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Offentlig avtale: 
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

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

Medisinsk ansvarlig: Per Kvandal

Offentlige avtaler*

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)

• Prostatadiagnostikk (transperineal biopsi)

• Ortopedi

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Urologi

• Fordøyelsessystemet

• Karkirurgi

• Kardiologi

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Korte ventetider for 
pasienten

Korte svartider til 
deg som henviser

Synet på
rusmisbruk

Narkotikabruk – fra sykdom 
til kriminalitet til sykdom
SIDE 1482

Samsvarer diagnosekoden 
med diagnosen?
SIDE 1468

Emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse
SIDE 1442, 1445
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Er du praktiserende spesialist? 

   Lage et fullstendig register over alle hel- og 
deltidspraktiserende spesialister i Norge

   Gjøre det enklere for fastleger å henvise til  
den rette spesialisten 

   Gi pasienter muligheten til å oppsøke den  
spesialisten de ønsker

Bli mer synlig! Tidsskriftet har i samarbeid med Praktiserende 
spesialisters landsforening utviklet tjenesten Legespesialister.no 

Registrer din praksis og bli mer synlig for både pasienter og 
leger. For mer info og registrering se www.legespesialister.no
 

Med denne tjenesten ønsker vi å:
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Da rusmisbruk ble kriminalisert
Før 1965 ble avhengighet til opioider oftest 
sett på som et helseproblem og ikke et sam-
funnsproblem. Fra rundt 1970 ble rusmis-
bruk i økende grad forstått som et symptom 
på sosiale og personlige problemer. Men fra 
slutten av 1970-årene ble det lagt stadig mer 
vekt på kontrolltiltak, økte strafferammer 
og idealet om et narkotikafritt samfunn. 
Dette viser en gjennomgang av to stortings-
meldinger fra 1976 og 1986 og andre kilder. 
Dagens helseminister mener at rusavhen-
gige skal møtes med helsehjelp og respekt 
– ikke med straff og fordømmelse. Er sirke-
len er sluttet?
SIDE 1482

Diagnoser versus diagnosekoder
Leger i allmennpraksis stiller diagnoser  
og velger diagnosekoder. Er det samsvar 
mellom diagnosen, slik denne fremgår  
av journalen, og ICPC-2-koden? Diagnose-
kodene benyttes i helsestatistikk, forskning, 
fagutvikling og kvalitetskontroll og som 
indikator for forekomst av sykdom i befolk-
ningen. En gjennomgang av kodepraksisen 
til 23 allmennleger ved fem legekontor på 
Sørlandet viser godt samsvar mellom opp-
lysninger i journalen og diagnosekoden, 
men at man bør være varsom med å ta  
enkle kontakter med i diagnosegrunnlaget  
i offentlige statistikker.
SIDE 1468

Personer med personlighetsforstyrrelse
Pasienter med emosjonelt ustabil personlig-
hetsforstyrrelse har vansker med å regulere 
følelser og impulser og med å danne og 
opprettholde tillitsfulle relasjoner. Deres 
atferd kan være brå, intens og unyansert og 
kan innebære konflikter og misforståelser. 
Betegnelsen kronisk suicidal bør ikke brukes 
om slike pasienter. De oppfattes gjerne som 
utakknemlige og vanskelige å behandle, 
men det er nå økende evidens for at tilpas-
set behandling kan ha god effekt.
SIDE 1442, 1445

Fastekur for fastleger 
og forskning
Regjeringens politiske plattform fra januar 2019, Granavolden- 
erklæringen, var tydelig: Fastlegeordningen skulle styrkes, blant 
annet ved å øke antall LIS1-stillinger og «sikre tilstrekkelige tiltak 
for å beholde og rekruttere nye fastleger». Med forslaget til stats-
budsjett for 2020, lagt frem 7. oktober, foreligger den foreløpige 
fasiten på styrkingen: Ingen nye midler av betydning til fastlege-
ordning i krise. Av det estimerte behovet på 200 nye LIS1-stillinger, 
foreslår regjeringen å opprette bare 38, med virkning først fra 2021.

Også forskningen skulle styrkes, ikke minst innen helse: Ordet 
forskning nevnes over 60 ganger i Granavolden-erklæringen. Og 
fasiten? Justert for lønns- og prisvekst går forskningsbevilgnin-
gene ned med 0,9 % fra 2019 til 2020, i et statsbudsjett som totalt 
vokser med 0,8 %. Målt som andel av BNP synker forskningsbevilg-
ningene fra 1,06 % i 2019 til 1,03 % i 2020, tilsvarende rundt én mil-
liard kroner. Samtidig fortsetter ostehøvelkuttene i høyere utdan-
ning. Bare for Universitetet i Oslo har det utgjort 500 millioner 
kroner de siste årene, tilsvarende 400 stillinger. Med både fastlege-
ordning og forskning på fastekur, er det kanskje ikke overraskende 
at hverken kunnskap eller evidens er ord som forekommer i Grana-
volden-erklæringen.
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FORSIDE

