inkluderer høy alder, samtidig bruk av antikoagulantia, 
kortikosteroider, andre NSAID, inkl. lavdose ASA, svekkende kardiovaskulær sykdom, Helicobacter pylori-infeksjon og anamnese med gastrisk sår og/eller duodenalsår og 
blødning i øvre mage-tarmkanal. Gastrointestinal blødning, sår eller perforasjon, som kan være fatale, er rapportert for NSAID, når som helst under behandlingen, med eller 
uten varselsymptomer eller tidligere anamnese med alvorlige gastrointestinale hendelser. Risikoen for gastrointestinal blødning, sår eller perforasjon øker med økende 
NSAID-doser hos pasienter med sår i anamnesen, spesielt hvis komplisert med hemoragi eller perforasjon og hos eldre. Kombinasjonsbehandling med beskyttende midler 
bør vurderes for slike pasienter, og også for pasienter som trenger samtidig behandling med lavdose ASA eller andre legemidler som øker risikoen for gastrointestinale 
komplikasjoner. Pasienter med tidligere gastrointestinal toksisitet, spesielt eldre, bør melde fra om ev. uvanlige magesymptomer (spesielt gastrointestinal blødning), 
særlig i begynnelsen av behandlingen. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan øke risikoen for sår eller blødning, f.eks. orale kortikosteroider, 
antikoagulantia som warfarin, SSRI eller blodplatehemmere som ASA. NSAID skal gis med forsiktighet til pasienter med tidligere gastrointestinale sykdommer (ulcerøs kolitt, 
Crohns sykdom), da disse sykdommene kan forverres. Ved ev. alarmsymptomer (f.eks. signifikant uventet vekttap, stadige brekninger/oppkast, dysfagi, hematemese eller 
melena) og hvis gastrisk sår mistenkes eller er påvist, skal malignitet utelukkes, da behandling med esomeprazol kan maskere symptomene og forsinke diagnosen. Dyspepsi 
kan fortsatt forekomme til tross for innholdet av esomeprazol. Behandling med protonpumpehemmere kan føre til svak økning i risiko for gastrointestinale infeksjoner som 
Salmonella og Campylobacter. 
Kardiovaskulære og cerebrovaskulære effekter: Tilstrekkelig monitorering og rådgivning er påkrevd ved hypertensjon og/eller mild til moderat kongestiv hjertesvikt i 
anamnesen, da væskeretensjon og ødemer er rapportert i forbindelse med NSAID. Enkelte typer NSAID (spesielt ved høye doser og langvarig behandling) kan være forbundet 
med en liten økning i risikoen for arterielle trombotiske hendelser (f.eks. hjerteinfarkt eller slag). Bruk av naproksen (1000 mg daglig) er forbundet med en lavere risiko, men 
en liten risiko kan likevel ikke utelukkes. Pasienter med ukontrollert hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriell sykdom og/eller 
cerebrovaskulær sykdom skal bare behandles med naproksen etter grundige overveielser. Samme type avveininger bør også foretas før man starter langvarig behandling 
av pasienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). 
Renale effekter: Langvarig bruk av NSAID kan føre til renal papillær nekrose og annen nyreskade. Renal toksisitet er også observert hos pasienter der renale prostaglandiner 
har en kompenserende rolle i vedlikehold av renal perfusjon. Hos slike pasienter kan NSAID føre til doseavhengig reduksjon i prostaglandinproduksjonen og sekundært 
i blodgjennomstrømningen i nyrene, noe som kan fremkalle åpenbar renal dekompensasjon. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, hypovolemi, hjertesvikt, nedsatt 
leverfunksjon, saltdeplesjon, pasienter som behandles med diuretika og ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister og eldre, har størst risiko for denne reaksjonen. 
Seponering av NSAID fører vanligvis til bedring til samme tilstand som før behandlingen startet. 
Nedsatt nyrefunksjon: Naproksen må brukes med stor forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, og monitorering av serumkreatinin og/eller ClCR anbefales hos slike pasienter. 
Hemodialyse reduserer ikke plasmakonsentrasjonen av naproksen, pga. høy proteinbindingsgrad. Visse pasienter må få nyrefunksjonen vurdert før og under behandlingen, 
spesielt pasienter med svekket blodgjennomstrømning i nyrene pga. ekstracellulær volumdeplesjon, levercirrhose, natriumrestriksjon, kongestiv hjertesvikt og eksisterende 
nyresykdom. Enkelte eldre som man kan forvente svekket nyrefunksjon hos, samt pasienter som bruker diuretika, ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister kan 
også falle inn under denne kategorien. En reduksjon i daglig dosering må vurderes for å unngå risikoen for økt akkumulering av naproksenmetabolitter hos slike pasienter. 
Hematologiske effekter: Pasienter som har koagulasjonssykdommer eller som får legemiddelbehandling som påvirker hemostasen, bør overvåkes nøye under 
naproksenbehandling. Pasienter med høy risiko for blødning og pasienter som får antikoagulasjonsbehandling (f.eks. dikumarolderivater), kan ha økt blødningsrisiko dersom 
de samtidig gis naproksen. Preparatet skal seponeres ved aktiv og klinisk signifikant blødning, uavhengig av blødningskilde. 
Dermatologiske effekter: Svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal 
nekrolyse i forbindelse med bruk av NSAID. 
Eksisterende astma: Kryssreaktivitet inkl. bronkospasme er rapportert mellom ASA og andre NSAID, og Vimovo må derfor ikke administreres til pasienter med ASA-sensitiv 
astma og må brukes med forsiktighet ved eksisterende astma. 
Eldre: Eldre har økt bivirkningsfrekvens, spesielt gastrointestinale blødninger og perforasjoner, som kan være fatale. Esomeprazol reduserer forekomsten av sår hos eldre. 
Hypomagnesemi: Alvorlig hypomagnesemi er rapportert hos pasienter behandlet med protonpumpehemmer, som esomeprazol, i minst 3 måneder og i de fleste tilfeller i 
1 år. Ved langtidsbehandling eller samtidig bruk av digoksin eller legemidler som forårsaker hypomagnesemi (f.eks. diuretika), bør det vurderes å måle magnesiumnivåer 
før oppstart og periodisk under behandlingen. Benbrudd: Protonpumpehemmere, spesielt ved bruk i høye doser over lang tid (>1 år), kan gi en liten økning i risiko for hofte-, 
håndledd- og ryggradsbrudd, primært hos eldre eller ved andre kjente risikofaktorer. 
Interaksjoner: For fullstendig informasjon, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.5. 
Graviditet og fertilitet: Vimovo skal ikke gis til kvinner som prøver å bli gravide, eller er i 1. og 2. trimester, med mindre potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko 
for fosteret. Behandlingens varighet bør være så kort som mulig. Vimovo er kontraindisert under 3. trimester av svangerskapet. 
Amming: Vimovo må ikke brukes under amming. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, magesår/duodenalsår (som påvist ved rutinemessig endoskopi), 
oppkast, øsofagitt. Generelle: Ødem. Hud: Hudutslett. Kar: Hypertensjon. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet. For 
oversikt over mindre vanlige og sjeldne bivirkninger, se preparatomtalen (SPC) avsnitt 4.8. 
Pakninger og priser: 60 stk. (boks) kr 243,70. 
Refusjonsberettiget bruk: Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddsartrose. Revmatoid artritt. Ankyloserende spondylitt. Kroniske, sterke smerter med betydelig 
redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Kun til pasienter med risiko for å 
utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser med naproksen 
eller andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig. Vilkår: 111: Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, 
vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak. 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
Innehaver av markedsføringstillatelsen: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige. 
SPC kan fås gratis hos Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo. Telefon 22 99 60 54. 
Oppdatert 28.08.2020, basert på SPC godkjent av SLV/EMA 02.07.2020.M
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Kombinerer den anti-inflammatoriske 
effekten til ett NSAID (naproksen) med en 

gastrobeskyttende PPI (esomeprazol)2-4  
for symptomatisk behandling hos  

voksne med OA, RA og AS1

OA – osteoartritt, RA – revmatoid artritt,  
AS – ankyloserende spondylitt, 

PPI – protonpumpehemmer

Vimovo® (naproksen/esomeprazolmagnesiumtrihydrat) indikasjon: 

Vimovo® er indisert for symptomatisk behandling hos voksne med osteoartritt, 
revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt, hos pasienter med risiko for å 
utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide 
anti-inflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med lavere doser 
med naproksen eller andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig1

Vimovo®  
– kombinerer smertelindring og beskyttelse

 1,2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 02. 07. 2020): Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller substituert benzimidazol. Historie med astma, 
elveblest eller allergiske reaksjoner indusert av NSAID. Svangerskapets 3. trimester. Alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Alvorlig hjertesvikt. Aktivt magesår. GI blødning, cerebrovaskulær 
blødning eller andre blødningssykdommer. Skal ikke brukes sammen med atazanavir og nelfinavir. Forsiktighetsregler: Pasienter på langvarig behandling (spesielt >1 år) bør overvåkes regelmessig. 
Bivirkninger: Svært vanlige: Dyspepsi. Vanlige: Abdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, magesår/duodenalsår, oppkast, øsofagitt. Ødem. Hudutslett. Hypertensjon. 
Artralgi. Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet. Administrering: Bør tas minst 30 minutter før mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, tygges eller knuses.

1. Vimovo® SPC 02.07.2020 (avsnitt 4.1) 2. Vimovo® SPC 02.07.2020 (avsnitt 5.1) 3. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG et al. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers 
in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazolmagnesiumtrihydrat) vs. enteric-coated naproxen alone. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32{3):401-413. 4. Moore RA, Derry S. Simon LS 
et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, gastroprotection, and benefit-risk. Pain Pract. 2014;14(4):378-395. M
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Bio tek no lo gi lo ven og le gers hold nin ger

De nye ved ta ke ne in nen for 
bio tek no lo gi lo ven kre ver im ple
men te ring av nytt lov verk i hel se
sy ste met. Le ger bør gri pe an led
nin gen til å re flek te re over egne 
hold nin ger og kom mu ni ka sjon 
med pa si en te ne og hver and re.

Bio tek no lo gi lo ven ble li be ra li sert i mai (1). 
Det har vært en lang dryg og kom pli sert 
pro sess, der tek no lo gis ke og me di sins ke 
mu lig he ter, juss og etikk skul le ve ves sam
men i po li tis ke be slut nin ger. Re sul ta tet er 
kjent: Det er nå ved tatt at as si stert be frukt
ning til ens li ge, egg do na sjon, til bud om 
nonin va siv pre na tal test (NIPT) og tid lig 
ul tra lyd er lov i Norge. Dett e ble dis ku tert  
i Tids skrif tet tid li ge re i vår (2). Le ger har 
imid ler tid vir ket noe til ba ke hold ne i ny hets
bil det om hvil ke im pli ka sjo ner end ring av 
lov ver ket får for gjel den de prak sis. Dett e  
står i kon trast til and re grup pers utt a lel ser 
og le gers syn lig het i den på gå en de covid19
pan de mi en.

Po si ti ve og ne ga ti ve kon se kven ser
I me die dek nin gen av den nye end rin gen  
av bio tek no lo gi lo ven er det brukt kjen te 
tek nik ker, in klu dert det å la en kelt in di vi der 
stå fram og for tel le sin his to rie. På den ene 
side har vi sett hvor dan en kelt in di vi der 
me ner tid li ge re norsk lov verk har vært 
pro ble ma tisk for dem og at en end ring slår 

po si tivt ut. Det har vært alt fra be hov for 
egg do na sjon ett er for eks em pel fjer ning  
av egg stok ke ne til li ke stil lings prin sip per, 
sterkt barne øns ke som ens lig, øns ke om 
tid lig fos ter dia gnos tikk el ler hen syn til eget 
liv og egen hel se.

På den an nen side har fle re stått fram  
og utt rykt be kym ring for hvil ke ne ga ti ve 
ett er virk nin ger dis se lov end rin ge ne kan få  
i sam fun net. Fle re for eld re til barn med 
tri so mi 21 har stått fram og utt rykt be kym
ring og vært frust rert over hvor dan de har 
blitt møtt. For eks em pel var det i TV 2ny he
te ne 26.5.2020, den da to en man stem te over 
bio tek no lo gi lo ven, enda en re por ta sje med 
et for eld re par som vis te fram sin bli de 
 to åring med Downs syn drom og for tal te at 
de had de mått et «stå imot pres set [til å ta 
abort]» (3). Vi de re sig na li ser te de at «le ge
stan den» var syn kron og ens rett et, med 
inn bak te for ma nin ger om å gjø re som «de 
fles te and re» – «å vel ge bar net bort». Opp 
ropet #PLASSTILALLE ble or ga ni sert mot det 
ini tia tiv ta ker ne kal te «unød ven dig» fos ter
dia gnos tikk, med mar kan te sam funns pro 
filer i spis sen (4). I opp ro pet yt res be kym
ring for at økt bruk av fos ter dia gnos tikk  
vil bi dra til at fle re vel ger abort der det blir 
på vist vis se ge ne tis ke til stan der.

Det vi hø rer i me di e ne, er en kelt per so ners 
his to ri er. Det er van ske lig å få den ful le 
over sik ten over hvor dan nors ke pa si en ter 
blir møtt ved uli ke av de lin ger i Norge. 
 Kan skje de som har hatt mer nøy tra le 
 opp le vel ser i hel se ve se net, ikke utt a ler seg? 
At noen har slike ne ga ti ve opp le vel ser, er 
imid ler tid al vor lig nok.

In for ma sjon til pa si en te ne
Le ger skal in for me re, og den nye lo ven gir 
in tet unn tak. Men, in for ma sjo nen gitt av 
le ger kan opp le ves vond for pa si en ter som 
fø ler sår bar het og av makt – ikke kun på 
grunn av inn hol det i in for ma sjo nen, men 
for di le ge ne ikke kla rer å være nøy tra le el ler 
for doms frie. I en hek tisk hver dag kan le gen 
være opp tatt av å ha «sitt på det tør re», nem

lig å kun ne do ku men te re at man har gitt 
in for ma sjon om syk dom og ri si ko. Mott a ke
ren kan føle seg mis for stått, ig no rert el ler 
over vel det.

Sann syn lig vis blir pa si en ter, kol le ga er  
og våre ar beids mil jø på vir ket av hvor dan  
vi kom mu ni se rer om uli ke til stan der og 
ut ford rin ger. Der som man snak ker om barn 
med spe si el le be hov som «dyre for sam fun
net», er ikke det et nøy tralt ut sagn. Der som 
man som lege har lav to le ran se gren se for 
noen av de ut ford rin ge ne vis se ar ve li ge 
til stan der kan føre med seg, vil nok enk le 
psy ko lo gis ke me ka nis mer gjø re at de hold
nin ge ne blir kom mu ni sert. Og der som  
man har et sterkt ver di syn mot abort, vil  
det sann syn lig vis skin ne igjen nom.

Når den nye bio tek no lo gi lo ven skal iverk
sett es, har vi en gyl len mu lig het til å re flek
te re rundt egne ver di er, hold nin ger og 
 ad ferd. Hel se ve se net er nødt til å finne løs
nin ger for sy stem im ple men te ring av det 
nye lov ver ket. Hva vi for mid ler og hvor dan 
vi for mid ler det, kan sty re hvor dan vi blir 
opp fatt et. En pa si ent sen trert – og in ter es sert 
–kom mu ni ka sjons stil, i til legg til godt kli
nisk ar beid, kan kom me pa si en te ne til gode 
og være både «hjel pen de, lind ren de og 
trøs ten de» (5). Selv re flek sjons job ben blir 
ald ri fer dig.

Mot at 29.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 4.8.2020, 
 godkjent 31.8.2020.

IN GUNN MA RIE STADS KLEIV EN GE BRET SEN
ingunn.engebretsen@uib.no
er pro fes sor på Senter for in ter na sjo nal hel se, Uni
ver si te tet i Bergen. Hun har bak grunn fra kli nisk 
ar beid og forsk ning in nen barne og ung doms psy
kia tri samt kva li ta tiv og epi de mio lo gisk forsk ning.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Sann syn lig vis blir pa si en ter, 
kol le ga er og våre ar beids mil jø 
på vir ket av hvor dan vi kom
mu ni se rer om uli ke til stan der 
og ut ford rin ger»

«Selv re flek sjons job ben blir 
ald ri fer dig»
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Fall gru ver ved hur tig tes ter av rus mid ler

Hur tig tes ter er en kil de til feil  
og mis for stå el ser i opp føl gin gen 
av rus mid del bruk.

Det fin nes en rek ke hur tig tes ter for rus mid
del ana ly ser. Fel les for dis se er at de ba se rer 
seg på uspe si fik ke im mu no lo gis ke ana ly se
prin sip per. For de len er ras ke svar, van lig vis  
i lø pet av 5 – 10 mi nut er. Tes te ne er imid ler
tid be hef tet med fle re be grens nin ger, blant 
an net stor ri si ko for både falskt po si ti ve og 
falskt ne ga ti ve re sul ta ter, ri si ko for bru ker
feil og be grens nin ger i ana ly se re per to ar. 
Det e er tid li ge re om talt i Tids skrif tet og har 
vært et ved va ren de fo kus om rå de i in for ma
sjons ar beid og kunn skaps for mid ling fra 
fag mil jø ene in nen rus mid del tes ting i Norge 
(1, 2). Til tross for det e fort set er bru ken av 
hur tig tes ter å med fø re fare for mis for stå el
ser og tolk nings feil, også in nen for spe sia list
hel se tje nes ten.

Noen eks emp ler
Fi gur 1 il lust re rer noen fall gru ver ved én  
slik hur tig test for urin (SureScreen Diagnos
tics Ltd., Mul ti Drug Screen Test Pa nel), men 
de sam me prin sip pe ne gjel der også hur tig
tes ter for spyt prø ver. Den ak tu el le tes ten er 
be nyt et ved en in sti tu sjon in nen tverr fag lig 
spe sia li sert rus be hand ling. Test A vi ser falskt 
po si tivt re sul tat for am fe ta min et er inn tak 
av an ti bio ti ku met ciprofloksacin. Det e på 
grunn av util sik tet kryss re ak ti vi tet. Test B 
vi ser mang len de de tek sjon av opio i det 
ok sy ko don kort et er inn tak. Her er år sa ken 
mang len de an ti stoff mot ok sy ko don i tes
ten. Tes te ne C og D vi ser po si tivt re sul tat for 
mor fin et er inn tak av hen holds vis ko de in 
og etylmorfin, som beg ge om dan nes til 
mor fin i krop pen et er inn tak, og il lust re rer 
hvor dan tes ten ikke kan skille mel lom inn
tak av ko de in, etylmorfin og mor fin.

Hva bør man vite?
Gull stan dar den for rus mid del ana ly ser er 
gass/væskekromatografi kom bi nert med 
mas se spek tro me tri. Med slike ana ly se me to
der er falskt po si ti ve prø ve svar grun net 
im mu no lo gis ke kryss re ak sjo ner ikke en 
ak tu ell pro blem stil ling. Det gjø res da helt 
spe si fikk, se pa rat ana ly se av hvert en kelt 
rus mid del. Ved be hov kan det også gjø res 
spe si fik ke til leggs ana ly ser av for lø pe re og 
om dan nings pro duk ter som kan av kla re 

nær me re hva som er inn tat. Slike ana ly ser 
er til gjen ge lig ved fle re kli nisk far ma ko lo 
giske sy ke hus la bo ra to ri er, hvor de for tol kes 
av spe sia li sert hel se per so nell i et sy stem 
un der lagt streng kva li tets kon troll og kon ti
nu er lig fag ut vik ling.

Hur tig tes ter bør kun bru kes i si tua sjo ner 
hvor et raskt svar er vik tig, og ald ri som 
enes te un der sø kel se når et po si tivt test svar 
kan dan ne grunn lag for sank sjo ner som tap 
av sko le plass, ar beid og for eld re ret ig he ter. 
Bru ke re må få god opp læ ring og ha god 
kunn skap om tes te nes be grens nin ger. Det e 
un der stre kes i Hel se di rek to ra tets vei le der 
Pro se dy rer for rus mid del tes ting (3) og en 
sup ple ren de ret led ning for rus mid del tes
ting ut ar bei det av Norsk for en ing for kli nisk 
far ma ko lo gi (4). I sist nevn te er det en klar 
an be fa ling om at der som re sul ta ter fra 
hur tig tes ter har stor be tyd ning, bør de 
ve ri fi se res ved at prø ven sen des til et la bo ra
to ri um som ut fø rer spe si fik ke rus mid del
ana ly ser.

Mot at 2.9.2020, god kjent 10.9.2020.

JOA CHIM FROST
joachim.frost@stolav.no
er ph.d., spe sia list i kli nisk far ma ko lo gi, over le ge 
ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi, St. Olavs hos
pi tal og før s te ama nu en sis ved Institut for kli nisk 
og mo le ky lær me di sin, NTNU.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir 
føl gen de in ter es se kon flik ter: Han ar bei der ved en 
 la bo ra to rie av de ling som dri ver med ana ly se virk-
som het, men har in gen di rek te per son lig øko no misk 
vin ning av ana ly se virk som he ten.

TRI NE MIK KEL SEN
er kon sti tuert over le ge ved Av de ling for rus me di
sin, Hel se Bergen.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Fi gur 1  Eks emp ler på mis vi sen de re sul ta ter ved hur tig test av rus mid ler. A vi ser falskt po si tivt re sul tat, B vi ser 
falskt ne ga tivt re sul tat og C og D vi ser uspe si fikt prø ve svar.
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Lang va rig syk et er covid-19

Også pa si en ter med ini tialt mildt for løp av covid-19 rap por te rer lang va  rige 
symp to mer i form av blant an net bryst smer ter, tungpustethet, ho de pi ne  
og ut mat el se. Man ge har ned sat livs kva li tet. Vi har ennå ikke over sikt over 
lang tids virk nin ge ne av pan de mi en.

Mer enn 31 mil li o ner men nes ker  
i 235 land har per sep tem ber 2020 
blitt smitt et av SARS-CoV-2 og har 
ut vik let syk dom men covid-19  

(1, 2). Om kring 962 000 er be kref tet døde,  
og pan de mi en og dens kon se kven ser øker 
fort satt. Symp tom bil det ved covid-19 er 
svært va ri e ren de fra en asymp to mat isk 
til stand til symp to mer som fe ber, hos te, 
kort pus tet het, smer ter i brys tet, ut matt el se, 
nev ro lo gis ke symp to mer som bort fall av 
smak- og luk te sans samt ma ge smer ter og 
and re gas tro in tes ti na le symp to mer. Al vor -
lige for løp som kre ver sy ke hus inn leg gel se 
og be hand ling i in ten siv av de ling er godt 
be skre vet i litt e ra tu ren (3–10).

For lø pe ne pre ges av dys funk sjon i vi ta le 
or gan sy ste mer, først og fremst lun ger  
(akutt lun ge svikt syn drom, ARDS), men alle 
or gan sy ste mer kan bli in vol vert på grunn  
av  im mun- og koa gu la sjons ak ti ve ring. 
 Imid  lertid er lang va rig syk doms for løp hos 
 pa si en ter som gjen nom gikk akutt fa sen av 
covid-19 med ini tialt mild af ek sjon av syk-
dom men, mind re be lyst og inn til ny lig 
un der kom mu ni sert i fag litt e ra tu ren, sær lig 
hos ikke-hos pi ta li ser te in di vi der.

Man ge opp le ver lang va rig syk dom
Det er rap por tert at 10 – 65 % opp le ver lang -
varig syk dom (fle re uker og må ne der) ett er 
covid-19-in fek sjon og at dett e fore kom mer 
dob belt så hyp pig hos kvin ner som hos 
menn (11–13). Det er frem de les usik ker het 
rundt hvor stort om fan get av lang va ri ge 
symp to mer ett er akutt fase av covid-19 er. 
Dett e skyl des at syk dom men er ny og at 
lang tids data der for mang ler. I til legg er det 

sto re mør ke tall på hvem som har gjen nom-
gått covid-19. Det er man ge på gå en de opp-
føl gings stu di er, men de fles te er på hos pi ta-
li ser te pa si en ter.

Man ge med covid-19 har vært i hjem me-
iso la sjon ba sert på et kli nisk for løp uten  
å ha blitt tes tet, si den det bare er de siste 
må ne de ne test ka pa si te ten har vært god nok. 
Dis se pa si en te ne har mind re sann syn lig het 
for å bli med i opp føl gings stu di er. I en ny lig 
pub li sert stu die fant man at vis se symp tom-
kom plek ser var as so siert med økt ri si ko for 
å få lang va ri ge symp to mer. Hvis pa si en ten  
i lø pet av den før s te uken med covid-19 
had de en kom bi na sjon av ved va ren de hos te, 
hes het, ho de pi ne, kort pus tet het og be ty de-
lig ned satt ap pe titt, var sann syn lig he ten for 
å få lang va ri ge symp to mer i ett er kant økt 
med 2 – 3 gan ger (14).

Det er kjent at and re vi rus in fek sjo ner  
kan gi lang va ri ge føl ge til stan der (postvirale 
syn dro mer). Lang va ri ge virk nin ger av 
 covid-19 er imid ler tid fore lø pig lite kjent  
og un der søkt, og det er usik kert i hvil ken 
grad man kan eks tra po le re and re postvirale 
syn dro mer til covid-19-af  ser te pa si en ter 
(15). Det kom mer et øken de an tall rap por ter 
om lang va ri ge for løp av covid-19. Noen av 
dis se bekrivelsene stam mer fra le ger som 
selv har gjen nom gått syk dom men og som  
i ett er kant av det akutt e for lø pet an gir lang-
va ri ge symp to mer (16–18). And re gjen gir 
stør re po pu la sjo ner (11, 19–20).

I en spør re un der sø kel se blant både hos -
pita li ser te og ikke-hos pi ta li ser te covid-19- 
pasi en ter med ve ri fi sert SARS-CoV-2, ble 
res pon den te ne kon tak tet 14 – 21 da ger ett er 
tes ting. Om trent en tred je del (36 %) av de 
ikke-hos pi ta li ser te pa si en te ne an gav at de 
ikke var til ba ke til sin ha bi tu el le til stand.  
De van lig ste symp to me ne var pleurittisk 
smer te (74 %), ut matt el se (70 %), ho de pi ne 
(62 %), hos te (62 %), kropps smer ter (58 %), 
fe ber (55 %), frys nin ger (52 %) og mang len de 
smaks- og luk te sans (52 %) (11). I en an nen 
ny lig pub li sert ar tik kel fra Italia be skri ver 
fors ker ne ved va ren de symp to mer i en po pu-
la sjon på 143 pa si en ter som ble fulgt opp  

i gjen nom snitt lig 60 da ger ett er sy ke hus -
innleg gel se for covid-19 (19). Kun 18 (12,6 %) 
av dis se pa si en te ne had de blitt be hand let  
på in ten siv av de lin gen, så de fles te had de  
et ikke-al vor lig akutt for løp. 21 pa si en ter 
(15 %) fikk ikke-in va siv ven ti la sjon og 
7  pa si en ter (5 %) fikk in va siv ven ti la sjon.  
Av de 143 pa si en te ne var bare 18 (12,6 %) helt 
fri for noen covid-19-re la ter te symp to mer.  
En be ty de lig an del rap por ter te fort satt 
 ut matt el se (53 %), tung pus tet het (43 %), 
ledd smer ter, (27 %) og bryst smer ter (22 %).  
I til legg ble re du sert livs kva li tet be skre vet 
hos 44 % av pa si en te ne.

Af ek sjon av hjer tet
Puntmann og med ar bei de re ut før te hjer te-
un der sø kel ser hos en ko hort på 100 pa si en-
ter som ny lig had de gjen nom gått covid-19 
(20). 67 % av pa si en te ne had de ald ri vært 
inn lagt på sy ke hus i for bin del se med den 
akutt e fa sen av syk dom men. Me di an tids -
inter vall mel lom på vist covid-19- syk dom og 
un der sø kel sen var 71 (64 – 92) da ger. Pa si en -
tene fikk ut ført en MR-un der sø kel se av hjer-
tet, der man på vis te af ek sjon av myo kard  
i form av re du sert ejek sjons frak sjon, høy ere 
venst re ven trik kel-vo lum, økt høy re og 
venst re ven trik kel mas se, samt for høy e de 
T1- og T2-ver di er hos 78 pa si en ter (78 %). 
60 pa si en ter (60 %) had de en på gå en de 
in flam ma sjons til stand i myo kard. I til legg 
fant man for høy et tro po nin T hos 71 (71 %) 
pa si en ter. Hos dem med be ty de lig af ek sjon 
ble det i til legg gjort en endomyokardial 
bi op si, som på vis te ak tiv lymfocytisk in flam-
ma sjons til stand. Dis se fun ne ne var uav hen-
gi ge av covid-19-syk dom mens ini tia le al vor-
lig het og ti den fra dia gno se tids punkt til 
ut ført bil led dia gnos tikk. Det må un der stre-
kes at det i den ne stu di en ikke var noen 
kon troll grup pe, men kun en ob ser va sjon av 
en pa si ent grup pe som had de gjen nom gått 
covid-19.

Det kan vir ke som om dis se lang va ri ge 
syk doms for lø pe ne har et syk lisk for løp, der 

«Det er rap por tert at 10 – 65 % 
opp le ver lang va rig syk dom 
et ter covid-19-in fek sjon og at 
det te fore kom mer dob belt  
så hyp pig hos kvin ner som  
hos menn»

«Lang va rig syk dom et ter 
covid-19 ram mer også men nes-
ker som har opp levd en mild 
akutt in fek sjon, og fore kom-
mer også i re la tivt unge al ders-
grup per»
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symp to me ne kan avta i styr ke for så å øke 
igjen (13, 21). Det er uklart om dis se symp to-
me ne er en kon se kvens av re in fek sjon, re ak-
ti ve ring av vi ru set el ler en im mun re spons 
(22). Det blir sta dig ty de li ge re at covid-19 hos 
vis se in di vi der gir opp hav til en lang va rig 
syk dom. Lang va rig syk dom ett er covid-19 
ram mer også men nes ker som har opp levd 
en mild akutt in fek sjon, og fore kom mer 
også i re la tivt unge al ders grup per (11, 19–20, 
23). Dett e kan få im pli ka sjo ner for ar beids -
livet med lang va rig sy ke fra vær. Dis se lang-
tids symp to me ne har stor ef ekt på livs kva -
lite ten, vil kre ve en man ge fa sett ert opp -
følging og kan få be ty de li ge sam funns -
økono mis ke kon se kven ser. Det vil kre ve 
tverr fag li ge inn sats med re ha bi li te ring og 
en grad vis in di vi du elt til pas set til ba ke ven-
ding til ar beid ett er sy ke fra væ ret.

Fag rå det for re ha bi li te ring i Hel se Sør-Øst 
har ut ar bei det et pa si ent for løp for re ha bi li-
te ring av pa si en ter inn lagt med covid-19-syk-
dom i spe sia list hel se tje nes te ne (24). Både 
Sunn aas sy ke hus og Sy ke hu set i Vestfold er  
i gang med å re ha bi li te re covid-19-pa si en ter. 
Imid ler tid er til bu det fore lø pig rett et inn 
mot tid li ge re hos pi ta li ser te covid-19-pa si en-
ter. De ikke-hos pi ta li ser te med lang va ri ge 
symp to mer samt til sva ren de in di vi der med 
gjen nom gått akutt fase av syk dom men, men 
som ald ri fikk an led ning til å tes te seg, kan 
ri si ke re å havne mel lom to sto ler. En an nen 

mu lig fall gru ve er at man hitt il har svært lite 
sik ker kunn skap om lang tids syk dom ved 
covid-19. Noen le ger kan der for ha en viss 
av vi sen de hold ning over for dis se pa si en te ne, 
som må mø tes med et hel het lig og prag ma-
tisk syn fo ku sert på symp tom hånd te ring og 
for søk på å unn gå over dia gnos tikk (12, 23).

Man ge ube svar te spørs mål
Det er fort satt man ge ube svar te spørs mål: 
Hvor for er noen in di vi der asymp to mat is ke, 
mens and re ut vik ler dø de lig syk dom? Hvor-
for går noen men nes ker fra et mildt for løp 
til lang va rig syk dom, mens and re pa si en ter 
med al vor lig in fek sjon ser ut til å unn gå 
lang tids ef ek ter? Opp føl gings stu di er er 
pres se ren de og må om fatt e et bredt spek ter 
av til nær min ger, in klu dert grun dig kart leg-
ging av fy sisk sta tus, or gan funk sjon, kog ni-
tiv og emo sjo nell dys funk sjon, im mu no lo-
gisk re spons både med tan ke på det med-
fød te og det er ver ve de im mun sy ste met,  

i til legg til ge ne tis ke stu di er for å iden ti fi -
sere mu li ge mønst re som gir mer kunn skap 
om de mer kom pli ser te syk doms for lø pe ne.

Det er fort satt uav klart hvor vidt alle in di-
vi der med lang va ri ge symp to mer vil bli 
100 % fris ke igjen el ler om en viss an del vil 
ha ved va ren de rest symp to mer (12). Vi kan 
håpe at dis se pa si en te ne ett er hvert tilfrisk-
ner spon tant ved hel het lig støtt e, hvile, 
symp to ma tisk be hand ling og grad vis 
 øk ning i ak ti vi tet.

På det nå væ ren de tids punk tet har vi ikke 
sy ste ma tisk kunn skap om lang tids virk nin-
ger av covid-19. De rap por te ne vi har om de 
uli ke ma ni fes ta sjo ne ne, bør for stås som en 
in di ka sjon på at en kelt in di vi der kan opp -
leve uli ke føl ge til stan der, men at sam men-
hen gen mel lom dis se og gjen nom gått covid-
19-syk dom fort satt er usik ker. Det er av gjø-
ren de at vår kunn skap om lang tids ef ek ter 
er forsk nings ba ser te for å unn gå unød ven -
dige dis ku sjo ner ba sert på mang len de 
kunn skap. De fles te pa si en te ne som gjen-
nom går covid-19 har kor te for løp og me get 
god pro gno se, mens en mind re del bæ rer 
den sto re byr den med lang tids ef ek ter. Det 
er den ne grup pen som tren ger økt fo kus. 
Det siste ka pitt e let i læ re bo ka om covid-19  
er ennå ikke skre vet.

Mot at 20.9.2020, god kjent 23.9.2020.

«Dis se lang tids symp to me ne 
har stor ef fekt på livs kva li te ten, 
vil kre ve en man ge fa set tert 
opp føl ging og kan få be ty de-
li ge sam funns øko no mis ke 
kon se kven ser»
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ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let og forsk nings råd-
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For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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er spe sia list i ane ste sio lo gi og over le ge ved In ten-
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PSYKODYNAMISK ORIENTERT 
PSYKOTERAPI FOR BARN OG UNGE

RBUP sitt seminar for leger i psykodynamisk  
orientert psykoterapi for barn og unge er anbefalt 
av Psykoterapiutvalget og spesialitetskomiteen i 
Nbupf som utdanning i psykoterapeutisk metode.

Oppstart er 13. januar 2021. Påmeldingsfrist er 15. november 2020.

Målgruppe: Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Parallelt 
med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50%) 
og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold. 

Om kurset: Deltakeren skal få en innføring i teorigrunnlaget for psyko-
dynamisk psykoterapi og en forståelse for den terapeutiske prosess og 
sentrale begrep innen psykoanalytisk/psykodynamisk tenkning. I dette 
inngår utviklingspsykologisk kunnskap og å forstå barnet og ungdommen 
i lys av tidlig samspill og tilknytning. Videre vil deltakerne få kunnskap 
om viktigheten av pasientens nære omgivelser og hvordan tilnærmingen 
kan anvendes i terapeutisk arbeid med barn, ungdom, deres familier og 
nettverk for øvrig. 

Læringsmål: I alle læringsaktivitetene vil det være et sentralt mål å 
arbeide med de tanker, følelser og fantasier, bevisste og ubevisste, som 
aktiveres i barnet eller ungdommen og hvordan terapeuten kan få tak i, 
forstå og fortolke disse. Det er en like sentral målsetting at deltakerne får 
kunnskap om betydningen av å ha en sensitivitet og bevissthet om eget 
bidrag i relasjonen.  

Deltakerne skal kunne vurdere tilnærmingens styrker og begrensninger 
i tråd med kunnskapsbasert praksis, samt kunne omsette teori til klinisk 
praksis tilpasset egen rolle og arbeidssted. Deltakerne vil reflektere over 
hvordan forholde seg aktivt til samarbeid, samvalg og brukermedvirkning 
som del av egen praksis. De temaene behandles også spesielt i en egen 
modul tverrfaglighet og samhandling.

Praktisk informasjon: Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre 
dager i hvert semester. 1. samling: 13. - 15. januar 2021. 

Samlingene foregår på onsdager kl. 10.00-16.45, torsdager kl. 09.00-16.45 
og avsluttes fredager kl. 09.00-14.15. Fullstendig liste over datoer for 
våren 2021 vil legges ut på våre nettsider www.r-bup.no.  

Maks antall deltakere: 10 per gruppe. Pris per semester: 10 000 kr. 

For ytterligere informasjon kontakt: Prosjektkoordinator Renate Stendal 
tlf: 918 99 971, e-post: renate.stendal@r-bup.no eller studieleder Melanie 
Ekholdt, e-post: melanie@r-bup.no

For påmelding: https://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/kurs-og-utdan-
ning#!eduprogramme=469280
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Ikke mere plikt, takk!

Nors ke le ger har taus hets plikt, men også en hel skog av mel de plik ter til 
 ulike of ent li ge in stan ser. Re gel ver ket kun ne trengt en opp ryd ning, men  
i ste det fore slås det nå enda en mel de plikt.

Taus hets plik ten er et vik tig grunn
prin sipp i hel se lov giv nin gen og 
av gjø ren de for for hol det mel lom 
lege og pa si ent. Det fin nes imid ler

tid fle re unn taks be stem mel ser, og alle le ger 
i Norge har en rek ke opp lys nings plik ter og 
mel de plik ter som set er taus hets plik ten til 
side. Dis se be stem mel se ne fin nes ho ved sa
ke lig i hel se per so nello ven, men også spredt 
i and re lo ver og for skrif ter. Myndighetene 
har de siste årene gjort endringer i regelverk 
og git føringer for å tydeliggjøre legers 
meldeplikter. For eks em pel er ord ly den 
end ret i be stem mel sen om mel de plikt til 
bar ne ver net (1). Fle re end rin ger er på vei.

Hel se og om sorgs de par te men tet frem
met tid li ge re i år for slag om å end re melde
pliktbestemmelsen i hel se per so nello ven 
§ 34 (2). Den nye plik ten vil på leg ge alle 
le ger, psy ko lo ger og op ti ke re å mel de fra til 
Luft farts til sy net der som de har en pa si ent 
som er fly ge le der og ikke opp fyl ler hel se 
krave ne for fly ge le de re. In ten sjo nen om  
å iva re ta fly sik ker he ten er god, men vi 
 me ner at den ne mel de plik ten stil ler urea 
listis ke krav til le ge ne. Mel de plik ter er vik 
tige, men kan være van ske li ge å for hol de  
seg til i hver da gen, sær lig når de kre ver 

de talj kunn ska per om re gel verk som ikke  
er van lig le se stoff for le ger. To av de mest 
sen tra le mel de plik te ne er i li ten grad om talt 
i spe sia list for skrif tens læ rings mål for le ger.