Illustrasjon © Espen Friberg

Pasient eller kriminell? I dette nummeret 
har vi en artikkel om hvordan «narkotika
problemet» har blitt oppfattet gjennom 
tidene – fra helseproblem til samfunnspro
blem og tilbake igjen. I 2004 fikk rusavhen
gige pasientrettigheter, men det er nok et 
stykke igjen før vi har et likeverdig helse
tilbud til denne pasientgruppen, spesielt  
i fengslene. Norge ble i 2014 første land  
i verden med rus og avhengighetsmedisin 
som egen helspesialitet, en tverrfaglig spe
sialitet som reflekterer de sammensatte 
problemene rusavhengige kan ha. Forside
illustrasjonen til dette nummeret er laget  
av Espen Friberg. Mer av hans kunst finner 
du her: www.espenfriberg.com

Fra redaktøren

1435 Stolt, sterk, syn lig 
 Kari Tvei to

Leder

1436 Di gi ta le hel se da ta kan gi stør re ulik he ter 
 Gro Ros vold Berntsen, Line Linstad, Stein Olav Skrøv seth

DEBATT

Kommentarer

1437 Me di sinsk can na bis 
 Jør gen G. Bramness, Vig dis Vin de nes

1438 Saks be hand lingsti den i til syns sa ker 
 Lis beth Hom long, Jan Fred rik Andresen

 Rett el ser

Debatt
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 Lars Chris ti an Op dal, Lju bi ca Glumac

Kronikk

1442 Pa si en ter med emo sjo nelt usta bil per son lig hets  
 for styr rel se tren ger til pas set akutt be hand ling 
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1458 Fra ett til to barn i Kina
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer.             ATC-nr.: A10B K03         CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: 
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes 
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin 
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi 
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang 
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang 
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart 
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon 
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres 
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres 
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin 
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn: 
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: 
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos 
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med 
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må 
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, 
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue 
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose 
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt 
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart. 
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, 
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er 
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese 
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC). 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. 
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med 
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, 
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt 
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. 
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst 
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel 
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert 
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt). 
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse, 
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men 
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: 
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med 
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet 

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-

jardiance.no / synjardy.no / glyxambi.no

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1383 Asker 
Tlf: 66 76 13 00

midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud: 
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
 infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
 kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
 ketoacidose og Fourniers gangren (meget
  sjelden).

 JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
 med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
 nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
 ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
 ketoacidose. 

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombinasjon med andre perorale 
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale. 

 Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
 ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

 Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
 med metformin til pasienter som ikke oppnår
 tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
 dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av 
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med 
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller 
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år 
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a 
eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER 
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt.  
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer. ATC-nr.: A10B K03 CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.:
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff:
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn:
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre:
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi,
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart.
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte,
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC).
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene.
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke,
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen.
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt).
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse,
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon:
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud:
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
ketoacidose og Fourniers gangren (meget
sjelden).

JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
ketoacidose.

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes
mellitus i kombinasjon med andre perorale
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a

eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt. 
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer.             ATC-nr.: A10B K03         CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: 
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes 
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin 
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi 
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang 
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang 
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart 
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon 
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres 
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres 
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin 
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn: 
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: 
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos 
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med 
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må 
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, 
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue 
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose 
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt 
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart. 
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, 
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er 
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese 
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC). 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. 
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med 
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, 
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt 
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. 
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst 
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel 
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert 
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt). 
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse, 
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men 
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: 
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med 
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet 

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud: 
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
 infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
 kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
 ketoacidose og Fourniers gangren (meget
  sjelden).

 JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
 med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
 nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
 ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
 ketoacidose. 

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombinasjon med andre perorale 
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale. 

 Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
 ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

 Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
 med metformin til pasienter som ikke oppnår
 tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
 dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av 
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med 
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller 
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år 
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a 
eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER 
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt.  
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer. ATC-nr.: A10B K03 CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.:
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff:
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn:
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre:
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi,
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart.
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte,
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC).
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene.
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke,
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen.
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt).
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse,
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon:
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud:
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
ketoacidose og Fourniers gangren (meget
sjelden).

JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
ketoacidose.

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes
mellitus i kombinasjon med andre perorale
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a

eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt. 
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Stolt, sterk, syn lig

LIT TE RA TUR
1 Kas nes EB. Berg ljot falt inn i en an nen ver den. nrk.no.  Lest 27.9.2019.
2 FN-Sam ban det. Kon ven sjon om ret ig he ter til per so ner med ned sat funk sjons-

ev ne.  Lest 27.9.2019.
3 Mit liv – mit an svar! Ulobas er fa rings rap port om ut vik lin gen av BPA – år sa ker, 

kon se kven ser og løs nin ger.  Lest 27.9.2019.
4 Regjeringen.no. BPA-ord nin gen skal gjen nom gås og for bed res.  Lest 27.9.2019.

5 Funk sjons hem me des fel les or ga ni sa sjon. Klar kri tikk til Norge un der FN-hø ring.  
Lest 27.9.2019.

6 Røn ne KP. Li ke stil lings om bu det med krass kri tikk av kom mu ne-Norge:  
Ber re gje rin gen vur de re å la sta ten over ta BPA-ord nin gen.  Lest 27.9.2019.

7 Regjeringen.no. Et sam funn for alle.  Lest 27.9.2019.
8 Uloba.no. Stolt hets pa ra den.  Lest 27.9.2019.

Men nes ker med funk sjons ned set el se har ret til selv  
å for me sine liv. Det får de ikke i Norge.

Det var en van lig dag på job ben. Fors ker Berg ljot Gjelsvik var på vei 
til et møte på uni ver si te tet i Ox ford da hun falt ned en trapp og «inn 
i en an nen ver den» (1). Fra å være en frisk 42-år ing, for tel ler do ku-
men ta ren «Fal let» på NRK, var psy ko lo gen bråt blit en pa si ent med 
nak ke ska de som er av hen gig av rul le stol og and res hjelp.

Rundt 15 % av ver dens be folk ning le ver med en funk sjons ned set-
tel se (2). Det gjør den ne grup pen til ver dens stør ste mi no ri tet, iføl ge 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO). Men nes ker med ned sat funk-
sjons ev ne opp le ver of te re enn and re dis kri mi ne ring og at det er 
van ske lig å del ta på uli ke sam funns are na er, for eks em pel i ar beids -
livet.

I 2006 ved tok FN en egen kon ven sjon for men nes ker med ned sat 
funk sjons ev ne (2). Ho ved for må let med kon ven sjo nen er å sik re 
men nes ker med ned sat funk sjons ev ne de sam me men nes ke ret ig-
he te ne som alle and re. Norge skrev un der i 2007 og ra ti fi ser te kon-
ven sjo nen i 2013. Det be tyr at den nors ke stat er for plik tet til å føl ge 
det som står der. Norge har i til legg en egen dis kri mi ne rings- og 
til gjen ge lig hets lov, som skal sik re like mu lig he ter og ret ig he ter til 
sam funns del ta kel se for alle uav hen gig av funk sjons ev ne, og hind re 
dis kri mi ne ring i ut dan ning, ar beids liv og and re sam funns om rå der.

I Brenn punkt-pro gram met om Berg ljot Gjelsvik så vi at hun måt e 
bo på en in sti tu sjon for eld re i på ven te av til ret e leg ging for å kun ne 
bo hjem me (1). Da hun søk te kom mu nen om bru ker styrt per son lig 
as si stent for blant an net å kun ne jobbe igjen, fikk hun ikke inn vil get 
nok ti mer til at det e lot seg gjø re.

Bru ker styrt per son lig as si stan se (BPA) in ne bæ rer at per so ner med 
ned sat funk sjons ev ne får en per son lig as si stent som bi står i hver -
dagen (3). Ord nin gen skil ler seg fra for eks em pel hjem me sy ke pleie 
for di bru ke ren selv re krut e rer og be stem mer opp ga ve ne til en el ler 
noen få per so ner. Ny lig sat e re gje rin gen ned et of ent lig ut valg som 
skal fore slå for bed rin ger for ord nin gen (4). Det er et kjær kom ment 
til tak. For selv om ret en til bru ker styrt per son lig as si stan se ble 
lov fes tet i 2015, er det fort sat sto re for skjel ler mel lom til bu de ne  
i uli ke kom mu ner, og man ge opp le ver at ord nin gen ikke fun ge rer 
slik den er tenkt (3). Bru ke re for tel ler blant an net om kom mu ner 
som kon trol le rer hva de ut mål te ti me ne blir brukt til, som be trak ter 
funk sjons ned set el se som syk dom, og som fo ku se rer på pleie- og 
om sorgs be hov.

Un der en hø ring i Ge nève i mars ble Norge sterkt kri ti sert av FN 
for å neg li sje re men nes ke ret ig he te ne til men nes ker med funk sjons-

ned set el se (5). Sam me dag stem te Stor tin get ned et for slag om  
å inn lem me FN-kon ven sjo nen i den nors ke men nes ke rets lo ven.  
Det er tan ke vek ken de.

Slik ord nin gen med bru ker styrt as si stent er for ank ret i lov ver ket, 
er til bu det i prak sis li ke stilt med and re om sorgs tje nes ter. Der med 
blir det opp til kom mu ne ne å vur de re hvor vidt sø ke res øns ker og 
be hov lig ger in nen for ram me ne de har for å til by slike tje nes ter. 
Uloba, or ga ni sa sjo nen som ar bei der for like ret ig he ter for per so ner 
med funk sjons ned set el se, og som står bak rap por ten om er fa rin -
gene med bru ker styrt per son lig as si stent, me ner at ord nin gen 
 bur de flyt es ut av hel se- og om sorgs sek to ren (3). De har støt e fra 
blant and re li ke stil lings- og dis kri mi ne rings om bud Han ne Bjur-
strøm (6). Det e er et vik tig dis ku sjons punkt. Ord nin gen bør dess-
uten na tur lig om fat e are na er som sko le, ar beid og fri tid, og bør 
kun ne be nyt es også et er fyl te 67 år, som nå er den øvre al ders gren-
sen. En slik ut vi del se ville være i tråd med re gje rin gens stra te gi  
«Et sam funn for alle» for li ke stil ling av men nes ker med funk sjons-
ned set el se, hvor ut dan ning, ar beid, hel se og om sorg samt kul tur  
og fri tid er inn sats om rå der (7).