Vik tig for bar ne vern og tra fikk sik ker het
Mel de plik ten til bar ne ver net er svært  
vik tig for bar na det gjel der, og bør være  
godt kjent for alt hel se per so nell. Dess ver re 
er det ikke slik over alt. En ar tik kel i Tids 
skriftet fra 2019 om ta ler fle re sa ker der  
le ger og an net hel se per so nell har vært 
 al vor lig be kym ret for om sorgs svikt el ler 
vold mot barn uten å mel de fra til bar ne 
vernet (1).

I til legg me ner vi at alle nors ke le ger må 
kjen ne godt til hel se kra ve ne til fø rer kort  
og plik ten til å in for me re pa si en ten og 
even tu elt fyl kes man nen der som pa si en ten 
av hel se mes si ge år sa ker ikke skal kjøre bil, 
slik det fram går av hel se per so nello ven § 34 
(3). De fles te voks ne nord menn har fø rer
kort, og re gel ver ket er vik tig for å iva re ta 
tra fikk sik ker he ten.

Fø rer kort for skrif ten gjennomgikk omfat
tende endringer i 2016 (4). Hel se kra ve ne 
som da ble inn ført, er om fat en de, og for en 
rek ke me di sins ke til stan der svært spe si fik ke. 
Som eks em pel er hel se kra ve ne til fø rer kort  
i fø rer kort  gruppe 2 og 3 for pa si en ter med 
hy per tro fisk kar dio myo pa ti an git i ram me 
1. Selv om Hel se di rek to ra tet har pub li sert en 
vei le der som er til gjen ge lig på in ter net (5), 
må le ge ne ofte ha inn gå en de kjenn skap til 
slike de tal jer i re gel ver ket for å vite når 
pa si en ten skal få «kjø re for bud» og når fyl
kes man nen skal vars les. Det e kre ver tid, 
er fa ring og kom pe tan se.

Både veg tra fikk lo ven § 21 (6) og fø rer kort

for skrif tens hel se krav (5) er ty de li ge på at 
det er sjå fø ren selv som har ho ved an sva ret, 
og at in gen skal føre kjø re tøy hvis de ikke er 
i stand til det på en tra fikk sik ker måte. Ved 
tvil om det e skal lege opp sø kes for un der sø
kel se. Le ger kan imid ler tid opp le ve si tua sjo
ner der pa si en ter ikke vet el ler for står at de 
må la bi len stå. Noen gan ger er det også slik 
at pa si en ten ikke «øns ker å for stå» at de ikke 
kan kjøre i tra fik ken. I slike si tua sjo ner er 
det sær lig vik tig at le gen kjen ner mel de plik
ten.

Pa si en ter som får be skjed om at de må la 
bi len stå, kan opp le ve det som et stort inn
grep i hver da gen, og for noen vil det in ne
bæ re et yr kes for bud. Fra un der vis ning på 
kurs og fra net fo ra for all menn le ger er fa rer 
vi at le ger sy nes det e kan være ut ford ren de, 
både ju ri disk, me di sinsk og mel lom men 
neske lig. Kan skje sær lig i kon tak ten med 
pa si en ter som bru ker rus mid ler, opp le ver 
man ge le ger at mel de plik ten kan på vir ke 
den for tro li ge re la sjo nen til pa si en ten og 
med fø re mye ube ha ge lig mer ar beid (7).

Hvor er mel de plik te ne i læ rings må le ne?
I læ rings må le ne for nors ke le ge spe sia lis ter, 
som i 2019 ble for skrifts fes tet (8), står det 
på fal len de lite om le gers mel de plik ter. Mel
de plik ten til bar ne ver net er nevnt eks pli sit  
i læ rings mål PED151 for spe sia lis ter i pe dia
tri, men i øv ri ge læ rings mål fin ner vi kun 
ge ne rel le for mu le rin ger av ty pen «kunn skap 
om sen tra le be stem mel ser som regulerer 
plik ter og ret ig he ter for hel se per so nell og 
pa si en ter».

Læ rings mål ORT065 an gir at spe sia lis ter  
i or to pe di skal «ha kunn skap om tegn på 
bar ne mis hand ling» og «selv sten dig kun ne 
un der sø ke barn der man mis ten ker bar ne
mis hand ling». Ra dio lo gi spe sia lis ter skal  
«ha god kunn skap om ra dio lo gisk ut red
ning ved bar ne mis hand ling». Mel de plik ten 
til bar ne ver net er imid ler tid ikke nevnt  
i læ rings må le ne, verken for or to pe der el ler 
ra dio lo ger.

Hva gjel der fø rer kort, er det stor variasjon  
i hva som kreves i læringsmålene for de ulike 
spesialitetene og meldeplikten til fylkesman
nen nevnes ikke spesifikt. Ser ti fi kat for luft
far tøy er ikke nevnt i noen av læ rings må le ne.

An svar for egen opp læ ring
De ob li ga to ris ke grunn kur se ne for all menn
le ger har en egen net mo dul om «all menn 

Ram me 1 

Eks em pel fra fø rer kort for skrif tens  
ved legg om hel se krav (5), fø rer kort 
gruppe 2 og 3.

§ 29. Hel se krav ved hjer te svikt, klaffe syk
dom mer og kardiomyopatier.

Punkt 14. Hy per tro fisk kar dio myo pa ti.

Hel se krav er opp fylt, med mind re det har 
vært syn ko pe el ler to av føl gen de ri si ko
fak to rer er til ste de:

a) vegg tyk kel se mer enn 30 mm

b) ikkeved va ren de VT el ler ved va ren de 
(NVST)

c) plut se lig død hos førs te grads slekt ning

d) mang len de blod trykks re spons ved 
ar beids be last ning.

«In ten sjo nen om å iva re ta 
 flysik ker he ten er god, men 
mel de plik ten stil ler urea  lis
tiske krav til le ge ne»
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legen og bar ne vern» som dek ker det e 
 te ma et og mel de plik ten på en grun dig og 
god måte. Hel se krav til fø rer kort (og ser ti fi
kat for luft far tøy) er imid ler tid ikke om talt  
i Le ge for en in gens grunn kurs ka ta log, der 
det fag li ge inn hol det i dis se kur se ne er 
de fi nert (9).

Noen ste der har lo ka le kurs ko mi te er  
i Le ge for en in gen el ler fyl kes man nen ar ran
gert kurs, men an sva ret for å skaff e seg 
over sikt over re gel ver ket og mel de plik te ne 
er i stor grad over lat til den en kel te lege. 
Det er igjen vik tig å mer ke seg at mel de plik
te ne vi har om talt her, gjel der alle le ger, ikke 
bare spe sia lis ter el ler fast le ger.

Vi re gist re rer at de par te men tet i sit 
 hø rings no tat nev ner at den fore slåt e end
rin gen i mel de plik ten kan få kon se kven ser 

for fyl kes menn og and re off ent li ge in stan
ser. Opp læ ring av de tu sen vis av le ger, psy ko
lo ger og op ti ke re som vil bli på lagt den nye 
plik ten, er imid ler tid ikke nevnt (2).

Kom pli ser te fly me di sins ke hel se krav
Fly sik ker het er svært vik tig. In gen bør set e 
seg bak spa ke ne i et fly el ler gå på jobb som 
fly ge le der hvis de ikke er hel se mes sig skik
ket til det. Det e bur de imid ler tid myn dig 

hete ne kun ne sik re på en god nok måte 
uten alt for spe si fik ke og om fat en de mel de
plik ter for le ger og an net hel se per so nell.

Da gens mel de plikt i hel se per so nello ven 
§ 34 om fat er «lege, psy ko log el ler op ti ker 
som fin ner at en pa si ent med fø rer kort for 
mo tor vogn el ler ser ti fi kat for luft far tøy ikke 
opp fyl ler de hel se mes si ge kra ve ne som 
stil les» (3). I det e lig ger det fak tisk et im pli
sit krav til hel se per so nel let: For å kun ne 
vur de re om pa si en ten opp fyl ler de hel se
mes si ge kra ve ne som stil les, må le gen, psy
ko lo gen og op ti ke ren kjen ne til kra ve ne.

Ser ti fi kat for luft far tøy gis i fle re klas ser, 
og hver klas se har sine hel se krav. Norge 
føl ger et fel les eu ro pe isk re gel verk som 
de fi ne rer de uli ke hel se kra ve ne til kom 
mersi el le pi lo ter (klas se 1), pri vat fly ge re 

Il lust ra sjon: Es pen Fri berg

«I læ rings må le ne for nors ke   
lege spe sia lis ter står det 
 påfallen de lite om le gers  
mel de plikter»
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(klas se 2) og pi lo ter på let e luft far tøy er (10). 
For seil fly ge re, mik ro fly ge re og fø re re av 
friballong fin nes en egen na sjo nal for skrift 
med egne hel se krav (11).

Det nye for slaget vil alt så ut vi de mel de
plik ten til også å om fat e fly ge le de re og de 
hel se krav som stil les til dem. Hel se kra ve ne 

til fly ge le de re er fast sat av Eu ro pean Uni on 
Avi a tion Safety Agency (EASA). De er til gjen
ge li ge på Luft farts til sy nets net si der i form 
av et 37 si ders do ku ment på inn vik let eng
elsk (12). Kra ve ne er svært spe si fik ke og 
gan ske strenge for fle re til stan der som fore
kom mer hyp pig i be folk nin gen. De in ne hol
der også fle re de tal jer te be grens nin ger på 
bruk av en rek ke van li ge le ge mid ler som 
hos te saft, tab let er for røy ke av ven ning og 
po tens mid ler.

Hel se kra ve ne til fly ge le de re med sup ra
ven tri ku læ re takykardier er gjen git i ram
me 2. Der som de par te men tets for slag går 
gjen nom, vil for eks em pel alle le ger få plikt 
til å sen de skrift lig mel ding til Luft farts til 
synet hvis en pa si ent som ar bei der som 
fly ge le der, får på vist at rie flim mer.

For pi lo ter, fly ge le de re og en kel te and re 
yr ker in nen luft fart kre ves gyl dig hel se at est 
ut stedt av god kjent fly lege. I en kel te land er 
«fly lege» en egen lege spe sia li tet. I Norge og 
and re EU/EØSland bru kes be teg nel sen aero-
medical ex am in er (AME) om si vi le fly le ger som 
ut fø rer un der sø kel ser og se lek sjons  medi sins
ke vur de rin ger av fly gen de per so nell og fly ge 
 le de re. På Luft farts til sy net net si der fin nes en 
lis te over god kjen te nors ke si vi le fly le ger (13). 
Dis se le ge ne har vært gjen nom fle re uker 
med kur sing og opp læ ring, blant an net i de 
fly me di sins ke hel se kra ve ne. Man ge av dem 
ar bei der også som all menn le ger. Forsvaret 
har an sat egne mi li tæ re fly le ger.

I dag er det ikke le ge ne, men den en kel te 
fly ge le der som har plikt til å mel de fra til 
luft farts myn dig he te ne om for hold som  
kan ha be tyd ning for om ved kom men de 
opp fyl ler de me di sins ke vil kå re ne for  
å jobbe som fly ge le der. Vi me ner det fort  
sat bør være slik.

Et vill nis av unn tak og plik ter
Le ger er vant til å vur de re hvor dan syk dom, 
le ge mid del bruk og and re me di sins ke for
hold kan på vir ke funk sjon og ar beids ev ne. 
Van lig kli nisk le ge ar beid er imid ler tid 

 ve sens for skjel lig fra sy ste ma tisk se lek sjons
un der sø kel se. Det er ret og slet ikke rea lis
tisk å på leg ge alle nors ke le ger å set e seg 
inn i fle re set med de tal jer te hel se krav og 
spa ne i hver da gen et er pa si en ter som ikke 
opp fyl ler dem. Og kan det vir ke lig for ven tes 
at le ger, op ti ke re og psy ko lo ger ved et hvert 
til fel dig pa si ent møte skal kart leg ge om 
pa si en ten ar bei der som fly ge le der el ler flyr 
luft bal long på fri ti den?

I ste det for mel de plikt knyt et til hel se krav 
me ner vi at hel se per so nell bur de hat en 
ge ne rell mel de ad gang der som de får kjenn
skap til pa si en ter som av hel se mes si ge grun
ner åpen bart ikke bør føre luft far tøy, jobbe 
som fly ge le de re el ler ut fø re and re yr ker der 
de kan ut set e and re for fare. For slaget fra 
de par te men tet in ne hol der fak tisk også en 
mel de ad gang, men den ne er knyt et til 
spe si fik ke ser ti fi ka ter og in ne hol der kom pli
ser te for mu le rin ger om blant an net «fø rer
ret for fri tids bå ter med skrog leng de opp til 
24 me ter som ikke bru kes i næ rings virk som
het» og «fø rer av museumsbanetog» (2).

Når sko gen av mel de plik ter og and re 
be stem mel ser om unn tak fra taus hets plik
ten vok ser seg sta dig stør re og tet e re, blir 
det til slut nær mest umu lig for le ge ne å ha 
nok kunn skap om hver en kelt be stem mel se, 
og ikke minst å hol de over sikt og huske på 
alle mel de plik te ne. Myn dig he te ne bør ta inn 
over seg at taus hets plik ten, unn taks be stem
mel ser fra den ne og spe si elt mel de plik ter  
er et vik tig og kre ven de tema for hel se per so
nell. En hver end ring i plikt be stem mel ser 
kan få sto re prak tis ke kon se kven ser for alle 
dem som blir på lagt å kjen ne og føl ge plik
ten. Vi me ner at opp læ ring og opp ryd ding  
i da gens re gel verk bør pri ori te res fram for  
å på leg ge lan dets le ger enda fle re plik ter.

Mot at 4.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 24.3.2020, 
 godkjent 26.5.2020.

Ram me 2 

Eks em pel fra hel se krav til fly ge le de re 
(12).

AMC1 ATCO.MED.B.010 Car dio vas cu lar 
sy stem

(l) Rhythm and con duc tion disturbances

(5) Supraventricular arrhythmias

Applicants with sig nif i cant dis tur bance  
of supraventricular rhythm, in clud ing 
sinoatrial dysfunction, wheth er inter mit
tent or es tab lished, should be assessed as 
un fit. A fit as sess ment may be considered 
if cardiological eva lua ti on is sat is fac tory.

(i) For ini tial applicants with atrial fibrilla
tion/flut ter, a fit as sess ment should be 
lim it ed to those with a sing le epi so de  
of arrhythmia which is considered to be 
un like ly to re cur.

(ii) For revalidation, applicants may be 
assessed as fit if cardiological eva lua ti on  
is sat is fac tory and the stro ke risk is suf fi
cient ly low. A fit as sess ment may be consi
dered af ter a per iod of stab le anticoagula
tion as prophylaxis, af ter re view by the 
li censing au thor i ty. Anticoagulation should 
be considered stab le if, with in the last six 
months, at le ast five INR val ues are docu
mented, of which at le ast four are with in 
the INR tar get ran ge. In cases of anticoagu
lation med i ca tion not re quiring INR mo ni
to ring, a fit as sess ment may be considered 
af ter re view by the li censing au thor i ty af ter 
a per iod of three months.

(iii) Applicants with asymptomatic si nus 
pau ses up to 2.5 sec onds on a rest ing ECG 
may be assessed as fit if ex er cise ECG, 2D 
echocardiography and 24hour am bu la tory 
ECG are sat is fac tory.

(iv) Applicants with symp tom at ic sino
atrial dis ease should be assessed as un fit.

KJELL-ARNE HEL GE BO STAD
kjell-arne.helgebostad@rost.kommune.no
er spe sia list i all menn me di sin, kom mu ne over le ge 
og fast le ge i Røst kom mu ne. 
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl  - 
gende in ter es se kon flik ter: Han un der vi ser på grunn-
kurs i all menn me di sin.

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

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

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

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

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

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

Metformin

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

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

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

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

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

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

Utvalgte bivirkninger: Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under 
Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Endringer i laboratorieverdier, koinfeksjon 
med hepatitt B eller C, metabolske parametre, osteonekrose og immunt reaktiveringssyndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen spesifikke utover kjente bivirkninger. Behandling: 
Ingen spesifikk. Støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging bør gis, 
inkl. monitorering av vitale tegn og EKG (QT-intervall). Lamivudin er dialyserbar, og kontinuerlig 
hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt. Dolutegravir er sterkt bundet 
til plasmaproteiner og dermed antas dialyse lite effektivt til å fjerne betydelige mengder. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for dolutegravir J05A X12 og lamivudin J05A F05 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Dolutegravir hemmer hiv-integrase ved å 
binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral DNA-
integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Lamivudin er en potent og selektiv 
hemmer av hiv-1 og hiv-2. Metaboliseres intracellulært til lamivudin-TP som hemmer hiv revers 
transkriptase og gir kjedeterminering av viralt DNA. Absorpsjon: Raskt. Median Tmax er 2½ og 1 
time for hhv. dolutegravir og lamivudin. Biotilgjengelighet av peroralt lamivudin hos voksne 
er 80-85%. Proteinbinding: Dolutegravir: >99%. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved 
lavt serumalbuminnivå (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Lamivudin: 
36%. Fordeling: Vd 17-20 liter og 1,3 liter/kg for hhv. dolutegravir og lamivudin. Halveringstid: 
Terminal t1/2 dolutegravir ~14 timer. Tilsynelatende clearance er ca. 1 liter/time. T½ lamivudin 
18-19 timer. Metabolisme: Dolutegravir: Primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med 
en mindre CYP3A-komponent. Utskillelse: Dolutegravir: 53% uforandret via feces. 32% via urin, 
resten via feces. Lamivudin: Hovedsakelig renal utskillelse av uforandret form. Pakninger og 
priser: 30 stk.1 (boks) kr 10885,90. Refusjon: 1H-resept: J05A R25 1 Lamivudin og dolutegravir. 
Refusjonsberettiget bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig 
retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd 
med disse. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist 
endret: 23.09.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 23.07.2020

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Les preparatomtale før forskrivning av Dovato.
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DOVATO is indicated for the treatment of HIV-infected adults 
and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 
kg, with no known or suspected resistance to the integrase 
inhibitor class, or lamivudine.

Dovato is contraindicated with co-administration with 
substrates of organic cation transporter (OCT)2 with 
narrow therapeutiv windows, including but not limited to 
fampridine.3a

Women of childbearing potential should be counselled 
about the potential risk of neural tube defects with 
dolutegravir including consideration of effective 
contraceptive measures.
If a women is planning pregnancy, the benefits and risks of 
continuing treatment with Dovato should be discussed with 
the patient.3b

The most frequently reported adverse reactions with 
Dovato are headache (3%), diarrhoea (2%), nausea (2%) and 
insomnia (2%). The most svere adverse reaction reported 
with dolutegravir was a hypersensitivity reaction that 
included rash and severe liver effects.3c

Dovato er tilgjengelig i gjeldende anbud. 
Se LIS avtaledokument i perioden 
01.12.2019 – 30.11.20214
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Dovato «ViiV Healthcare»
C Antiviralt middel.     AATC-nr.: J05A R25 
H TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/300 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravirnatrium tilsv. 
dolutegravir 50 mg, lamivudin 300 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Behandling av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne og ungdom 
>12 år med vekt ≥40 kg, med ingen kjent eller mistenkt resistens mot integrasehemmerklassen eller 
lamivudin (se SPC). Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i hiv-behandling. Voksne 
og ungdom >12 år med vekt ≥40 kg: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig. Dosejusteringer: 
Separate preparater av dolutegravir bør brukes dersom dosejustering er indisert pga. interaksjoner, 
se Interaksjoner. Glemt dose: Bør tas så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 
timer. Da bør glemt dose ikke tas, og vanlig doseringsplan følges. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh A eller B). Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) og bør derfor brukes med 
forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke 
anbefalt ved ClCR <50 ml/minutt. Barn <12 år eller som veier <40 kg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring, ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges 
med litt væske. Tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu som er substrat for OCT2 inkl., men ikke 
begrenset til, fampridin (også kjent som dalfampridin). Forsiktighetsregler: Hiv-overføring: Selv 
om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling signifikant reduserer risiko for seksuell 
overføring, kan ikke en resterende risiko ekskluderes. Forsiktighetsregler for å hindre overføring 
bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner som 
hudutslett, konstitusjonelle funn og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, 
er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon. Klinisk status, 
inkl. leveraminotransferaser og bilirubin, bør overvåkes. Forsinket seponering kan gi livstruende 
allergisk reaksjon. Vekt og metabolske parametre: Økning i vekt, blodlipider- og glukosenivåer kan 
oppstå (kan delvis være knyttet til sykdomskontroll og livsstil). For lipider er det i noen tilfeller 
evidens for behandlingseffekt, men for vektøkning er det ingen sterke bevis som relaterer dette 
til noen spesifikk behandling. For å overvåke blodlipider og -glukose refereres det til etablerte hiv-
behandlingsretningslinjer. Lipidsykdommer skal håndteres klinisk hensiktsmessig. Leversykdom: 
Kronisk hepatitt B- eller C-pasienter som behandles med antiretroviral kombinasjonsterapi 
(CART), har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig bruk av 
antivirale hepatitt B- eller C-midler, se preparatomtalene for disse. Hvis Dovato seponeres 
hos pasienter som er koinfisert med hepatitt B, anbefales periodisk overvåkning av både 
leverfunksjonstester og markører for HBV-replikasjon ettersom seponering av lamivudin kan gi 
akutt hepatitteksaserbasjon. Pasienter med allerede eksisterende leversvikt, inkl. kronisk aktiv 
hepatitt, har økt frekvens av leverfunksjonsabnormaliteter under CART, og bør overvåkes iht. 
standard praksis. Ved tegn på forverring av leversykdom skal behandlingsavbrudd eller seponering 
vurderes. Immunt reaktiveringssyndrom: Ved alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan en 
inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå. 
Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller 
månedene etter at CART er initiert, f.eks. cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale 
mykobakterieinfeksjoner, og Pneumocystis carinii-pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer 
bør evalueres og behandling igangsettes når nødvendig. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves 
sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i immun reaktiveringsfase. Tidspunkt for utbrudd er 
variabelt, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdier anbefales 
ved samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier 
forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Osteonekrose: Er rapportert ved fremskreden 
hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for CART. Lege bør kontaktes ved leddverk og smerte, 
leddstivhet eller bevegelsesvansker. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten bør informeres om at 
antiretrovirale midler ikke er en kur, og at de fortsatt kan utvikle opportunistiske infeksjoner og 
andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under tett klinisk oppfølging av 
lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen 
eller minimal påvirkning. Pasienten bør informeres om at svimmelhet og søvnighet er rapportert. 
Klinisk tilstand og bivirkningsprofil bør tas i betraktning ved vurdering av evne til å kjøre bil eller 
bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Interaksjonsstudier kun utført hos voksne. Se tabell for kombinasjoner som 
ikke er anbefalt eller krever dosejustering. Effekt av andre legemidler på dolutegravir og lamivudin: 
Dolutegravir metaboliseres primært via UGT1A1, og er også et substrat for UGT1A3, UGT1A9, 
CYP3A4, P-gp og BCRP. Samtidig bruk av legemidler som hemmer eller induserer UGT1A1, UGT1A3, 
UGT1A9, CYP3A4 og/eller P-gp kan derfor øke eller redusere dolutegravir plasmakonsentrasjon. 
Effekt av dolutegravir og lamivudin på andre legemidler: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen 
av legemidler som utskilles vha. OCT2 og MATE-1, f.eks. metformin, se tabell. Pasienten bør følges 
nøye og dosejustering kan være nødvendig. Dolutegravir forventes ikke å påvirke legemidler som 
er substrater for viktige enzymer eller transportere som CYP3A4, CYP2C9 og P-gp. Kombinasjoner 
som ikke er anbefalt eller krever dosejustering (tabellen skal ikke anses utfyllende, men er representativ for 
klassene studert): 
Dovato kombinert med Anbefalinger ved samtidig bruk (koadministrering)

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

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

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

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

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

Metformin

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

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

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

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

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

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

Utvalgte bivirkninger: Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under 
Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Endringer i laboratorieverdier, koinfeksjon 
med hepatitt B eller C, metabolske parametre, osteonekrose og immunt reaktiveringssyndrom. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen spesifikke utover kjente bivirkninger. Behandling: 
Ingen spesifikk. Støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging bør gis, 
inkl. monitorering av vitale tegn og EKG (QT-intervall). Lamivudin er dialyserbar, og kontinuerlig 
hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt. Dolutegravir er sterkt bundet 
til plasmaproteiner og dermed antas dialyse lite effektivt til å fjerne betydelige mengder. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for dolutegravir J05A X12 og lamivudin J05A F05 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Dolutegravir hemmer hiv-integrase ved å 
binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral DNA-
integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Lamivudin er en potent og selektiv 
hemmer av hiv-1 og hiv-2. Metaboliseres intracellulært til lamivudin-TP som hemmer hiv revers 
transkriptase og gir kjedeterminering av viralt DNA. Absorpsjon: Raskt. Median Tmax er 2½ og 1 
time for hhv. dolutegravir og lamivudin. Biotilgjengelighet av peroralt lamivudin hos voksne 
er 80-85%. Proteinbinding: Dolutegravir: >99%. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved 
lavt serumalbuminnivå (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Lamivudin: 
36%. Fordeling: Vd 17-20 liter og 1,3 liter/kg for hhv. dolutegravir og lamivudin. Halveringstid: 
Terminal t1/2 dolutegravir ~14 timer. Tilsynelatende clearance er ca. 1 liter/time. T½ lamivudin 
18-19 timer. Metabolisme: Dolutegravir: Primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med 
en mindre CYP3A-komponent. Utskillelse: Dolutegravir: 53% uforandret via feces. 32% via urin, 
resten via feces. Lamivudin: Hovedsakelig renal utskillelse av uforandret form. Pakninger og 
priser: 30 stk.1 (boks) kr 10885,90. Refusjon: 1H-resept: J05A R25 1 Lamivudin og dolutegravir. 
Refusjonsberettiget bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig 
retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd 
med disse. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist 
endret: 23.09.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 23.07.2020

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Les preparatomtale før forskrivning av Dovato.
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DOVATO is indicated for the treatment of HIV-infected adults 
and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 
kg, with no known or suspected resistance to the integrase 
inhibitor class, or lamivudine.

Dovato is contraindicated with co-administration with 
substrates of organic cation transporter (OCT)2 with 
narrow therapeutiv windows, including but not limited to 
fampridine.3a

Women of childbearing potential should be counselled 
about the potential risk of neural tube defects with 
dolutegravir including consideration of effective 
contraceptive measures.
If a women is planning pregnancy, the benefits and risks of 
continuing treatment with Dovato should be discussed with 
the patient.3b

The most frequently reported adverse reactions with 
Dovato are headache (3%), diarrhoea (2%), nausea (2%) and 
insomnia (2%). The most svere adverse reaction reported 
with dolutegravir was a hypersensitivity reaction that 
included rash and severe liver effects.3c

Dovato er tilgjengelig i gjeldende anbud. 
Se LIS avtaledokument i perioden 
01.12.2019 – 30.11.20214

PM-NO-DLL-JRNA-190001-dovato-sept2020-c.indd   1PM-NO-DLL-JRNA-190001-dovato-sept2020-c.indd   1 28.09.2020   11:56:4328.09.2020   11:56:43



14 4 4

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  14,  2020;  140:  14 4 4 –6

Pa ra dok ser og ulik he ter i norsk hel se ve sen

Uli ke pa si ent grup per, alle med livs tru en de li del ser og selv ska den de ad ferd, 
blir be hand let ulikt, selv om de har lik al der og nok så lik pro gno se.

Den ne ar tik ke len sprin ger ut fra 
drøf tin ger i kli nisk etikk-komitéer 
(KEK) rundt pa si en ter som blir 
in ten siv be hand let med om fat en de 

res surs bruk, in klu dert bruk av tvang. Et er 
et slikt drøf tings mø te har in vol ver te kli ni -
kere ut rykt und ring over hvor dan uli ke 
pa si ent grup per blir be hand let ulikt. I det 
føl gen de vil vi bru ke kon stru er te sy ke his to-
ri er sam men sat av man ge uli ke pa si en ter 
for å il lust re re noen pa ra dok ser.

Pa si ent 1 – ano rek si
En kvin ne i 20-åre ne leg ges inn på in ten siv-
av de ling med tru en de mul ti or gan svikt på 
grunn av grov av mag ring. Hun har hat 
spi se for styr rel ser i 12 år. Det be slut es at  
det er grunn lag for tvangs inn leg gel se et er 
psy kisk hel se vern lo ven § 3 – 2 og tvangs er næ-
ring med hjem mel i § 4 – 4. I til legg til å ha 
fast vak ter hele døg net både fra psy kia trisk 
og in ten siv av de ling må hun se de res tungt 
og leg ges i bel ter i lan ge pe ri oder.

Et er man ge uker bedres all menn til stan-
den. Hun øns ker nå psy kia trisk be hand ling 
og hun øns ker å leve. Hun be skri ver tvan gen 
som ter ror, at den har økt hen nes angst og 
re ak ti vert tid li ge re trau mer. Hun vet at hun 
kan dø uten tvang, men det er hun for be-
redt på. Hun blir over ført til psy kia trisk 
av de ling.

Pa si ent 2 – sui ci da li tet
Sam ti dig inn leg ges en kvin ne i 30-åre ne 
et er et al vor lig selv mords for søk. Hun står 
midt i en skils mis se, og det e er hen nes 
tred je al vor li ge for søk på kort tid. Hun gjen-
nom går in ten siv be hand ling i tre døgn. Hun 
er ikke al vor lig de pri mert og sier hun nå  
vil leve for bar na. Hun be døm mes som 
sam tyk ke kom pe tent. På rø ren de me ner at 
det er over hen gen de fare for pa si en tens liv 
og øns ker tvangs inn leg gel se i psy kia trisk 
in sti tu sjon for å be skyt e henne mot seg 
selv. Det e øns ker ikke pa si en ten, og hun blir 
over ført til dis trikts psy kiat risk sen ter, som 
hun for la ter da gen et er.

Pa si ent 3 – rus
En mann i 20-åre ne som be hand les sam ti dig 
på en in ten siv av de ling er godt kjent et er 
fle re inn leg gel ser med svært høy pro mil le. 

Pa si en ten er ut age ren de og må tvangs -
behand les for å mot a liv red den de be hand-
ling.

Han kla rer ikke å møte til plan lagt po li kli-
nisk opp føl ging. Fri vil lig døgn be hand ling 
har vært for søkt. Mor sier at søn nen øns ker 
hjelp, men det er for lang ven te tid på til bu-
de ne. Det blir vur dert at det ikke er rik tig  
å hol de ham til ba ke med tvang.

In si dens og mor ta li tet
Det hef ter usik ker het ved tall for in si dens  
og mor ta li tet for dis se pa si ent grup pe ne. 
An orex ia nervosa har med en streng de fi ni-
sjon av dia gno sen en in si dens på ca. 20/ 
100 000 (1). Mor ta li te ten er på inn til 9,9/ 
100 000 (1). Selv mords ra ten er 12,9/100 000 
(2).

For rus av hen gig het var døds ra ten 8,9/ 
100 000 (3). For pa si en ter inn lagt med selv-
på ført for gift ning et er rus el ler suicidforsøk 
har vi tall fra Oslo som vi ser en in si dens på 
700/100 000 per år (4), me di an al der ved 
inn leg gel se er 31 år. 20-årsmortaliteten er  
på 37 % (5).

For ano rek si pa si en ter vi ser tall at et er 10 
og 20 år er hhv. ca. 30 % og ca. 60 % fris ke (6). 
I alle pa si ent grup pe ne er man gel på forsk-
ning et pro blem.

Lov ver ket gir ram me ne
Norsk hel se tje nes te er re gu lert av et om fat-
ten de lov verk (7–9). Som ho ved re gel skal 
pa si en ten sam tyk ke til all be hand ling. 
 Be hand lin gen skal gis et er en in di vi du ell 
vur de ring. For hver en kelt pa si ent må man 
vur de re hva som er til pa si en tens beste. 
Det e gjel der også med hen syn til res surs-
bruk og tvangs bruk. For at hel se hjelp skal 
pri ori te res, må det være et ri me lig for hold 
mel lom nyt en og res surs bru ken. Ret fer dig-
het og li ke be hand ling er bæ ren de prin sip-

per. For skjells be hand ling bør der for be grun-
nes.

Det siste ti å ret har det vært stort fo kus  
på bru ken av tvang i hel se tje nes ten, sær- 
 lig in nen psy kis ke hel se tje nes ter. De ne ga -
tive føl ge ne av å bli ut sat for tvang har  
vært fram he vet (10, 11). Bru ken av tvang  
i so ma  tiske hel se tje nes ter ble lov re gu lert  
i 2009 i pa si ent- og bru ker ret ig hets lo ven 
ka pit el 4A.

At det er to uli ke lov verk for tvangs bruk  
i psy kis ke og so ma tis ke hel se tje nes ter, er 
kre ven de, især hos pa si en ter med både 
so ma tis ke og psy kis ke syk dom mer. Det e 
fore kom mer hyp pig og er opp hav til kom-
pli ser te etis ke og ju ri dis ke di lem ma er (12).

Tvangs lovs ut val get ble ned sat for å sam le 
all tvangs bruk i et fel les lov verk (13). Sam -
tykke kom pe tan se, som de siste ti å re ne har 
fåt en sen tral plass, er ikke all tid en kelt  
å vur  dere i kli nisk prak sis. I tolk nin gen og 
an ven del sen av lo ve ne opp står det grå so ner 
som ford rer ev ner til etisk re flek sjon. Selv 
om de lov git e kri te ri e ne for bruk av tvang 
er opp fylt, må det vur de res om tvang el ler 
ikke er til pa si en tens beste. Det må også 
vek tes mot hen syn til and re be rør te par ter 
og for svar lig res surs bruk. I vur de rin gen  
må gra den av mot stand vekt leg ges og om 
pa si en ten i nær fram tid vil kun ne gjen vin ne 
sam tyk ke kom pe tan sen.

Bruk av tvang har også en res surs si de.  
Vi vet at i noen til fel ler får sy ke hjems pa si en-
ter me di si ner for å roes ned på grunn av 
man gel på per so nal res sur ser (14). Om fat -
tende bruk av tvang er res surs kre ven de  
og emo sjo nelt kre ven de for per so na let.

Drøf tin ger
I den ne ar tik ke len stil ler vi spørs mål rundt 
for skjells be hand lin gen av dis se pa si en te ne. 
Alle har psy kia tris ke syk dom mer i bun nen 
og er livs tru en de so ma tisk syke. De blir red-
det gjen nom in ten siv be hand ling, men det 
vi de re for lø pet er for skjel lig. In ten siv res sur-
se ne som ble brukt, er mind re nyt i ge der-
som opp føl gin gen ikke gir va rig over le vel se.

Sam tyk ke kom pe tan sen
Ulik prak sis rundt dis se tre pa si ent grup pe ne 
har sann syn lig vis fle re for kla rin ger. En vik tig 
for skjell er ulik sam tyk ke kom pe tan se, som 
igjen har be tyd ning for lov lig bruk av tvang.

Ano rek si pa si en ten fyl ler kra ve ne til sam-
tyk ke kom pe tan se i en rek ke valg si tua sjo ner 
når den so ma tis ke til stan den er nor ma li sert 
(15). Om hun er sam tyk ke kom pe tent når det 
gjel der sin grunn li del se, er mer tvil somt. 

«Selv om de lov git te kri te ri e ne 
for bruk av tvang er opp fylt, 
må det vur de res om tvang 
 eller ikke er til pa si en tens 
beste»
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Det er der for hjem mel i lo ven for å kun ne 
tvangs be hand le al vor lig ano rek si uav hen gig 
av sam tyk ke kom pe tan se.

Den sui ci da le pa si en ten er sam tyk ke kom-
pe tent. Hun for står at hun kan dø av selv-
mords for søke ne. I prak sis ser vi at sui ci da le 
pa si en ter på grunn av sin sam tyk ke kom pe-
tan se er ube skyt et mot seg selv, og hjel pe-
ap pa ra tet er ju ri disk «lam met» fra å hjelpe. 
Det er pa ra dok salt at når pa si en ten inn leg-
ges med be hov for øye blik ke lig so ma tisk 
hjelp, kan be hand ling gjen nom fø res med 
hjem mel i hel se per so nello ven § 7 uav hen gig 
av mot stand og sam tyk ke. Men det er nep pe 
hjem mel for vi de re tvangs be hand ling av 
den psy kis ke li del sen når pa si en ten ikke har 
en «al vor lig sinns li del se» i psy kisk hel se vern-
lo vens for stand.

Rus pa si en ten kan sies å ha re du sert sam-
tyk ke kom pe tan se ba sert på sam me lo gikk 
som ano rek si pa si en ten. Han er sam tyk ke-
kom pe tent på de fles te om rå der, men ikke 
når det gjel der valg rundt rus. Ofte vil man 
lande på at rus pa si en ter skal opp fat es som 
sam tyk ke kom pe ten te. For tvangs inn leg gel-
ser et er hel se- og om sorgs tje nes te lo ven 
ka pit el 10 er det egne tvangs reg ler, og inn-
leg gel se be stem mes av fyl kes nemn da for 
bar ne vern og so si a le sa ker (16).

Nyt e ver sus res surs bruk
Nyt en av be hand ling må an tas å være størst 
hos pa si en ten med livs kri se be tin get suicid-

forsøk der som hun fikk psy ko lo gisk hjelp. 
Men her kan ikke et er føl gen de tvang an ven-
des i fra vær av «al vor lig sinns li del se». Ut fra 
en nyt e–res surs bruk-vur de ring og al vor lig-
he ten av til stan den bør den ne pa si en ten 
pri ori te res og få til bud om tet opp føl ging, 
even tu elt også kort va rig tvang (git lov hjem-
mel for det e).

Hos pa si en ter med ano rek si er dø de lig -
heten of test mind re. Man ge kan hel bre des, 
men be hand lin gen er lang va rig og res surs-
kre ven de, ofte med nød ven dig tvang og 
kon troll. Hel se ve se nets vil je til å bru ke res-
sur ser og tvang er langt stør re for den ne 
pa si ent grup pen, og lov ver ket åp ner opp  
for tvang.

De rus av hen gi ge pa si en te ne har en kro-
nisk al vor lig til stand, med psy kis ke, so si a le 
og so ma tis ke føl ger. Rus pa si en ten kan få 
umid del bar av rus ning, men skri ves ofte 
raskt ut. Det er lang ven te tid (må ne der) på 
lang tids be hand ling. Be hand lings ef ek ten  
av in ten siv res surs bruk blir der for li ten, og  
i alle fall for bi gå en de. Det e er uhel dig, da  
en slik si tua sjon er en mu lig het til å ini tie re 
end ring og mo ti va sjon til vi de re be hand-
ling. Om ved kom men de «ut set er sin fy sis ke 
el ler psy kis ke hel se for fare ved om fat en de 
og ved va ren de mis bruk, og der som hjel pe-
til tak ikke er til strek ke lig», kan ved kom -
mende inn leg ges i eg net in sti tu sjon i inn til 
tre må ne der for mo ti va sjon (hel se- og om-
sorgs tje nes te lo ven § 10 – 2). For unge rus mis-
bru ke re er det spe si elt vik tig å in ter ve ne re  
i en tid lig fase før de får et stort psy ko so si alt 
og so ma tisk funk sjons fall. Kan skje kun ne et 
søm løst til bud fra in ten siv via av rus ning og 
over i lang tids døgn opp hold gi bedre pro-
gno se og også være god sam funns øko no mi?