Do ku men ta ren «Fal let» sat e sø ke ly set på si tua sjo nen til tu sen vis 
av men nes ker i Norge (1). Men nes ker som på grunn av hold nin ger 
og sam funns bar rie rer ikke får an led ning til å leve li vet sit slik de 
øns ker. Stolt hets pa ra den er en år lig mar ke ring med mot o et «stolt, 
sterk og syn lig» (8). Pa ra den er vik tig, men den bur de ikke være 
nød ven dig. For alle men nes ker, uav hen gig av hvor dan ar mer og ben 
el ler and re de ler av krop pen fun ge rer, har sin plass og trengs i det 
fel les ska pet vi kal ler sam fun net. Fri het og ret til å kun ne leve full-
ver di ge og me nings fyl te liv må gjel de for alle sam funns bor ge re. 
Hvis ord nin gen med bru ker styrt as si stent ut vi des i den kom men de 
hand lings pla nen som skal føl ge opp re gje rin gens stra te gi, vil det 
for hå pent lig vis føre oss nær me re re ell li ke stil ling for per so ner med 
funk sjons ned set el se.

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

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Det blir opp til kom mu ne ne å vur de re hvor
vidt sø ke res øns ker og be hov lig ger in nen for 
ram me ne de har for å til by slike tje nes ter»



1436 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  15,  2019;  139

LEDER

Di gi ta le hel se da ta kan gi stør re ulik he ter
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Økt di gi ta li se ring og ut nyt el se av hel se da ta kan gi 
bedre hel se og fol ke hel se, men kan også føre til stør re 
so si a le for skjel ler.

Di gi ta le hel se da ta, dvs. data om folks hel se fram skaf et gjen nom 
di gi ta le plat for mer i el ler uten for hel se ve se net, blir ofte om talt som 
«den nye ol jen». Tro en på at nye di gi ta le tje nes ter vil være til nyt e 
for både pa si en ter og sam funn, er stor (1, 2). La oss il lust re re for vent
nin ge ne med en fik tiv pa si ent: Inga på 80 år. Hun bor ale ne og har 
hjer te svikt, kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom og angst. Hun har 
opp levd hvor dan luft veis in fek sjo ner kan føre til livs tru en de re spi ra
sjons svikt og har bruk for en pro ak tiv hel se tje nes te som kan for ut si 
og age re på økt ri si ko, slik at hun kan unn gå kli nis ke kri ser som er 
kost ba re i både men nes ke lig og øko no misk for stand. I fram ti da bør 
hen nes be hov, øns ker og ver di er være re gist rert, sam men med data 
som kan bru kes til å be reg ne ri si ko for uhel se, og en plan for hva 
tje nes ten og Inga kan gjø re sam men når alar men går. For ut set nin
gen for en god beslutningstøte er imid ler tid at også men nes ker 
som Inga inn går i da ta grunn laget som rå de ne byg ger på.

Sko gen og med ar bei de re står bak en stu die der man har sam 
 men lik net re krut e ring til en spør re un der sø kel se via to uli ke di gi 
tale por ta ler (3). Den ene er kob let til of ent li ge hel se tje nes ter 
 (helsenorge.no) og re krut er te fle re med dår li ge re hel se enn den 
and re som er ba sert på Fol ke re gis terut val get, som man kan kalle 
hel se nøy tral. Stu di en vi ser på en for bil led lig måte hvor dan skjev
heter i re krut e ring på vir ker sva re ne vi får. For eks em pel var det  
i ana ly sen av data fra helsenorge.no langt ster ke re sam men heng 
mel lom ut dan nings ni vå og psy kis ke pla ger (3).

Vi mis ten ker at om Inga had de fåt en in vi ta sjon til spør re un der sø
kel sen oven for, ville den ald ri nådd henne. Inga er mul ti syk og skrø
pe lig, har lite net verk og er ikke på in ter net an net enn når bar ne
bar net kom mer på be søk. Hun re pre sen te rer en grup pe vi har li ten 
kunn skap om, for di de ver ken del tar i hel se un der sø kel ser el ler and re 
for mer for hel se da ta fangst. Dis se pa si en te ne er i prak sis eks klu dert 
fra det di gi ta le hel se da ta grunn laget. Digital eks klu sjon skyl des fak to
rer som mang len de til gang til in ter net, lav di gi tal fer dig het og en 
opp le vel se av at det di gi ta le sam fun net har li ten re le vans (4). Slik 
eks klu sjon er hyp pi ge re ved høy al der, lav ut dan ning, dår lig øko 
nomi, li ten grad av so si al støt e i bruk av tek no lo gi, og sist, men  
ikke minst, ved dår lig hel se og ned sat funk sjons ev ne (5).

Hel se da ta pro gram met, som er igang sat av Di rek to ra tet for  

ehel se, er et am bi si øst pro sjekt som «skal gjø re kom plet e hel se 
 da ta en kelt til gjen ge lig for hel se ana ly se, sty ring, ad mi nist ra sjon, 
forsk ning, in no va sjon og næ rings ut vik ling» (6). Vi støt er myn dig 
hete nes mål om økt di gi ta li se ring og bruk av ehel se verk tøy der det 
gir en ge vinst. Sam ti dig må vi være opp merk som me på hvil ke nye 
skjev he ter som opp står når vi blir «hel di gi ta li ser te». Når vi bru ker 
di gi ta le hel se da ta til både over ord ne de ana ly ser og til støt e i den 
in di vi du el le kli nis ke kon sul ta sjo nen, må vi ta grep for å få med data 
om per so ner som Inga.

Hva kan vi så gjø re? Inga må  kan skje in ter vju es av noen som mø
ter henne hjem me? Vi tror at di gi ta le løs nin ger som gir umid del bar 
nyt e, som for eks em pel råd ba sert på må lin ger fra pasientbårne 
sen so rer og som kre ver li ten inn sats fra bru ke ren selv, er let e re å ta  
i bruk (7). Vi må kan skje set e krav til myn dig he ter og and re som 
sam ler hel se da ta om at de ak tivt sø ker å nå de som ofte eks klu de res 
fra det di gi ta le sam funn. Of ent  lige lov på lag te re gist re som ikke 
kre ver bru ke rens in vol ve ring, slik som Kreft re gis te ret, Døds år saks 
regis te ret og elek tro nis ke pa si ent jour na ler, er vik ti ge for å ut jev ne 
skjev he ter i da ta grunn laget. Imid ler tid er sann he ten at vi har li ten 
kunn skap om hvil ke ef ek ter slike skjev he ter i da ta grunn laget har, 
og hvor dan vi best kan få med oss dem som of test fal ler uten for.  
På en el ler an nen måte må vi in klu  dere alle i da ta grunn laget slik  
at den «nye ol jen» gag ner oss alle.

GRO ROS VOLD BERNTSEN
Gro.Rosvold.Berntsen@ehealthresearch.no
er pro fes sor og fors ker på ut vik ling og eva lue ring av pa si ent sen trer te hel se
tje nes ter med tek no lo gi og in no va sjon som verk tøy ved Na sjo nalt sen ter for 
ehel se 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.

LINE LINSTAD
er cand.polit. og fors ker på le del se og sty ring av ehel se fel tet ved Na sjo nalt sen ter 
for ehel se 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.

STEIN OLAV SKRØV SETH
er fy si ker, ph.d. og sen ter le der ved Na sjo nalt sen ter for ehel se 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.

«Stu di en vi ser på en for bil led lig måte  
hvor dan skjev he ter i re krut te ring på vir ker 
sva re ne vi får»
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Me di sinsk can na bis

Vi tak ker Serk land og med ar bei de re for et 
godt inn legg i språk spal ten om me di sinsk 
can na bis (1). De res for slag om ikke å bru ke 
be gre pet me di sinsk can na bis, men hel ler det 
kalle det can na bi noi der har fle re for de ler. 
Be gre pet me di sinsk can na bis er man ge ty dig 
(2). Noen bru ker det om å få for skre vet en 
joint, for eks em pel som den stan dar di ser te 
Bedrocan, i ste det for le ge mid le ne Sativex 
el ler Epidiolex. Jeg hø rer folk si: «Sativex er 
ikke nok for meg, jeg må nok få me di sinsk 
can na bis». En slik måte å bru ke be gre pet  
på er øken de, om fav net av både smer te le ger 
og for valt nin gen.

Å bru ke be gre pet can na bi noi der vil også 
være en god måte å me di ka li se re et felt  
som har vært for po li tisk. I USA er «med i cal 
marijuana» gjer ne en bak vei til fri bruk.  
I Norge så vi til løp til fei ring blant dem  
som job ber for le ga li se ring da Le ge mid del
ver ket god kjen te Sativex. En me di ka li se ring 
vil kun ne hjelpe le ger til et mer ra sjo nelt 
for hold til dis se le ge mid le ne, uten for stor 
skep sis el ler for høye for håp nin ger.

Serk land og med ar bei de re fore slår  

å bru ke sam me til nær ming til bruk av 
 be gre pet can na bi noi der som man har gjort 
for opio i der (3), hvor opio i der blir de fi nert  
ut fra på virk ning på krop pens opio id re sep
to rer, uav hen gig av stof ets kje mis ke opp hav 
el ler mo le kyl struk tur.

Det er imid ler tid pro ble mer med det e.  
I Ro ger R. Pertwees opp slags verk om can na
bis de fi ne res can na bi noi der som «stof er  
fra Can na bis Sativa […] men også dets 
 de ri va ter og trans for mer te pro duk ter», en 
de fi ni sjon som ikke vil om fat e syn te tis ke 
cannabinioder (4). For opio i der bru kes 
 en din gen oid om sub stan ser som lig ner  
i virk nings me ka nis me, men for can na bi 
noider bru ker  en din gen om stof er som  
har noen lun de sam me opp hav. Rent språk
lig kan Serkelands for slag være rik ti ge re, 
men Pertwees de fi ni sjo nen vi ser at be gre pet 
bru kes an ner le des in ter na sjo nalt.