Er lo ven lo gisk?
I psy kisk hel se vern lo ven er al vor lig ano rek si, 
men ikke rus av hen gig het nevnt spe si fikt 

som grunn lag for mu lig tvangs be hand ling. 
Sui ci da li tet kom mer inn un der al vor lig 
sinns li del se bare når pa si en ten er al vor lig 
de pri mert el ler psy ko tisk. I lo vens for ar bei-
der var det ment at ved sui ci da li tet kun ne 
man gjø re bruk av tvun gen ob ser va sjon. Det 
gjø res til en viss grad i dag, men rets grunn-
laget opp le ves som usik kert. Pa si en ten skri-
ves der for ofte ut raskt. Ob ser va sjons opp hol-
det kan i ut gangs punk tet ikke vare len ger 
enn ti da ger (psy kisk hel se vern lo ven § 3-2).

For oss er det ulo gisk at man ikke kan 
bru ke noe tvang hos en pa si ent i livs kri se/
akut sui ci dal fa re, ut over øye blik ke lig hjelp. 
Ved å bru ke kort va rig tvang (da ger), kun ne 
man kan skje hjelpe. Kan skje kun ne noen 
red des ved mer bruk av tvun gen ob ser va-
sjon. Selv mords fa ren er al ler størst den 
før s te uken et er ut skriv ning (17). Hel se per-
so nell tol ker også lo ven «feil» når de for sva-
rer tvangs inn leg gel se av selv mords kan di da-
ter uten al vor lig psy kisk li del se (18, 19).

Tvun gen rus be hand ling er svært van ske lig 
å kun ne gjen nom fø re raskt i dag. Det gjel-
den de lov ver ket i hel se- og om sorgs tje nes te-
lo ven gjen spei ler den gam le tan ken om at 
rus li del ser er et so si alt/kom mu nalt pro-
blem, selv om be hand lin gen skjer i spe sia-
list hel se tje nes ten. For bed rin ger på fel tet 
kan ikke kom me uten til før sel av res sur ser, 
in klu dert kom pe tan se.

Mot at 7.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 28.5.2020, 
 godkjent 9.6.2020.

«For oss er det ulo gisk at man 
ikke kan bru ke noe tvang  
hos en pa si ent i livs kri se/akutt 
 suici dal fa re, ut over øye blik 
kelig hjelp»

«Kan skje kun ne noen red des 
ved mer bruk av tvun gen 
 obser va sjon?»
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FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Ved trau ma tis ke am pu ta sjons ska der 
kan gjen væ ren de me tall frag men ter 
være et pro blem, vi ser ny stu die.

Inn kaps le de me tall frag men ter et er krigs
ska der fjer nes ofte ikke, et er som de an s es 
som harm lø se. Nye stu di er ty der imid ler tid 
på at res ter et er eks plo si ver kan føre til 
frem med le ge me re ak sjon, tok sis ke ska der  
og kreft ut vik ling (1). En ny, pa le stinsknorsk 
stu die har be skre vet for lø pet et er trau ma
tis ke am pu ta sjo ner (2).

Stu di en om fat et 254 pa si en ter fra Gaza 
som had de gjen nom gåt trau ma tis ke eks 
tre mi tets am pu ta sjo ner i pe ri oden 2006 – 16, 
hvor av 94 var blit hen vist til spe sia list hel se
tje nes te for vi de re un der sø kel ser. Hos om 
lag 45 % av dis se ble det fun net splin ter el ler 
pul ver fra vå pen i uli ke kropps de ler. Hos 
rundt 25 % var det ra dio lo gis ke le ver for and
rin ger uten sik ker år sak.

– Ba sert på den ne og and re stu di er an be 
fa ler vi lang tids opp føl ging av alle pa si en ter 
som har over levd an grep med mo der ne 
vå pen. Be grun nel sen er at vi vet så lite om 
me di sins ke og psy ko so si a le lang tids ef ek ter 
av å ha over levd en krigs ska de med vå pen
res ter i krop pen. Det e gjel der sær lig pa si en
ter i res surs fat i ge land uten god til gang på 
hel se tje nes ter, sier Han ne Hesz leinLos sius, 
som er lege, fors ker og stu di ens før s te for fat
ter.

Stu di en ut går fra en pa le stinsknorsk 
forsk nings grup pe star tet og le det av Mads 
Gil bert, pro fes sor ved Uni ver si tets sy ke hu set 
NordNorge og UiT – Norges ark tis ke uni ver
si tet, og med del ta ke re fra AlAz har Uni ver si
ty, AlShifa Hospital og Ar ti fi cial Limbs and 
Po lio Center i Gaza by.

– Opp byg ging av lo kal ka pa si tet og ut vik
ling av pa le stinsk me di sinsk forsk ning er en 
vik tig mål set ing for grup pen, sier Hesz lein
Los sius. Gruppen har spe si elt stu dert pa le
stins ke pa si en ter med trau ma tis ke eks tre mi

tets am pu ta sjo ner og dri ver også om fat en de 
opp læ ring av lek folk i liv red den de før s te
hjelp, med lo ka le pa le stins ke me di sin stu
den ter som in struk tø rer.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET
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Krigs ska der i Gaza
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Fors ke re har kart lagt mo le ky læ re end
rin ger i for kant av sykdomsoppbluss 
hos pa si en ter med rev ma to id ar tritt.

Rev ma to id ar trit og man ge and re in flam
ma to ris ke syk dom mer ka rak te ri se res av 
pe rio dis ke opp bluss. Vi har be gren set kunn
skap om hvil ke me ka nis mer som fø rer til 
opp blus se ne og hvor dan de kan for ut s es.

I en stu die som ny lig er pub li sert i New 
Eng land Journal of Medicine un der søk te 
fors ke re fra USA fire pa si en ter med rev ma 
toid ar trit i opp til fire år (1). De fire pa si en
te ne tok ukent li ge blod prø ver hjem me, fyl te 
ut et va li dert symp tom skje ma og møt e til 
må ned li ge po li kli nis ke kon sul ta sjo ner.

1 – 2 uker før pa si en te ne mer ket symp to
mer på sykdomsoppbluss, opp sto end rin ger 
i RNAse kven ser i blo det. RNAse kven se ne 
kjen ne teg ner ak ti ve ring av nai ve Bcel ler. 
Ak ti ve rin gen ble fulgt av en bøl ge av en ny 
cel le ty pe som fors ker ne kal te PRIMEcel ler. 
Dis se an tas å være for lø pe re til in flam ma to
ris ke fi bro blas ter som slår seg ned i led de
nes synovia.

– Et fan tas tisk spen nen de ar beid, sier Guro 
Lø vik Goll, over le ge og post dok tor ved Rev
ma to lo gisk av de ling, Dia kon hjem met sy ke
hus. – Me to den med hjem me prø ve ta king av 
ka pil lær blod over fle re år er en im po ne ren
de pre sta sjon, og jeg vil tro den blir ko pi ert 
i frem ti dig forsk ning. Den di rek te kli nis ke 
nyt en lig ger len ger frem i tid, men kan ha 
re le vans for and re im mun me di er te syk dom
mer. På sikt kan vi kan skje få en mar kør for 
syk doms ak ti vi tet hos pa si en ter med f.eks. 
spondyloartrit el ler sy ste misk lu pus erythe
matosus, sier Goll.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET
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arth ri tis fla res. N Engl J Med 2020; 383: 218 – 28. 

Blod prø ve kan 
vars le opp bluss av 
rev ma to id ar tritt
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Le ge mid de let hydroksyurea er trygt og 
ef ek tivt for barn med sigdcellesykdom, 
men man ge bør få høy ere dose enn det 
prak sis har vært hitt il.

Ved sigdcellesykdom får ery tro cyt e ne en 
kan te te, halv må ne lig nen de form. De sprek
ker let, hvil ket gir he mo ly tisk ane mi, og de 
klum per seg let sam men, hvil ket gir vaso
okklusjon og der med or gan ska de. 

Mu ta sjo nen som gir syk dom men, sit er 
i ge net for adult he mo glo bin (HbA), mens 
det fø ta le he mo glo bi net (HbF) er nor malt. 
Be hand ling med hydroksyurea (også kjent 
som hydroksykarbamid) sti mu le rer til dan
nel se av mer fø talt he mo glo bin, og re du se
rer der for symp to mer og kom pli ka sjo ner 
ved sigdcellesykdom. 

Barn med sigdcellesykdom skal be hand les 

med hydroksyurea, men op ti mal do se ring 
er ikke fast lagt. I en ny stu die fra Ugan da  
ble be hand ling med stan dard dose, dvs. 
20 mg per kg kropps vekt, sam men lik net 
med grad vis dose øk ning opp mot 35 mg/kg, 
un der mo ni to re ring av mu li ge bi virk nin ger, 
spe si elt må ling av leu ko cyt er og trom bo cyt
ter (1). Stu di en om fat et 187 barn i 4 – 5års al
de ren. Alle ble be hand let med stan dard dose 
hydroksyurea ved inn gan gen til stu di en, 
men ble så ran do mi sert til en ten å grad vis 
øke do sen el ler å fort set e med sam me dose.

Stu di en var plan lagt for to år, men ble 
stop pet et er 18 må ne der pga. en klart guns
tig ef ekt av høy ere dose. Om lag 86 % av 
bar na i in ter ven sjons grup pen had de da 
opp nådd stu di ens pri mæ re en de punk ter, 
dvs. Hb > 9,0 g/dl el ler mer enn 20 % fø talt 
he mo glo bin (ver sus 37 % i kon troll grup pen). 
In ter ven sjons grup pen had de dess uten fær re 
epi so der med symp to mer fra sigdcellesyk

dommen, f.eks. had de de sjeld ne re smer ter 
fra vasookklusive kri ser, sjeld ne re acu te 
chest syn drome, sjeld ne re lun ge be ten nel se 
og sjeld ne re be hov for blod over fø ring. De 
ble også sjeld ne re inn lagt på sy ke hus.

Fors ker ne bak stu di en kon klu de rer med 
at barn med sigdcellesykdom i Af ri ka sør  
for Sa ha ra kan ha nyt e av høy ere dose hy
droksyurea, men at dose øk nin gen må in di
vi dua li se res for di noen barn får bi virk nin
ger grun net bein margs på virk ning.

KRIS TOF FER BROD WALL  
HAU KE LAND  UNI VER SI TETS SJU KE HUS

LIT TE RA TUR
1 John CC, Opoka RO, Lat ham TS et al. Hydroxyurea 

dose es ca la tion for sick le cell anemia in sub
saharan Af ri ca. N Engl J Med 2020; 382: 2524 – 33. 

Høy ere dose hydroksyurea ved sigdcellesykdom

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB scan pix
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FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Hor mon be hand ling hos post me no pau
sa le kvin ner på vir ker ri si ko en for bryst
kreft. I en ny stu die vi ser lang tids opp føl
ging at kom bi na sjons be hand ling med 
øst ro gen og ge sta gen gir mo de rat økt 
ri si ko.

I stu di en gjen nom fø res en opp føl ging av  
to tid li ge re gjen nom før te ran do mi ser te, 
pla ce bo kon trol ler te stu di er (1). De nær 
30 000 kvin ne ne som inn går i ma te ria let, 
ble re krut ert til stu di e ne i pe ri oden 1993 – 98 
og fulgt ut 2017.

Blant hysterektomerte kvin ner ga bruk  
av øst ro gen sig ni fi kant la ve re ri si ko for 
bryst kreft sam men lig net med pla ce bo,  
med en år lig in si dens på hhv. 0,30 % og 
0,37 % (ha sard ra tio 0,78, 95 % KI 0,65 – 0,93,  
p = 0,005). Kon ju gert ekvint øst ro gen (CEE) 
ga også sig ni fi kant re du sert ri si ko for  
bryst kreft som år sak til død, med en år lig 
in si dens på hhv. 0,031 % og 0,046 % (ha sard 
ra tio 0,60, 95 % KI 0,37 – 0,97, p = 0,04).

Hos kvin ner med in takt ute rus ga kom bi
na sjons be hand ling med kon ju gert ekvint 
øst ro gen og ge sta ge net medroksyproges
teronacetat sig ni fi kant høy ere ri si ko for 
bryst kreft sam men lig net med pla ce bo,  
med en år lig in si dens på hhv. 0,45 % og 
0,35 % (ha sard ra tio 1,28, 95 % KI 1,13 – 1,45, p < 
0,001), men det var in gen sta tis tisk sig ni fi
kant for skjell i bryst kreft som år sak til død 
mel lom grup pe ne.

Bryst kreft ri si ko ved hor mon be hand ling 
hos post me no pau sa le

– Mest over ras ken de ved den ne stu di en  
er at den be skyt en de ef ek ten av øst ro gen
be hand ling frem de les be står. At ri si ko øk nin
gen ved kom bi na sjons be hand ling hol der 
seg så kon stant og så len ge, var også uven
tet, sier Giske Ur sin, pro fes sor II og di rek tør 
ved Kreft re gis te ret. 

– Fun ne ne fra dis se stu di e ne er ikke nød
ven dig vis di rek te over før ba re til Norge, 
et er som den ne po pu la sjo nen er svært 
 se lek tert, og man ge had de brukt hor mo ner 
før start.

– Kon ju gert ekvint øst ro gen in ne hol der 
man ge for skjel li ge øst ro ge ner, med øst ron 
som den ve sent lig ste. I Norge bru kes som 
re gel øst ra di ol ale ne, som i re gis ter kob lin
ger har git svak øk ning av fore komst av 
små svuls ter, sier Ur sin.

– Ved kom bi na sjons be hand ling i Norge 
bru kes som re gel and re gestagenderivater 
enn medroksyprogesteronacetat, og noen  
av kom bi na sjons pre pa ra te ne vi har brukt, 
har vært for bun det med en sterk øk ning i 
bryst kreft fore komst, både av små og sto re 
svuls ter, for tel ler hun.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Chlebowski RT, Anderson GL, Aragaki AK et al. 

As so cia ti on of menopausal hor mon ther a py with 
breast can cer in ci dence and mor tal i ty du ring 
longterm fol lowup of the wom en’s health ini tia
ti ve ran dom ized clin i cal tri als. JAMA 2020; 324: 
369 – 80. 

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

Hva tel ler når du 
vil bli pro fes sor?

Tra di sjo nel le kri te ri er for aka de mis ke 
me ritt er tel ler mest ved til sett ing på 
 medi sins ke fa kul te ter.

Hvil ke kri te ri er lig ger til grunn når fors ke re 
på me di sins ke fa kul te ter får opp rykk el ler 
fast stil ling? I en ny stu die pub li sert i tids
skrif tet The BMJ ble ret nings lin je ne for slike 
av gjø rel ser på 92 uni ver si te ter over hele 
ver den gjen nom gåt (1).

Det van lig ste kri te ri et i ret nings lin je ne 
var fag fel le vur der te pub li ka sjo ner (95 %)  
og til del te forsk nings mid ler (67 %). Blant 
 mind re van li ge kri te ri er var aka de misk 
om døm me, for fat er rek ke føl ge i pub li ka 
sjoner og impaktfaktor. Yt erst sjel den ble 
kri te ri er som må le verk tøy for forsk nings 
betyd ning, f.eks. Altmetric, tat med, og kun 
ved et uni ver si tet var de ling av forsk nings
re sul ta ter nevnt. In gen uni ver si te ter had de 
åpen pub li se ring el ler rik tig re gist re ring av 
forsk nings pro sjek ter som kri te ri er i til set
tings pro ses sen.

– Den ne stu di en vi ser at det ikke fin nes 
glo ba le kri te ri er for til set ing ved et uni ver
si tet, og at kri te ri e ne ikke er for mu lert eks
pli sit, sier Jo han ne Sund by. Hun er pro fes
sor i sam funns me di sin ved Uni ver si te tet 
i Oslo og har sit et i utal li ge bedømmelses
komitéer.

– Vi vet ikke hvil ke nor mer som sty rer valg 
av kri te ri er, og der med vil alle be døm mel ser 
ha et ele ment av vil kår lig het. Som kvin ne
fors ker vil jeg anta at en del av kri te ri e ne  
er laget av og for menn, sier hun, og trek ker 
fram his to ri en om en kvin ne som fikk to 
uli ke be døm mel ser på sam me søk nad.

– Den ene sa at hun var vel dig flink til 
å sam ar bei de, noe som var et pluss, mens 
den and re sa at hun ikke kun ne do ku men te
re in di vi du ell inn sats, noe som trakk ned. 
Jeg tror det er på høy tid at vi ser over og 
ten ker nyt rundt hvem vi vil ha som le de re 
i me di sinsk kunn skaps pro duk sjon, sier 
Sund by.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Rice DB, Rafoul H, Ioannidis JPA et al. Ac a dem ic 

cri ter ia for pro mo ti on and ten ure in bio me di cal 
sciences fac ul ties: cross sec tion al anal y sis of in ter
na tio nal samp le of uni ver si ties. BMJ 2020; 369: 
m2081. 
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VA SI LIS SITRAS
vsit@ous-hf.no
Fos ter me di sinsk av de ling
Kvin ne kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Gra vi de kvin ners hold ning  
til fos ter dia gnos tikk

BAK GRUNN
I Norge sty res fos ter dia gnos tikk av bio tek no lo gi lo ven. 
Iføl ge bio tek no lo gi lo ven som ble ved tatt i 2003, kun ne 
fos ter dia gnos tikk tid lig i svan ger ska pet kun til bys 
kvin ner med økt ri si ko for å få barn med kro mo som 
avvik el ler mis dan nel ser. Slik fos ter dia gnos tikk blir 
ut ført ved fos ter me di sins ke sent re. For må let med 
stu di en var å kart leg ge hold nin ger til fos ter dia gnos tikk 
blant gra vi de kvin ner i Oslore gi o nen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I pe ri oden au gust–no vem ber 2019 dis tri bu er te vi et 
spør re skje ma til alle gra vi de som møtt e til rutineultra
lydundersøkelse ved Oslo uni ver si tets sy ke hus (Riks hos
pi ta let og Ul le vål sy ke hus) og Akershus uni ver si tets sy ke
hus. Fak to rer som ka rak te ri ser te kvin ner med for  skjel  
 li ge hold nin ger ble iden ti fi sert.

RE SUL TA TER
Vi in vi ter te 1 212 kvin ner, hvor av 1 170 (96,5 %) svar te  
på spør re un der sø kel sen. Av de 1 159 som svar te på det 
ak tu el le spørs må let, syn tes 909 (78,4 %) at fos ter dia gnos
tikk bur de til bys av det of ent li ge hel se ve se net til alle 
gra vi de, og 882 av 1 026 (86 %) had de be talt for pri vat 
ul tra lyd un der sø kel se tid lig i svan ger ska pet. Av 690  
som kjen te til nonin va siv pre na tal test (NIPT), had de 190 
(27,5 %) be talt for dett e. Fø de plass, ut dan ning, re li gi on  
og pa ri tet var fak to rer som dif e ren sier te kvin ner med 
for skjel li ge hold nin ger til fos ter dia gnos tikk.

FOR TOLK NING
De fles te gra vi de kvin ner i Oslore gi o nen øns ket til bud 
om tid lig pre na tal dia gnos tikk. So sio de mo gra fis ke 
fak to rer var av gjø ren de for kvin ne nes hold ning til til bud 
om fos ter dia gnos tikk.

MA RIA UL RIK SEN
Fos ter me di sinsk av de ling
Kvin ne kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Fø de av de lin gen
Kvin ne kli nik ken
Akershus uni ver si tets sy ke hus

JŪRATĖ ŠALTYTĖ BENTH
Cam pus Ahus
Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

Av de ling for hel se tje nes te forsk ning
Akershus uni ver si tets sy ke hus

GUTT ORM HAUGEN
Fos ter me di sinsk av de ling
Kvin ne kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
De fleste gravide kvinner i Oslo 
regionen betalte selv for å få utført 
tidlig ultralyd eller NIPTtest hvis de 
ikke oppfylte kriteriene for tilbud 
om utredning etter de nasjonale 
retningslinjene. 

Et klart flertall mente at fosterdia
gnostikk bør være et ofentlig 
organisert tilbud til alle gravide. 

Norge er ett av få vest li ge land 
hvor fos ter dia gnos tikk er lov
re gu lert. I mai 2020 ved tok 
Stor tin get end rin ger i bio tek
no lo gi lo ven som re pre sen ter te 
en li be ra li se ring med ut vi det 

til bud om fos ter dia gnos tikk for alle gra vi de. 
Bio tek no lo gi lo ven slik den i dag regulerer fos
ter dia gnos tikk inn til nye ret nings lin jer blir 
ut for met, ble ved tatt i de sem ber 2003 (1) og 
tråd te i kraft i 2005 (2). Iføl ge lo ven fra 2003 
til bys fos ter dia gnos tikk til gra vi de som vil 
være 38 år el ler eld re ved ter min, gra vi de som 
tid li ge re har fått barn el ler fos ter med al vor lig 
syk dom el ler ut vik lings av vik, og gra vi de som 
bru ker me di si ner som kan ska de fos te ret. I 
spe si el le til fel ler gis til bud om fos ter dia gnos
tikk til gra vi de i en van ske lig livs si tua sjon 
som me ner at de ikke vil kla re den eks tra be
last nin gen et sykt el ler funk sjons hem met 
barn kan med fø re.

Den dia gnos tis ke un der sø kel sen ut fø res 
ved ett av de fem fos ter me di sins ke sent re ne i 
lan det. Ett er hen vis ning fra pri mær hel se tje
nes ten og før den dia gnos tis ke un der sø kel sen 
skal kvin nen el ler pa ret gis in for ma sjon og 
ge ne tisk vei led ning. Den ne skal in klu de re 
opp lys ning om at un der sø kel sen er fri vil lig, 
hvil ken ri si ko som er for bun det med gjen
nom fø rin gen av un der sø kel sen, hva un der sø
kel sen kan av dek ke, og hvil ke kon se kven ser 
dett e kan få for bar net, kvin nen, pa ret og fa
mi li en. Alle gra vi de, uan sett ri si ko pro fil, får 
til bud om rutineultralydundersøkelse i and re 
tri mes ter i svan ger ska pet, uten at det fore lig
ger et for melt krav til vei led ning om me to
dens art og mu li ge kon se kven ser. Den ne ul
tra lyd un der sø kel sen an s es som en del av den 
al min ne li ge svan ger skaps om sor gen, og ikke 
som fos ter dia gnos tikk, og om fatt es ikke av 
bio tek no lo gi lo ven.

Iføl ge bio tek no lo gi lo ven (ka pitt el 4) de fi ne
res fos ter dia gnos tikk som «un der sø kel se av 

fø ta le cel ler, fos ter el ler en gra vid kvin ne med 
det for mål å få in for ma sjon om fos te rets ge
ne tis ke egen ska per el ler for å på vi se el ler ute
luk ke syk dom el ler ut vik lings av vik hos fos te
ret» (1). Den mest bruk te ikkein va si ve me to
den er tid lig ul tra lyd (ut ført i svan ger skaps
uke 11 – 14) kom bi nert med bio kje mis ke mar
kø rer (kom bi nert ul tra lyd og blod prø ve, KUB). 
Ved tid lig ul tra lyd kan man i til legg es ti me re 
svan ger ska pets va rig het, på vi se an tall fost re, 
be stem me korionisitet ved flerlingesvanger
skap og vur de re fos te rets ana to mi. Nonin va
siv pre na tal test (NIPT) ved hjelp av fritt fø talt 
DNA i mors blod sir ku la sjon har blitt ut vik let 
ett er at lo ven ble ved tatt i 2003. I 2017 god kjen
te Hel se di rek to ra tet NIPTtest som en for bed
ret og eks tra screen ing me to de til å på vi se 
trisomier når KUBtest vi ser for ø ket ri si ko for 
tri so mi (vei le den de 1/250 el ler høy ere) (3). Et
ter siste lov end ring vil alle gra vi de få til bud 
om tid lig ul tra lyd, og NIPTtest vil sann syn lig
vis bli til budt alle gra vi de som er 35 år el ler 
eld re. Både KUB og NIPTtest er me to der med 
høy sen si ti vi tet for å opp da ge kro mo som feil 
tid lig i svan ger ska pet, men en po si tiv NIPT
test be tyr ikke nød ven dig vis at fos te ret har 
kro mo som feil (4). Dia gno sen må be kref tes 
med in va si ve me to der (mor ka ke prø ve og/ 
eller fos ter vanns prø ve). Li ke le des er en ne ga
tiv test ikke en ga ran ti for at fos te ret er friskt.

På grunn av den tek no lo gis ke ut vik lin gen 
in nen fos ter dia gnos tikk, har det vært en på
gå en de dis ku sjon blant fag folk (fos ter me di si
ne re, ge ne ti ke re), eti ke re og po li ti ke re om 
hvil ke grup per gra vi de som skal til bys fos ter
dia gnos tikk, og med hvil ken me to de (5–7). 
I til legg var det rom for for skjel li ge tolk nin ger 
av ret nings lin je ne fra Hel se di rek to ra tet (8). 
I den på gå en de de batt en om fos ter dia gnos
tikk i Norge har imid ler tid ikke gra vi de kvin
ner blitt spurt om de res me ning på en sy ste
ma tisk måte. For må let med den ne un der sø
kel sen var å kart leg ge hold ning til og bruk av 
fos ter dia gnos tikk blant en ikkese lek tert 
grup pe gra vi de i Oslore gi o nen. Vi øns ket å 
un der sø ke om gra vi de kvin ner fikk ut ført fos
ter dia gnos tikk uten for den of ent li ge hel se
tje nes ten hvis de ikke opp fyl te kri te ri e ne for 
til bud om ut red ning ett er de na sjo na le ret
nings lin je ne. Vi ville sam ti dig un der sø ke 
kvin ne nes syns punk ter på om fos ter dia gnos
tikk bør til bys alle gra vi de, uan sett ri si ko pro
fil, og om so sio de mo gra fis ke fak to rer på vir
ket de res me ning om og bruk av fos ter dia
gnos tikk.

Ma te ria le og me to de
Et ikkeva li dert spør re skje ma ble dis tri bu ert 
til alle gra vi de som møtt e til ru ti ne ul tra lyd i 
svan ger skaps uke 18 – 20 ved Oslo uni ver si tets
sy ke hus (Riks hos pi ta let og Ul le vål sy ke hus) i 
pe ri oden au gust–ok to ber 2019 og ved Akers
hus uni ver si tets sy ke hus i pe ri oden sep tem
ber–no vem ber 2019. Stu di en ble gjen nom ført 
før den nye bio tek no lo gi lo ven ble ved tatt av 
Stor tin get i mai 2020. Enes te eks klu sjons 
kriteri um var ikketil freds stil len de kunn skap 
i norsk språk. Vi spur te ikke om de som på 
eget ini tia tiv fikk ut ført ul tra lyd un der sø kel se 
el ler NIPTtest, had de pa to lo gis ke funn og 
hvor dan dis se even tu elt ble hånd tert. Spør re
skje ma et var ano ny mi sert, og sva re ne er lag
ret ved Tje nes te for Sen si ti ve Data ved Uni ver
si te tet i Oslo. Hel se per so nell la inn da ta ene i 
da ta  basen via det re spek ti ve sy ke hu sets kryp
ter te in ter nett for bin del se. Re gio na le ko mi 
teer for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings
etikk (REK) kon klu der te med at pro sjek tet 
(2019/932/REK sørøst A) kun ne gjen nom fø res 
uten god kjen ning av REK. Per son vern om bu
de ne ved Oslo uni ver si tets sy ke hus (19/10884) 
og Akershus uni ver si tets sy ke hus (19/08791) 
kon klu der te med at stu di en kun ne gjen nom
fø res.

Sta tis tis ke ana ly ser
So sio de mo gra fis ke og kli nis ke pa si ent ka rak
te ris ti ka er be skre vet med gjen nom snitt og 
stan dard av vik (SD) el ler fre kven ser og pro sen
ter. Stra ti fi se ring av de vik tig ste ka rak te ris ti ka 
på va ria be len «Sy nes du at fos ter dia gnos tikk 
bør til bys alle nors ke gra vi de fra det of ent li ge 
hel se ve se net?» (med svar al ter na ti ve ne «Nei», 
«Ja» og «Usik ker») er be skre vet. Fre kvens for de
lin gen mel lom ka te go ri er ble sam men lig net 
ved hjelp av khi kvad ratt est. Stra ti fi se ring på 
va riab le ne «Har du be talt for pri vat ul tra lyd 
tid lig i svan ger ska pet?» og «Har du be talt for 
å ut fø re NIPT?» er kun pre sen tert de skrip tivt. 
Sta tis tis ke ana ly ser ble ut ført i SPSS ver sjon 26. 
Re sul ta ter med p < 0,05 ble vur dert som sta
tis tisk sig ni fi kan te.

Re sul ta ter

I alt ble 1 212 kvin ner in vi tert, hvor av 1 170 
(96,5 %) ble med i un der sø kel sen. Be skri ven de 
sta tis tikk er pre sen tert i ta bell 1. De fles te 
 del ta ger ne (78,4 %) syn tes fos ter dia gnos tikk 
bur de til bys av det of ent li ge hel se ve se net til 
alle gra vi de, mens 8,2 % men te at dett e ikke 
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skul le være et of ent lig til bud. 13,4 % var usik
re. To talt had de 86,0 % be talt for pri vat ul tra
lyd tid lig i svan ger ska pet. Av 690 kvin ner som 
kjen te til NIPTtest, had de 190 (27,5 %) be talt 
for dett e. Av kvin ner som øns ket til bud om 
fos ter dia gnos tikk til alle (909 av 1 159 som 
svar te på det ak tu el le spørs må let), men te 
67,2 % at den gra vi de selv mått e be stem me om 
hun øns ket å ta imot til bu det, og 66,9 % at fos
ter dia gnos tikk var vik tig for å få mu lig het til 

å av bry te svan ger ska pet hvis det dia gnos ti se
res fos ter av vik. Av de sam me kvin ne ne opp ga 
16,5 % at de øns ket til bu det for å få in for ma
sjon, og 51,5 % at det var for å være for be redt. 
Av kvin ne ne som ikke ville ha fos ter dia gnos
tikk som et til bud til alle gra vi de (95 av 1 004), 
men te halv par ten (49,5 %) at den ne dia gnos
tik ken ville bi dra til et sor te rings sam funn, en 
tred je del (33,7 %) at den gra vi de selv mått e 
be ta le for un der sø kel sen, og ca. en fem te del 

(22,1 %) at and re syk dom mer var vik ti ge re. De 
fles te (78,7 %) som be tal te for pri vat ul tra lyd 
tid lig i svan ger ska pet, øns ket å vite om fos te
rets hjer te slår, an tall fost re og om fos te ret er 
sykt.

Kvin ner med re li gi øs livs inn stil ling svar te 
of test «Nei» på spørs må let om fos ter dia gnos
tikk skal være et til bud til alle gra vi de, mens 
kvin ner født i et ikkenor disk land og førs te
gangs fø den de svar te of test «Ja» (ta bell 1). På 

Tabell 1  Studiedeltagere stratifisert på spørsmålet «Synes du at fosterdiagnostikk bør tilbys alle norske gravide fra det ofentlige helsevesenet?». Tallene angir n (%) hvis 
ikke annet er spesifisert. Antall i stratifiserte analyser stemmer ikke med det totale antallet grunnet manglende verdier for stratifiseringsvariabelen.

Variabel Total Nei Ja Usikker P-verdi1

Bakgrunnsdata (N = 1170)

Fødeplass (N = 1170)

Rikshospitalet 270 (23,1) 8 (8,5) 210 (23,2) 50 (32,5) < 0,001

Ullevål sykehus 577 (49,3) 39 (41,5) 437 (48,2) 99 (64,3)

Akershus universitetssykehus 323 (27,6) 47 (50,0) 259 (28,6) 5 (3,2)

Sivilstatus (N = 1165)

Enslig 23 (2,0) 3 (3,2) 18 (2,0) 2 (1,3) 0,592

Gift/samboer 1 142 (98,0) 92 (96,8) 883 (98,0) 153 (98,7)

Utdanning (N = 1167)

Grunn- og videregående utdanning 177 (15,2) 12 (12,6) 143 (15,8) 14 (9,0) 0,073

Universitet/høyskole 990 (84,8) 83 (87,4) 760 (84,2) 141 (91,0)

Alder (N = 1167)

År, gjennomsnitt (SD) 32,2 (4,3) 31,8 (4,4) 32,2 (4,3) 32,9 (3,8) 0,077

Fødested (N = 1212)

Ikke-nordisk land 154 (12,7) 9 (9,5) 128 (14,1) 10 (6,5) 0,019

Nordisk land 1 058 (87,3) 86 (90,5) 781 (85,9) 145 (93,5)

Religion er viktig (N = 1140) 29 (31,9) 137 (15,5) 34 (22,1) < 0,001

Paritet (antall barn) (N = 1167)

0 614 (52,6) 42 (44,2) 495 (54,8) 69 (44,5) 0,014

1 422 (36,2) 35 (36,8) 314 (34,7) 68 (43,9)

2 eller flere 131 (11,2) 18 (18,9) 95 (10,5) 18 (11,6)

Tidligere spontanabort (N = 1150)

Nei 828 (72,0) 64 (70,3) 655 (72,9) 102 (66,2) 0,322

Ja, 1 gang 214 (18,6) 15 (16,5) 164 (18,3) 35 (22,7)

Ja, 2 eller flere ganger 108 (9,4) 12 (13,2) 79 (8,8) 17 (11,0)

Tidligere barn med kromosomavvik/misdannelser (N = 1212) 1 (1,1) 10 (1,1) 1 (0,6) 0,875

Har du vært til offentlig fosterdiagnostikk? (N = 1212)

Ja 187 (15,4) 11 (11,6) 152 (16,7) 24 (15,5) 0,420

1 P-verdi til khikvadrattest for kategoriske variabler og ANOVA for kontinuerlige variabler.
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spørs må let «Hvis ja: Har du be talt for pri vat 
ul tra lyd tid lig i svan ger ska pet?» svar te kvin
ner med høy ere ut dan ning, yng re kvin ner, 
kvin ner som var født i et nor disk land, og 
 førs te gangs fø den de of te re «Ja», mens eld re 
kvin ner of te re har be talt for å ut fø re NIPTtest 
(tal le ne ikke pre sen tert).

Dis ku sjon

Ett er hva vi vet, er dett e den før s te sy ste ma  tiske 
un der sø kel sen om nors ke gra vi de kvin ners 
hold ning til fos ter dia gnos tikk. Un der sø kel sen 
vis te at de fles te gra vi de kvin ner i Oslore gi o
nen be tal te selv for å ut fø re tid lig ul tra lyd el ler 
NIPTtest, og der med fikk ut ført fos ter  dia gnos
tikk uten for den of ent li ge hel se  tje nes ten hvis 
de ikke opp fyl te kri te ri e ne for til bud om ut red
ning ett er de na sjo na le ret nings lin je ne. De 
 fles te del ta ger ne syn tes at fos ter dia gnos tikk 
bør være et of ent lig or ga ni sert til bud til alle 
gra vi de.

Spør re un der sø kel ser til sva ren de vår er brukt 
som vi ten ska pe lig me to de i fle re land for å 
kart leg ge kvin ners hold nin ger til fos ter dia
gnos tikk (9–11). Alle un der sø kel se ne på pe ker at 
fos ter dia gnos tikk er et me di sinsk, so  sialt og 
etisk ut ford ren de tema for gra vi de, hel se per
so nell og myn dig he ter. I lik het med and re stu
di er har vi fun net at den en kel te kvin nes hold
ning til fos ter dia gnos tikk er as so siert med 
fle re fak to rer, som al der, pa ri tet, ut dan ning og 
re li gi øs over be vis ning. Det er in ter es sant at vi 
har fun net sig ni fi kan te for skjel ler mel lom po
pu la sjo ne ne ved de tre ak tu el le sy ke hu se ne 
ikke bare i hold nin ger, men også i bruk av ul
tra lyd i pri vat regi. Sam men lig net med Ul le vål 
sy ke hus er det for eks em pel sig ni fi kant fle re 
som har be talt for NIPTtest blant kvin ner med 
fø de plass på Riks hos pi ta let, og sig ni fi kant 
 fær re blant de med fø de plass på Akershus uni
ver si tets sy ke hus.

En styr ke ved stu di en er at vi spur te et stort 
ut valg med høy svar pro sent. Vår stu die har 

også be grens nin ger. For det før s te har vi av 
prak tis ke grun ner kun in klu dert kvin ner med 
fø de plass på tre sy ke hus i Oslo og om egn. Del
ta ger nes gjen nom snitts al der (32 år), pa ri tet 
(halv par ten av del ta ger ne var førs te gangs fø
den de), ut dan ning (85 % høyt ut dan net), fø de
sted (nor disk 87 %), in si dens av tid li ge re barn 
med mis dan nel se (1 %) og an tall med fos ter
dia gnos tikk i regi av det of ent li ge hel se ve se
net i dett e svan ger ska pet (15 %) er in di ka to rer 
som kan bru kes for å se om stu die po pu la sjo
nen kan være et re pre sen ta tivt ut valg av den 
ge ne rel le nors ke føde po pu la sjon. Iføl ge data 
fra Sta tis tisk sen tral by rå (SSB) for 2018 var 
gjen nom snitts al de ren for gra vi de i Norge 31,1 
år, 13,6 % av kvin ner bo satt i Norge had de inn
vand rer bak grunn, og 60,8 % av kvin ner i al
ders grup pen 30 – 34 år had de høy ere ut dan
ning (12). Iføl ge Me di sinsk fød sels re gis ter var 
an de len førs te gangs fø den de i 2018 57,5 % og 
pre va len sen av med fød te mis dan nel ser 4,5 % 
(13). Det be tyr at våre re sul ta ter ikke nød ven
dig vis kan ge ne ra li se res til å gjel de gra vi de i 
hele lan det. I til legg vil kvin ner med høy ri 
siko og med funn tid lig i svan ger ska pet (f.eks. 
ett er tid lig ul tra lyd) sann syn lig vis falle ut av 
den ak tu el le po pu la sjo nen ved at de en ten 
av slutt er svan ger ska pet el ler fort sett er kon
trol ler ved det fos ter me di sins ke sen te ret uten 
å gjen nom fø re den re gu læ re rutineultralyd
undersøkelsen. Dett e vil uan sett bare være et 
få tall av de ak tu el le gra vi de. I en ny lig pub li
sert norsk spør re un der sø kel se hvor del ta 
gerne (menn og kvin ner) re pre sen ter te et 
gjen  nom snitt av den to ta le be folk nin gen, 
svar te ca. 60 % at de øns ket fos ter dia gnos tikk 
med ul tra lyd be talt av det of ent li ge, dvs. en 
la ve re an del enn de gra vi de i vår stu die (14). I 
vår stu die po pu la sjon var det et få tall (15 %) 
som  had de vært til ge ne tisk vei led ning i of
fent lig regi, og 41 % (480 av 1 170) kjen te ikke 
til NIPTtest. Kunn ska pen om fos ter dia gnos
tikk (me to dens art, be grens nin ger og mu li ge 
kon se kven ser for fos te ret, pa ret og sam fun
net) var av hen gig av den en kel tes in ter es se og 

mu lig het til å til eg ne seg in for ma sjon. Stu 
dien ble ut ført før den siste of ent li ge de bat
ten om fos ter dia gnos tikk og Stortingets ved
tak om ny bio tek no lo gi lov i mai 2020.