Hel ler ikke far ma ko lo gi en ta ler for at 
be gre pet cannabonoider kan bru kes som 
be gre pet opio i der. Opio i der bru kes om 
 opio idre sep tor ago nis ter, van lig vis ikke  
om an ta go nis ter som naltrekson el ler 
 na lok son. Be gre pet can na bi noi der bru kes 
om stof er med man ge uli ke virk nin ger. 
En kel te can na bi noi der har ikke psy ko ak ti ve 
egen ska per, kun im mu no lo gis ke. Tid li ge re 
stu di er har hev det at cannabidiol (CBD),  

et aner kjent can na bi no id, er en in vers ago
nist, mens ny ere stu di er fin ner at CBD an ta
ge lig ikke vir ker via can na bis re sep to re ne  
i det hele tat. And re can na bi noi der er an ta
go nis ter (Δ9tetrahydrocannabivarin; THCV) 
(5). He te ro ge ni te ten i virk nin gen av can na 
binoi der er med and re ord stør re enn for 
opio i der.

Vi er eni ge i at be gre pet me di sinsk can na
bis er tve ty dig, mis brukt og kan skje gam
mel dags, men tror ikke can na bi noi der vil 
kun ne er stat e det helt.

JØR GEN G. BRAMNESS
jobr@fhi.no
er spe sia list i psy kia tri og se ni or fors ker ved 
Folkehelseinstitutet og Na sjo nal kom pe tan se tje
nes te for sam ti dig rus mis bruk og psy kisk li del se 
(NKROP) ved Sy ke hu set Inn lan det på Ha mar og 
Pro fes sor II ved Institut 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.

VIG DIS VIN DE NES

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

LIT TE RA TUR
1 Serk land TT, Pahr T, Teigen IA et al. Ut ryk ket me di

sinsk can na bis er ut da tert. Tidsskr Nor Legeforen 
2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0224.

2 Bramness JG. Can na bis som me di sin. I: Bret e ville
Jensen AL, Bramness JG, red. Can na bis boka. Oslo: 
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«Be gre pet me di sinsk can na bis  
er man ge ty dig»

«En me di ka li se ring vil kun ne 
hjelpe le ger til et mer ra sjo nelt 
for hold til dis se le ge mid le ne, 
uten for stor skep sis el ler for 
høye for håp nin ger»
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Tverrfaglig behandlingstilbud  
til pasienter med ryggsmerter  
ved et lokalsykehus
Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre,  
Erik L. Werner
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275 – 8.

I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det  
i tabell 2 stå: 

Vi be kla ger fei len, den er ret et på net. 

En mann i 80-årene med leddgikt  
og vedvarende feber
Bjørn Blomberg, Karl Erik Müller,  
Lars Helgeland, Cathrine Fladeby,  
Kristine Mørch
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286 – 9

I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist 
i figurteksten til figur 2 stå:
8) Promastigotene flyter seg til sandfluens 
proboscis slik at de kan overføres videre til 
nye individer. 

Vi be kla ger fei len, den er ret et på net.

Saks be hand lings- 
ti den i til syns sa ker

I et inn legg pub li sert 2. au gust 2019 i Tids
skrif tet (1) be skri ver en lege hvor dan det 
opp le vdes da det ble opp ret et en til syns sak 
mot hen nes mann, som også er lege. En av 
hans pa si en ter hev det å ha vært ut sat for 
gren se over skri den de at ferd un der en kon
sul ta sjon en del år til ba ke i tid og send te inn 
en kla ge til fyl kes man nen. Inn leg get be skri
ver hvor stor per son lig be last ning en til syns
sak kan med fø re for hel se per so nel let.

Når det gjel der sa ker som om hand ler 
for hold der ut fal let har vært al vor lig for  
en pa si ent, el ler der hel se per so nel let ri si ke
rer en al vor lig re ak sjon mot seg, så har vi  
i Sta tens hel se til syn stor for stå el se for at 
både in vol vert hel se per so nell, pa si ent og 
på rø ren de kan opp le ve saks gan gen som 
tyn gen de.

I inn leg get er det spe si elt saks be hand
lings ti den som trek kes fram som be las 
tende. Vår mål set ning er at sa ker skal 
 be hand les fort lø pen de og så raskt som 
mu lig. Vi er enig i at saks be hand lings ti den  
i sa ken som er be skre vet var alt for lang  
og det be kla ger vi.

Til syns myn dig he te nes sam funns opp drag 
er å med vir ke til at hel se tje nes te ne dri ves  
på en for svar lig måte, og at svikt i tje nes te ne 
fo re byg ges, av dek kes og føl ges opp. Vi de re 
skal be folk nin gen ha til lit til hel se per so nell 
og hel se tje nes ten. Det e be tyr at pa si en ter 
må ha an led ning til å kla ge når de me ner  
at de ikke har fåt den be hand lin gen de har 
krav på. Sam ti dig må vi også iva re ta hel se
per so nells retsikkerhet.

Når fyl kes man nen mot ar en kla ge fra  
en pa si ent, skal de vur de re in for ma sjo nen 
som har inn kom met. Fyl kes man nen fore tar 
nær me re un der sø kel ser og sør ger for at 
sa ken opp ly ses best mu lig. Hel se per so nel let 
som er inn klagd har ret til å ut a le seg. De 
fles te til syns sa ker av slut es hos fyl kes man
nen. Al vor li ge sa ker skal over sen des til Sta

tens hel se til syn. Når Sta tens hel se til syn 
me ner at sa ken er godt nok ut re det, fat er  
vi ved tak. Hel se per so nel let har kla ge ad gang 
til Sta tens hel se per so nell nemnd.

For valt nin gen har et selv sten dig an svar 
for sa kens opp lys ning, så kalt ut red nings
plikt, og skal påse at sa ken er så godt opp lyst 
som nød ven dig før det tref es en av gjø rel se 
jf. for valt nings lo ven § 17. Den ne pro ses sen 
til si er en viss saks be hand lings tid.

Vår prak sis er at al vor li ge sa ker der hel se
per so nel let ri si ke rer sus pen sjon el ler tap  
av au to ri sa sjon skal pri ori te res. Vi de re skal 
sa ker der barn har dødd el ler fåt en al vor lig 
ska de pri ori te res. I mind re al vor li ge sa ker 
må man på reg ne noe leng re saks be hand
lings tid. Vi vur de rer fort lø pen de hvil ke 
sa ker som skal pri ori te res og hvil ke sa ker 
som må vente.

Det kan være uli ke grun ner til at al vor li ge 
sa ker li ke vel tar lang tid å be hand le. Både 
for pa si en ten som kla ger og for hel se per 
sonel let som er in vol vert, er det selv sagt 
øns ke lig at sa ken blir be hand let så fort som 
 mu lig. I inn leg get be skri ves det at sel ve den 
fag li ge vur de rin gen i sa ken, når den først 
kom, var so lid og grun dig. Vi ser li ke vel at vi 
har et for bed rings po ten si al når det gjel der 
rask og ef ek tiv saks be hand ling.

LIS BETH HOM LONG
lisbeth.homlong@hotmail.com
er se ni or råd gi ver i Sta tens hel se til syn.

JAN FRED RIK ANDRESEN

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

LIT TE RA TUR
1 Ano nym. Kla ger fra pa si en ter må hånd te res bedre. 

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/ 
tidsskr.19.0356.

«Til syns myn dig he te nes sam
funns opp drag er å med vir ke 
til at hel se tje nes te ne dri ves  
på en for svar lig måte, og at 
svikt i tje nes te ne fo re byg ges, 
av dek kes og føl ges opp»

Tabell 2

Variabel
Ustandardisert β 
(95 % KI)

Alder (år) 0,13 (-0,29 – 0,551)

Kjønn  
(mann vs. kvinne) 8,81 (-0,271 – 17,88)

Sykmeldings-
prosenten  
ved studiestart 0,32 (0,153 – 0,494)

Endring i RMDQ-
skår (0 – 12 uker) 3,25 (2,31 – 4,20)
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Re flek sjons grup pe for fers ke le ger

Unge le ger set es raskt i kre ven de 
mel lom men nes ke li ge si tua sjo
ner, uten at de er sær lig godt tre
net i å for hol de seg til sine egne 
fø lel ser i mø tet med pa si en te ne. 
Re flek sjons grup per kan være et 
fo rum for er kjen nel se og hånd
te ring av egne fø lel ses mes si ge 
re ak sjo ner.

Fø lel ses mes si ge re ak sjo ner opp står i alle 
mø ter mel lom lege og pa si ent, selv om sam
men hen gen ofte kan være uklar (1). Pa si en
tens tid li ge re re la sjo nel le er fa rin ger vil pre ge 
må ten han el ler hun ut ryk ker seg på, som 
en over fø ring (2). Le gen vil på sin side bli 
fø lel ses mes sig på vir ket av pa si en tens form 
gjen nom mot over fø ring (3). Slik kan le gen  
få unik kjenn skap til pa si en tens re la sjo nel le 
re per to ar og inn syn i hvor dan pa si en ten 
opp le ver for hol det til and re. Ofte re sul te rer 
det e i en sterk trang til å gjø re noe.

Sam ti dig er det klart at le gen også mø ter 
pa si en ten med sin egen re la sjo nel le ba ga sje. 
Det er nød ven dig at le gen re flek te rer over 
det e før til tak iverk set es. El lers øker ri si
koen for uhen sikts mes si ge hand lin ger.