En ytt er li ge re be grens ning ved stu di en er 
bru ken av et ikkeva li dert spør re skje ma, da 
det ikke fin nes va li der te skje ma er til dett e for
må let. Verdt å nev ne er også at utt ryk ket «tid
lig ul tra lyd» in nen fos ter dia gnos tikk be nytt es 
for å be skri ve en ul tra lyd un der sø kel se som 
ut fø res i svan ger skaps uke ne 11 – 14 for å se om 
fos te ret har mar kø rer som in di ke rer kro mo
som syk dom, f.eks. tri so mi 21. De ak tu el le mar
kø re ne lar seg best un der sø ke i dett e tids rom
met. Imid ler tid for stås utt ryk ket også som en 
ul tra lyd un der sø kel se ut ført på et hvil ket som 
helst tids punkt tid lig i svan ger ska pet. Vår stu
die sier ikke noe om når den ak tu el le un der
sø kel sen ble ut ført, el ler hva man spe si fikt har 
un der søkt. For de fles te var imid ler tid in ten
sjo nen med ul tra lyd un der sø kel sen tid lig i 
svan ger ska pet å un der sø ke «om fos te ret er 
sykt». Dett e in di ke rer at man ge fikk ut ført un
der sø kel sen som fos ter dia gnos tikk.

Vi vil kon klu de re med at de fles te gra vi de 
øns ker et of ent lig til bud om fos ter dia gnos
tikk, selv om de fles te i vår stu die ikke har fått 
for mell vei led ning om hva fos ter dia gnos tikk 
in ne bæ rer. Det er fle re so sio de mo gra fis ke fak
to rer som på vir ker kvin ne nes øns ke om og 
bruk av fos ter dia gnos tikk i det pri va te el ler 
of ent li ge hel se ve sen. Kvin nens au to no mi 
med hen syn til egen re pro duk tiv hel se, samt 
li ke ver dig hel se tje nes te til bud av høy kva li tet 
til alle, bør være vik ti ge as pek ter i de batt en 
om fos ter dia gnos tikk. Sam ti dig er det vik tig 
at me di sinsk tek no lo gi blir inn ført ett er grun
dig og kri tisk of ent lig dis ku sjon.

For fat er ne tak ker pro fes sor Ma lin Eber hard-Gran for 
hjelp til ut for ming av spør re skje ma et.
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Hys te rek to mi i Norge 2008–18

BAK GRUNN
Hys te rek to mi er en van lig gy ne ko lo gisk pro se dy re.  
Det fin nes in gen norsk ret nings lin je for kir ur gisk 
me to de ved hys te rek to mi, men in ter na sjo na le ret nings
lin jer an be fa ler mi ni malt in va siv kir ur gi. Hen sik ten 
med den ne stu di en var å un der sø ke hvil ke ope ra sjons
me to der som ble be nyt et ved hys te rek to mi i pe ri oden 
2008 – 18. Vi de re øns ket vi å kart leg ge om fan get av 
ro bot as sis tert hys te rek to mi samt un der sø ke hvor vidt 
salpingektomi ut fø res ved hys te rek to mi på be nign 
in di ka sjon i Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en er ba sert på data fra Norsk pa si ent re gis ter. 
Re le van te va riab ler for alle gy ne ko lo gis ke hysterekto
mier i Norge i pe ri oden 2008 – 18 ble inn hen tet på in di 
vidu elt nivå.

RE SUL TA TER
I lø pet av stu die pe ri oden ble 53 178 hysterektomier 
re gist rert i Norsk pa si ent re gis ter. An de len hysterekto
mier som ble gjen nom ført med mi ni mal in va siv tek nikk 
økte fra 41 % til 73 % i lø pet av stu die pe ri oden. Ro bot as si
stert hys te rek to mi ut gjor de 15 % av hysterektomiene  
i 2018. Sam ti dig salpingektomi økte un der stu die pe ri o
den, og ble i 2018 ut ført ved mer enn halv par ten av 
hysterektomiene gjen nom ført på god ar tet in di ka sjon.

FOR TOLK NING
Nors ke gy ne ko lo ger føl ger i stor grad in ter na sjo na le 
ret nings lin jer og an be fa lin ger re la tert til mi ni malt 
in va siv hys te rek to mi og salpingektomi. Selv om den 
to ta le an de len mi ni malt in va siv hys te rek to mi nå er 
re la tivt høy, er det be ty de li ge va ria sjo ner mel lom 
hel se fo re ta ke ne.

MAJA LI ENG JO HAN SON
majalj@stud.ntnu.no
Institut for kli nisk og mo le ky lær me di sin
NTNU

MA LIN DÖGL
Institut for kli nisk og mo le ky lær me di sin
NTNU

Av de ling for ob ste trikk og gy ne ko lo gi
St. Olavs hos pi tal

MA RIT LI ENG
Kvin ne kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Institut for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo



14 59TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  14,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

HO VED FUNN
An de len mi ni malt in va si ve hyster
ektomimetoder har økt, men 
va ri e rer fort sat noe mel lom de 
nors ke hel se fo re ta ke ne.

Ro bot as sis tert hys te rek to mi og 
salpingektomi un der hysterektomi
operasjonen har økt si den 2008.

Hys te rek to mi er en van lig gy ne
ko lo gisk pro se dy re som kan 
gjen nom fø res med uli ke tek
nik ker. Det fore lig ger in gen na
sjo nal ret nings lin je for fore
truk ket ope ra sjons me to de, 

men den na sjo na le ret nings lin jen for be hand
ling av kvin ner med uterusmyom an be fa ler 
bruk av mi ni malt in va si ve hysterektomitek
nikker om mu lig (1). Me to der for mi ni mal 
in va siv hys te rek to mi in klu de rer va gi nal hys
te rek to mi, la pa ro sko pisk hys te rek to mi og 
la pa ro sko pisk as si stert va gi nal hys te rek to mi.

I fle re in ter na sjo na le stu di er har man kon
klu dert med at mi ni malt in va si ve hysterek
tomimetoder er for del ak tig sam men lik net 
med ab do mi nal hys te rek to mi (la pa ro to mi), 
grun net fær re kom pli ka sjo ner, kor te re sy ke
hus opp hold, ras ke re re tur til van li ge ak ti vi te
ter samt mind re post ope ra tiv smer te (2–5). 
Ro bot as sis tert hys te rek to mi har blit in tro du
sert som et nyt al ter na tiv for mi ni mal in va siv 
hys te rek to mi, men dens kli nis ke ver di og 
kost nads ef ek ti vi tet sam men lik net med and
re mi ni malt in va si ve me to der er usik ker. I 
 fle re stu di er er det fun net små el ler ikkesig
ni fi kan te for skjel ler mel lom ro bot as sis tert 
hys te rek to mi og and re mi ni malt in va si ve me
to der ved hys te rek to mi ut ført på be nign in di
ka sjon (6, 7). Det er ikke kjent i hvil ken grad 
ro bot as sis tert hys te rek to mi be nyt es i Norge.

Egg stokkreft dia gnos ti se res ofte i sent sta  di
um. De siste åre ne er det fun net økt evi dens for 
at egg stokkreft ut vik les dis talt i tu be ne (8). Stu
di er har vist at salpingektomi (fjer ning av én 
el ler beg ge egg le de re) ved hys te rek to mi ikke 
på vir ker egg stokk re ser ve ne el ler me no pau se
al der i stør re grad enn hys te rek to mi ale ne, selv 
om noen stu di er er av lav kva li tet (9, 10). I in
ter na sjo nal lit e ra tur an be fa les det å ut fø re 
bi la te ral salpingektomi ved hys te r ekto mi (11), 
men det fore lig ger in gen nors ke ret nings lin jer.

For må let med den ne stu di en var å kart  legge 
i hvil ken grad mi ni malt in va si ve tek nik ker ble 

be nyt et ved hys te rek to mi i Norge i pe ri oden 
2008 – 18. Vi øns ket også å un der sø ke om bru
ken av mi ni malt in va si ve tek nik ker va ri er te 
mel lom hel se fo re ta ke ne og ut fra om dia gno
sen var ma lign el ler be nign. Vi de re øns ket vi å 
av dek ke om fan get av bru ken av ro bot as sis tert 
tek nikk ved hys te rek to mi samt å kart leg ge i 
hvil ken grad salpingektomi blir gjort ved hys
te rek to mi ut ført på be nign in di ka sjon.

Ma te ria le og me to de

Stu di en er ba sert på data fra Norsk pa si ent 
regis ter. Alle hysterektomier gjen nom ført i 
Norge i pe ri oden 2008 – 18 ble inn hen tet på 
in di vi du elt nivå. Alle ope ra sjons ko der er ko
det et er The NOMESCO Clas si fi ca tion of Sur
gi cal Procedures (NCSP). Føl gen de va riab ler 
ble in klu dert: kvin nens fød sels år, ope ra sjons
år, hel se fo re tak, hoved og se kun dær dia gno
ser (ICD10), sam ti dig salpingektomi (LBE00, 
LBE01) og om det ble be nyt et ro bot as sis tert 
pro se dy re (ZXC96).

For å in klu de re alle gy ne ko lo gis ke hyster
ektomier ble føl gen de pro se dy re ko der in klu
dert i data ut rek ket: la pa ro sko pisk as si stert 
va gi nal hys te rek to mi (LCD11), la pa ro sko pisk 
subtotal hys te rek to mi (LCC11), va gi nal supra
vaginal hys te rek to mi (LCC20), hys te rek to mi 
(LCD00), to tal la pa ro sko pisk hys te rek to mi 

(LCD01), la pa ro sko pisk hys te rek to mi (LCD04), 
va gi nal hys te rek to mi (LCD10), supravaginal 
hys te rek to mi (LCC10), ra di kal hys te rek to mi 
(LCD30), ra di kal la pa ro sko pisk hys te rek to mi 
(LCD31), ra di kal va gi nal hys te rek to mi (LCD40), 
an nen hys te rek to mi (LCD96), an nen la pa ro
sko pisk hys te rek to mi (LCD97) og va gi nal hys
te rek to mi for pro laps (LEF13). Ob ste tris ke 
hysterektomier ble ikke in klu dert.

Vi ka te go ri ser te hysterektomiene inn i føl
gen de ka te go ri er: la pa ro to mi, la pa ro sko pi, 
va gi nal hys te rek to mi og and re. Pro se dy re 
kode ne LCD11, LCC11, LCD01, LCD04, LCD31og 
LCD97 ble in klu dert i la pa ro sko pi grup pen. 
La pa ro sko pis ke og va gi na le hysterektomier 
ble slåt sam men når an del mi ni malt in va si ve 
hysterektomier ble ana ly sert. Pro se dy rer som 
var ko det med to el ler fle re uover ens stem men
de NCSPko der, ble eks klu dert fra ana ly sen.

Da ta ene ble ka te go ri sert ba sert på hel se 
fore tak. To sy ke hus rap por ter te to talt to og tre 
hysterektomier i lø pet av stu die pe ri oden. 
 Det e var hysterektomier som ble ut ført som 
ledd i gas tro kir ur gis ke inn grep ved sy ke hus 
som ikke har gy ne ko lo gis ke av de lin ger. Vi 
valg te der for å eks klu de re dis se fra ana ly se ne 
som om hand let kir ur gisk vo lum ved hel se 
fore ta ke ne.

Da ta ene fra Norsk pa si ent re gis ter ble le vert 
i en kryp tert da ta fil. Da ta ene ble ana ly sert ved 
bruk av IBM SPSS, ver sjon 26 (IBM, New York). 

Fi gur 1  Hysterektomimetoder i Norge 2008–18

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Da ta ene ble be skre vet som gjen nom snitt 
(min/maks) el ler an de ler.

Re gio nal etisk ko mi té for me di sinsk og 
 hel se fag lig forsk nings etikk (REK) vur der te at 
stu di en ikke be høv de god kjen ning (REK Sør
Øst B, ref. 28752) og god kjen te dis pen sa sjon fra 
taus hets plik ten (REK SørØst B, ref. 28551). Stu
di en ble god kjent av per son ver net ved NTNU.

Re sul ta ter

I lø pet av stu die pe ri oden ble 53 178 hyster
ektomier re gist rert i Norsk pa si ent re gis ter. Av 
dis se had de 150 pa si en ter (0,2 %) fle re hys ter ek
to mikoder og ble eks klu dert. To talt 53 028 hys
terektomier ble in klu dert i ana ly se ne. An tall 
hysterektomier var sta bilt gjen nom pe rio den, 

med et år lig gjen nom snit på 4 821 (fi gur 1). 
Ta bell 1 vi ser de van lig ste ho ved in di ka sjo ne ne 
for hys te rek to mi. Kvin ne nes gjen nom snits 
alder på hysterektomitidspunktet var 53,0 år 
(min 0, maks 97). Gjen nom snits  alde ren for 
kvin ner med ma lign og be nign dia gno se på 
hysterektomitidspunktet var hen holds vis 63,5 
(min 19, maks 97) og 49,7 (min 0, maks 95) år.

To talt var 20 931 (39 %) hysterektomier gjen
nom ført med la pa ro sko pisk tek nikk, 22 182 
(42 %) med la pa ro to mi og 9 808 (18 %) var va gi
na le. I til legg ble 107 (0,2 %) hysterektomier ko
det som «and re». An de len la pa ro sko pis ke hys
terektomier økte fra 20 % i 2008 til 60 % i 2018. 
An de len va gi na le hysterektomier falt i stu die
pe ri oden fra 21 % til 12 % (fi gur 1). An de len mi
ni malt in va si ve hysterektomier økte fra 41 % i 
2008 til 73 % i 2018. Hos kvin ner med ma lign 

syk dom som in di ka sjon for ope ra sjon økte 
 an de len som ble ope rert med mi ni malt in va siv 
tek nikk, fra 13 % til 49 %. Til sva ren de tall for 
kvin ner med be nign syk dom var 49 % og 81 %.

I lø pet av stu die pe ri oden rap por ter te to talt 
19 of ent li ge hel se fo re tak, et pri vat hel se fo re
tak og én stif tel se at det var ut ført hysterekto
mier på grunn av gy ne ko lo gisk li del se. Det 
høy es te an tal let hysterektomier i et hel se fo re
tak var 9 469, og det la ves te var 39. Fi gur 2 vi
ser for de lin gen av hysterektomimetoder ved 
de en kel te hel se fo re ta ke ne.

Ro bot ble be nyt et ved 4 028 (8 %) hyster
ektomier. Bru ken av ro bot økte jevnt gjen nom 
stu die pe ri oden, og i 2018 be nyt et ni hel se 
fore tak ro bot og 15 % av alle hysterektomiene 
ble ut ført ro bot as sis tert. Ro bot ble be nyt et 
ved 1 886 (15 %) av hysterektomiene ut ført på 
ma lign in di ka sjon og 2 142 (5 %) av hysterekto
miene på be nign in di ka sjon.

Salpingektomi ved hys te rek to mi hos kvin
ner med be nign in di ka sjon der egg stok ker 
ble be vart, økte fra 3 % i 2008 til 56 % i 2018. Hos 
kvin ner med be nig ne til stan der ble salping
ektomi i 2018 ut ført ved 68 % av de la pa ro sko
pis ke hysterektomiene, 45 % av de ab do mi  nale 
og 18 % av de va gi na le hysterektomiene.

Dis ku sjon

Våre re sul ta ter vi ser at bruk av mi ni malt in va
siv hys te rek to mi, ro bot as sis tert hys te rek to mi 
og salpingektomi ved hys te rek to mi har økt i 
pe ri oden 2008 – 18. Vi de re vi ser stu di en at an
de len mi ni malt in va si ve hysterektomier fort
sat va ri e rer mel lom hel se fo re ta ke ne.

En tid li ge re stu die vis te at an de len ab do mi
na le hysterektomier falt fra 75 % til 62 % hos 
kvin ner med blød nings for styr rel ser og/el ler 
myo mer fra 2003 til 2006 (12). Vi fant at an de
len ab do mi na le hysterektomier på be nign 
in di ka sjon var 19 % i 2018. Føl ge lig har den tid
li ge re ob ser ver te ned gan gen i bruk av ab do
mi nal hys te rek to mi fort sat ved nors ke hel se
fo re tak. Det e in di ke rer at nors ke gy ne ko lo ger 
føl ger in ter na sjo na le an be fa lin ger for ope ra
sjons tek nikk.

En til sva ren de øk ning i bruk av mi ni malt 
in va siv hys te rek to mi har også blit set i and re 
vest li ge land (3, 13–16). En tid li ge re stu die vis te 
at av de lin ger med lavt hysterektomivolum 
had de la ve re an del av mi ni malt in va si ve hys
terektomier (12). Det e var ikke like ut alt i 
våre funn, men va ria sjo nen mel lom hel se  fore
ta ke ne var fort sat be ty de lig.

Tabell 1  Hovedindikasjon for hysterektomi i Norge 2008–18

Hovedindikasjon (ICD-10-kode) Totalt antall (%)

Benigne indikasjoner

Leiomyom (D25) 13 927 (26,3)

Abnormal uterin blødning (N92) 10 363 (19,5)

Fremfall av kjønnsorganer (N81) 4 490 (8,5)

Endometriose (N80) 1 852 (3,5)

Bekkensmerter1 (N94) 1 399 (2,6)

Godartet svulst i eggstokk (D27) 861 (1,6)

Benigne adnextilstander2 (N83) 849 (1,6)

Totalt 33 741 (63,7)

Maligne indikasjoner

Ondartet svulst i livmorlegeme (C54) 6 691 (12,6)

Ondartet svulst i eggstokk (C56) 2 721 (5,1)

Ondartet svulst i livmorhals (C53) 1 219 (2,3)

Totalt 10 631 (20,0)

Premalignitet og indikasjoner med usikkert malignitetspotensial

Cervikalt carcinoma in situ (D06) 1 150 (2,2)

Tumor med usikkert malignitetspotensial i kvinnelige  
genitalier (D39) 1 102 (2,1)

Endometriehyperplasi (N85.0/N85.1) 851 (1,6)

Livmorhalsdysplasi (N87) 822 (1,6)

Andre 4 731 (8,9)

Totalt 8 656 (16,3)

1  N94 (ICD-10) inkluderer forskjellige smertetilstander i kvinnelige genitalier og sykliske sym-
ptomer

2  N83 (ICD-10) inkluderer ikke-inflammatoriske tilstander i eggstokker, eggledere og ligamen-
tum latum
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Prin sip pet om ret til lik be hand ling er lov
fes tet (17). Re duk sjon av unød ven dig va ria sjon 
i hel se til bu det har vært et av hel se mi nis te rens 
tre ho ved mål for hel se tje nes ten, både i 2019 
og 2020 (18, 19). Selv om tren den mot økt an
del av mi ni malt in va si ve hysterektomier er 
lo ven de, er det for skjel ler mel lom hel se fo re
ta ke ne, noe som et er vår me ning ut ford rer 
prin sip pet om lik be hand ling.

Ro bot as sis tert hys te rek to mi ble in tro du sert 
i lø pet av stu die pe ri oden, og bru ken har økt 
jevnt både ved ma lig ne og be nig ne dia gno ser. 
Ro bot as sis tert hys te rek to mi dis ku te res i lit e
ra tu ren, spe si elt ved be nig ne gy ne ko lo gis ke 
til stan der. Fle re stu di er har vist at ro bot as si
stert hys te rek to mi ikke gir bedre re sul tat sam
men lik net med and re mi ni malt in va si ve hys
terektomimetoder for den ne pa si ent grup pen 
(2, 7, 20). Fra et kost nad–nyt ehen syn er det 
der for be kym rings fullt at an de len ro bot as si
s ter te hysterektomier øker uten at de øko no
mis ke kon se kven se ne av det e er vur dert.

Vi fant en be ty de lig øk ning av salpingekto
mi ved hys te rek to mi på be nign in di ka sjon. 
Det e er også ob ser vert i stu di er fra and re land 
(21, 22). Salpingektomi ut fø res i la ve re grad 
ved va gi nal hys te rek to mi. Også det e er kjent 
fra en tid li ge re stu die (23). Et er som det er tek
nisk mer kre ven de å ut fø re salpingektomi ved 
va gi nal hys te rek to mi, kan an be fa lin gen om 
salpingektomi un der hys te rek to mi ha bi drat 
til den ob ser ver te re duk sjo nen i bruk av va gi
nal hys te rek to mi. Salpingektomi re du se rer 
ri si ko en for egg stokkreft og bør føl ge lig tas 
med i vur de rin gen når man dis ku te rer hyster
ektomimetode med kvin ner som skal be hand
les for be nig ne gy ne ko lo gis ke li del ser (11). Det 
er be tryg gen de at nors ke gy ne ko lo ger ser ut 
til å adap te re ny kunn skap i sin kli nis ke prak
sis. Li ke vel ble salpingektomi kun ut ført ved 
rundt halv par ten av hysterektomiene på be
nign in di ka sjon i 2018.

En styr ke ved vår stu die er at den in klu de rer 
et høyt an tall hysterektomier, noe som gjør 
ma te ria let eg net for å stu de re tren der. Si den 
nors ke sy ke hus må rap por te re alle kir ur gis ke 
pro se dy rer til Norsk pa si ent re gis ter for å mot
ta fi nan si e ring, er det sann syn lig at da ta set et 
er til nær met kom plet. Det er ikke ut ført va li

de rings stu di er på gy ne ko lo gis ke data i Norsk 
pa si ent re gis ter, men en va li de rings stu die av 
data på dia gno se ko der (ICD10) og ope ra sjons
ko der (NCSP) for or to pe di har vist til freds stil
len de kom plet het (24).

En svak het ved stu di en er at ko de prak sis kan 
va ri e re, og det er der for sann syn lig at noen 
pro se dy rer og dia gno ser er feil ko det  el ler ute
lat. Tro lig har salpingektomi blit  ut ført, men 
ikke ko det, i en kel te pro se dy rer.  Hvis det e er 
til fel let, ut fø res det salpingek tomi ved fle re 
hysterektomier enn det vi har be skre vet i vår 
stu die. En an nen svak het er at 150 hysterekto
mier had de fle re uli ke ope  rasjons ko der og der
for ikke lot seg ka te go ri  sere som ab do mi nal, 
la pa ro sko pisk el ler va gi nal.

Kon klu sjon
Den øken de bru ken av mi ni malt in va si ve 
 hysterektomimetoder og sam ti dig salping
ektomi im pli se rer at nors ke gy ne ko lo ger føl
ger nye ret nings lin jer og an be fa lin ger. Det 
fore lig ger for skjel ler mel lom hel se fo re ta ke ne 
i ope ra sjons me to der ved hys te rek to mi, noe 
som ut ford rer prin sip pet om lik be hand ling. 
Ro bot as sis tert hys te rek to mi er øken de i Norge.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Kost na der i for bin del se med stu di en ble dek ket av mid ler 
fra Uni ver si te tet i Oslo.

Mot at 25.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.6.2020, 
 godkjent 7.7.2020.

Fi gur 2  Hysterektomimetoder ved alle nors ke hel se fo re tak 2008–18
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Bruk av ciprofloksacin  
ved et lo kal sy ke hus

BAK GRUNN
Ki no lo ner er un der lagt strenge vil kår for bruk, blant 
an net på grunn av re si stens dri ven de egen ska per. 
For bru ket av ki no lo ner i nors ke sy ke hus økte kraf tig  
i pe ri oden fra lan se ring i 1980-åre ne til topp å ret 2012. 
Si den er for bru ket re du sert og inn til 2019 nær hal vert. 
Det fore lig ger spar som do ku men ta sjon på om ki no lo-
ner er brukt i hen hold til fag li ge ret nings lin jer i sy ke hus.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi in klu der te in ne lig gen de pa si en ter eld re enn tolv år 
som fikk for skre vet ki no lo ner ved et lo kal sy ke hus  
i Midt-Norge i tids rom met 1.9.–31.12.2018. Be hand ling 
med kinolon ble vur dert opp mot Na sjo nal fag lig 
ret nings lin je for bruk av an ti bio ti ka i sy ke hus av en 
eks pert grup pe be stå en de av in fek sjons me di si ne re.

RE SUL TA TER
Av 49 pa si ent opp hold ved me di sinsk, kir ur gisk og 
or to pe disk av de ling vur der te vi at ciprofloksacin ble 
be nyt et uten for te ra pi an be fa lin ge ne hos 45 pa si en ter 
(92 %).

FOR TOLK NING
Ciprofloksacin ble ved lo kal sy ke hu set alt for ofte be nyt-
tet uten for te ra pi an be fa lin ge ne i Na sjo nal fag lig ret-
nings lin je.

BJØRN WAAGS BØ
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Regionalt kompetansesenter for smitevern
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HO VED FUNN
Bruk av ciprofloksacin ved et lo kal -
syke hus falt i 92 % av til fel le ne 
uten for te ra pi an be fa lin ge ne  
i Na sjo nal fag lig ret nings lin je for 
bruk av an ti bio ti ka i sy ke hus.

Re sul ta ter av mik ro bio lo gis ke funn 
ble ikke tat til føl ge i 90 % av til fel -
lene.

F luo ro ki no lo ner har vært til gjen ge lig 
i Norge si den 1980-åre ne. Det er i all 
ho ved sak ciprofloksacin som be -
nytes i Norge. I pe ri oden 1999 – 2012 
ble for bru ket nær tre dob let. Der -
eter, inn til 2019, er for bru ket nær 

hal vert (1).
Fluo ro ki no lo ner er svært po ten te an ti bio -

tika som ut ø ver bak te ri cid ef ekt gjen nom 
in hi be ring av DNA-gyrase og DNA-topoisome-
rase IV (2). En rek ke pa to ge ne mik ro ber er i 
ut gangs punk tet føl som me for fluo ro ki no lo-
ner. Re si stens ut vik lin gen har imid ler tid økt 
kraf tig og lø per re la tivt pa ral lelt med for-
bruks kur ven (3).

In gen and re an ti bio ti ka klas ser be nyt er 
sam me an greps punk ter som fluo ro ki no lo ner. 
Klas sen an s es sen tral i be hand lin gen av spe-
si el le og al vor li ge in fek sjo ner, og er un der lagt 
strenge te ra pi an be fa lin ger i sy ke hus og i pri-
mær hel se tje nes ten (4). God kjen te in di ka sjo-
ner om fat er en kel te in tra ab do mi na le in fek-
sjo ner ved betalaktamallergi, en kel te urin veis-
in fek sjo ner når fore truk ne an ti bio ti ka er vist 
uvirk som me, og for øv rig helt spe si el le in fek-
sjo ner som ab sces ser, bein-, ledd- og pro te se-
in fek sjo ner og mykobakterieinfeksjoner (som 
sup ple ment).

En norsk stu die fra 2010 vis te at fluo ro ki no-
lo ner i sy ke hjem i stor grad ble be nyt et uten-
for an før te in di ka sjons stil lin ger i na sjo nal 
ret nings lin je (5). I den ne stu di en øns ket vi å 
kart leg ge bruk av fluo ro ki no lo ner ved et lo-
kal sy ke hus i Norge samt vur de re opp gitt 
grunn for bruk mot fag li ge, na sjo na le te ra pi-
an be fa lin ger.

Ma te ria le og me to de

Stu di en ble gjen nom ført ved et lo kal sy ke hus 
med fag om rå der in nen ind re me di sin, ge ne-
rell kir ur gi og or to pe di, og had de hver ken 
for ut for el ler un der stu die pe ri oden im ple-
men tert antibiotikastyringstiltak.

I pe ri oden 1.9.–31.12.2018 ble in ne lig gen de 
pa si en ter som mot ok an ti bio tisk te ra pi med 
fluo ro ki no lo ner, iden ti fi sert ved fram mø te i 
av de lin ge ne og vur dert pros pek tivt for in klu-
sjon. Da ta inn sam lin gen in ne bar in gen in ter-
ven sjon i an ti bio ti ka for skriv nin gen. Kun av-
de lings le del se for le ger og sy ke plei e re var 
in for mert om inn sam ling av ge ne rel le opp-
lys nin ger om an ti bio ti ka bruk.

Pa si ent opp lys nin ger, kli nisk sta tus, re le vant 
dia gnos tikk og be hand ling ble sam let ved 
jour nal gjen nom gang. An ti bio ti ka te ra pi ble 
så vur dert opp mot an be fa lin ger i Na sjo nal 
fag lig ret nings lin je for bruk av an ti bio ti ka i 
sy ke hus (4). To uav hen gi ge spe sia lis ter i in fek-
sjons syk dom mer ved uni ver si tets sy ke hus vur-
der te der et er an ti bio ti ka te ra pi på til sva ren de 
måte, blin det for stu die grup pens vur de rin ger.

Vi bruk te en kel, de skrip tiv sta tis tikk for å 
be skri ve pa si en te ne. Stu di en ble vur dert og 
god kjent av Re gio na le ko mi te er for me di sinsk 
og hel se fag lig forsk nings etikk (re fe ran se 
2018/1239), forsk nings an svar lig in stans, per-
son vern om bud og lo kal av de lings le del se i 
hel se fo re ta ket.

Re sul ta ter

Fluo ro ki no lo ner ble for skre vet til 50 uni ke 
pa si en ter, hvor av 49 kun ne in klu de res i hen-
hold til kri te ri e ne. Av dis se var 51 % menn og 
gjen nom snits al der 71 år (va ria sjons bred de 
19 – 97 år). Én pa si ent ble eks klu dert grun net 
mang len de in for ma sjon om be hand ling ved 
over flyt ing fra an net sy ke hus.

Pa si en te ne for del te seg på fag om rå de ne 
me di sin (74 %), kir ur gi (22 %) og or to pe di (4 %). 
Kun ciprofloksacin ble be nyt et i pe ri oden.

Gjen nom snit lig be hand lings leng de med 
ciprofloksacin var 9 døgn (va ria sjons bred de 
1 – 28 døgn), me di an be hand lings leng de 8 
døgn. Opp start av ciprofloksacinbehandling 
for del te seg med 6 % pre hos pi talt, 12 % fra 
akut mot ak ved inn leg gel se, 71 % un der av de-
lings opp hol det og 10 % ved ut skri ving.

An ti bio ti ka al ler gi var jour nal ført hos 10 av 
49 pa si en ter (20 %).

An ti bio ti ka kre ven de in fek sjon fore lå hos 
44 pa si en ter, hos 5 pa si en ter fore lå en ten 
sann syn lig vi ral in fek sjon el ler ikke-in fek si øs 
in flam ma sjon (ta bell 1). An ti bio ti ka ret nings-
lin jen an gav te ra pi an be fa ling med ciproflok-
sacin hos 2 pa si en ter (4 %), og an net an ti bio-
ti kum enn ciprofloksacin hos 40 pa si en ter 
(82 %). Hos to pa si en ter an gav ikke ret nings-
lin jen te ra pi an be fa ling for mik ro ben el ler 
til stan den, men be hand ling med ciprofloksa-

cin syn tes li ke vel å være hen sikts mes sig. Sam-
men holdt ble ciprofloksacin be nyt et unø dig 
hos 45 av 49 pa si en ter (92 %).

Te ra pi med ciprofloksacin ut gjor de to talt 
442 be hand lings døgn, hvor av 17 % var in tra-
ve nø se og 83 % per ora le. Kun 19 % ble vur dert 
å være i hen hold til in di ka sjo ner i ret nings-
lin jen, mens 356 døgn do ser så le des var unø-
di ge.

Mik ro bio lo gisk dia gnos tikk ble fore tat hos 
41 pa si en ter (84 %) ved inn leg gel ses tids punk-
tet. I 21 av 41 prø ver (51 %) fore lå po si tiv dyrk-
ning med re le vant, pa to gen mik ro be. Re si-
stens be stem mel se an gav mer fore truk ne an-
ti bio ti ka enn ciprofloksacin hos 90 % av dis se. 
Til pas ning av an ti bio ti ka til mik ro bio lo gis ke 
funn ble fore tat hos én pa si ent.

Dis ku sjon

Et er le vel se av Na sjo nal fag lig ret nings lin je 
for bruk av an ti bio ti ka i sy ke hus (4) er sen tralt 
for trygg og ra sjo nell an ti bio ti ka te ra pi. Vår 
stu die av dek ket unø dig bruk av ciprofloksa-
cin hos 92 % av pa si en te ne.

Re si stens mot ciprofloksacin er ut bredt 
blant mik ro ber (6). Iføl ge Norsk over vå kings-
sy stem for an ti bio ti ka re si stens hos mik ro ber 
(NORM) var 11,7 % av blodkulturisolatene og 
9,3 % av urinisolatene med Escherichia coli 
 re si sten te for ciprofloksacin i 2018, mens til-
sva ren de data for Klebsiella-ar te ne var hen-
holds vis 8,1 % og 6,3 % (3). Epi de mio lo gisk 
kunn skap om re si stens hos mik ro ber er hjør-
ne stei nen i em pi ris ke te ra pi an be fa lin ger.

Mik ro bio lo gis ke re son ne men ter og prø ve-
ta king bør lig ge til grunn for an ti bio tisk te -
rapi. I vår stu die fant vi at re sul ta ter fra dyrk-
nings svar ikke ble fulgt i 90 % av til fel le ne. I en 
pros pek tiv mul ti sen ter stu die fra Frank ri ke 
ble fra vær av ty de lig dia gno se og mang len de 
mik ro bio lo gisk prø ve ta king iden ti fi sert som 
selv sten di ge ri si ko fak to rer for unø dig an ti bio-
ti ka bruk (7).

An ti bio ti ka al ler gi rap por te res hos opp til 
10 % av pa si en te ne (8), og i vår stu die hos 20 %. 
And re har tid li ge re vist at det e har med ført 
blant an net økt for skriv ning av bred spek tre de 
an ti bio ti ka og på føl gen de uøns ke de kon se-
kven ser (9). Høyt pa si ent an tall med rap por-
tert an ti bio ti ka al ler gi har tro lig med ført for-
skriv ning av ciprofloksacin i vår stu die, men 
det e var do ku men tert hos kun halv par ten. Et 
rea lis tisk es ti mat for pre va lens av ekte IgE-me-
di ert an ti bio ti ka al ler gi er tro lig un der 1 %. Ut-
red ning for an ti bio ti ka al ler gi er eg net som 
stra te gi for å øke kurasjonsraten med pe ni cil-

Se også lederartikkel side 1417
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Kon klu sjon
Stu di en be kref ter at ciprofloksacin svært ofte 
ble be nyt et i si tua sjo ner uten for fag li ge te ra-
pi an be fa lin ger. Vi kon klu de rer med at det på 
av de lings ni vå i sy ke hu se ne er be hov for inn-
stram min ger i bru ken av den ne vik ti ge an ti-
bio ti ka klas sen.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 25.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 27.5.2020, 
 godkjent 21.6.2020.

KORT R AP PORT

lin be hand ling og som ef ek tivt antibiotikasty-
ringstiltak (8).

Fluo ro ki no lo ner har len ge vært over vå ket 
med tan ke på bi virk nin ger (10). I ok to ber 2018 
kom pre si se rin ger fra hel se myn dig he ter om å 
re ser ve re fluo ro ki no lo ner til kun helt spe si el le 
og al vor li ge in fek sjo ner grun net ny kunn skap 
om ir re ver sib le og in va li di se ren de bi virk nin-
ger i musk ler, skje let og ner ve sy stem samt 
rup tur av aor ta aneu ris mer (11).

Sam men holdt gir virk nings me ka nis me, bi-
virk nin ger, re si stens data og øko lo gisk skyg ge 

gode ar gu men ter for re strik ti ve te ra pi an be fa-
lin ger for bruk av fluo ro ki no lo ner. For bruk av 
ciprofloksacin er hal vert i nors ke sy ke hus de 
siste åre ne (1), men vår stu die pe ker li ke vel på 
at ciprofloksacin i over 90 % av til fel le ne be-
nyt es uten for te ra pi an be fa lin ge ne.

Data fra Sy ke hus apo te ke nes le ge mid del sta-
tis tikk (SLS) vi ser at gjen nom snit lig for bruk 
av ki no lo ner i hel se fo re ta ke ne i 2018 var 2,28 
DDD per 100 lig ge døgn (95 % kon fi dens in ter-
vall 2,05 – 2,51) (12). Det e kan in di ke re høy over-
før bar het av våre re sul ta ter.

Ta bell 1  Kli nis ke pro blem stil lin ger, ini tie rings tids punkt, do ku men ta sjons for hold og be hand lings leng der for ciprofloksacin ved et lo kal sy ke hus i tids rom met 1.9.–
31.12.2018.

Tilstand Antall

Initieringstidspunkt

Dokumentert 
begrunnelse

Behandlingslengde 
i døgn 

(min–maks)
Før 

 innleggelse
Under 

opphold
Ved 

 utreise

Infeksjon i urinveier og genitalia1 18 0 16 2 0 4 – 28

Infeksjon i luftveier2 11 2 9 0 0 1 – 28

Infeksjonsfokus ikke etablert3 10 0 7 3 0 2 – 16

Infeksjon i abdomen4 6 1 5 0 0 1 – 18

Profylakse 4 0 4 0 0 1 – 9

Totalt 49 3 41 5 0 1 – 28

1 Urinveisinfeksjon, urosepsis, epididymitt
2 Pneumoni, bronk itt, lun ge ab scess, otitt
3 Infeksjon ukjent fo kus, «pneu mo ni el ler urin veis in fek sjon»
4 Gastroenteritt, Helicobacter pylori-in fek sjon, ab scess, ko le cys titt, ko litt

BJØRN WAAGS BØ
er spe sia list i in fek sjons syk dom mer, over le ge og 
team le der.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flikt: Han er med lem i Hel se di rek to-
ra tets re dak sjons grup pe som til ret e leg ger for re vi sjon 
av te ra pi an be fa lin ger i an ti bio ti ka ret nings lin jen  
i sy ke hus.

VIG DIS AN DRE AS SEN
er far ma søyt.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HEGE SAL VE SEN BLIX
er far ma søyt, se ni or fors ker og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: 
Insulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66  mg, resp. 7,32 mg, glyserol, 
metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver 
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme 
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering 
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være 
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre 
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin 
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres 
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med 
måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et 
kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk 
respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale 
antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av 
individuell dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 
10 enheter daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin 
degludec anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Dosen justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som 
behandles med basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller 
selvblandet insulin, kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på 
tidligere basalinsulindose, etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere 
dosen med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin 
glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den 
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer 
mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av 
dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba 
er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. 
Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke 
etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal 
alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette 
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100  enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80  enheter pr. 
injeksjon, i trinn på 1  enhet. Med ferdigfylt penn 200  enheter/ml kan det administreres en dose fra 
2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal 
ikke foretas noen doseomregning ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den 
ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler med lengde opptil 8  mm. Se 
pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer 
fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller 
abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for 
lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da 
dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende 
fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt 
ved basal-bolusregimer) er det viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere 
risikoen for hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved 
intensivert insulinbehandling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må 
informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. 
Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever 
eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten 
av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og 
reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør 
overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi 
eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin 
anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til 
hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til 
hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til 
diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen 
tilvirker, må skje under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller 
av hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle 
hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og 
symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale 
symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom de to styrkene av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. 
Antall valgte enheter på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal 
injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt 
syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med 
umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk 

retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk 
retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne 
tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere tendens til 
hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten 
redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. 
Følgende kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, 
betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: 
Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon 
og danazol. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. 
Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet 
og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med 
diabetes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. 
trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. 
Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere 
enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk 
effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt 
på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Generelle: Perifert 
ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. 
Spesielle pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger 
observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon 
i forhold til den generelle populasjonen. 
1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på 
injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte 
injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, 
sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller 
sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. 
Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller 
s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er 
ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende 
insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til 
humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosenedsettende 
effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig 
som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige og stabile 
multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes gradvis 
av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. 
I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt 
gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. 
Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3  dager ved daglig administrering. Doseproporsjonalitet 
ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til 
bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning med komparator 
(se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til 
dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved 
diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon 
i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå og likt HbA1c-resultat. 
Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25  timer, uavhengig av dose. Metabolisme: Metaboliseres på 
lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset 
insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares 
ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. 
Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet 
mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 
ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 
3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50. 
Refusjon: 
1 A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244
 
Vilkår: (180)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger 
som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel 
blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244)  Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 18.05.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Priser per september 2020
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%

18025535 NN Tresiba T2 refusion_ANN_NO_210x297+4_Tidsskriftet.indd   118025535 NN Tresiba T2 refusion_ANN_NO_210x297+4_Tidsskriftet.indd   1 22.09.2020   14.3722.09.2020   14.37



N
O

2
0

TS
M

0
0

0
0

9
  

Se
p

te
m

b
er

 2
0

2
0

Referanser: 
1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 14.09.2020)
2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: 
Insulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66  mg, resp. 7,32 mg, glyserol, 
metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver 
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme 
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering 
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være 
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre 
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin 
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres 
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med 
måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et 
kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk 
respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale 
antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av 
individuell dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 
10 enheter daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin 
degludec anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Dosen justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som 
behandles med basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller 
selvblandet insulin, kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på 
tidligere basalinsulindose, etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere 
dosen med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin 
glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den 
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer 
mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av 
dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba 
er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. 
Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke 
etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal 
alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette 
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100  enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80  enheter pr. 
injeksjon, i trinn på 1  enhet. Med ferdigfylt penn 200  enheter/ml kan det administreres en dose fra 
2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal 
ikke foretas noen doseomregning ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den 
ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler med lengde opptil 8  mm. Se 
pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer 
fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller 
abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for 
lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da 
dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende 
fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt 
ved basal-bolusregimer) er det viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere 
risikoen for hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved 
intensivert insulinbehandling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må 
informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. 
Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever 
eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten 
av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og 
reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør 
overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi 
eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin 
anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til 
hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til 
hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til 
diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen 
tilvirker, må skje under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller 
av hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle 
hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og 
symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale 
symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom de to styrkene av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. 
Antall valgte enheter på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal 
injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt 
syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med 
umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk 

retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk 
retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne 
tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere tendens til 
hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten 
redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. 
Følgende kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, 
betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: 
Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon 
og danazol. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. 
Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet 
og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med 
diabetes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. 
trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. 
Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere 
enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk 
effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt 
på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Generelle: Perifert 
ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. 
Spesielle pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger 
observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon 
i forhold til den generelle populasjonen. 
1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på 
injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte 
injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, 
sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller 
sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. 
Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller 
s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er 
ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende 
insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til 
humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosenedsettende 
effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig 
som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige og stabile 
multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes gradvis 
av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. 
I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt 
gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. 
Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3  dager ved daglig administrering. Doseproporsjonalitet 
ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til 
bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning med komparator 
(se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til 
dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved 
diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon 
i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå og likt HbA1c-resultat. 
Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25  timer, uavhengig av dose. Metabolisme: Metaboliseres på 
lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset 
insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares 
ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. 
Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet 
mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 
ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 
3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50. 
Refusjon: 
1 A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244
 
Vilkår: (180)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger 
som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel 
blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244)  Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 18.05.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Priser per september 2020
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Sy ke hu set Inn lan det, Lillehammer

*Nåværende adresse:
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus

En mann i 50-åre ne med  
øken de mo to ris ke sving nin ger, 
søvn vans ker og men tal end ring

En mann i 50-åre ne med frem skre-
den Parkinsons syk dom ut vik let en 
rask og mar kant for ver ring av 
 mo to ris ke symp to mer og men tal 
end ring. Be hand lings til tak ga kun 
for bi gå en de bed ring. År sa ken var 

en sjel den og al vor lig til stand re la tert til 
grunn syk dom men og Par kin son-be hand lin-
gen.

Grun net øken de mo to ris ke sving nin ger med ri gi
di tet og bradykinesi veks len de med dys ki ne si er 
(ufri vil li ge be ve gel ser) samt søvn vans ker og 
angst fø lel se, ble pa si en ten inn lagt i nev ro lo gisk 
av de ling ved lo kal sy ke hus for jus te ring av Par kin
sonbe hand lin gen. Åtte år tid li ge re had de han 
fått dia gno sen og star tet me di ka men tell dopa
minerg be hand ling. Ved inn leg gel ses tids punk tet 
bruk te han dopaminreseptoragonisten prami
peksol 1,05 mg× 3, monoaminooksidase B (MAO
B)hem me ren rasagilin 1 mg og levodopa/kar
bidopa/entakapon 200/50/200 mg × 7 dag lig. Le
vodopa had de blitt lagt til pramipeksol før s te året 
ett er dia gno se og entakapon (katekolOmetyl
transferase (COMT)hem mer) fire år et ter på 
grunn av mo to ris ke sving nin ger. To må ne der før 
inn leg gel sen had de MAOBhem mer blitt end ret 
fra selegilin 10 mg til rasagilin 1 mg, og én må ned 

før had de man økt levodopa/karbidopa/entaka
pon fra seks til syv do ser dag lig.

Ved inn leg gel sen var han orien tert for tid og 
sted, had de mo no ton tale og ri gid be ve gel ses
møns ter. Han ble opp fatt et som un der be hand let. 
Man la til levodopa/karbidopa i de pot for mu le
ring 25/100 mg før leg ge tid, og ett er tre døgn ble 
han ut skre vet til tre ukers re ha bi li te rings opp
hold.

Ved Parkinsons syk dom på går en pro gre die-
ren de de ge ne ra sjon av nev ro ner i substantia 
nigra. Do pa min dan nes fra levodopa i dis se 
nev ro ne nes ende ter mi na ler i striatum og bry-
tes ned av MAO-B- og COMT-en zy me ne. Nev ro-
ne ne inn går i nett verk med ta la mus og kor-
teks som har vik ti ge mo du le ren de funk sjo ner 
for mo to rikk samt kog ni ti ve, emo sjo nel le og 
au to no me pro ses ser (fi gur 1).

Ved frem skre den Parkinsons syk dom er ka-
pa si te ten til reopptak, syn te se og lag ring av 
do pa min lav, grun net få gjen væ ren de ni gro-
stri a ta le nev ro ner. Me di ka men tet levodopa 
har kort hal ve rings tid og må ved oral til før sel 
trans por te res både gjen nom duodenalveggen 
til blo det og over blod-hjer ne-bar rie ren før 
det om dan nes til do pa min i hjer nen. Kom bi-
na sjo nen av utt alt nev ron tap og levodopas 
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Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

SVEIN MARTIN LUTH
DPS Gjøvik
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famakokinetikk gjør at do pa min ni vå et i hjer-
nen svin ger om trent i takt med levodopas 
se rum nivå ved per oral ad mi nist ra sjon. Dett e 
bi drar til sving nin ger i mo to ris ke og ikke- 
moto ris ke symp to mer (1 , figur 2). Den ut jev-
nen de ef ek ten som dopaminreseptoragonis-
ter i  de pot for mu le ring, MAO-B- og COMT-hem-
 mere kan gi, er ved frem skre den Parkinsons 
syk dom lite do ku men tert og er fa rings mes sig 
mind re nytt ig. Ved fort satt tab lett be hand ling 
er hyp pi ge do ser av levodopa da ofte beste 
stra te gi (2).

Seks uker se ne re ble pa si en ten re inn lagt i lo kal 
sy ke hu set ett er at han noen uker had de vært høy
lytt og an kla get be kjen te for utt ak av pen ger fra 
hans bank kon to. Han var orien tert for tid og sted, 
men had de dys ki ne si er i alle eks tre mi te ter og 
 ta le flom. Man mis tenk te over do se ring med dopa
minerge me di si ner. Pramipeksol ble se po nert, og 
en kelt  dose ne av levodopa/karbidopa/entakapon 
ble re du sert fra 200/50/200 mg × 7 til 125/31,5/ 
200 mg × 7 dag lig. Rasagilin ble vi de re ført. Kve
tiapin 50 mg ble star tet for å dem pe angst og 
frem me søvn. Man ob ser ver te bed ring av dys 
kinesi er og at ferds for styr rel ser, og han ble ut skre
vet til hjem met med opp føl ging av hjem me sy ke
pleie.
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Den ne pa si en ten had de be hov for høye to tal-
do ser av dopaminerg be hand ling for å opp-
rett hol de ak sep ta bel mo to risk funk sjon. 
 Do pa min sti mu le rin gen i striatum kan da pe-
rio de vis bli for høy og gi mo to risk over ak  -
tivitet med dys ki ne si er samt kog ni ti ve 
og  emo sjo nel le end rin ger med im pul siv 
 ad ferd, hy po ma ni og psy ko tis ke symp to mer 
(figur 2).

Do sen av alle do pa min sti mu le ren de anti-
parkinsonmedikamenter kan om reg nes og 
leg ges sam men til levodopaekvivalente dag-
li ge do ser (LEDD), slik ta bell 1 vi ser (3). Hos vår 
pa si ent var den ne ved før s te ut skriv ning 
2 352 mg, og en så høy dose kan ha bi dratt til 
over ak tiv ad ferd. I tråd med ret nings lin jer for 
be hand ling av psy ko tis ke symp to mer ved Par-
kinsons syk dom ble dopaminagonist se po-
nert først (2). I til legg ble imid ler tid levodopa-
ekvivalente dag li ge do ser kraf tig re du sert til 
1 339 mg per døgn.

Få da ger ett er hjem rei se ble pa si en ten inn lagt 
ved lo kal sy ke hu set for tred je gang (dag 1). Han 
had de ri gi di tet i nak ken og alle eks tre mi te ter og 
kun ne be ve ge dem litt på en kel kom man do. Han 
had de re du sert all menn til stand, fluk tue ren de be
visst hets ni vå og pe ri oder med ufor ståe lig tale og 
in ade kvat latt er. Øv rig nev ro lo gisk og ge ne rell 
so ma tisk un der sø kel se var upå fal len de. Blod prø
ve ne ved inn komst var uten av vik. Sam me kveld 
ble nev ro lo gisk for vakt til kalt. Sy ke plei er had de 
fun net pa si en ten lig gen de på gul vet, og le gen ob
ser ver te re du sert opp merk som het og utt alt ri gi
di tet i nak ke og eks tre mi te ter. Dia ze pam 10 mg 
in tra ve nøst ga for bi gå en de bed ret ri gi di tet.

Ved le ge vi sitt dag 2 ble pa si en ten vur dert til å 
ha pa ra noi de vrang fore stil lin ger, som utt rykk for 

psy ko se. Man vur der te at levodopa fort satt kun ne 
være med vir ken de år sak, og levodopa/karbidopa/
entakapon ble der for se po nert sam me dag. For å 
ute luk ke and re år sa ker, som au to im mun en ce fa
litt el ler ma lign hjer ne svulst, ble spi nal punk sjon 
ut ført dag 2 og ce re bral MR og EEG dag 3. Dis se 
un der sø kel se ne ga in gen sik re pa to lo gis ke funn. 
Rasagilin og kvetiapin ble se po nert dag 3. Pa s  ien
ten ble ikke bedre, og man star tet dag 5 med klo
zapin 25 mg som an ti psy ko ti kum. Dag 7 ble levo

dopa/karbidopa/entakapon gjen star tet med 
dose øk ning over de nes te da ge ne.

Den brå se po ne rin gen av levodopa skyld tes 
mis tan ke om me di ka men tell dopaminerg 
over sti mu le ring som år sak til psy ko se. Men 
pa si en ten had de på dett e tids punk tet ikke mo-
to ris ke tegn til over sti mu le ring, og i slike til-
fel ler bør an nen ho ved år sak til psy ko se vur de-
res. Uan sett an be fa les ikke bråseponering av 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Forenklet skjematisk fremstilling av forbindelsene fra de dopaminerge nevronene i midthjernen, til striatum og korteks. Forbindelsene mellom striatum og 
korteks involverer komplekse nettverk der andre deler av basalgangliene og talamus inngår og en rekke ulike transmittersubstanser er involvert.

Fi gur 2  Enkel skjematisk oversikt over motoriske, emosjonelle og kognitive symptomer ved progredierende 
Parkinsons sykdom. Svingninger i symptomene oppstår grunnet den gradvis økende dopaminmangelen  
i hjernen og perioder med dopaminoverskudd fra dopaminerge medikamenter.
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levodopa hos Par kin son-pa si en ter, grun net 
stor ri si ko for al vor lig for ver ret mo to risk funk-
sjon. Man inn så ett er få da ger at dopaminerge 
me di ka men ter mått e gjen inn fø res, men trap-
pet sak te opp for å ikke for ver re psy ko tis ke 
symp to mer. Man ga sam ti dig klozapin, som er 
et an ti psy ko ti kum med do ku men tert ef ekt 
mot psy ko se ved Parkinsons syk dom (4).

Dag 9 ble pa si en ten fe bril (38,5 °C), øken de som
no lent og ri gid. Blod prø ver vis te leu ko cy to se 13,5 
· 109/l (re fe ran se om rå de 3,5 – 10 · 109/l) og CRP 
102 mg/l (0 – 5 mg/l), sti gen de til 144 mg/l på føl gen
de dag. Kreatinkinase (CK) var på det høy es te 414 
U/l (40 – 280 U/l). Han had de knat re og slim ly der 
ved aus kul ta sjon. Rønt gen tho rax og urinstiks 
vis te nor ma le funn. Man star tet med pe ni cil lin G 
5 mill. IE × 4 mot mu lig pneu mo ni. Dett e ble se
ne re skif tet til cefotaksim 2 g × 3. Dag 10 fikk han 
grun net svelg van s ker en na so gast risk son de. 
Gjen nom den ne fikk han opp lø se lig levodopa/
benserazid med 800 – 900 mg levodopaekviva
lente dag li ge do ser. CRP og leukocyttverdiene falt 
de nes te da ge ne, men han had de fort satt tem pe
ra tur rundt 38 °C, kraf tig svett e (dia fo re se), ta ky
kar di og utt alt ri gi di tet. Man mis tenk te nå ma
lignt nev ro lep ti ka syn drom for år sa ket av kloza
pin. Klozapin ble der for se po nert dag 12.

Ma lignt nev ro lep ti ka syn drom (MNS) er en 
sjel den, men po ten si elt livs tru en de til stand 
som kan opp stå ved bruk av dopaminblok-
kerende an ti psy ko ti ka. Dett e ble først be skre-
vet i 1960 hos en pa si ent be hand let med ha lo-
pe ri dol (5). Kar di nal symp to me ne er end ret 
men tal til stand, utt alt muskelrigiditet, fe ber 
og for styr rel ser i det au to no me ner ve sy ste-
mets funk sjo ner, som svett e- og tem pe ra tur-
re gu le ring, hjer te fre kvens, blod trykk og re spi-
ra sjon. Over 90 % har økt CK i blod, og 75 % har 
polymorfonukleær leu ko cy to se (6).

Pa si en ter med Parkinsons syk dom kan ut-
vik le et kli nisk bil de som lik ner på ma lignt 
nev ro lep ti ka syn drom der som me di ka men tell 
dopaminerg sti mu le ring re du se res brått og 
for mye, også uten bruk av an ti psy ko ti ka. I 
eng elsk språk lig litt e ra tur bru kes fle re be teg-
nel ser for den ne til stan den, blant an net 
parkinsonismhyperpyrexiasyn drome, neuro
leptic ma lig nantlike syn drome og acu te 
dopaminede ple tion syn drome (6). Vi bru ker 
be gre pet par kin so nis me-hyperpyreksi-syn-
drom (PHS) vi de re i den ne ar tik ke len.

Dag 15 opp sto akutt re spi ra sjons be svær med sli
ming og oksygenmetningsfall til 70 %, og han fikk 
to gan ger ikkein va siv ven ti la sjons støtt e ved in
ten siv av de ling. Grun net ved va ren de al vor li ge 
mo to ris ke og nev ro psy kiat ris ke symp to mer samt 
la bil re spi ra to risk funk sjon, ble han dag 22 over
flytt et til et uni ver si tets sy ke hus. Da han an kom 
nev ro lo gisk over våk nings en het, var han afe bril 
og selv pus ten de, ga in gen ver bal re spons, had de 
for sert øye kni ping, tre mor i høy re arm, utt alt nak
kerigiditet med fik sert rotasjonsfeilstilling og dys
tont ri gi de feil stil lin ger i alle eks tre mi te ter.

Symp tom bil det var for en lig med ma lignt nev
ro lep ti ka syn drom, men til før se len av an ti psy ko
ti ka had de vært be skje den. Grun net den ras ke og 
om fatt en de ned trap pin gen av dopaminerg be
hand ling tid li ge re i for lø pet, ble par kin so nis me
hyperpyreksisyn drom vur dert som en mer kor
rekt dia gno se. For å gjen opp rett e dopaminerg 
sti mu le ring ble levodopa via son de grad vis økt, 
og fra dag 24 ble dopaminagonist gjen inn satt i 
form av rotigotindepotplaster. Han had de ta ky
kar di, dia fo re se, økt re spi ra sjons fre kvens, stor 
slim pro duk sjon og fall i ok sy gen met ning til 
< 85 % tross ok sy gen til før sel på mas ke.

CT tho rax dag 24 vis te lun ge em bo lis me. Sub ku
tan enoksaparin 40 mg × 1 ble end ret til daltepa
rin 7 500 IE × 2. Han fikk ikkein va siv ven ti la sjons

 støtte i in ten siv av de ling i ett døgn. Han had de 
 fle re epi so der med al vor lig bra dy kar di (20 slag/
min). Dag 25 had de han en kort va rig asy sto li, da 
re su sci tert med ett pre kor dialt slag og ti kom pre
sjo ner.

Fra dag 25 var det noe mo to risk bed ring og 
re spons på til ta le. Grun net ved va ren de be ty de
lig aki ne si og ri gi di tet fikk pa si en ten dag 35 en 
per ku tan en do sko pisk gastroduodenostomi 
(PEG) og pum pe be hand ling med døgn kon ti nu
er lig in tra duo de nal in fu sjon av levodopa/kar
bidopa (Duo do pa), 1 900/475 mg per døgn. De 
nes te uke ne kun ne pa si en ten grad vis mo bi li se
res, strekke ut ar me ne og opp rett hol de sitt en de 
stil ling i kor te re pe ri oder.

Kon ti nu er lig in tra duo de nal levodopainfusjon 
bør vur de res hos pa si en ter med frem skre den 
Parkinsons syk dom med mo to ris ke sving nin-
ger, tross op ti ma li sert per oral me di ka sjon. 
Det an leg ges en per ku tan en do sko pisk gas-
troduodenostomi, og jejunal in ner son de fø-
res inn gjen nom PEG-åp nin gen un der gastro-
skopisk kon troll for bi Treitz´ li ga ment. Vår 
pa si ent fikk kon ti nu er lig Duo do pa grun net 
dopaminerg un der sti mu le ring om natt en, og 
for di høye en kelt do ser med levodopa i na so-
gast risk son de ga mo to ris ke sving nin ger og 
blod trykks fall.

Ett er en må ned ble pa si en ten flytt et til ba ke til 
 lo kal sy ke hu set. Han had de frem de les utt alt ri gi
di tet og ten dens til ufrie luft vei er. Han ble in tu bert 
natt til dag 2 ett er overflytning, trakeostomert 
dag 3 og lå på re spi ra tor i ti da ger. Ett er dekany
lering var han hal lu si nert, angst fylt og kun ne i 
li ten grad kom mu ni se re me nings fullt. Ytt er li ge re 
me di ka men tel le jus te rin ger var van ske li ge uten 
at mo to ris ke el ler psy kia tris ke symp to mer ble for
ver ret.

In di ka sjon for elektrokonvulsiv be hand ling 
(ECT) ble der for drøf tet med psy kia ter. Pa si en ten 
kun ne ikke sam tyk ke, men man be slutt et å iverk
sett e be hand lin gen på vi tal in di ka sjon. De tre 
før s te be hand lin ge ne ble gitt dag lig, og pa si en ten 
to le rer te nar ko se ne greit. Han ble raskt bedre, og 
psy kia ter kun ne fra and re be hand ling inn hen te 
pa si en tens sam tyk ke.

Po si ti ve ef ek ter av elektrokonvulsiv be hand-
ling ved be hand lings re frak tæ re mo to ris ke 
symp to mer, al vor lig de pre sjon og psy ko se ved 
Parkinsons syk dom er be skre vet tid li ge re (7). 
Be hand lin gen bru kes ved be hand lings re si-
stent ma lignt nev ro lep ti ka syn drom (8), og 
det fin nes en kelt rap por ter som be skri ver ef-
fekt ved par kin so nis me-hyperpyreksi-syn-

Ta bell 1  Om reg ning av do pa min sti mu le ren de antiparkinsonmedikamenter til dag li ge levodopaekvivalente 
do ser (LEDD) hos en pa si ent med Parkinsons syk dom.

Anerkjente omregningsfaktorer  
for dopaminerge medisiner

Høyeste dosering, mg 
(ved første  

utskrivning)

Reduksjon, mg 
(under andre 
 innleggelse)

Levodopa 1 1 400 ∙ 1,00 = 1 400 875 ∙ 1,00 = 875

Entakapon Levodopa 0,33 1 400 ∙ 0,33 = 462 875 ∙ 0,33 = 289

Levodopa depot 0,75 100 ∙ 0,75 = 75 100 ∙ 0,75 = 75

Rasagilin 100 1 ∙ 100 = 100 1 ∙ 100 = 100

Pramipeksol 100 3,15 ∙ 100 = 315 -

Total LEDD 2 352 1 339
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av brudd i dyp hjer ne sti mu le ring. År sa ker kan 
være in fek sjon, de hyd re ring, ileus el ler kir ur gi 
(11). Pro gno sen er al vor lig, men bedres av tid lig 
dia gnos tikk og ade kvat be hand ling. I den 
 ja pans ke stu di en gjen vant 67 % sitt tid li ge re 
funk sjons ni vå, mens mor ta li te ten var 4 % (10).

Ved mis tenkt par kin so nis me-hyperpyreksi-
syn drom må pa si en ten raskt få ade kvat dopa-
minerg me di ka men tell sti mu le ring og støt-
ten de be hand ling for å mot vir ke au to nom 
svikt og al vor li ge kom pli ka sjo ner. Ved util-
strek ke lig re spons kan elektrokonvulsiv be-
hand ling vur de res som sup ple ment. Det kan 
ses be ty de lig kli nisk re spons ett er få se sjo ner, 
men ef ek ten av tar ofte raskt uten nye be-
hand lin ger. Va rig het av ef ekt og nytt e av ved-
li ke holds be hand lin ger er man gel fullt do ku-
men tert, men en for bi gå en de re spons kan 
bi dra til sta bi li se ring av pa si en ten (8). Vår 
pa si ent had de ved be hand lings start vært kri-
tisk syk i nes ten tre må ne der og had de dess-
ver re ikke ved va ren de ef ekt av be hand lin gen. 
Ved li ke holds be hand lin gen fort satt e li ke vel 
noe, da man ikke så and re be hand lings al ter-
na ti ver.

Ho ved bud ska pet i den ne ar tik ke len er at 
be hand len de le ger må ut vi se stor for sik tig het 
der som de opp fatt er det som nød ven dig å re-
du se re dopaminerge le ge mid ler hos pa si en-
ter med Parkinsons syk dom, især ved sam ti-
dig in ter kur rent syk dom el ler and re akutt e 
be last nin ger. Psy ko se ved Parkinsons syk dom 
må ikke i en hver si tua sjon tol kes som sym-
ptom på dopaminerg over sti mu le ring. Ved 
men tal end ring el ler psy ko se og sam ti dig for-
ver ring av ri gi di tet og bradykinesi må man 
mis ten ke par kin so nis me-hyperpyreksi-syn-
drom.

Pa si en tens på rø ren de har sam tyk ket til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 24.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 23.3.2020, 
 godkjent 15.6.2020.
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drom (9). Be hand lin gen gis ini tialt i tett e in-
ter val ler, med grad vis over gang til ved li ke-
holds be hand ling, som ved be hand ling av 
de pre sjon. Be hand lin gen gis i ge ne rell ane -
stesi, som kan være kre ven de hos au to nomt 
usta bi le pa si en ter. For bi gå en de hu kom mel-
ses van s ker kan opp stå, men be hand lin gen 
har el lers lite bi virk nin ger.

Med ved li ke holds be hand ling hver 2.–3. dag had de 
han be ty de lig mind re ri gi di tet og pe rio de vis 
bedre men tal sta tus, men ved in ter vall øk ning til 
hver 4.–5. dag ett er ni elektrokonvulsive se sjo ner 
til kom for ver ring mot nes te se sjon. Han var mer 
mo bil, men ukri tisk og fikk fle re brudd ska der et
ter fall. Grun net ope ra sjon av lår hals brudd ble 
det to ukers pau se ett er 12 be hand lin ger. Ved nes
te opp start var til stan den som før be hand lin gen. 
Man ob ser ver te ef ekt, men rask for ver ring ved 
in ter vall øk ning til hver 7. dag. Den elektrokonvul
sive be hand lin gen ble av slutt et ett er 36 se sjo ner.

Pa si en ten ble ut skre vet til sy ke hjem tre må ne
der ett er overflytning fra uni ver si tets sy ke hus. Et
ter få må ne der ble til stan den opp fatt et som ter
mi nal. Ak tiv be hand ling, in klu dert in tra duo de nal 
levodopainfusjon, ble da av slutt et. Han døde kort 
tid ett er dett e.

Dis ku sjon

Den ne ka sui stik ken be skri ver et al vor lig og 
lang truk ket kli nisk for løp med fa talt ut fall 
som føl ge av en brå svikt i den dopaminerge 
sti mu le rin gen av striatale nev ro ner og de res 
for bin del ser til mo to ris ke, emo sjo nel le, kog-
ni ti ve og au to no me hjer ne om rå der. Vi vur de-
rer at hos den ne pa si en ten med frem skre den 
Parkinsons syk dom var rask dose re duk sjon 
og se ne re se po ne ring av dopaminerge me di-
ka men ter den vik tig ste ut lø sen de år sa ken til 
syn dro met, og at kor rekt dia gno se var par kin-
so nis me-hyperpyreksi-syn drom. An ti psy ko ti-
ka (kvetiapin, klozapin) ble gitt kort va rig og i 

så små do ser at de ikke kan ha vært noen ho-
ved år sak til den dopaminerge svik ten, slik 
an ti psy ko ti ka er det ved ma lignt nev ro lep ti-
ka syn drom. Den stør ste re duk sjo nen i og se-
po ne rin gen av levodopa ble gjort for di psy ko-
tis ke symp to mer ble opp fatt et som tegn på 
dopaminerg me di ka men tell over sti mu le ring. 
Men pa si en ten had de da sam ti dig en be ty de-
lig for ver ring av aki ne si og ri gi di tet. En slik 
kom bi na sjon bør alar me re kli ni ke ren, og par-
kin so nis me-hyperpyreksi-syn drom bør mis-
ten kes.

Det er vik tig å være klar over at psy ko se ved 
Parkinsons syk dom kan fore kom me uav hen-
gig av dopaminerge me di ka men ter og er hyp-
pi ge re ved frem skre den syk dom og ved sam-
ti dig kog ni tiv svikt (4). Høye do ser dopa-
minerge me di ka men ter øker ri si ko en for 
psy ko se (4). Ved psy ko se sam men med mo to-
ris ke tegn på dopaminerg over sti mu le ring 
(dys ki ne si er) bør dopaminagonist, MAO-B-
hem mer og COMT-hem mer se po ne res (i den 
rek ke føl gen), mens levodopa kan do se res hyp-
pi ge re (2). Der som man vur de rer re duk sjon 
av levodopadose, må det ut vi ses stor for sik tig-
het. Levodopa bør ald ri re du se res mye el ler 
se po ne res brått hos en pa si ent med frem skre-
den Parkinsons syk dom. Hvis per oral ad mi-
nist ra sjon ikke er mu lig, må levodopa gis via 
na so gast risk son de.

Par kin so nis me-hyperpyreksi-syn drom kan 
også fo re byg ges ved at Par kin son-pa si en ter 
med mo to ris ke sving nin ger tids nok får til-
gang til avan ser te be hand lin ger som dyp hjer-
ne sti mu le ring el ler me di ka men tell pum pe-
be hand ling. Hos dem som be hand les med 
dyp hjer ne sti mu le ring, må akutt batt e ri svikt 
unn gås, og batt e ri bytt e må skje som øye blik-
ke lig hjelp.

Hyp pig he ten av par kin so nis me-hyper pyr-
eksi-syn drom er usik ker. En ja pansk pa si ent -
serie an slo 2 – 3 % fore komst ved avan sert par-
kin so nis me (10). Til stan den fore kom mer også 
uten for ut gå en de end ring av do pa min sti mu-
le ren de el ler -blok ke ren de be hand ling el ler 
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Et lang va rig covid-19-for løp  
hos en per son med de mens

Vi pre sen te rer en sy ke his to rie der  
en pa si ent med al vor lig de mens  
og covid-19 had de et lang va rig og 
fluk tue ren de syk doms for løp. PCR-
tes ter for SARS-CoV-2 var veks len de 
po si ti ve og ne ga ti ve, noe som van s-
ke lig gjor de dia gnos tikk og valg  
av iso la sjons re gi me.

En mann i 60-åre ne med al vor lig de-
mens av Alzheimers type ut vik let 
øvre luft veis symp to mer med ren-
nen de nese og lett hos te. Noen må-
ne der for ut for dett e var han blitt 
inn lagt fra sy ke hjem til al ders psy-

kiat risk av de ling grun net mo to risk uro. Han 
had de fra tid li ge re in gen hjer te- el ler lun ge-
syk dom mer. Da gen ett er symp tom de but var 
han symp tom fri. Han ble der for ikke tes tet for 
SARS-CoV-2, da til stan den ble opp fatt et som 
van lig for kjø lel se. På grunn av re si div av 
symp to mer og ny opp stått fe ber halv an nen 
uke se ne re ble pa si en ten iso lert og tes tet for 
SARS-CoV-2. Sva ret fore lå ett er to da ger og var 
po si tivt.

De nes te uke ne var pa si en ten sen ge lig -
gende. Ett er to uker ble han opp fatt et som 
pre ter mi nal på grunn av dys pné og be ty de lig 
ge ne rell svek kel se. Re spi ra tor be hand ling ble 
drøf tet, men ett er sam ta le med so ma tisk sy-
ke hus vur dert som ikke ak tu elt.

Det vi de re syk doms for lø pet var fluk tue -
rende. De do mi ne ren de luft veis symp to me ne 
var rennen de nese, hos te og svel ge van sker. 
Han had de også til ba ke ven den de fe ber, sær lig 
på ett er mid dag og kveld. Ett er fle re uker ut-
vik let han også aty pis ke symp to mer, som på-
fal len de ble ke hen der, rust far get urin, hov ne 
føt ter samt oran sje far ge de hud flek ker på 
over- og un der eks tre mi te ter og neg ler. At-
ferds mes sig var han i sine bedre pe ri oder 
vand ren de og uro lig, og tid vis kun ne det være 
ut ford ren de å opp rett hol de smitt e ver net. Selv 
fle re uker ut i syk doms for lø pet var de beste 
da ge ne ikke som før syk doms de but. Det kli-
nis ke bil det, med fluk tua sjo ner i fy sisk ak ti vi-
tets ni vå og kog ni sjon, var vel for en lig med 
de li ri um.

Han ble tes tet med orofarynks/nasofarynks-
prøve for SARS-CoV-2 ana ly sert med po ly me-
ra se kje de re ak sjons test (PCR) fle re gan ger i 
syk doms for lø pet (hen holds vis dag 10, 40, 49, 
62, 68 og 78). Til ti der var kor rekt prø ve ta king 
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ut ford ren de. Det var po si ti ve tes ter på den 
 før s te og nest siste prø ven, for øv rig var det 
ne ga ti ve prø ve re sul ta ter. Før s te po si ti ve prø ve 
had de en lav syk lus ters kel (Ct)-ver di (19), 
mens and re og siste po si ti ve test had de høy 
Ct-ver di (38). CRP var i hele for lø pet lett for-
høy et, med høy es te ver di (83 mg/l) ett er to 
ukers syk dom. Differensialtelling av hvi te 
blod cel ler vis te nor ma le funn el ler kun helt 
lett for høy et nivå uten åpen bar re la sjon til 
syk doms in ten si tet. Det var in gen mis tan ke 
om bak te ri ell su per in fek sjon.

Bort satt fra da ge ne da han ble opp fatt et å 
være i pre ter mi nal fase, var næ rings inn ta ket 
gjen nom gå en de godt. Over to må ne der ett er 
symp tom de but had de han siste fe ber dag. 
Der ett er av tok også de øv ri ge symp to me ne. 
Pa si en ten var uten kli nis ke tegn på luft veis-
symp to mer de nes te syv da ge ne, og siste SARS-
CoV-2-test tatt i dett e tids rom met var ne ga tiv. 
Iso le ring kun ne da en de lig opp he ves.

Dis ku sjon

I den ne sy ke his to ri en had de en pa si ent med 
al vor lig de mens symp to mer på covid-19 i to-
talt 70 da ger. Prø ver for på vis ning av SARS-

99
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CoV-2 ble tatt på seks uli ke tids punk ter i for-
lø pet over en to må ne ders pe ri ode. På grunn 
av ved va ren de lett e luft veis symp to mer, fluk-
tue ren de all menn til stand og fe ber top per, var 
vi for sik ti ge med å opp he ve iso la sjon på tross 
av de før s te ne ga ti ve prø ve ne – en for sik tig het 
som ble støtt et da det fore lå en po si tiv prø ve 
68 da ger ett er symp tom de but.

Ut red ning av covid-19 hos pa si en ter med 
al vor lig de mens er ut ford ren de. Vi vur der te 
det som uhen sikts mes sig og be las ten de for 
pa si en ten å bli sendt til so ma tisk sy ke hus for 
bil de dia gnos tikk og vi de re ut red ning. Vår vur-
de ring av pa si en tens smitt som het var der for 
ba sert på kli nisk for løp og gjen ta ken de PCR-
må lin ger fra øvre luft vei er.

PCR-un der sø kel se av SARS-CoV-2 skil ler ikke 
mel lom in takt vi rus og res ter av vi rus (1). Tes-
ten kan være po si tiv i fle re uker ett er gjen-
nom gått in fek sjon, og po si tiv test be tyr ikke 
nød ven dig vis at per so nen frem de les er smitt-
som. Høy Ct-ver di, som vi så ved den siste po-
si ti ve prø ven, kan in di ke re lav smitt som het 
(2). Smitt e ri si ko en an tas å være størst om-
kring syk doms de but (3). Folkehelseinstituttet 
an be fa ler at iso le ring i hel se in sti tu sjon opp-
he ves når pa si en ten er symp tom fri og det 

 en ten fore lig ger to på føl gen de ne ga ti ve PCR-
tes ter el ler det har gått syv døgn fra symp tom-
fri het (3). På grunn av ved va ren de symp to mer 
var man der for skep tisk til å opp he ve iso la sjo-
nen. Symp tom fri het de fi ne res av Folkehel-
seinstituttet som at ved kom men de er til ba ke 
i sin ha bi tu el le nor mal til stand el ler ikke len-
ger har de ak tu el le symp to me ne. Hos den ak-
tu el le pa si en ten tok det fle re uker før han var 
i nor mal til stan den igjen, og luft veis symp to-
me ne gjor de at man valg te å av ven te med å 
opp he ve iso la sjon til ti uker ett er syk doms de-
but. Mu lig he ten for falskt ne ga ti ve PCR-re sul-
ta ter er også til ste de, spe si elt ved lave vi rus-
meng der og pro ble mer med ade kvat prø ve -
taking, som kan være til fel le hos pa si en ter 
med re du sert sam ar beids ev ne.

Pa si en tens de mens syk dom van ske lig gjor de 
symp tom for stå el sen på grunn av mang len de 
sam tyk ke kom pe tan se og evne til å for mid le 
syk doms opp le vel se, vand ring, mo to risk uro 
og aty pis ke symp to mer. Hvor vidt alle de aty-
pis ke symp to me ne var for år sa ket av covid-19, 
kan vi ikke si. I til legg ble for lø pet kom pli sert 
av det vi opp fatt et som de li ri um. Dett e er en 
van lig til stand ved covid-19 hos pa si en ter med 
de mens (4). De li ri um har et svin gen de for løp, 

med uli ke nev ro psy kiat ris ke symp to mer. Det 
kan der for ofte være van ske lig å skille de li-
rium fra en kli nisk for ver ring av de mens syk-
dom. Ut ford rin ge ne med smitt e vern og til pas-
set mo bi li se ring blir der med for ster ket.

Lang va ri ge for løp av covid-19 er van ligst hos 
eld re (5). Hel se ve se net bør være for be redt på 
at slike for løp er en stor be last ning for både 
pa si ent, på rø ren de og per so nal grup pen. Til 
tross for at pa si en te ne med covid-19 er mest 
smitt e fø ren de om kring syk doms de but, er det 
van ske lig å vel ge iso la sjons re gi me ved lang -
vari ge for løp hos eld re med de mens. Smitt e-
vern kan være eks tra be las ten de for den ne 
pa si ent grup pen, sam ti dig som det er hos de 
skjø res te man ser de mest al vor li ge for lø pe ne 
(6).

Pa si en tens på rø ren de har gitt sam tyk ke til ar tik ke len blir 
pub li sert. Bruk av kli nis ke opp lys nin ger er god kjent av 
Per son vern om bu det ved Sy ke hu set Inn lan det (saks num-
mer 137313).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 29.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.7.2020, 
 godkjent 1.9.2020.
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Hawthorne-ef ek ten

Stu die del ta ge re kan end re 
 atferd hvis de vet at de blir ob ser
vert. Vi kal ler det e Hawthorne
ef ek ten.

Sy ste ma tis ke un der sø kel ser av pro duk sjons
for hol de ne ved Wes tern Electric Companys 
fa brikk Hawthorne Works i 1920åre ne gav 
opp hav til be teg nel sen Hawthorneef ek ten. 
Man fant at bed ret pro duk ti vi tet var mer et 
re sul tat av at fa brikk ar bei der ne ble ob ser vert, 
enn av end re te pro duk sjons for hold. Haw
thorneef ek ten for stås som end ret at ferd som 
føl ge av å vite at man blir ob ser vert, målt og 
vur dert, f.eks. i en forsk nings stu die (1).  Det e 
bør vi være klar over når vi plan leg ger og gjen
nom fø rer ob ser va sjo ner, og vi bør for sø ke å 
kon trol le re og re du se re ef ek ten på lik lin je 
med and re sy ste ma tis ke feil kil der.

Hawthorne-ef ek ten i me di sinsk  
forsk ning
Både hel se per so nell og pa si en ter kan end re 
at ferd hvis de vet at de blir ob ser vert. Hvor dan 
man ut fø rer ob ser va sjo ner, kan på vir ke da ta
ene fra det man øns ker å stu de re. For å ta hen
syn til det e er det nyt ig å bru ke for skjel li ge 
må le me to der, og ide elt bør man måle ef ek
ten av at de som stu de res, vet at de blir ob ser
vert. En sy ste ma tisk gjen nom gang av Haw
thorneef ek ten på vis te in gen uni ver sell ef
fekt, men fant at den av hen ger av både type 
stu die og ob ser va sjons me to de. For eks em pel 
blir per son lig at ferd spe si elt på vir ket av å bli 
ob ser vert (2). Det e gjel der også i så kal te blin
de te stu di er hvor del ta ger ne ikke vet om de 
til hø rer in ter ven sjons el ler kon troll grup pen.

Et re le vant eks em pel der Hawthorneef ek
ten kan på vir ke re sul ta tet, og som er høyst 
ak tu elt med tan ke på smit e ri si ko og covid
19pan de mi en, er må ling av hånd hy gie ne i 
hel se sek to ren. Srigley og med ar bei de re (3) 
un der søk te om det ut gjor de noen for skjell i 
hånd hy gie ne hvis ren gjø rin gen ble ma nu elt 
og syn lig ob ser vert i for hold til skjult og 
 au to ma tisk over vå ket. De fant at fore koms ten 
av hånd vask var tre gan ger høy ere hvis kon
trol lø rer ob ser ver te den di rek te. At fer den 
end ret seg med bruk av for skjel li ge ob ser va
sjons me to der, noe som ty det på at den vir ke
li ge prak si sen kan være for skjel lig fra den 
rap por ter te.

Hvor dan re du se re og kon trol le re 
Hawthorne-ef ek ten
Vi kan un der sø ke Hawthorneef ek ten ved å 
måle at ferds end rin ger over tid og se om del
ta ger ne ven ner seg til ob ser va sjo ne ne. Man 
kan va ri e re hvor let det er å få øye på ob ser
va tø re ne el ler vite at man blir ob ser vert, for 
eks em pel om del ta ger ne blir syn lig ob ser vert 
el ler over vå ket mer i det skjul te. I hvor stor 
grad del ta ger ne opp fat er at de blir ob ser vert, 
kan end res i lø pet av stu di en. En god stra te gi 
er å re du se re merkbarheten til ob ser va sjo ner, 
for di Hawthorneef ek ten ty pisk til tar med 
økt ob ser va sjons fre kvens og in ten si tet. Bruk 
av mer in di rek te og ob jek ti ve må lin ger er en 
an nen me to de. Det kan være bedre å måle et 
re sul tat av en at ferd i ste det for å måle at fer
den i seg selv. For eks em pel kan for bruk av 
smit e vern ut styr være et bedre mål enn spørs
mål om el ler ob ser va sjon av del ta ge res bruk 
av slikt ut styr. In di rek te må lin ger av at fer den 
kan be skri ve de fak tis ke for hold bedre enn 
di rek te ob ser va sjo ner (4).

Re sul ta ter fra forsk ning og un der sø kel ser 
bør helst kun ne ge ne ra li se res til å gjel de «det 
vir ke li ge li vet» og ikke bare be skri ve hva som 
skjed de i en spe si fikk stu die. Ved å kon trol le re 
og re du se re Hawthorneef ek ten blir re sul ta

te ne mer nyt i ge og for tel ler oss bedre hvor
dan det egent lig er. Det du ser, er ikke all tid 
det du får.
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Stø dig på glatt i sen

Hun voks te opp i en is hall og har vært nor ges mes ter i kunst løp tre gan ger. Mye tre ning på glatt is kan 
ha bi dratt til at ane ste si le gen kla rer å sjong le re na sjo na le verv i id rett en med hånd te ring av ko ro na  
på den in ten siv av de lin gen som fikk flest covid-19-pa si en ter.

Man blir vant til det et er 
hvert. Kø med god av stand 
uten for ho ved inn gan gen  
til sy ke hu set. Sjekk lis te og 
vak ter.

«Bare ring når du er der», 
had de Vi be cke Sø ren sen sagt. Hun mel der 
kjapt og kort i te le fo nen at hun kom mer.

Hun har rask gan ge, grøn ne klær og røde 
tre sko som mat cher hå ret. Vi tar trap pe ne, 
skal helst ikke bru ke hei sen av hen syn til 
smit e, og går inn på en til sy ne la ten de ro lig 
in ten siv av de ling på Akershus uni ver si tets 
syke hus, av de lin gen som fikk flest ko ro na
syke pa si en ter inn lagt da pan de mi en bøl get 
inn over lan det. Vi set er oss med god 
 av stand til hver and re på et stort mø te rom 
for på rø ren de.

– Jeg glem te å si at jeg har vakt, sier hun. 

– Det går sik kert bra, vi er jo ret i nær 
heten hvis det skjer noe.

In gen alar mer pi per, og det er van ske lig  
å se for seg at rom met for kort tid si den  
var pro vi so risk kon tor for ane ste si le ger  
som stod over for en ny syk dom med et 
ukjent an tall pa si en ter i vente. Sø ren sen, 
som er sek sjons over le ge ved In ten siv av de
lin gen, fikk en vik tig rol le da hele sy ke hu set 
måt e leg ge om drif ten. Kol le g ene om ta ler 
henne som en nøk kel per son for hånd te 
ringen av ko ro na syke. Noen me ner det  
ret og slet ikke ville ha gåt like bra uten 
henne. Kom bi na sjo nen av man ge års 
 er fa ring som id rets ut øver på høyt nivå  
med akut me di sin og or ga ni sa sjons er fa  
ring har nok bi drat til at hun er flink til  
å lyk kes med å gjø re man ge ting på en  
gang.

Kunst løp og fol ke hel se
At det var lege Sø ren sen skul le bli, lå ikke  
i kor te ne. Hun til brak te sto re de ler av barn
dom men i is hal ler, ble nor ges mes ter i kunst
løp tre gan ger og har del tat i både EM og 
VM.
– Hvor for kunst løp?

Både mo ren og tan ten min drev med 
kunst løp, så jeg fikk tid lig prø ve meg. Jeg 
drev med mye, også turn, fri id ret og bal let, 
men det var kunst løp som var mest gøy.

– Fa ren min er fra Grü ner løk ka og mo ren 
min fra Kam pen, like ved Jordal Amfi, et 
knu te punkt for kunst løp mil jø et.

Is hal len ble et vik tig til holds sted for 
 Sø ren sen.
– Du ble ju ni or mes ter bare tolv år gam mel?

– Jeg var med på lands laget fra jeg var ni år 
gam mel. Det ble tid lig mye tre ning.
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Født 15. ok to ber 1968

Cand.med., Uni ver si te tet i Bergen 1998

Kom mu ne le ge i Hav øy sund 2000

Spe sia list i ane ste sio lo gi 2010

Sek sjons over le ge, In ten siv av de lin gen, 
 Akershus uni ver si tets sy ke hus fra 2018

Nor ges mes ter i kunst løp i 1982, 1984, 1985

Sty re med lem i Norges Skøyteforbund 
2002 – 08

Pre si dent i Norges Skøyteforbund 2008 – 13

Sty re med lem An ti do ping Norge 2014 – 15

Sty re med lem Id rets sty ret 2015 – 19

1. vi se pre si dent i Id rets sty ret 2019 – 23

– Det var kan skje greit på den ti den?
– Det var ikke så mye fo kus på uhel di ge 

kon se kven ser av for mye tre ning i ung al der, 
og bar ne id rets be stem mel se ne var ikke sat 
i sy stem da. Jeg tren te nok opp til seks gan
ger i uken fra ni års al der, men jeg tren te 
va ri ert og var vel dig lite pla get med ska der.
– Hva ten ker du om det nå?

– Tre ning var min form for lek. Selv om det 
også ble kon kur ran ser tid lig, var det bare en 
del av opp leg get. For meg var det lyst be tont.
– Noen er be kym ret for at barn blir spe sia li
sert for tid lig i id ret?

– Spe sia li se ring og en si dig tre ning er to 
for skjel li ge ting. Man kan vel ge en id ret 
tid lig, men al li ke vel trene all si dig.

Ven ner og kol le g er for tel ler at hun sær lig 
brenner for bar ne id ret en.
– Du har vært be kym ret for at øko no mi en 
brem ser del ta kel sen for barn?

– Det er øko no misk bar rie rer for å del ta  
i id ret i Norge. Det job ber vi i Norges  
id rets for bund med, også po li tisk. Vi øns ker 
å in klu de re alle. Id ret en er et vik tig fel les
skap og bi drar til god fol ke hel se.
– Ten ker du på fol ke hel sen når du sit er  
i id rets sty ret?

– Det gjør jeg. Sam ti dig er id ret ens ho ved
mål å sør ge for ak ti vi tet – ikke pri mært 
fol ke hel se, men det er en vik tig se kun dær 
gevinst. Jeg ser at det had de vært guns tig 
med enda næ re re sam ar beid mel lom me di
si nen og id ret en.

Nord over
Sø ren sen ble lege mest for di det vir ket spen
nen de å lære mer om krop pen. Id ret en 
had de vek ket in ter es sen for ana to mi og 
fy sio lo gi. Et er å ha stu dert i Bergen, hvor 

hun også var kunstløpstrener for barn og 
job bet ved le ge vak ten, gikk fer den langt 
nord over.

– Jeg fikk ikke det beste num me ret i tur
nus trek nin gen, kom men te rer hun tørt. Men 
jeg så på det som en mu lig het. Først ble det 
sy ke hus tje nes te i Ham mer fest, og så dis
trikts tje nes te i Hav øy sund. Det var læ re rikt.

Cal lin gen rin ger.
– Vi be cke, in ten siv.
Hun sva rer kort, kon sist og har åpen bart 

god over sikt over en pa si ent som kom til 
av de lin gen bare for noen ti mer si den.
– Hvor var vi?

– I Hav øy sund.
– Ja, det var and re for hold enn her. Det var 

25 mil til sy ke hus, og vei en var ofte stengt. 
Hvis det skjed de noe akut, måt e kan skje 
ru te bå ten bru kes og pas sa sje re ne vente.  
Jeg triv des, og end te opp med å bli len ger 
enn nød ven dig.

Et er hvert ble det jobb ved Le ge vak ten  
i Oslo før hun kom til Ane ste si av de lin gen 
ved Aker sy ke hus.

– Jeg had de noen fine og læ re ri ke år på 
Le ge vak ten, men et er hvert be stem te jeg 
meg for spe sia li se ring i ane ste si. Det er et 
valg jeg er vel dig for nøyd med.

Ko ro na tid
Som ane ste si le ge på en in ten siv av de ling var 
Sø ren sen midt i stor mens øye da ko ro na vi
ru set nåd de lan det.
– Rakk dere å for be re de dere?

– Vi fulg te med på ut vik lin gen i Kina og 
Italia, men det tok lit tid før vi tok inn over 
oss at det e kom til å kom me til vårt sy ke hus 
også. Det gikk lit for te re enn vi trod de, så  
i star ten job bet vi pa ral lelt med be hand ling 
og plan leg ging. Det har ald ri blit gjort så 
sto re end rin ger på av de lin gen så raskt før. 
Det var fint å se hvor godt vi kan sam ar bei de 
når det vir ke lig gjel der.
– Hva im po ner te deg mest?

– Ar beids inn sat sen og mo ra len til alle 
kol le g ene, lag fø lel sen vi fikk og viss he ten 
om at vi hjel per hver and re, selv om man ge 
også var red de i be gyn nel sen. En kol le ga  
sa i et er kant at det å gå inn til den før s te 
pa si en ten med covid19 føl tes som å skul le 
hoppe i fall skjerm. Vi had de hørt og lest  
om pa si en te ne som døde, og vi hør te om 
hel se per so nell som ble al vor lig syke og 
døde. Med mer er fa ring ser vi jo at de ikke  

Alle foto: Bir git Sol haug

«En kol le ga sa i et ter kant at det 
å gå inn til den før s te pa si en
ten med covid19 føl tes som  
å skul le hoppe i fall skjerm»
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er så an ner le des enn pa si en te ne vi er  
vant til.
– Tror du det blir «nor malt» igjen på sy ke 
huse ne?

– Nå er det gan ske nor malt, men vi går 
hele ti den med ko ro na vi ru set i tan ke ne, og 
det kom mer vi til å leve med len ge. Vi kan 
ikke sen ke skuld re ne, men må hele ti den 
være nøye med smit e vern og føl ge med på 
ut vik lin gen. Den da gen du tror at du vin ner 
alle kam pe ne for di det går greit, så ta per du.
– Hvor dan var det å skul le stå i front med 
viss he ten om at det var knapp het på smit e
vern ut styr?

– Det var en spe si ell stem ning på av de lin
gen. Det ble ut ar bei det kri te ri er for bruk av 
mas ker og munn bind. Det var ra sjo ne ring, 
og ikke alle som øns ket og men te de skul le 
ha, kun ne få ut delt mas ker til en hver tid.  
I star ten skul le vi også re sir ku le re mas ke ne, 
og de hang rundt til tørk. Det lik te jeg ikke. 
At pa si en te ne var både yng re og fris ke re  
i ut gangs punk tet enn vi had de trodd, og vi  
i til legg var usik re på vår egen be skyt el se, 
var be las ten de for man ge.
– Dere har hat lav dø de lig het blant inn lag te 
covid19pa si en ter?

– Blant in ten siv pa si en ter som har vært  
på re spi ra tor, har vi hat lav dø de lig het 
sam men lig net med man ge and re land,  
bare 10 %. Frem til au gust had de vi hat  
over 40 pa si en ter på re spi ra tor. Det har vært 
mo ti ve ren de med gode be hand lings re sul ta
ter, og det gir oss tro på at vi gjør en god og 
rik tig jobb. Alle har bi drat, også av de lin 
gene rundt har tat eks tra pa si en ter og har 
fåt ar beids opp ga ver som de ikke pleier å ha. 
Det har vært res surs kre ven de, og jeg hå per 
vi kla rer å fort set e den gode inn sat sen og 
det gode sam ar bei det ved en even tu ell ny 
bøl ge. Det blir av gjø ren de med godt le der
skap og klo ke be slut nin ger også frem over.
– Har du vært redd for å bli syk selv?

– Nei, det er jeg ikke redd for. Jeg er mer 
redd for ikke å ha bi drat godt nok til at 
sy ste met fun ge rer, og at and re blir smit et.

For ut for me too
For man ge er det en lit fjern avis sak, men 
som pre si dent i Norges Skøyteforbund 
måt e Sø ren sen hånd te re en sak om en 
tre ner som kan skje ville hav net i ka te go ri en 
me too hvis den had de opp ståt i dag.

– Du ten ker på Pe ter Muel lersa ken? Det 
be gyn ner å bli len ge si den, det var like før 
OL i Van cou ver i 2010.
– Har du re flek tert over det e i et er kant, når 
du ser hvor dan sam fun net har ut vik let seg?

– Det var en kre ven de sak, og det ville den 
nok ha vært uan set når den kom.
– Hvor dan var det å være le der i en slik si tua
sjon?

– Jeg had de nok nyt e av er fa rin gen som 
lege. Vi er dril let i ut red ning, be slut ning og 
kon se kvens. Dess uten had de vi et godt og 
sam kjørt sty re. Be slut nin gen vi kom frem til, 
måt e vi fron te og stå for – det at skøy te 
løper nes lands lags tre ner måt e slut e. Det 
var en tøff sak, både for en kelt per so ner og 
for hele for bun det. Vi skul le alle vært den 
sa ken for uten. Hvis den sa ken had de skjedd 
et er me tookam pan jen, had de det nok vært 
stør re for stå el se for vår av gjø rel se. Jeg fikk 
sin te epos ter fra frem me de men nes ker, der 
jeg ble rå det til å røm me lan det. Det tror jeg 
kan skje ikke man had de fåt nå. Jeg måt e 
iso le re meg fra å lese alt, jeg har sik kert ikke 
lest alt ennå.

– Det var man ge le ser brev i sa ken.
– Det var det nok, men jeg ble god til  

å kob le av. Det var slit somt på den må ten  
at det var man ge ak tø rer, og det var te len ge, 
men jeg er fort sat be stemt på at det var en 
rik tig be slut ning.
– Du får ikke tru en de epos ter len ger?

– Nei, men det er sta dig noen som kom
mer bort og spør meg om det vir ke lig var 
rik tig at sam ar bei det med Pe ter Muel ler ble 
av slut et.

Sty re og stell
– Hvor for en ga sjer te du deg i id ret ens or ga
ni sa sjons liv?

– Id ret en har all tid vært en vik tig del av 
li vet mit. Jeg tenk te at jeg kun ne bi dra med 
å være med i sty ret til Skøy te for bun det, men 
jeg ble raskt et gan ske ope ra tivt sty re med
lem. I be gyn nel sen job bet jeg spe si elt for 
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ikke for skjel len så stor. Li vet går vi de re uten
for in ten siv av de lin gen hver enes te dag.

Når ar beids ti den er over, rei ser hun hjem 
til sam bo e ren på Hø vik, hvis de ikke skal 
vi de re til hyt a ved sjø en.
– Tre ner du kunst løp?

– Nei, det blir det lite av, sva rer hun raskt. 
Jeg skul le vise noen tan te barn en pi ru et, og 
det gikk gan ske dår lig. Jeg li ker å trene ute. 
Syk le, løpe og gå på ski. Alt det van li ge.

Hun er også kjent for å lage god mat til 
ven ner og har et gjest frit hjem.

– Du er flink til å ar ran ge re mor som me 
sel skap, sies det.

– Jeg har mor som me ven ner, så da blir det 
mor som me fes ter.
– Nå er det ikke så let å sam les?

– Det er på hold, ja. Jeg ble ny lig fem ti, så 
kan skje seks ti års da gen kan bli en fei ring av 
at ko ro na vi ru set er over, sier hun lit spø ke
fullt.

MA RIT TVEI TO
marit.tveito@aldringoghelse.no
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se

kunst løp og var topp id rets an svar lig for  
den grup pen. Jeg syn tes det var vel dig gøy  
å jobbe tet med ut øver ne, og det var stort 
da vi nåd de må let med å få med en kunst 
løper til OL i Sot sji i 2014. Det var vår før s te 
kunst lø per i OL si den 1964. Et er hvert ble 
jeg pre si dent i Skøy te for bun det og har et er 
fle re år i id ret en med uli ke rol ler og verv 
fåt mye er fa ring og kom pe tan se fra or ga ni
sa sjo nen. Når man blir valgt inn i id rets sty
ret, er det først og fremst kunn skap og er fa
ring man kan bi dra med. Id rets for bun det 
er Norges stør ste fri vil li ge be ve gel se, og 
be slut nin ge ne på vir ker man ge. Åpen hets 
debat en var kre ven de, sy nes jeg. Jeg øns ker 
først og fremst å bi dra til å til ret e leg ge for 
at flest mu lig kan del ta i id ret og ak ti vi tet. 
Noen be slut nin ger er imid ler tid sam funns
po li tis ke, og da er det vik tig at id ret en er 
po li tisk far ge blind. Par ti po li tikk må ald ri 
kom me i vei en for det som er en god sak for 
id ret en.
– Id ret en har lidd un der ko ro na en, hva 
ten ker du om det?

– Det er to vel dig uli ke rol ler å være på 
jobb i en in ten siv av de ling og 1. vi se pre si dent 
i id rets sty ret. Det har tid vis vært kre ven de. 
Jeg øns ker jo å bi dra til mest mu lig id rets
ak ti vi tet, sam ti dig som man i id ret en kan 
bli for iv rig et er å kom me i gang. Det kan 
være van ske lig å for stå be grens nin ge ne når 
man ikke ser kon se kven se ne på nært hold. 
Jeg har prøvd å kom me med inn spill om 
hvor for vi har be grens nin ger og bi dra til et 
ba lan sert syn på sa ken. Vi har hele ti den hat 
god kom mu ni ka sjon med hel se myn dig he te
ne. Vi job ber for å åpne opp, men må sam ti
dig ta det nød ven di ge an sva ret in nen smit
te vern reg le ne som gjel der. Jeg kan ikke bare 
ta med meg inn tryk ke ne fra en stor in ten siv
av de ling i unn taks til stand og si: Nå stop per 
vi med id ret, dere.
– Hvem er det vik tigst å kom me i gang for?

– Det vi først og fremst må pas se på, er  
å til ret e leg ge for god ak ti vi tet for barn  
og unge. De fikk i sær lig grad snudd li ve ne 
på ho det. Det hand ler om å se mu lig he te ne, 
in nen ri me lig he tens gren ser og in nen 
 smit e vern reg le ne.

– Hva med de som le ver av id ret en?
– Det har vært en spe si ell tid for de som 

dri ver med topp id ret. Jeg tror nok man ge 
har følt på at det de dri ver med, job ben 
de res, plut se lig ikke er så vik tig. Topp id ret
ten ram mes også når alt i sam fun net drei er 
seg om liv og hel se. Jeg har vært i noen 

di lem ma er, men jeg er ikke i tvil om id ret
tens rol le og vik tig het også i ti den frem over. 
Jeg hå per alle våre flot e id rets ut øve re 
kla rer å hol de mo ti va sjo nen oppe og er 
kla re for å kon kur re re og un der hol de oss 
igjen når ti den er inne for det.
– I mars var det kan skje man ge som føl te  
at job ben ikke var så vik tig?

– Her på in ten siv av de lin gen job ber vi med 
liv og død til van lig, så for oss var kan skje 

«Jeg kan ikke bare ta med meg 
inn tryk ke ne fra en stor in ten
siv av de ling i unn taks til stand 
og si: Nå stop per vi med id rett, 
dere»
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Mel lom livser fa ring  
og fag kunn skap un der  
be hand ling med cel le gift

Hvor dan opp le ves det å gjen nom gå cel le gift? Og hva be tyr pa si en
ters er fa rin ger for kli nisk forsk ning og prak sis?

nom hver tred je uke i seks om gan ger høs ten 
2014.

Før s te be hand ling gikk vel dig fint, syn tes 
jeg. Jeg mer ket in gen ting, og jeg fikk hel ler 
ikke hjer te in farkt, som jeg had de fryk tet. 
Lyk ke lig for lot jeg sy ke hu set den da gen. Lite 
ante jeg om hvor dan de nes te da ge ne skul le 
bli. Sy ke plei e ren sa at jeg kun ne bli uvel 
ut over kvel den, men at jeg i så fall skul le ta 
eks tra kval me stil len de. Hun sa også at jeg 

kun ne bli litt «for stop pet», og for tal te hva 
jeg skul le gjø re med det. Alt dett e glem te  
jeg i det øye blik ket jeg for lot sy ke hu set.  
I lyk kens rus over å ha over levd før s te 
 be hand ling tok jeg tu ren til kon di to ri et  
i gata like ved. Jeg var gan ske så sul ten og 
for syn te meg med ka kao og bol ler. Det 
smak te rik tig godt.

Ut på ett er mid da gen be gyn te en lett ho de
pi ne, litt som når du har sitt et len ge inne i et 
rom uten ut luf ting. Så be gyn te jeg å bli uvel, 
kvalm og ug gen, og plut se lig falt jeg helt 
sam men. Det var som om jeg for svant fra 
den ne ver den, det var umu lig å snakke, og 
det kjen tes som jeg ble bå ret av en brott sjø. 
Slik var det hele den før s te natt en, for jeg 
had de ikke for stått for var se let på det som 
skul le kom me, jeg had de ikke da lært meg  
å ta kval me stil len de i tide.

De nes te da ge ne føl te jeg at krop pen  
var full av gift. Pla ge ne mine for and ret seg  
i type og in ten si tet hver dag. I lø pet av en 
uke opp lev de jeg å være kvalm og ug gen, 
for stop pet, svim mel, slapp, trett og emo sjo
nelt i uba lan se. Jeg had de ho de pi ne, kon sen
tra sjons pro ble mer, tung pus tet het, van s ker 
med å sove og for and ret mat lyst. Pla ge ne 
had de hver sine fas te da ger, og kom og gikk 
til fas te tids punkt. I lø pet av da gen for kur 

Dett e es say et er ba sert på en 
dia log mel lom to fors ker kol 
lega er. Den ene har tid li ge re 
vært ram met av kreft, den 
and re ikke. Den ene har sin 
fag li ge for ank ring i en na tur

vi ten ska pe lig og kvan ti ta tiv fors ker tra di
sjon, den and re i en tra di sjon som er hu ma
nis tisk og kva li ta tiv.

Ast rid fikk på vist bryst kreft i 2014. Over en 
pe ri ode på syv må ne der ble hun be hand let 
med kir ur gi, seks cel le gift ku rer og 15 strå le
be hand lin ger. I fem sam ta ler ut fors ket 
Ast rid og Hil de kref tens uli ke di men sjo ner 
fra et sub jek tivt og hel se fag lig stå sted. Sam
ta le ne ble tatt opp på lyd fil og tran skri bert 
til tekst, som så ble gjen stand for nær les
ning og be ar bei ding til den teks ten som 
fore lig ger her. Teks ten er skre vet i jegform, 
som et autoetnografisk es say («autoethno
graphy», har blitt de fi nert som «wri ting 
about one’s one ex pe ri ences for spe cifi c 
ac a dem ic pur pose») (1, 2), og det er Ast rid 
som er teks tens jeg.

For vir ren de fø lel ser
Mitt per son li ge sykdomsnarrativ star tet 
med en sterk for nem mel se av at noe var 
galt. Det var som om jeg viss te det før dia
gno sen ble satt – kreft. For nem mel sen vis te 
seg å stem me. Et over vel den de, nes ten ma re
ritt ak tig sce na rio fulg te. For vir ren de fø lel ser, 

ek si sten si ell angst, ned stemt het, men også 
håp, en vil je til å leve, til å bli frisk blan det 
seg inn. Jeg var 51 år da jeg opp da get en kul  
i brys tet. Noen uker se ne re fikk jeg dia gno
sen. Fra da av end ret li vet seg. Sam ti dig 
for ble jeg den sam me. Jeg lær te mer om 
egne fø lel ser og sår bar het, mer om egen 
kropp, og ikke minst satt e er fa rin ge ne  
i gang re flek sjo ner over uli ke di men sjo ner  
i li vet og over sel ve mø tet mel lom meg som 
pa si ent og fag per son og de me di sins ke og 
hel se fag li ge per so ne ne som blir så vik ti ge  
i slike si tua sjo ner.

Jeg var vel dig ner vøs og uro lig før cel le
gift be hand lin gen. Jeg så for meg folk uten 
hår, mag re, kval me og ble ke. En rek ke spørs
mål som jeg grub let mye over og som 
 gjor de meg uro lig, meld te seg før jeg skul le 
be hand les. Hvor dan kjen nes det egent lig  
å få cel le gift inn i blod åre ne i krop pen? Kan 
jeg få hjer te in farkt som bi virk ning? Hvor 
syk blir jeg og når blir jeg syk? Vil jeg kjen ne 
meg frisk mel lom ku re ne? Men jeg had de 
ikke noe valg – det var bare å ta seg sam men, 
å hoppe i det.

Bi virk nin ger med svin gen de in ten si tet
Be hand lin gen fore gikk på en kreft po li kli
nikk på et sy ke hus. Jeg møtt e opp om 
 mor ge nen og reis te hjem ett er ku ren –  
sånn om trent midt på da gen. Det var som 
of test den sam me sy ke plei e ren jeg møtt e 
un der be hand lin ge ne. Hun så min usik ker
het og min red sel. Mø tet med henne gjor de  
meg umid del bart trygg, og jeg la egent lig 
«alt» over på henne fra før s te stund. Ble  
jeg uro lig for noe un der be hand lin gen,  
var hun rask til å av kla re si tua sjo nen for 
meg. Be hand lin gen be sto av tre små po ser 
med væs ke som skul le inn i blod åre ne  
mine på et par ti mer. Dett e var jeg igjen  

«Det var som om jeg for svant 
fra den ne ver den, det var 
 umulig å snakke, og det kjen
tes som jeg ble bå ret av en 
brott sjø»

«Krop pen tok på man ge må ter 
over sty rin gen, den ga be skje
der, den tok valg, og jeg hang 
med»
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(dag 0) kom kval men, ho de pi nen og uggen
heten (nes ten som å være bak full kom bi nert 
med svan ger skaps kval me) si gen de på. Jeg 
opp lev de også ster ke an fall av he te tok ter, 
som var te gjen nom hele be hand lings pe ri o
den, men som har av tatt jevnt og trutt med 
ti den.

Den før s te da gen ett er ku ren var pre get  
av at dis se pla ge ne til tok og at mat lys ten 
for and ret seg. Jeg var sul ten, sam ti dig som 
jeg ikke had de mat lyst. Krop pen ga ty de lig 
be skjed om hva den ville og ikke ville ha av 
mat. Dag 2 for løp på sam me måte, men med 
til legg av for stop pel se, trett het, kon sen tra
sjons pro ble mer, tung pust og slapp het. De 
nes te tre da ge ne til kom også emo sjo nell 
uba lan se. Jeg ble ned for, sint og engs te lig  
for å møte and re men nes ker. Jeg had de også 
lett e søvn vans ker gjen nom hele pe ri oden. 
Men om mor ge nen på dag 7 var jeg som et 
nytt men nes ke. Jeg opp lev de et brått skifte 
fra å være syk til å være frisk, som jeg ikke 
had de er fart tid li ge re i li vet. Det var ikke 

som å ha in flu en sa, for da blir en grad vis 
fris ke re. Jeg ble brått frisk over natt en. Jeg 
var full av ener gi og livs mot, men det skul le 
vise seg at dett e bare skjed de ett er de tre 
før s te be hand lin ge ne. I fi gur 1 il lust re res det 
hvil ke pla ger jeg opp lev de i for bin del se med 
cel le gift be hand lin gen og hvil ken in ten si tet 
pla ge ne had de gjen nom de tre før s te cel le
gift be hand lin ge ne.

Pe ri oden med pla ger og ut ford rin ger  
ett er hver be hand ling for løp på sam me 
måte i alle de seks be hand lings for lø pe ne, 
men ett er den tred je be hand lin gen tok det 

leng re tid å kom me seg til hek te ne for hver 
gang.

Jeg had de en på fal len de sterk opp le vel se 
av at krop pen stod i et spen nings felt mel
lom en slags bio lo gisk nød ven dig het og en 
sub jek tiv er fa ring og at jeg had de lite kon
troll på hvor dan da ge ne for løp. Krop pen tok 
på man ge må ter over sty rin gen, den ga 
be skje der, den tok valg, og jeg hang med. 
For eks em pel var det fle re mat sor ter jeg  
ikke or ket å se el ler kjen ne luk ten av un der 
cel le gift be hand lin gen. Jeg ble vel dig uvel  
av å se yog hurt i kjø le ska pet. And re mat 
varer der imot, bare mått e jeg ha, som kokt 
kål med tytt e bær syl te tøy hver dag i uken 
ett er  be hand lin gen. Krop pen ga med and re 
ord hele ti den ster ke sig na ler om hva den 
treng te og ikke. Jeg tol ket det som om 
 den ne «over sty rin gen» had de noe med 
sym ptom lind ring å gjø re. På sam me må ten 
som krop pen styr te mat inn ta ket, styr te den 
også be hov for frisk luft og fy sisk be ve gel se 
for å lind re pla ge ne ett er be hand lin gen.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

T R E T T H E T

S ØV N VA N S K E R

KVA L M E

F O R STO P P E LS E

E N D R E T  M AT LYST

U G G E N H E T

S L A P P H E T

SV I M M E L H E T

H O D E P I N E

E M O S J O N E L L  U BA L A N S E

KO N S E N T R A S J O N S P R O B L E M E R

T U N G P UST H E T

BEHANDLING DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Fi gur 1  Type pla ger og pla ge nes in ten si tet i for bin del se med de tre før s te cel le gift be hand lin ge ne dag 0–7. Pla ge nes in ten si tet og til ste de væ rel se er skå ret på en ska la 0–10, 
der 10 er høy es te in ten si tet.

«Den ne va ria bi li te ten har  
fått meg til å lure på om 
 måleme to de ne vi bru ker  
i forsk ning og kli nikk kla rer  
å fan ge opp nett opp det te»
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Til ba ke til hver da gen
Som for så man ge med et lik nen de syk doms
bil de ble det i for len gel sen av cel le gift ku 
rene igang satt strå le te ra pi over en pe ri ode 
på tre uker før jeg ble er klært «frisk» og 
kreft fri. På det tids punk tet skul le jeg for sø ke 
å kom me til ba ke til et nor ma li sert hver dags
liv, slik jeg lev de før dia gno sen og slik jeg i så 
man ge år had de levd. Pa ra dok salt føl te jeg 
meg dår li ge re den da gen strå le be hand lin
gen ble av slutt et enn da jeg fikk dia gno sen. 
Spe si elt pla ger som slapp het, trett het, kon
sentrasjonsvikt, he te tok ter og emo sjo nell 
uba lan se ble med meg mel lom be hand lin
ge ne, gjen nom strå le be hand lings pe ri oden 
og i en fem må ne ders tid ett er strå le be hand
lin gen. Først ett år ett er at dia gno sen ble 
satt, opp lev de jeg igjen å føle meg frisk og fri 
for pla ger. I dag, fem år ett er kreft syk dom
men, skal jeg snart av slutt e hor mon be hand
lin gen og den år li ge opp føl gin gen hos kreft
spe sia list. Jeg fø ler meg frisk, og jeg kan ikke 
peke di rek te på noen sen ska der, bare bi virk
nin ger av hor mon be hand lin gen. Dis se går 
det fint an å leve godt med.

Meta re flek sjon
Dett e er min his to rie, og jeg vet selv sagt  
at det fin nes like man ge his to ri er som det 
fin nes men nes ker som har gjen nom gått det 
sam me som meg. Noen vil kan skje kjen ne 
seg igjen i mine er fa rin ger, and re vil kun ne 
for tel le helt for skjel li ge his to ri er om sym
pto mer og pla ger.

På hvil ken måte kan et ka sus som dett e 
være av kunn skaps ver di for forsk ning og 
prak sis? For blir min his to rie for par ti ku lær 
og anek do tisk, el ler kan den bi dra til inn sikt 
som kan kom me and re til gode?

Som fors ker har jeg gjen nom man ge år 
ar bei det med pa si ent er fa rin ger knytt et til 

symp to mer og hel se. Dett e forsk nings fel tet 
star tet opp i 1990åre ne i me di si nen, og det 
har vært lagt mye ar beid i å ut vik le ade kva te 
spør re skje ma er som be sva res av pa si en ter for 
å måle symp to mer, pla ger, funk sjon og ge ne
rell hel se. Tid li ge re ble dett e kalt for må ling 
av livs kva li tet el ler hel se re la tert livs kva li tet. 
Nå fav nes slik forsk ning un der pa ra ply en 
pasientrapporterte ut falls mål (PROM) (3).

Ho ved inn tryk ket mitt, ett er å ha kjent på 
bi virk nin ge ne fra cel le gift be hand lin gen, 
de res kom plek si tet, mang fol dig het, sam ti
dig het og for ut sig bar het, er at symp to me ne 
opp le vdes som svært kropps li ge. Fle re for
hold va ri er te un der veis i be hand lin gen. 
Tids punk te ne og in ten si te ten på pla ge ne 
skif tet. Det var en sta dig pend ling mel lom 
pe ri oder og da ger der jeg føl te meg frisk og 
da ger der jeg føl te meg syk. Den ne va ria bi li
te ten har fått meg til å lure på om må le 
meto de ne vi bru ker i forsk ning og kli nikk 
kla rer å fan ge opp nett opp dett e, el ler  
om det sna re re er slik at de gir for gro ve 
«av trykks bil der».

Jeg fikk til sendt spør re skje ma er un der 
ti den med be hand ling, men opp lev de dem 
som van ske li ge å fylle ut. For at hel se per so
nell skal kun ne gi råd om hvor dan pa si en 

tene kan leve så godt som mu lig un der 
ti den med be hand ling, tren ger de mer 
ny an sert in for ma sjon om hvor dan vi som 
pa si en ter er fa rer symp to mer i for bin del se 
med ku re ne. Det gjel der ikke bare in for ma
sjon om hvil ke pla ger vi har og hvor ster ke 
dis se er, men også om hvor dan de end rer 
seg over tid, og hva vi som pa si en ter selv  
kan gjø re for å lind re dis se.

De sto re livs spørs må le ne knytt et til det  
å ram mes av kreft har vært en del av Astrids 
er fa rin ger og våre sam ta ler. Vi be rø rer dem 
li ke vel ikke i dett e es say et, der hen sik ten har 
vært å gi en sy ste ma tisk og ny an sert er fa
rings ba sert be skri vel se av symp to mer og 
pla ger knytt et til det å gjen nom gå cel le gift
be hand ling. Slike be skri vel ser fin nes det 
ikke så man ge av i litt e ra tu ren. For di Ast rid 
har fag kom pe tan se på pasientrapporterte 
ut falls mål, klar te hun å ned teg ne sine opp 
level ser i kom bi na sjo nen mel lom tekst og 
tall. I en tid med øken de vekt på kunn skaps
grunn laget for per son ori en tert me di sin  
og til pas set be hand ling ten ker vi at det er 
vik tig også å be trak te pa si en ten som  
en kunn skaps kil de. Da blir det re le vant  
å spør re seg hvor dan man best kan få inn
sikt i pa si ent er fa rin ger og be hov, både  
i forsk nings øye med og i kli nisk prak sis. Ved 
i stør re grad å kom bi ne re den na tur vi ten
ska pe li ge kunn skaps for men som i dag 
dan ner grunn laget for pa si ent rap por te rin
ger med en hu ma nis tisk kunn skaps form, 
tror vi at man kan be ri ke al le re de ek sis te 
rende me to der for å fan ge opp pa si en te nes 
stem me.

En stor takk til pro fes sor Anne Ma rit Mengs hoel og pro fes
sor Ma rit H. Andersen ved Av de ling for tverr fag lig hel se 
viten skap, Uni ver si te tet i Oslo for at de har tatt seg tid til  
å lese es say et og gi ver di ful le kom men ta rer til teks ten.

«I en tid med øken de vekt  
på kunn skaps grunn laget for 
per son ori en tert me di sin og 
til pas set be hand ling ten ker vi 
at det er vik tig også å be trak te 
pa si en ten som en kunn skaps
kil de»

AST RID K. WAHL
a.k.wahl@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Av de ling for tverr fag lig hel se vi ten
skap, Institutt for hel se og sam funn, Uni ver si te tet 
i Oslo.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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er pro fes sor ved Av de ling for tverr fag lig hel se vi ten
skap, Institutt for hel se og sam funn, Uni ver si te tet 
i Oslo.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Har vi be hov for hjer ne star te re?

Fel les nev ne ren for dok tor klub ben er stu die ti den i Oslo 
for rundt 50 år si den. Oslo, ikke Kris tia nia, som en kel te 
fri mo di ge yng re kol le g er la ter til å tro. Selv om det har 
rent mye skitt i ha vet si den vi stu der te, sitt er hen del ser 
fra stu die ti den som spik ret hos fle re av med lem me ne.

Jeg lar meg im po ne re over de tal jer som hus kes, selv om noen his to
ri er fra stu die ti den nok blir pyn tet litt på. Sann he ten er ofte slik den 
pleier å være – en helt an nen. Et med lem var hel dig med en his to rie 
på siste møte, hvor ett er suk ses sen gikk ham til ho det.

I stu die ti den les te vi alle Fred rik Sta bels (1914 – 2001) Duste for bun
det, en fast spal te i Dagbladet. Pre si den ten, Dar win P. Erlandsen, var 
nå de løs mot folk som had de skre vet noe ube gri pe lig. Sær lig slo han 
ned på by rå kra tisk non sens el ler kvasiakademisk jåle språk. Skri ben
te ne fikk ufri vil lig med lem skap i Duste for bun det. Var språket eks tra 
ube hjel pe lig, var mel din gen klar: en sterk søk nad!

En av Darwins på stan der var at lyk ken var ver ken gods el ler gull, 
men den var i hvert fall bedre enn for stan den. Fra for bun dets per
son gal le ri min tes et av våre med lem mer med ve mo dig gle de spi ri
tua lis ten og for fatt e ren Di de rik From jr., opp fin ne ren av den fir kan
te de tre kant. Han var ut og inn av for bun dets orgonskap på grunn 
av hugsott – el ler men tal rev ma tis me. Gjen tatt e brutt e for lo vel ser 
gjor de at han til sta dig het var of er for bo lig nø den.

Et an net med lem hus ket best CM (Char les Mid del thon (1907 – 90))  
i Af ten pos ten. Han var en er ke kon ser va tiv pe tit jour na list som hele 
sitt liv kjem pet mot aen del ser, mo der ne kunst og an stren gen de 
fri lufts liv. Han dan net uopp hør lig nye for en in ger med seg selv som 
pre si dent. Best hus kes FIF, For en in gen for In ne li vets Frem me. Om 
som me ren skrev han en spal te, News in shorts, som var en eks tra  
servi ce for eng elsk ta len de tu ris ter. Til stor for tvi lel se for alle eng elsk 
lære re. Blant an net pas set han på å be røm me sin not-so-worst- 
looking sec re tary.

Vi re gist re rer at det for ti den ofte re kla me res for hjer te star te re. 
Selv om slike nok kan være nytt i ge ved gitt e an led nin ger, me ner jeg 
det er et langt stør re be hov for hjer ne star te re. Jeg ten ker på folk som 

sitt er og slø ver på mø ter, se mi na rer, kon gres ser o.l. El ler som sub ber 
gjen nom til væ rel sen, somnolente og tan ke tom me. Selv har jeg en 
nær venn og kol le ga, jeg nev ner ikke navn, som har en lei ten dens  
til å sov ne på alle fore les nin ger. Sær lig ett er å ha flydd gjen nom 
noen tids so ner. Ett er ham har vi på epi lep si sy ke hu set inn ført Los
sius’ coma scale, der an tall cen ti me ter mel lom pan ne og bord pla te 
er et mål for koma dyb den.

Et av dok tor klub bens med lem mer for tal te på siste møte at han  
en dag var blitt hef tig «ressonert» av en gjeng unge løm ler som han 
had de for søkt å irett e sett e for di de kas tet pa pir av fall rett på bak ken. 
De lot ham for stå at han var så gam mel at han for lengst skul le vært 

un der torva, og de ba ham for test mu lig kare seg til ba ke på al ders
hjem met. Ett er den epi so den vur der te vår mann å mel de seg inn  
i for en in gen til ber gen se ren Svend Svendsen (1918 – 95), For en in gen 
for gam le, bit re menn. Der for må let er å be kjem pe ung dom men. 
Han men te de unge bør min nes om at inne i man ge eld re menn 
le ver en ung gutt sitt liv.

På siste møte dis ku ter te vi hva som var av størst be tyd ning for vår 
frem ti di ge hel se. Arv, le ve sett el ler uflaks. Det var full enig het om at 
for eld re bør vel ges med omhu. Men et tvil somt ar ve ma te ria le kan 
som kjent mo di fi se res gjen nom et godt le ve sett. I hvert fall i noen 
grad. En gle des dre per blant oss slo fast at an tall syk dom mer kom
mer til å øke med al de ren. Og at vi le ger har en ten dens til å ba ga tel
li se re el ler bort for kla re egne symp to mer og tegn, noe som for sin ker 
dia gnos tikk og be hand ling. Han kal te det en va ri ant av doc tor’s 
de lay. I mot set ning til en kel te av våre pa si en ter, si mu le rer vi fris ke.

Men om vi først er kjen ner å ha blitt syke, var vi eni ge om at hel se
mi nis ter Bent Høies pak ke for løp var vel og bra. Men er du litt apar te, 
noe fle re av oss er, er det da plass for oss i pak ken?

Vi var eni ge om at det ikke er lett å møte en ny tid med en gam mel 
per son lig het. Det er som å kjøre ve te ran bil på mo tor vei. Men det 
hjel per med hu mor, en god por sjon selv iro ni og et godt so si alt nett
verk. Det er der dok tor klub ben kom mer inn.

KARL O. NAK KEN
karln@ous-hf.no
er pen sjo nert nev ro log. Han har i over 35 år vært an satt  
ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE) i Sand vi ka. 
Foto: pri vat

«Det er et langt stør re be hov for hjer ne star te re.  
Jeg ten ker på folk som sit ter og slø ver på 
 møter, se mi na rer, kon gres ser o.l.»

«Det er ikke lett å møte en ny tid med en 
 gammel per son lig het. Det er som å kjøre 
 veteran bil på mo tor vei»
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LEGELIVET

Men tor grup per i me di sin ut dan nin gen

Men tor pro gram mer der en grup pe stu den ter re gel mes
sig kan møte en er fa ren lege som men tor, har et stort 
po ten si al, vi ser en ny stu die.

Men tor pro gram mer er en vik tig res surs for læ ring og pro fe sjo nell 
ut vik ling i me di sin ut dan nin gen i man ge land, men det er stor va ria
sjon i hvor dan slike pro gram mer or ga ni se res, både inn ad i land og 
mel lom land (1). Den fel les møte platt for men frem mer læ ring ved  
at stu den te ne kan drøf te egne og med stu den ters er fa rin ger og 
dis ku te re pro blem stil lin ger de mø ter i kli nisk prak sis og i stu die
hver da gen. Ved å sam le me di sin stu den ter i grup per leg ges et grunn
lag for dis ku sjon og til ba ke mel din ger på egne og hver and res re flek
sjo ner i et støtt en de mil jø.

I Norge er det etab lert for mel le men tor grup per for me di sin stu
den ter ved Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet fra 
2012 og ved Uni ver si te tet i Bergen fra 2014. I Oslo har det i fle re år 
vært en fri vil lig men tor ord ning or ga ni sert av me di sin stu den te ne  
i sam ar beid med Oslo le ge for en ing (2).

I en ny lig pub li sert sy ste ma tisk over sikt av Skje vik og med ar bei 
dere ble mål set nin ger, or ga ni se ring og eva lue ring av gruppemen
torprogrammer for me di sin stu den ter un der søkt. Av de 20 in klu 
derte stu di e ne ble 17 uli ke men tor pro gram mer i syv land be skre vet.  
Selv om fun ne ne vi ser sto re va ria sjo ner i or ga ni se ring og eva lue ring, 
vis te de fles te stu di e ne at det å del ta i men tor grup per had de fle re 
po si ti ve ef ek ter og at dett e var en nytt ig læ rings stra te gi i me di sinsk 
ut dan ning. Det gjen står li ke vel mer forsk ning for å kun ne sam men
lig ne or ga ni se ring og po si ti ve ef ek ter, slik at re sul ta te ne i stør re 
grad blir over før ba re til and re fa kul te ter.

Til tross for at den vi ten ska pe li ge litt e ra tu ren på fel tet er be gren
set, vi ser over sik ten at men tor grup per har et stort po ten si al for 
me di sin stu den ter. De gir rom for me nings ful le sam ta ler og re flek
sjo ner i tryg ge om gi vel ser, i en el lers hek tisk og ut ford ren de stu 

diehver dag. Ba sert på fun ne ne i over sik ten an be fa ler for fatt er ne  
å op ti ma li se re den po si ti ve ef ek ten av men tor grup per. For fatt er ne 
frem he ver blant an net at slike mø ter bør være ob li ga to ris ke og 
gjen nom fø res re gel mes sig. Dett e vil både sik re stu dent opp mø te  
og sig na li se re at men tor grup per er en vik tig del av stu di et.

CE CI LIE NORMANN BIR KE LI
cecilie.normann@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

LIT TE RA TUR
1 Skje vik EP, Boudreau JD, Ring berg U et al. Group mentorship for undergraduate 

med i cal stu dentsa sys tem at ic re view. Perspect Med Educ 2020; 9. 
2 Gul brand sen P. En men tor for me di sin stu den ten. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 

135: 1218. 

Il lust ra sjon: Aron Vellekoop León / NTB scan pix

«Den fel les møte platt for men frem mer  
læ ring ved at stu den te ne kan drøf te egne  
og med stu den ters er fa rin ger»

«Men tor grup per gir rom for me nings ful le 
sam ta ler og re flek sjo ner i tryg ge om gi vel ser»
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SPR ÅKSPALTEN

Downs syn drom el ler Down syn drom?

Me di si nen er full av epo ny mer, det vil si 
ord som er laget et er navn på per so ner. 
Hvor dan skal de skri ves?

I me di si nen er en lang rek ke syk dom mer, 
symp to mer, struk tu rer og ope ra sjo ner 
 opp kalt et er per so ner (1). Et eks em pel  
er Downs syn drom, som har navn et er  
den  bri tis ke le gen John Lang don Down 
(1828 – 96) (2).

På norsk er rik tig skri ve må te Downs syn
drom, som føl ger re ge len for ge ni tivs form 
(3). Vi bru ker alt så ge ni tiv-s et er nav net  
på per so nen som noe er opp kalt et er (3). 
Et er navn som en der på s, x og z bru kes 
apo strof i ste det for ge ni tiv-s, slik som  
i Homans’ tegn, et er kir ur gen John Homans 
(1877 – 1954), og Simmonds’ syn drom, et er 
pa to lo gen Mor ris Simmonds (1855 – 1925) 
(3–5).

Fle re skri ve må ter
Skri ve må ten av epo ny mer er om talt fle re 
gan ger i Tids skrif tet. For ståe lig nok er  
det e et tema som set er fø lel se ne i kok hos 
man ge, het det i en ar tik kel i 1990 (6). Fle re 
men te da at den rik ti ge skri ve må ten skul le 
være uten ge ni tiv-s, alt så Down syn drom: 
«Spe si elt blant ge ne ti ke re, nev ro lo ger og 
pe dia te re fin nes inn bit e mot stan de re av 
ge ni tiv-s. Dis se me ner at s et er egen navn 
må sløy fes for di den ak tu el le per so nen ver-
ken eide syn dro met el ler had de syk dom men 
selv» (6). Men både Norsk språk råd og and re 
fi lo lo ger av vis te ar gu men te ne. De men te at 
epo ny mer i me di si nen ikke opp fø rer seg 
an ner le des enn til sva ren de ut rykk i and re 
fag felt, for eks em pel Ohms lov, og at det er 
«bred tra di sjon for å gi  ge ni tiv-s til epo ny mer 
i me di sinsk no men kla tur» (6).

På eng elsk er det mye dis ku tert om man 
skal bru ke ge ni tiv-s el ler ikke (7–11). Down 
syn drome er van lig skri ve må te, alt så en 
sub stan tiv sam men set ning skre vet i to ord. 
Det e sam sva rer med eng els ke ret skriv-
nings reg ler, mens på norsk reg nes skri ve -
måten Down syn drom som feil (12).

Det fin nes også and re va ri an ter. På tysk 
kan man skrive DownSyn drom, i sam svar 
med tys ke ret skriv nings reg ler (12). Også  
på norsk kan man ha slike sam men sat e 
sub stan tiv, slik som Heimlichman øve ren,  
Le Châtelierprin sip pet og Graafge ne ra to ren 
(13). I slike til fel ler er stat er alt så bin de stre-
ken s-ge ni ti ven. Sam men set nin ger av den ne 
ty pen er imid ler tid mind re van li ge i me di si-

nen. Skri ve må te ne Downsyn drom og down
syndrom er lite brukt. I me di sins ke ord bø ker 
og and re opp slags verk bru kes kun for men 
Downs syn drom (12).

Kon klu sjon
På norsk kan vi skrive Downs syn drom, 
Downsyn drom og downsyndrom, men for-
men Downs syn drom er mest brukt.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med. og fag sjef.
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Tu ber ku lo se fra fri mer ker

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Hvor far lig er det å hånd te re fri mer ker som har blitt fuk tet med spytt fra en per son med tu ber ku lo se? En fransk mi li tær le ge 
 under søk te sa ken tid lig på 1900-tal let (Tidsskr Nor Lægeforen 1902; 22: 172).

Overførelse af tu ber ku lo se ved fri mer ker. 
En fransk militærlæge, Busquet, kjøbte 300 
fri mer ker af en sol dat, der led af lun ge tu ber
ku lo se; den ne var nem lig sam ler og plei e de 
at fugte frimerkerne med spyt. Merkerne 
lag des 24 ti mer i en halv li ter ste rilt vand, 
hvor med 8 mar svin inokuleredes; alle dy re ne 
vis te derefter ty de li ge tegn paa tu ber ku lo se, 
mens kontroldyr forblev fris ke. Det e fak
tum har be tyd ning med hen syn til børn,  
der jo ofte pleier at indklæbe frimerkerne 
ved hjælp af tun gen. Ved forsøg paa at des
inficere merkerne kom forøvrigt Busquet  
til det re sul tat, at 5 pct. karbolsyreopløsning 
un der en halv times kogning el ler damp tes
infektion var det virksomste. (Kogning  
i almindeligt vand i nævnte tidsrum er vel 
tilstrækkeligt? Ref.) Il lust ra sjons fo to: Mary Evans Pic tu re / NTB Scan pix
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Medisinstudenten – en usympatisk type?

Er det en spesiell type som søker seg til medisinstudiet? Anonyme «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene og liker åpenbart ikke 
det han ser. I magasinets første år skrev mange under pseudonym, og i Æsculaps spalter hersket «et relativt ubegrændset 
fritalersprog under pseudonymitetens beskyttelse» (Æsculap 1923; 4(2): 23 – 24).

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Medicinertypen.

Sammenligner man den hyppige og almin
delige medicinertype med andre studenter, 
kommer man aldeles ikke til imponerende 
resultater. Enten maa det skyldes faget, eller 
fordi det netop er denne type som vælger 
det medicinske studium.

Han er svulmende fagstolt, og kan dess
verre sjelden undlate at vise det. Det ansees 
imidlertid for et gode da det fører langt, 
men det er ingen charmerende egenskap. 
Det staar formodentlig i forbindelse med 
hans naivitet og snedighet. Naivitet er jo  
en uskyldig egenskap; men mange forsøker 
at rette paa den, og det føler uvægerlig til 
veslevoksenhet. Værre er det med snever
heten. Det er faktisk saa at de fleste medici
nere ingen andre interesser har end faget og 
– selskapelighet – for at bruke et pent uttryk. 
Og kommer han ulykkeligvis op i en politisk 
diskussion er han stok konservativ, for det er 
det mindst risikable.

Man taler saa ofte om medicinerens 
 omgjængelighet og humør. Men hans 
 omgjængelighet blir ikke tillokkende naar 
han medbringer fra hospitalslivet et tillært 
væsen med uklædelig ro og værdighet og 
har en besynderlig og uforholdsmæssig 
overbærenhet og overlegenhet i optræden.

Med hensyn til det evindelige mediciner

humør saa naar dette sjeden høiere end til 
at omfatte en utrættelig slibrighet. Han kan 
naa langt i utskeielse, men bevarer aldrig en 
bohêmskikkelses besnærende selvopgithet 
og aandelig aristokrati.

De kvindelige medicinere kjender jeg av 

gode grunde mindre til. Daglig ser jeg dem 
paa første bænk som flinke skolepiker. De er 
ubeskedne og griske, og synes i det hele at 
være fyldt av den hellige glød.

Illustrasjon: CSAArchive/iStock

«Og kommer han ulykkeligvis 
op i en politisk diskussion er 
han stok konservativ»

«De er ubeskedne og griske,  
og synes i det hele at være fyldt 
av den hellige glød»
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ANMELDELSER

Et er alle smit ens  
reg ler

Adam Ku char ski, epi de mio lo gen kjent fra 
BBC-se ri en Pan dem ic, kun ne knapt ha truf-
fet bedre på lan se rings tids punk tet for sin 
siste bok. Som de fles te and re i hel se fa ge ne 
har jeg den ne vå ren og som me ren møtt 
fle re spørs mål av ty pen «ja, hva tror du om 
det nye vi ru set da?». Slike spørs mål er det 
lett e re å sva re på ett er å ha lest den ne boka.  
I The Ru les of Con ta gion gir Ku char ski en  
god over sikt over smitt e mo del le nes his to rie, 

THE RU LES  
OF CON TA GION
Adam Ku char ski
Why Things Spread –  
And Why They Stop. 352 
s, tab, ill. Lon don: Profile 
Books, 2020. Pris GBP 17  
ISBN 978-1-78816-019-3

opp byg ning og mu li ge bruks om rå der, helt 
uten form ler el ler pro gram me ring.

Boka be gyn ner med en gjen nom gang av 
Ro nald Ross’ ma la ria mo dell, som av man ge 
an s es å være den før s te smitt e mo del len. 
Ku char ski går så vi de re til å vise hvor dan 
Anderson Mc Kend rick og Wil li am Kermack 
ut vi det dis se ide ene til det vi i dag kal ler 
SIR-mo del len. SIR står for de tre til stan de ne 
sus cep ti ble, in fec tious, recovered (mott a ke -
lige, smitt som me, fris ke). I mo del len lot 
Mc Kend rick og Kermack pa si en ter be ve ge 
seg fra den før s te til stan den til den siste 
til stan den over tid gjen nom et sett differen-
siallikninger. Slik skap te de «den epi de mis ke 
kur ven». Den ne kur ven, og fle re and re kjen-
te fi gu rer fra in fek sjons epi de mio lo gi en, som 
smitt e nett verk, gjør at le se ren kan bli kjent 
med mo del le ne uten å mått e for stå ma te-
ma tik ken bak.

Ku char ski er til dag lig før s te ama nu en sis  
i den ma te ma tis ke mo del le rings grup pa  
ved Lon don School of Hy gie ne and Tro pi cal 
Medicine. Der for kan han ut dy pe for tel lin-
gen om smitt e mo del le ne med egne er fa -
ringer fra ar bei det med blant an net ebola  
i Vest-Af ri ka og zika i Osea nia. Kucharskis 
pro sjekt er der imot ikke be gren set til smitt-
som me syk dom mer. Gjen nom boka vi ser 

han hvor dan smitt e mo del le ne kan hjelpe 
oss til å for stå fle re «smitt som me» fe no me-
ner i sam fun net, som for eks em pel fi nans-
kri ser, po li tis ke me nin ger, pos ter i so si a le 
me dia som «går vi ralt» og da ta vi rus. Til slutt 
gir for fatt e ren en over sikt over mo der ne 
ut vi del ser av den klas sis ke mo del len til 
Mc Kend rick og Kermack, slik som in klu de-
ring av fy lo ge ne tis ke data el ler GPS-data.

I en tid der både lek folk, le ger og epi de-
mio lo ger øns ker å lære mer om hvor dan 
smitt e opp fø rer seg, kun ne boka gjer ne 
be gren set seg til å fo ku se re på syk dom. 
Likefullt gir de uli ke an ven del se ne av be gre-
per og kon sep ter fra in fek sjons epi de mio lo-
gi en en god og lett fatt e lig inn fø ring i dett e 
lil le fa get.

Ku char ski har ruk ket å bli en re spek tert 
epi de mio log. I TV-opp tre de ner, ny hets sen-
din ger og den ne boka vi ser han også at han 
er god på po pu lær vi ten ska pe lig for mid ling. 
Le ser ne av The Ru les of Con ta gion vil sitt e 
igjen bedre rus tet til å for stå både den på gå-
en de pan de mi en og tolke stu di er in nen for 
and re te ma er i in fek sjons epi de mio lo gi.

ANDERS SKY RUD DA NIEL SEN
Spe si al kon su lent, Kreft re gis te ret

Kort fat et om 
 behand ling  
av søvn  lidel ser

Søvn vans ker er et av de van lig ste pro ble  mene 
vi mø ter i hel se ve se net, nær mest uav hen gig 
av spe sia li tet. I Søvn sko len av psy ko lo ge ne 
Lina Eli se Han tveit og Line Rust berg gaard 
blir le se ren pre sen tert for be hand lings me to-
den mot ikke-or ga nisk in som ni, nem lig 
Kog ni tiv ad ferds te ra pi for in som ni (CBT-i).

Bo ken hen ven der seg di rek te til men nes-
ker med søvn vans ker. Den språk li ge for men 

SØVN SKO LEN
Lina Eli se Han tveit, 
Line Rust berg gaard
6 uker til god søvn. 134 s. 
Oslo: Kagge Forlag, 2020. 
Pris NOK 379  
ISBN 978-82-48-92525-5

er kon se kvent i du-form, og språket er til pas-
set slik at det ikke blir for tek nisk. For ma tet 
på bo ken lig ger tett opp til selv hjelps litt e ra-
tur, der for fatt er ne på en en kel og lett fatt e lig 
måte går gjen nom hvor dan man de fi ne rer 
søvn vans ker, hva be hand lin gen be står i og 
hva som kre ves av dem som skal gå gjen-
nom be hand lin gen. Det gis en kort frem -
stilling av for enk let søvn teo ri, i til legg til at 
bo ken tar opp vik ti ge tema som mo ti va sjon 
for end ring, hvor dan hånd te re mang len de 
re spons på be hand lin gen og ikke minst  
når man ikke skal gjen nom fø re be hand lin-
gen. Det er ty de lig at må let er å gjø re en 
ikke- medi ka men tell og eff ek tiv be hand lings-
form mer til gjen ge lig for be folk nin gen.

For de fles te le ser ne kan bo ken være  
et vik tig sup ple ment til hel se hjel pen for 
 pa si en ter med søvn li del ser. For fatt er ne 
for mid ler godt hvor dan man prak tisk går 
frem for å bedre sitt søvn møns ter, og de tar 
opp kjen te kli nis ke pro blem stil lin ger, som 
uhen sikts mes sig søvn ad ferd og psy ko lo-
giske as pek ter ved dår lig søvn.

Dess ver re blir den teo re tis ke gjen nom -
gangen av den så kal te toprosessteorien for 
uty de lig og ufor ståe lig. Dett e er en be hand-

lings form som har et svært ty de lig og godt 
fag lig for ank ret behandlingsrasjonale, der 
god psykoedukasjon er sen tral for å sik re at 
pa si en te ne fak tisk gjen nom fø rer be hand lin-
gen. Jeg sav ner også mer om ta le av hvil ke 
søvn vans ker den ne me to den ikke eg ner seg 
for (de med or ga nis ke for styr rel ser i søvn–
våkenhetsrytmen, ob struk tiv søvn ap né og 
and re or ga nis ke søvn li del ser).

Det er vi de re et pro blem at un der over-
skrif ten på for si den om ta ler for fatt er ne som 
«Psy ko lo ge ne bak søvn pro gram met som  
har hjul pet tu sen vis». Dett e kan mis for stås 
dithen at det er for fatt er ne som har fun net 
opp me to den. Rik tig nok har de sin søvn -
skole på Lo vi sen berg sy ke hus, men det er 
nok Co lin Espie, Char les Mo rin mfl. som må 
kre di te res for me to den.

Uan sett, bo ken vil være et nytt ig verk tøy 
for den «van li ge pa si ent» med søvn vans ker 
og sup ple rer den al le re de ek sis te re nde 
nors ke litt e ra tu ren om em net.

NI KO LAJ KAHN
Psy ko log spe sia list, St Olav Hospital – Øst mar ka – 
 En het for psy kisk hel se i so ma tik ken

100
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

MO HAM MAD OS MAN PER VEZ
Nov el bio mar kers in pa ti ents with acu te dyspnea. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
10.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Martin Mag nus son, Lunds 
Uni ver si tet, Sve ri ge, Rune Wi seth, Norges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og Anne Es kild, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Hel ge Rø sjø, Pål Smith og Kje til Stei ne.

KNUT JO HAN HJELMELAND
Zopiclone im pair ment. Char ac ter i za tion and mea sure
ment in an ex per i men tal study. Ut går fra Institutt for 
kli nisk me di sin. Dis pu tas 10.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jo han Ahlner, Uni ver si te tet 
i Lin kö ping, Sve ri ge, Thor Hil berg, Fürst la bo ra to -
rium, og Mimi Stok ke Op dal, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Gud run Høiseth, Jørg Mør land og In ge-
bjørg Gustavsen.

MA RI US SVA NE VIK
Ran dom ized con trolled tri al of stan dard ver sus  
dis tal RouxenY gastric by pass in pa ti ents with BMI 
50 – 60 kg/m2 – Short and midterm results on weight 
loss, ad verse events, health re lated qual i ty of life, and 
bone health. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 11.8.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mar co Bueter, Uni ver si ty 
of Zurich, Sveits, John Ro ger Andersen, Høgskulen 
på Vestlandet, Førde, og Mett e Kal ager, Institutt for 
hel se og sam funn, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Jø ran Hjel me sæth og Rune Sand bu.

EVA MA RIA REH BIN DER
Ear ly life pre dic tors for atopic dermatitis in in fan cy. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
14.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Cars ten Flohr, St John’s 
In sti tu te of Dermatology, Kings Col le ge Lon don, 

Stor bri tan nia, Ka rin Fählt-Mag nus son, Lin kö ping 
Uni ver si ty, Sve ri ge, og Be rit Flatø, Institutt for kli-
nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ka rin C. Lød rup Carlsen, Linn Land rø  
og Pe ter Gau stad.

MAGN HILD EIDE MACPHERSON
Gut microbiota, li pid me tab o lism and sys tem ic in flam
ma tion in com mon va riab le immunodeficiency –  
A translational re search ap proach. Ut går fra Institutt 
for kli nisk me di sin. Dis pu tas 16.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Van da Fri man, Uni ver si ty 
of Gothenburg, Sve ri ge, Tor gunn Wæh re, Oslo uni-
ver si tets sy ke hus, og Are Martin Holm, Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Bør re Fe vang, Pål Aukrust, Sil je Fjell gård 
Jør gen sen og Tom Hem ming Karl sen.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

LU CI US IM MA NU EL BA DER
Ex plo ra ti on of cel lu lar sig naling pat erns for the strati
fi ca tion of pa ti ents with rheumatoid arth ri tis. Ut går 
fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 16.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ka nutt e Huse, Uni ver si te tet 
i Oslo, Guro Lø vik Goll, Dia kon hjem met sy ke hus, 
Oslo, og Ei nar Klæ boe Kris tof er sen, Uni ver si te tet 
i Bergen.
Vei le de re: So nia Gavasso, Chris ti an Ve de ler og 
 Cla ra Gram Gjes dal.

VOJ TECH NO VOT NY
Acu te ce re bral infarcts in mul tip le ar te ri al ter ri to
ries − The Bergen NORSTROKE study. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 1. Dis pu tas 18.9.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Da niel Strbian, Hel  sinki 
Uni ver si ty Cen tral Hospital, Finland, Ka ro li na 
Ska gen, Uni ver si te tet i Oslo, og Ter je Sund strøm, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ni co la Logallo, Hal vor Næss, Lars 
 Tho mas sen og An nett e Fromm.

FRED RIK BJOR VATN SÆ VIK
Ultrasonographic eva lua ti on of dis ease ac tiv i ty in 
Crohn’s Dis ease. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 
21.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jør gen Jahn sen, Uni ver-
si te tet i Oslo, Deike Stro bel, Uni ver si ty Hospital 
Er lan gen, Tysk land, og Stein Mag nus Auk land, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Kim Ny lund og Odd Hel ge Gil ja.

IN GE BORG ES KE RUD
Myocardial ischemia in nonobstructive cor o nary ar tery 
dis ease. Associations with cor o nary ar tery dis ease 
mor phol o gy and left ventricular hyper trophy. Ut går fra 
Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 22.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: An ge la Maas, Radboud 
 Uni ver si ty, Ne der land, Thor Edvardsen, Uni ver si -
tetet i Oslo, og Ing frid Hal dor sen, Uni ver si te tet  
i Bergen.
Vei le de re: Mai Tone Løn ne bak ken og Eva Gerdts.
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PH.D.-DISPUTASER

MA RY AM SHIR ZA DI
Skin reactions to antiepileptic drugs. Ut går fra 
Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap. 
Dis pu tas 25.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Erik Tau bøll, Oslo uni ver-
si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let, Heléne Sun de lin, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Sve ri ge, og Es pen 
Lien, Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Eylert Brodtkob og Arne Rei mers.

Be døm mel ses ko mi té: Ce ci lie Sva nes, Uni ver si te-
tet i Bergen, Øy vind Næss, Uni ver si te tet i Oslo, og 
Tor bjørn Øien, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Arn ulf Lang ham mer, Ben Michael 
Brumpton, Xiao-Mei Mai og Lowie Vanfleteren.

TO MAS DY BOS TANN VIK
Dop pler based car di ac power. From ex per i men tal phy
siology to pa tient mo ni to ring. Ut går fra Institutt for 
sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk. Dis pu tas 11.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mi chel le Chew, Linköpings 
Uni ver si te tet, Sve ri ge, Per Stei nar Hal vor sen, Uni-
ver si te tet i Oslo, og Char lott e Björk In gul, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Idar Kir ke by-Gar stad, Pett er Aa dahl  
og Au dun Es ke land Ri me haug.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

KJERS TI AU SEN
Top i cal tranexamic acid to redu ce bleed ing from sur 
gical wounds. Ut går fra Institutt for sir ku la sjon  
og bil de dia gnos tikk. Dis pu tas 11.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Su san na Kau ha nen, Hel -
sinki Uni ver si ty Hospital, Finland, Pål Ak sel Næss, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus/ Uni ver si te tet i Oslo, og 
Er ling Au dun Brin ge land, Norges tek nisk-na tur -
viten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Hil de Pleym og Olav Spig set.

SIG RID ANNA AAL BERG VIK JORD
Chron ic ob struc tive pul mo nary dis ease (COPD): 
 Infl uen ce of comorbidities on health sta tus, mor bid i ty 
and mor tal i ty in a 25 years fol lowup pop u la tionbased 
study. The HUNT Study. Ut går fra Institutt for sam-
funns me di sin og sy ke pleie. Dis pu tas 11.9.2020.

UNI VER SI TE TET I TROMSØ
Norges ark tis ke uni ver si tet  
https://uit.no/tav la

EL LI NOR CHRIS TIN HAUK LAND
Ad verse events as a mea sure of pa tient safety in can cer 
care. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu-
tas 11.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anne Ka rin Lin dahl, Uni ver-
si te tet i Oslo, Ur ban Ny len, Socialstyrelsen i Sve ri ge, 
og Tone Nord øy, Institutt for kli nisk me di sin, Det 
hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø 
– Norges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Bart hold Vo nen, Cars ten Nieder og 
Chris ti an von Ples sen.

TRYG VE NISSEN
Med i cal case re ports: Some theoretical and em pir i cal 
perspectives. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 18.9.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Clif ord D. Pa cker, Case 
Wes tern Reserve Uni ver si ty, USA, Tom Eide, Uni ver si-
te tet i Sør øst-Norge, og Gun nar El ling sen, Institutt 
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges 
ark tis ke uni ver si tet.
Vei le der: Rolf Wynn.
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NY T T OM NAVN

Ida Tylleskär. Foto: Karl Jør gen Mar thin sen, NTNU

«Eks pe ri men tell» stu die ble pris vin ner

En stu die på na lok son mot opio id over
do ser gitt som ne se spray i ste det for 
 intra ve nøs ad mi nist rert, før te til kom
mer si ell vi de re ut vik ling av pre pa ra tet 
– og pri sen for «Beste ori gi nal ar tik kel».

Naloksonnesespray – bio til gjen ge lig het og 
opp taks møns ter i en fase 1-stu die er kå ret til 
«Beste ori gi nal ar tik kel 2019» i Tidsskrift for 
Den nors ke le ge for en ing.

Før s te for fat er av vin ner ar tik ke len er Ida 
Tylleskär, lege og ph.d.-sti pen diat ved Insti-
tut for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk ved 
NTNU. Doktograden er le vert, og dis pu ta sen 
ven tes nå til høs ten. At stu di en, og ar tik ke-
len ble pris vin ner sy nes hun er vel dig hyg ge-
lig.

– Stu di en som vin ner ar tik ke len ba se rer 
seg på, var et vel dig mor somt pro sjekt  
å jobbe med. Det at våre funn gjor de en 
for skjell for le ge mid del ut vik lin gen, og at 
ne se spray en nå er til gjen ge lig i apo tek  
og be skre vet i Fel les ka ta lo gen er vel dig 
gi ven de. Det var den al ler før s te stu di en  
på det e, og jeg har vært med helt fra be gyn-
nel sen på pro sjek tet. Det var fint å kun ne 
for tel le om det i Tids skrif tet, sier Tylleskär.

Hun for tel ler om et godt sam ar beid med 
re dak sjon en i Tids skrif tet, men leg ger til:

– Det er lit mor somt – set i et er tid – at vi 
fak tisk i før s te om gang fikk til ba ke mel ding 
om at vi kan skje bur de sen de inn ar tik ke len 
som en kom men tar i ste det for en ori gi nal-
ar tik kel. Men ar tik ke len ble vel dig bra, og vi 
had de en god pro sess.

«Ko ro na kå ring»
Vin ne ren av «Beste ori gi nal ar tik kel 2019»  
og «Årets fag vur de rer» ble kå ret ret før 
som me ren. Nor malt set be nyt er Tids skrif-
tet det år li ge «Møte for fag li ge med ar bei -
dere» til ut de ling av pre mi en. I pan de mi ens  
år ble hele mø tet av lyst, og pris vin ner ne  
fikk bloms ter og di plom til sendt i pos ten.

I Tids skrif tet fore går ar bei det med å vel ge 
ut fore gå en de års beste ar tik kel på føl gen de 
måte:

– Vi star ter med en pre ut vel gel se blant  
alle fjor å rets ar tik ler – i år blant alle inn -
sendte ori gi nal ar tik ler. Alt så sam ler vi en 
topp 10-lis te ba sert på for nuf tig re dak sjo nell 
pro sess. Det er for di man ge ma nu ser får 
mye re dak sjo nell hjelp av oss. De eks klu de-
rer vi i den ne før s te ut vel gel sen, for kla rer 

Inge Ras mus Groo te, ju ry for mann og me di-
sinsk re dak tør i Tids skrif tet.

Han be kref ter at alle 10 ar tik ler i topp lis-
ten had de en upå kla ge lig re dak sjo nell pro-
sess.

Blant Tids skrif tets fas te med ar bei de re ble 
det sam let en jury, og ju ry med lem me ne fikk 
i opp ga ve å plukke en topp 3-lis te.

– Det var en so le klar vin ner i år. Alle i ju ry en 
had de ori gi nal ar tik ke len «Naloksonnese-
spray – bio til gjen ge lig het og opp taks møns ter 
i en fase 1-stu die» på sin topp lis te.

Groo te for tel ler at ar tik ke len skil ler seg  
ut i meng den ved at det på en måte er en 
eks pe ri men tell stu die.

– Det er ikke så ofte den type ar tik ler blir 
pub li sert i Tids skrif tet. Den be skri ver et 
bio lo gisk fe no men, men med høy re le vans 
for norsk me di sin. Det er be und rings ver dig 
at noen gjør slikt, og stu di en er godt gjen-
nom ført. Pre sen ta sjo nen er lit an ner le des, 
og ar tik ke len er mor som å lese.

I år valg te Tids skrif tet å pre mie re årets 
beste ori gi nal ar tik kel. Tid li ge re har det 
of test vært beste over sikts ar tik kel som  
har fåt ut mer kel ser. Be grun nel sen er  
iføl ge Groo te at det har vært dår lig til fang  
av over sikts ar tik ler de siste åre ne, og at  
man der for valg te å hel ler se på ori gi nal -
artik le ne.

Årets fag vur de rer
Også årets fag vur de rer ble, tra di sjo nen tro, 
kå ret for fore gå en de år. Ju ry en er stol te over 
å ut nev ne Jo han Ræ der til «Årets fag vur de-
rer 2019».

– Han har i en år rek ke bi drat på en so lid 
måte som fag lig med ar bei der i ane ste sio  logi. 
Han er grun dig, streng, men sam ti dig kon-
struk tiv i til ba ke mel din gen til for fat  erne. 
Vur de rin ge ne er godt struk tu rer te, gjen nom-
ar bei de de og til stor hjelp i det re dak sjo nel le 
ar bei det, for tel ler Siri Lunde Strøm me, vi ten-
ska pe lig re dak tør i Tids skrif tet.

Selv sier Ræ der føl gen de:
– Det er ab so lut vel dig in spi re ren de og 

hyg ge lig å få en slik pris. Selv om de fles te  
av oss fagfellevurderere hol der fore drag  
i ut lan det og skri ver i de sto re in ter na sjo -
nale tids skrif te ne, er det eks tra var men de 
med aner kjen nel se fra det hjem li ge mil jø et, 
som også er fag lig mye bre de re enn når vi 
even tu elt høs ter laubær in ter na sjo nalt.

Han for kla rer at hans egen til nær ming 
som fag vur de rer er at han for sø ker være 
yd myk over for alle de tre for skjel li ge aktø-
rerene, alt så le ser ne, for fat er ne og re dak-
sjon en.

LISA DAHL BAK JACOBSEN
lisa.dahlbak.jacobsen@tidskriftet.no

Jo han Ræ der. Foto: Pri vat
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ARNE F. NORD ØY

Pro fes sor Arne F. Nord øy døde 24.7.2020. 
Med det e er en pio ner ved Uni ver si te tet  
i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet  
og Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge gåt 
bort.

Arne ble født i Tromsø i 1933 og var hele 
li vet en stor Nord-Norge-pat ri ot. Han tok 
me di sinsk em bets eksa men i Bergen i 1957, 
dok tor grad i 1965 på fak to rer som på vir ker 
trom bo se dan nel se og ble i 1971 den før s te 
de ka nus ved det me di sins ke fa kul tet ved  
det nye Uni ver si te tet i Tromsø. Han etab ler te 
lan dets før s te helseksjonerte me di sins ke 
av de ling.

Arne had de en unik rol le i uni ver si te tets 
his to rie. Han kob let sam men Kul tur de par te-
men tet og Pe ter F. Hjort, som star tet plan leg-
gin gen av uni ver si te tet, før han selv over tok 
sta fet pin nen og gjen nom før te pla ne ne. 
Hans mest be ty de li ge rol le var som in spi ra-
tor og re krut e rer av en rek ke nøk kel per -

og hel se hus. Dess ver re klar te han den ne 
gan gen ikke å mo bi li se re nok støt e.

Bak alt det e lå Ar nes smit en de en tu si -
asme. Han var stolt og glad over at hans tre 
døt re alle gjor de en god inn sats i hel se ve se-
net. Han var so si al og gjest fri og all tid i godt 
hu mør. Det gjaldt helt inn i den siste fa sen 
av li vet, da en stor svulst ikke lot seg stoppe.

For oss var Arne en nær venn og kol le ga 
gjen nom alle år. Han sam let oss i «Ar nes 
sy klubb», der vi som pen sjo nis ter kun ne se 
til ba ke på det vi had de del tat i. Arne vil bli 
dypt sav net, men klub ben vil be stå.

Like før Pe ter F. Hjort døde, spur te Arne 
ham om hvor for han had de sat set alt på 
Tromsø. Hjorts svar var et ord: «ret fer dig-
het». Det e sva ret kun ne like gjer ne vært 
Ar nes eget.

Vi er takk nem li ge for å ha vært Ar nes 
ven ner.

HEL GE STALS BERG, KNUT RASMUSSEN, 
ROLF SEL JE LID, JAR LE AAR BAK KE,  
KNUT E. SCHRØ DER, JAN MARTIN MAL TAU

soner til Tromsøs uni ver si tet og sy ke hus. 
Man ge av dem er der ennå.

I de før s te åre ne var det en rek ke hel se -
poli tis ke og uni ver si tets po li tis ke kam per 
mel lom nord og sør, og Arne skap te re spekt 
for den skjø re plan ten i nord. Han mak tet 
mot sto re odds å fi nan si e re den før s te 
Tromsø-un der sø kel sen, som se ne re ble 
av gjø ren de for den vi ten ska pe li ge ut vik lin-
gen ved Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet.

Selv fort sat e han li vet ut å fors ke på li pi-
der og trom bo se. Han had de fire forsk nings-
opp hold i USA og et i Frank ri ke. Han pub li-
ser te ca. 140 vi ten ska pe li ge ar tik ler. Til tross 
for luk ra ti ve til bud fra uten lands ke uni ver si-
tet ble han væ ren de i Tromsø. Han var sterkt 
opp tat av det som kom mer et er ham, og 
forsk nings ar ven blir vi de re ført av TREC-sen-
te ret ved uni ver si te tet.

Arne var rid der av St. Olavs Orden, en 
av holdt lege og en ka ris ma tisk un der vi ser. 
Hans en ga sje ment for Tromsøs eld re be folk-
ning før te til et for slag om å etab le re et 
sen ter for be hand ling og forsk ning for 
den ne grup pen på St. Elisabeths ho tell  

EGILL HANSEN

Over le ge dr.med. Egill Hansen døde i mars 
2020, 91 år gam mel. Egill Hansen ble født  
og voks te opp i Rak ke stad i Østfold. Han tok 
eks amen ar ti um ved Ind re Østfold Høg re 
Almenskole (My sen) i 1948, og ble cand.med. 
ved Uni ver si te tet i Oslo i 1954. Som fri id rets-
ut øver meld te han seg i stu die ti den inn  
i sports klub ben Tjal ve. Tross en kort kar rie re 
på id rets ba nen (1951 – 54) var han med på  
å vin ne fle re NM-gull i sta fet er: 4 × 100 m  
i 1952, 1953 og 1954 samt 1 000 m sta fet i 1954 
sam men med bl.a. Au dun Boy sen. I til legg 

(IRGCVD), i 1974 Perimetric Society, og fra 
1975 i en ar beids grup pe for stan dar di se ring 
av far ge tes ter, pro se dy rer og vil kår i IRGCVD.

Hansen dis pu ter te for den me di sins ke 
dok tor grad i 1979 på en av hand ling om 
far ge syn og har i til legg bi drat med forsk-
ning på en rek ke om rå der. Han vend te imid-
ler tid sta dig til ba ke til pro blem stil lin ger 
knyt et til far ge syn, og kro net sin kar rie re 
med å utgi to bø ker om em net: Far ge blind
het. År sa ker, fore komst og ty per (Gyl den dal, 
2010) og What is Co lor Blind ness? What to 
Know if You’re Di ag nosed With Co lor Blind
ness (Ama zon, 2013).

Egill Hansen var en imø te kom men de og 
hjelp som kol le ga som stil te sto re krav til seg 
selv. Han ble en ke mann i 1998, og kjen te nok 
på et stort savn et er sin kjæ re Liz zie, spe si elt 
si den beg ge bar na var sta sjo nert i ut lan det. 
Han vil bli hus ket som både en stor id rets-
ut øver og en fag lig in ter es sert kol le ga. Vi 
ly ser fred over hans min ne.

GEIR AK SEL QVA LE, PER SYR DA LEN, 
KJELL EGGE, AMUND RING VOLD

fikk han med seg to in di vi du el le me dal jer  
i NM i 1954. Hans per son li ge re kor der på 100 
og 200 m er hhv. 10,9 og 22,8 – beg ge fra 1954.

Et er endt me di sin stu di um, tur nus tje -
neste og uli ke kort va ri ge kli nis ke stil lin ger 
star tet han i 1958 sin spe sia li se ring. Fra 1966 
var han sek sjons over le ge ved po li kli nik ken 
ved Riks hos pi ta lets øye av de ling med an svar 
for Det nors ke blindekartotek samt fore fal-
len de kon su lent opp drag for Hu se by ut dan-
nings sen ter for syns hem me de. Dess ver re 
ble lan dets blindekartotek lagt ned i 1995 
un der hen vis ning til mang len de be vilg nin-
ger. Det var Hansen som var pri mus mo tor  
i etab le rin gen av me di sinsk-his to risk mu se-
um for of tal mo lo gisk ut styr ved Riks hos pi-
ta let. Han skjøt et stil lin gen som sek sjons-
over le ge frem til pen sjons al der (1996), og 
åp net der et er pri vat øye le ge prak sis i Oslo.

Egill Hansen var opp tat av in ter na sjo nalt 
ar beid og var med lem i fle re komitéer og 
ar beids grup per – fra 1968 til 1975 Internatio-
nal Agency for Pre ven tion of Blind ness for  
å stu de re syns de fek ter hos barn, i 1971 var 
han med på å grunn leg ge International 
Re search Group on Co lor Vi sion De fi cien cies 
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Har rusmidler 
blitt et problem?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har 
opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og 
psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling. 

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en? 
Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no 
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud 
om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som 
kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.



1495TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  14,  2019;  140

34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

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

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

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

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger. 

Foto: Thinkstock

9
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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LEGEJOBBER  Akutt og mottaksmedisin, Allmennmedisin

AKUT T OG MOT TAKSMEDISIN

Nordreisa kommune
Legekontoret 

Fastlege med kommunal bistilling
Selvstendig næringsdrivende fastlegehjemmel med 850
listepasienter + 37,5% bistilling med
praksiskompensasjon og utjevningstilskudd. Kommunal
legevakt pt 6 delt vakt. Mulighet for svært god inntjening.
Nedskriving av studielån og skattefordeler. Svært godt
arbeidsmiljø, 6 fastleger og turnuslege, velutstyrt
laboratorium og legevaktsentral med legevaktsykepleier.

Se fullstendig utlysning:
https://www.nordreisa.kommune.no/ledige-stillinger
Ta gjerne kontakt for mer informasjon - Øyvind Roarsen,
kommuneoverlege tlf. 77 58 81 00 eller e-post
oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 

Søknadsfrist: 01.12.2020

 

ALLMENNMEDISIN

Lege - Porsgrunn legevakt - fast stilling

Vi har en ledig legestilling med 100 % fast ansettelse ved  
Porsgrunn Legevakt. For fullstendig utlysning se kommunens 
nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 20.10.2020
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Ledige stillinger – Helse og velferd – Lege

Hemnes kommune er i en omstillingsfase og våre  
helsetjenester skal nå planlegges for fremtiden.  Vi har fra 
1.februar 2021 to ledige fastlegehjemler i 100% stilling, og 
du har nå en unik mulighet til å bli med i prosessen rundt 
utviklingen av kommunens legetjeneste! Helsetjenesten i 
Hemnes omfatter blant annet en veldrevet Frisklivssentral, 
psykiatritjeneste, psykolog, familieveiledere, helse- 
stasjon/skolehelsetjeneste, kommunale fysioterapeuter og 
ergoterapeut. Det er et godt etablert samarbeid mellom 
legene og de øvrige kommunale tjenestene. Det er også 
etablert interkommunalt samarbeid med nabokommunen 
Rana på flere områder, bla legevakt og KAD. 

Om legetjenesten og hva stillingene inneholder se vår 
hjemmeside: www.hemnes.kommune.no

Søknadsfrist 09.11.20 
Kontaktpersoner: Enhetsleder Siv Bårdsen mobil: 41310037 eller 
epost: siv .bardsen@hemnes.kommune.no
Fastlege Korgen legekontor Åse Valla mobil: 91667895 eller 
epost: www.ase.valla@hemnes.nhn.no

Er du fastlege?

På vegne av Lyngdal legesenter søker vi etter 
leger til faste stillinger og vikariater. Legekontoret 
ligger i moderne, velutstyrte kontorer i sentrum 
av byen, og består av et høyt faglig team med 
mange allmennlegespesialister.

For mer informasjon om stillingene, se annonser 
på Legejobber.no

Søknadsfrist: 31.10.2020

Kontakt: 
Magdalena Jura  tlf. 458 93 596 
Njål Anderssen tlf. 417 01 070

www.legejobber.no
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Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Fødselshjelp og kvinnesykdommer  LEGEJOBBER

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Ledig
stilling
2 fastlegehjemler
Vil du jobbe som lege på et av Norges vakreste steder,
omgitt av ord og ell? 
Vi har ledig fastlegehjemler ved Legesenteret Molde og
Kvam legesenter. Begge legesentrene er veldrevne og
etablerte private senter lokalisert i Molde by. 
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille
krav for Helforefusjon. Legene deltar i interkommunal
legevakt.
Info: 
Cato Innerdal, kommuneoverlege, tlf. 926 21 245
Neelesh Kasbekar, Legesenteret Molde, tlf. 973 13 731
Ida Marie K Mørk, Kvam legesenter, tlf. 481 91 309
Søknadsfrist: 17. november 2020

Fullstendig utlysning finner du på: molde.kommune.no

Nordtun HelseRehab

Fys. Med og Rehab
Spennende fast stilling med mulighet for tilpassing av
stillingsbrøk, meget gode betingelser og fagligutvikling
For mer info: 92 03 07 84, Randstad Care

Søknadsfrist: 30.10.2020

 

FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

utfall

49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör Göteborgs 
universitet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark 
forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya 
perspektiv bidrar vi till en bättre framtid.

PROFESSOR I OBSTETRIK 
OCH GYNEKOLOGI ELLER 
PEDIATRIK 
med inriktning mot perinatal och  
reproduktiv hälsa

Ref nr: PAR 2020/211

Sista ansökningsdag: 2020-11-10

För mer information se Göteborgs universitets hemsida: 
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber



1498 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  14,  2020;  140

LEGEJOBBER  Indremedisin, Psykiatri 

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i indremedisin i Stavanger – 
og Sandnesområdet
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i indremedisin er 
ledig frå 01.01.2021, eller etter avtale. Ved rangering av søkjarar 
vil det særleg bli lagt vekt på om søkjar er spesialist eller har 
særleg kompetanse og erfaring innan endokrinologi, geriatri og/
eller gastroenterologi. 

Noverande praksis i generell indremedisin er lokalisert i 
Sandnes. Lokalisering av praksis kan bli endra etter overtaking 
av noverande praksis, men må være lokalisert i Stavanger- eller 
Sandnesområdet.

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten  
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært og 
forpliktande fagleg samarbeid med Helse Stavanger om  
oppgåvefordeling og for å sikre rett prioritering og gode pasient-
forløp. Det blir forventa at avtalespesialisten også tar imot 
pasientar som vert tilvist frå Helse Stavanger. Dette vil bli  
regulert nærare i den individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen 
skal i samarbeid med Helse Stavanger også innrettast i tråd 
med utviklinga i faget og korleis behovet i befolkninga utviklar 
seg.  

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar  
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell 
søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. Overtaking av 
noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Rammeavtale  
mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening 
om avtalepraksis for legespesialister”.

Spørsmål om praksisen kan rettast til Steinar Berntsen tlf. 51 66 
84 44
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 3. november

INDREMEDISIN

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
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institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i psykiatri i Bergensområdet

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri i Bergens-
området er ledig frå 01.01.2021, eller etter avtale.

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten  
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha ein for-
pliktande samarbeidsavtale med Helse Bergen HF ved Bjørgvin 
DPS. Avtalespesialisten skal samarbeide med Helse Bergen 
HF ved Bjørgvin DPS om oppgåvedeling og for å sikre gode 
pasientløp. Avtalespesialisten skal også ta imot pasientar som er 
vurdert i Helse Bergen HF ved Bjørgvin DPS. Dette vil bli  
regulert nærare i den individuelle avtalen mellom Helse Vest 
RHF og avtalespesialisten. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar  
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Ram-
meavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske 
legeforening om avtalepraksis for legespesialister”.

Spørsmål om praksisen kan rettast til Dag Oulie tlf. 92 01 40 84.
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 3. november

PSYKIATRI
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Ledige stipendier – legater – fond, Diverse annonser  LEGEJOBBER

DIVERSE ANNONSERLEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

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

Fra legatets avkastning kan det årlig deles ut midler for 
å avhjelpe uforskyldt nød blant leger og deres etterlatte. 
Søknader skal vurderes med tanke på behovet for støtte 
til leger og deres etterlatte som uforskyldt har havnet i 
økonomisk nød. Det skal spesielt vektlegges situasjoner 
der utilstrekkeligheter i samfunnets støtteordninger har 
gitt et urimelig resultat for søkeren.

I første omgang er det tilstrekkelig å vedlegge kopi 
av ligningsattest ved søknad om midler. Det kan evt. 
være behov for å be om ytterligere dokumentasjon ved 
vurdering av søknaden.

Søknad kan sendes innen 20. oktober 2020 til  
Legeforeningen ved Tone Houge Holter, Postboks 1152 
Sentrum, 0107 Oslo, evt epost: tone.houge.holter@
legeforeningen.no.  

Legekontor til utleie, Storo
Vi har et ekstra legekontor til utleie i legeavdelingen ved Klinikk 
for Alle, Storo. Vi har drevet privat allmennpraksis i 20 år. Vi har 
i tillegg hatt psykolog og enkelte spesialister i perioder.  Bydelen 
Storo/ Nydalen er i stor vekst. Det trengs spesialister i blant annet 
gynokologi nevrologi, revmatologi, ortopedi, hud, øye og ØNH. 
Vi er åpent for diskusjon; kort- eller langtidsleie, fast husleie eller 
prosentavtale. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat. 

Kontaktperson: Allmennlege Selvinaz Tuncer, Klinikk for Alle, 
Storo. Tlf.: 98648810 / e-post: selvinaz@msn.com



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

Daglig oppdatering med nye artikler. Lik oss  
på Facebook, og du vil bli gjort oppmerksom på 

aktuelle saker.

Klikk deg inn, fordyp deg i interessante temaer 
og del viktige artikler.

Tidsskriftet på Facebook
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING
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FORSKJELLIGE SPESIALITE TER
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

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

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

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

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

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

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Alle tren ger le ge vak ten

I hø rings inn spil let til akutt me di sin-
for skrif ten i 2014, skrev Legeforenin-
gen at «Det er på tide å leg ge bak 
seg res te ne av en tra di sjon der le ge-
vak ten er den en kel te le ges an svar, 
mens kom mu ne ne kun skal ad mi ni- 
st re re ord nin gen.» Tan ke gan gen 
le ver fort satt i beste vel gå en de, og 
det er le ge vakt le ge ne som be ta ler 
pri sen. 

Det e er en kelt for klart hvor for opp gjø ret 
mel lom Le ge for en in gen og KS nå er i mek
ling. Le ger i dis trikt er en tu si as tis ke og  
an svars ful le le ge vakt le ger som le ve rer akut
me di sins ke tje nes ter til be folk nin gen med 
god  kva li tet, og som bi drar til at vi kan føle 
oss tryg ge og iva re tat i hele lan det. Le ge for
en in gens krav i høs tens for hand lin ger hand
ler ikke om å vel ge når le gen skal jobbe,  
el ler å vel ge bort le ge vakt. Det hand ler om  
å kun ne jobbe og leve i små kom mu ner, uten 
at jobb si tua sjo nen in va de rer hele li vet. For 
legevaktsleger er det van lig å spi se mid dag 
med vakt e le fo nen i ves ka, del ta på sko le  
av slut nin ger med vakt bi len på ut si da, el ler 
ikke rek ke hjem til kvelds ma ten. Vi me ner 
det må være mu lig å vel ge at det ikke skal 
skje hver enes te dag. 

Hel se di rek to ra tets un der sø kel se av fast
lege nes ar beids tid vi ser at ar beids be last nin
gen er uri me lig høy for man ge le ger i dis t
rikt. Et er at uka på fast le ge kon to ret er over, 
job ber våre kol le g er  i snit 37,5 ti mer le ge
vakt i form av til ste de vakt, hjem me vakt el ler 
bak vakt. Det er to ar beids uker på én lege;  
Én av fire job ber mer enn 52 ti mer i uka, ja, 
noen job ber så gar over 100 ti mer i uka. 
Ut over nor mal ar beids uke. 

Her er vi ved kjer nen i uenig he ten mel lom 
Le ge for en in gen og KS. Kom mu ne ne kan 
på leg ge le ge vakt le ge ne uri me lig høy vakt  
be last ning, uten at le ge ne kan set e ned 
fo ten. KS vi ser til at løs nin gen ikke fin nes  
i ta riff av ta len, men i en «lang sik tig løs ning». 
Men unn ta ket fra ar beids mil jø lo ven lig ger  
i ta riff av ta len. Det er der for vi kre ver at den 
en kel te lege skal kun ne si nei til en ar beids
be last ning ut over sju ak ti ve ti mer le ge vakt  
i uka  i til legg til nor mal ar beids uke. Unn
take ne fra ar beids mil jø lo vens ar beids tids
bestem mel ser i sær av ta len har i prin sip pet 
in gen yt er gren se. Le ge ne der ute tren ger et 
vern mot uri me lig be last ning. Der et er kan 
vi dis ku te re de lang sik ti ge løs nin ge ne. 

Le ge for en in gen har i for hand lin ge ne 
til budt KS mu lig he ten til å av ta le fes te om fat
ten de le ge vakt pla ner med lang tids ho ri sont. 
En god ar beids gi ver vil der med kun ne drifte 
små le ge vak ter ute i dis trik tet med langt 
bedre plan leg ging enn da gens vi kar sta fet er, 
hvis de tar godt vare på le ge ne i kom mu nen. 

Lite har skjedd si den vårt hø rings svar  
i 2014. KS kre ver fort sat ube gren set unn tak 
fra ar beids tids be stem mel se ne uten å en gang 
ha over sikt over be ho vet. Det er på fal len de 
hvor dan KS fort sat leg ger an sva ret for kom
mu nens le ge vakt på den en kel te lege. Jeg 
øns ker meg en ar beids gi ver som tar sit 
an svar. Det er slik vi kla rer å bygge en trygg 
og bæ re kraf tig ord ning og sik re lang sik tig 
re krut e ring til kom mu ne ne. Le ge vakt er et 
kom mu nalt an svar. Det er på tide å vise det 
også i prak sis. 
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Praktiserende spesialisters landsforening feirer 40 år

Yrkesforeningen har en innholdsrik 
historie å se tilbake på. Den siste 
tiden har også Covid-19-pandemien 
ført til nye måter å jobbe på for de 
privatpraktiserende spesialistene.

Praktiserende spesialisters landsforening 
(PSL) skulle egentlig feiret 40årsdagen med 
et jubileumsmøte i Bergen. På grunn av 
pandemien er imidlertid dete utsat til 
august 2021.

– Selv om bursdagsfeiringen er sat på 
vent, holdt foreningen nylig sit første digi
tale årsmøte som absolut ble vellykket, sier 
leder Frøydis Olafsen, som også er medlem  
i Legeforeningens sentralstyre.

PSL organiserer legespesialister utenfor 
institusjon. Brorparten av foreningens med
lemmer er avtalespesialister. De represente
rer de aller fleste spesialiteter og den største 
gruppen er psykiatere. Per 18. september 
2020 har PSL 1598 medlemmer.

– Vi har hat en jevn økning av medlem
mer, og vi har også fåt flere nye medlem
mer under den pågående pandemien. Det  
er positivt, sier Olafsen.

Hun forteller at foreningen jobber for  
å utvikle avtalespesialistordningen, både 
med hensyn til å øke antall hjemler, men 
også for at den i enda større grad skal bli  
en integrert del av spesialisthelsetjenesten.  
I tillegg er PSL opptat av at praktiserende 
spesialister skal ha et godt omdømme, og 
jobber for kvalitet i alle ledd, til det beste for 
pasientene.

Utfordrende periode
PSLlederen er imponert over omstillings 
evnen og pågangsmotet som medlemmene 
har vist under Covid19pandemien. Det har 
vært en krevende periode med nedskalering 
av aktivitet, og helseforetakene har måtet 
prioritere hardt hvilke pasienter som har 
fåt behandling.

– I tillegg avbestilte pasientene selv kon
sultasjonene. Dete fikk store konsekvenser 
for mange privatpraktiserende spesialister 
siden normaltariffen er et aktivitetsbasert 
system. Mange fikk dramatisk nedgang  

i inntjening og måte permitere personale. 
Flere greide likevel å omstille seg. Det impo
nerte meg, sier Olafsen og forklarer videre:

– Å skaffe smitevernutstyr til tross for at 
det var et knapphetsgode, er et eksempel. 
Mange avtalespesialister tok også i bruk 
video og telefonkonsultasjoner.

PSL blir til
Praktiserende spesialisters landsforening 
ble dannet i kjølvannet av Nyhusutvalgets 
innstilling om legetjenester utenfor syke
hus, som kom i 1979. Etersom innstillingen 
utelot praktiserende spesialister, fant øre
nesehalslegen Reidar S. Thomassen ut at 
spesialistene trengte en samlet stemme. 
Stiftelsesmøtet ble holdt i Bergen i septem
ber 1979, og foreningen ble formelt oppret
tet 7. juni 1980. Thomassen var første for
mann.

Truls Disen var leder i perioden 1992 – 98  
og er æresmedlem i PSL. Han forteller at  
i etableringsfasen på 80tallet var det viktig 
for PSL å bli set og akseptert som yrkesfor 
ening. I 1986 tok Roy Magnus Løken over 
som leder, og i 1991 startet han opp Legekun
sten, et medlemsblad og tidsskrift for prak
tisk spesialistlegetjeneste. Dete tiåret delte 
ofte foreningen ut Legekunsten til både 
politikere og sentrale helsearbeidere – for  
å få økt påvirkning.

– På begynnelsen av 90tallet var Norge  
i en lavkonjunktur, og PSL måte tåle redu
serte takster i normaltariffen. Noe senere  
ble muligheten for å benyte normaltariffen 
innskrenket. De fleste avtalespesialister som 
hadde levd uten driftstilskudd ble tat inn  
i varmen og fikk nå tilskudd. De som ikke 
fikk tilskudd kalte seg LUT, leger uten til
skudd, forteller Disen.

Vurderte medlemskapet
På tampen av 90tallet møte PSL motgang  
i tarifforhandlingene. Disen forteller at de 
opplevde det som at Legeforeningens presi
dent og allmennpraktikerne gikk sammen 
imot avtalespesialistenes andel i forhandlin
gene.

– Dete førte til at jeg mente at det var på 
tide for PSL å vurdere vårt medlemskap  
i Legeforeningen. Av den grunn møte presi
denten og visepresidenten opp på PSLs 

generalforsamling i Bodø det året. Gemyt
tene ble tonet ned og ingen utmeldelse av 
Legeforeningen fant sted. Dete var ment for 
å få folk på banen, forklarer Disen.

Ett nytt årtusen
Ved årtusenskiftet var medlemstallet i PSL 
over 1100. I 2003 ble seniorpolitikk innført, 
samtidig som restriksjonene ved salg av 
praksis ble fjernet. I dag kan avtalespesialis
ter selge et «going consern» og få noe igjen 
for alt man har bygget gjennom en lang 
praksistid. Driftstilskuddet er aldri gjen
stand for salg.

Eter årtusenskiftet har foreningen blant 
annet jobbet med tilknytning til Norsk 
Helsenet, rammevilkårene til avtalespesia
listene, IKT, samt å synliggjøre kostnads
nivået gjennom inntekts og kostnadsunder 
søkelsen.

STIG KRINGEN
stig.kringen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

IMPONERT: – Flere av medlemmene våre greide  
å omstille seg hurtig under Covid19pandeminen. 
Det imponerte meg, sier leder av PSL, Frøydis Olafsen. 
Foto: Thomas B. Eckhoff
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– Covid-19-pan de mi en har vist oss hvor sår ba re vi er

Be red skap ble det sto re te maet  
un der topp le der de bat ten på  
«Hel se da gen», ar ran gert av Da gens 
Medisin.

Re dak tør i Da gens Medisin, Mar kus Moe, var 
le der for de bat en som ble holdt 16. sep tem
ber. Han åp net med å spør re Ma rit Her man
sen om hvor dan det siste halv å ret had de 
vært for Le ge for en in gens med lem mer.

– Le ge ne har job bet hardt og godt un der 
Covid19pan de mi en. Som hel se mi nis te ren 
på pek te i sit inn legg tid li ge re i dag har 
le ge ne vært om stil lings vil li ge, bret et opp 
er me ne og gjort en stor inn sats med de mid  
le ne som har vært til rå dig het. Men ko ro na
kri sen har sat sam fun net på en hard prø ve 
og vist oss hvor sår ba re vi er. Mang len de 
be red skap var en vik tig grunn til at Norge 
måt e inn fø re de mest inn gri pen de til ta ke ne 
vi har hat i freds tid. God be red skap kos ter, 
men dår lig be red skap kos ter mer, po eng 
 ter te Her man sen.

De bat pa ne let for øv rig be stod av hel se  
og om sorgs mi nis ter Bent Høie, pre si dent  
i Le ge for en in gen, Ma rit Her man sen, for
bunds le der i Norsk Sykepleierforbund, Lill 
Sverresdater Larsen, ad mi nist re ren de di rek
tør i Hel se SørØst, Cath rine Loft hus, ad mi
nist re ren de di rek tør ved Oslo Uni ver si tets  
sy ke hus, Bjørn Atle Bjørn beth og ad mi ni 
st re ren de di rek tør i le ge mid del pro du sen ten 
Cu ri da, Leif Rune Sky mo en.

Mer selv for syn te
Hel se mi nis ter Bent Høie un der strek te at 
hvis det ikke had de blit sat i gang strenge 
til tak den 12. mars, så kun ne vi raskt kom
met i sam me si tua sjon som Italia og Spa nia.

– Men vi må ikke gå ut fra det e med en 
fore stil ling om at der som vi had de hat 
bedre be red skap og mer in ten siv plas ser,  
så had de ikke re gje rin gen inn ført de sam me 
til ta ke ne, inn vend te han.

Leif Rune Sky mo en i Cu ri da på pek te at 
det e var en vars let kri se.

– Vi har visst at vi har vært sår ba re, og vi 
skal være gla de for at myn dig he te ne sat e 
inn til tak. Men vi er i dag av hen gig av  
å im por te re det mes te av det vi skal bru ke  
av le ge mid ler og ut styr fra ut lan det. Vi kan 
med for del være bedre for be redt på en 
pan de mi ved å pro du se re mer selv, sa han.

Sky mo en fikk støt e fra Ma rit Her man sen.
– Vi kan ikke ten ke at vi skal pro du se re alt 

selv, men i stør re grad enn i dag. Her har 
sta ten et an svar, for pro du sen te ne kla rer 
ikke det e ale ne. Næ ring, fag mil jø er og sta  
ten må sam ar bei de. I til legg må vi ha stør re 
be red skaps lag re enn tid li ge re, sa hun. 

Vik tig sam ar beid
Her man sen trakk også frem parts sam ar bei
det som helt ve sent lig for kom mu ni ka sjo nen 
da si tua sjo nen var på det mest in ten se i mars.

– Jeg kun ne brin ge vik tig in for ma sjon fra 
tje nes ten ret inn til myn dig he te ne, sam ti
dig som jeg fikk rask in for ma sjon til ba ke og 
kun ne tryg ge med lem me ne. Det gjor de det 
lit let e re å stå i den pres se de si tua sjo nen, 
for tal te lege pre si den ten.

Hun fikk støt e fra hel se mi nis te ren.
– Den til li ten er helt ve sent lig. Det har 

vært mu lig for di vi in ves ter te i kaff e kop per 
sam men før pan de mi en opp sto. Vi kun ne 
ikke be gynt med et parts sam ar beid un der 
en kri se, da had de vi nok ikke stolt like mye 
på hver and re. Den ne til li ten må vi fort set e  
å in ves te re i, sa Høie.

Le de ren i Sy ke plei er for bun det Lill Sverres
dater Larsen, på pek te at be red skap er vik
tig, men at be man ning også er vel så vik tig.

– 1 av 6 in ten siv sy ke plei e re er over 60 år  
i dag, og de res til ba ke mel din ger til oss er at 
de ikke or ker å stå i en pan de mi en gang til, 
sa Sverresdater Larsen.

Hun fikk støt e fra Bent Høie, som pek te 

på at de par te men tet job ber med en opp
trap pings plan for å ut dan ne fle re in ten siv 
og spe si al sy ke plei e re.

Må ten ke an ner le des
Også de nye må te ne å jobbe på i hel se ve se
net ble truk ket frem i de bat en. Som et di r 
ek te re sul tat av Covid19pan de mi en, har 
både sy ke hus og fast le ge kon tor tat di gi ta le 
sju mils steg på svært kort tid.

Bjørn Atle Bjørn beth fra OUS pek te på at de 
me ner så mye som 30 pro sent av un der sø kel
ser og kon trol ler ved po li kli nikk på sy ke hus 
kan gjø res ved hjelp av au dio vi su el le verk tøy.

Ma rit Her man sen un der stre ket at selv om 
hel se ve se net har tat sto re steg på kort tid, 
så er det også vik tig å se seg lit til ba ke.

– Vi skal også huske på at det fort kan bli 
slik at det er den gam le da men i Finnmark 
som får vi deo kon sul ta sjon, mens den eld re 
her ren som bor sen tralt i Trondheim får 
per son lig opp mø te. Vi må ta med oss er fa
rin ge ne vi har fåt un der pan de mi en, en ten 
det er di gi ta li se ring, in ten siv ka pa si tet, sam
ar beid med næ rings li vet el ler ut for ming av 
sy ke hus bygg. Og så tror jeg vi alle kan er
kjen ne at vi nå ten ker lit an ner le des enn vi 
gjor de før pan de mi en. Jeg hå per i hvert fall 
det, av slut et Ma rit Her man sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

PÅ SCE NEN: Pre si dent Ma rit Her man sen i sam ta le med hel se mi nis ter Bent Høie un der topp le der de bat en.  
Foto: Vil de Baug stø
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Ber re gje rin gen ta imot fle re flykt nin ger  
fra Moria-lei ren

I et brev til Uten riks de par te men tet  
un der stre ker Le ge for en in gen at 
Norge bør vise in ter na sjo nalt le der-
skap i den eks tra or di næ re si tua - 
sjo nen pan de mi en ut gjør.

– Bran nen i Morialei ren vi ser igjen at si tua
sjo nen er pre kær for flykt nin ge ne. Det er 
po si tivt at re gje rin gen skal hen te 50 asyl  
sø ke re. Vi me ner li ke vel, i lys av si tua sjo nen 
som har opp ståt, at Norge bør gjø re mer.  
Vi bør ta imot fle re flykt nin ger, og vi bør øke 
bi stan den til gres ke myn dig he ter, slik at de 
kan bygge opp en ak sep ta bel in fra struk tur 
for flykt nin ge ne som be fin ner seg i lan det, 
sier Ma rit Her man sen, pre si dent i Le ge  
for en in gen.

Må vise so li da ri tet
Le ge for en in gen send te også i ap ril et brev til 
Uten riks de par te men tet. Der ble det un der
stre ket at flykt nin ge ne i lei ren le ver un der 
kum mer li ge for hold, med dår li ge vann og 
sa ni tær for hold og man gel på hel se hjelp. 
Iføl ge rap por ter opp stod bran nen i sep tem
ber et er kon flikt om Covid19til tak i lei ren.

– Fle re nors ke kom mu ner har er klært at 
de kan ta imot minst 50 flykt nin ger til sin 
kom mu ne. Vi ber om at re gje rin gen vi ser 
so li da ri tet med flykt nin ge ne og gres ke 

myn dig he ter i den si tua sjo nen som har 
opp ståt, sier Her man sen.

Unn gå me di sinsk ka ta stro fe
Le ge for en in gen me ner at Norge bør vise 
in ter na sjo nalt le der skap i den eks tra or di  
næ re si tua sjo nen pan de mi en ut gjør.

– Ut vik lin gen den siste tiden vi ser nød ven
dig he ten av å bi dra til at de eu ro pe is ke 
lan de ne tar et fel les an svar. Det has ter der

som vi skal unn gå en me di sinsk ka ta stro fe 
på det eu ro pe is ke kon ti nen tet, un der stre ker 
Ma rit Her man sen.

Bre vet ble sendt 10. sep tem ber og kan 
le ses i sin hel het på legeforeningen.no.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HAS TER: – Ut vik lin gen de siste da ge ne vi ser nød ven dig he ten av å bi dra til at de eu ro pe is ke lan de ne tar et fel les 
an svar, sier pre si dent Ma rit Her man sen. FOTO: Le ger Uten Gren ser

Kjell Ber get er årets Bus ke rud lege

Pri sen til de les et med lem som har 
ut mer ket seg som til lits valgt og/
el ler gjen nom sin fag li ge virk som het 
har syn lig gjort le ge ne og le ge rol len 
på en po si tiv måte.

Buskerud le ge for en ing de ler hvert år ut 
pri sen for årets lege i Buskerud. Sty ret er 
jury for til de lin gen. Årets Bus ke rud lege 2020 
er Kjell Ber get fra Kongs berg.

Kjell Ber get er spe sia list i ge ne rell ind re
me di sin og kar dio lo gi. Han har vært an sat 
ved Kongs berg sy ke hus si den 1988 og har 
vært av de lings over le ge ved me di sinsk av de
ling ved Kongs berg sy ke hus i mer enn 10 år 
og til lits valgt for over le ge ne i leng re pe ri o
der for ut for det e.

Uvur der lig be tyd ning
I ju ry ens be grun nel se he ter det at Kjell 
Ber get har med sin ar beids inn sats, fag li ge 
kunn skap og per son lig het hat en uvur der
lig be tyd ning for Kongs berg sy ke hus og 
sær lig for me di sinsk av de ling. Sy ke hu set har 
vært gjen nom stor ut vik ling med ut ford rin
ger og kre ven de om or ga ni se rin ger. Som 
av de lings over le ge i en tid med mye eks tern 
uro, ev net Ber get å opp ret hol de et sterkt 
fag lig fo kus og til strek ke lig ro in ternt  
i av de lin gen, skri ver ju ry en.

Fort set te god ut vik ling
Vi de re he ter det at Kjell Ber get er en fag lig 
sterk og all tid opp da tert kar dio log. Han har 
også opp ret holdt bred de kom pe tan se in nen 
ind re me di sin og vært en driv kraft for opp
ret el se av blant an net slag en het og de sen

tra li sert dia ly se be hand ling. Han har gjen
nom hele kar rie ren vært used van lig dyk tig  
i å vei le de yng re kol le g er og har all tid tid til 
enda et spørs mål han gir grun di ge og gode 
svar på.

Kjell Ber get sin inn sats som le der og vei  
le der gjør av de lin gen svært po pu lær som 
ar beids sted for le ger i spe sia li se ring. Det er  
i dag god re krut e ring også av spe sia lis ter. 
Det e gir tro på at av de lin gen og sy ke hu set 
kan fort set e den ut vik ling og pro fil som 
Kjell Ber get har lagt grunn laget for, av slut er 
ju ry en sin be grun nel se.

BUSKERUD LE GE FOR EN ING
info@legeforeningen.no
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Geir Riise er ny sty re le der  
i Kreft for en in gen

– Le ge for en in gen og Kreft for en in gen 
har all tid hatt et vik tig og godt sam-
ar beid om kreft sa ken, sier ge ne ral - 
sek re tær i Le ge for en in gen, Geir Riise.

– Jeg tak ker for til li ten og ser fram til et godt 
sam ar beid med alle ledd i Kreft for en in gen, 
sier Riise.

Han ble 15. sep tem ber valgt til Kreft for  
en in gens nye sty re le der for de nes te to 
åre ne.

Le ge for en in gens ge ne ral sek re tær har 
blant an net lang er fa ring fra en rek ke tun ge 
verv, uli ke or ga ni sa sjo ner og næ rings liv.  
I til legg har Riise en unik po li tisk for stå el se, 
både fra sit vir ke som ge ne ral sek re tær og 
fra sin tid i po li tik ken.

Sto re am bi sjo ner for kreft sa ken
– I dag er vi svært gla de for å ha fåt en så 
dyk tig sty re le der. Vi har sto re am bi sjo ner  
for kreft sa ken frem over, og med Geir Riise 
på laget står vi enda ster ke re, sier Kreft for  
en in gens ge ne ral sek re tær, Ing rid Sten stad
vold Ross.

Hun trek ker sær lig frem Kreft for en in gens 
am bi sjo ner som sam funns ak tør, for eks em
pel for å sik re til gan gen til nye be hand lings
me to der på kreft fel tet.

– Riise har både den ret e me di sins ke 
bak grun nen i kom bi na sjon med sy stem for
stå el se og le der ev ner. Jeg gle der meg til 
fort set el sen, sier Ross.

Riise ser frem til å ta mer an svar for kreft
sa ken i Norge.

– Kreft for en in gen er en sterk og vel dre vet 
med lems or ga ni sa sjon som over man ge år 
har tat et stort an svar for kreft sa ken i Norge. 
Både når det gjel der å bi dra til kreft forsk
ning og til at kreft sy ke får den beste be hand
lin gen, hjelp og støt e i hel se tje nes ten og  
i sam fun net for øv rig, sier Riise.

Nye sty re med lem mer
I til legg til ny sty re le der, ble Ani ta Das og 
Bet i na Hu se bø valgt til nye sty re med lem
mer. Das er ut dan net ved NTNU, har en 
dok tor grad i me di sinsk tek no lo gi, og er 
forsk nings le der ved SIN TEF. Hu se bø er lege 
og spe sia list i pal lia tiv me di sin, og er også 
pro fes sor ved det me di sins ke fa kul tet ved 
Uni ver si te tet i Bergen.

Ast rid Dal haug og Isa bel le Kris tine Ring
nes ble valgt til nye va ra med lem mer. Dal
haug er lege, og av de lings le der for Av de ling 
for kreft og lind ren de be hand ling, Nord
lands sy ke hu set i Bodø.

Isa bel le Kris tine Ring nes har Mas ter  
i Media Management fra New York. Hun 
job ber ak tivt for å in spi re re unge jen ter til  
å vel ge tek no lo gi gjen nom TENK, og grün
der av Equal i ty Check.

Per Haarr, MajaLisa Løc hen, Hå vard Aa ge
sen og Ar vid Hal lén ble gjen valgt til sty ret.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Klinisk dokumentert effekt ved
stressinkontinens hos kvinner.(1)

NYHET

Godkjent i Blåreseptordningen

Intravaginal tampong, som  
reduserer stressinkontinens.(1)
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