Li ke vel opp ford res ikke da gens le ger til  
å re gist re re egne fø lel ses mes si ge re ak sjo ner 
i mø tet med pa si en te ne. Ten den sen går 
hel ler i mot sat ret ning: Både un der sø kel se 
og be hand ling skal bygge på an tat ob jek tivt 
grunn lag gjen nom ut fyl ling av skje ma og 
sjekk lis ter. Re sul ta tet kan let bli at sub jek
tive re ak sjo ner ikke blir er kjent, men tvert 
imot ig no rert. De fø lel ses mes si ge re ak sjo
nene i mø tet er der, men de blir ikke lyt et 
til. På den ne må ten kan vik tig in for ma sjon 
om pa si en ten gå tapt, sam ti dig som le gen 
går glipp av mu lig he ten til å re flek te re over 
sine egne re ak sjo ner.

Hen sik ten med re flek sjons grup pen er å gi 
del ta ger ne et trygt, kol le gi alt fo rum hvor de 
kan set e ord på opp le vel sen av mø tet med 
pa si en te ne, og der nest ten ke høyt sam men 

om dia gnos tisk for stå el se og be hand lings
mes si ge til tak.

Hvor dan leg ge til ret e for åpen  
re flek sjon?
Fle re har ment at den ne ty pen re flek sjon 
best kan ut vik les i grup per. Balint (4) fant at 
det kun ne være nyt ig for le ger å dele sine 
re ak sjo ner med kol le g er når de sto i van ske
li ge be hand lings for løp. Andersen (5) ar bei
det med «re flek te ren de team». Han fant at 
re flek sjon over fast lås te kli nis ke si tua sjo ner 
kun ne gi nye mu lig he ter for for stå el se både 
for pa si en ter og le ger. Norman og Sa lo mons
son (6) ut vik let «tankevevmodellen», som gir 
kon kre te råd om hvor dan en grup pe kan 
or ga ni se res for å be ford re åpen re flek sjon. 
In spi rert av dis se er fa rin ge ne har vi på 
Akut psy kiat risk av de ling ved Akershus 
uni ver si tets sy ke hus etab lert en ukent lig 
re flek sjons grup pe for LIS1le ger (tid li ge re 
tur nus kan di da ter).

Ut gangs punk tet for re flek sjon er at en  
av del ta ger ne for tel ler om sin opp le vel se  
av et møte med en pa si ent. Det leg ges vekt 
på å rap por te re om «ma ge fø lel sen» og den 
sub jek ti ve for nem mel sen i mø tet – det som 
har gjort inn trykk på le gen.

De øv ri ge del ta ger ne re flek te rer så om
kring det som er pre sen tert, ved å «ten ke 
høyt sam men», mens den som har inn le det, 
hø rer på. Det kan ofte være kre ven de for 
le der av grup pen å stoppe spørs mål til den 
som har inn le det. Le ger har en ten dens til  
å stil le spørs mål og er van lig vis ikke vant  
til å ut ryk ke egne fø lel ser og as so sia sjo ner  
i kli nis ke drøf tel ser. Er fa rin gen er li ke vel at 
del ta ger ne raskt opp fat er ver di en av å dele 
egne re flek sjo ner.

Den som i ut gangs punk tet for tal te om sin 
opp le vel se av mø tet med en pa si ent, får 

an led ning til å kom men te re til slut. Hen sik
ten med det e er at ved kom men de skal ha 
mu lig het til å set e ord på tan ker som har 
duk ket opp un der re flek sjo nen der som 
ved kom men de øns ker det. Hen sik ten er 
ikke å gi noen fa sit.

Er fa rin ger med re flek sjons grup pe  
for LIS1-le ger
Del ta gel se i en re flek sjons grup pe gir god 
mu lig het for å dele emo sjo nel le er fa rin ger 
åpent og ær lig. En vik tig for ut set ning er at 
grup pen opp le ves trygg, kol le gi al og em pa
tisk. I star ten av kar rie ren kan det e være 
sær lig ver di fullt, for di ny ut dan ne de le ger 
ofte fø ler seg usik re.

Trygg het i grup pen opp ret hol des ved at 
den som har for talt om sit møte med en 
pa si ent, skjer mes mot yt er li ge re spørs mål 
og kri tikk. Del ta ger ne står frit til å ten ke 
høyt sam men ut fra det de har hørt, men 
den som har pre sen tert, skal ikke be hø ve  
å «sva re for seg».

I stu die ti den har del ta ger ne ofte lært at 
egne fø lel ser må sten ges av, slik at le gen kan 
ta ras ke og rik ti ge be slut nin ger på kor test 
mu lig tid. En van lig er fa ring i grup pen er  
at del ta ger ne fø ler seg mind re tyn get av 
ar beids pres set og bedre ut rus tet til å kla re 
job ben når de for står at de ikke er ale ne om 
å kjen ne på hvor van ske lig det e kan være. 
Det blir let e re å opp tre hen sikts mes sig  
i mø tet med pa si en te ne når le gen opp le ver 
at egne fø lel ses mes si ge re ak sjo ner er for ståe
li ge og gjen kjen ne li ge i en kol le gi al grup pe.

Det er også man ge eks emp ler på at re flek
sjo ne ne re sul te rer i bed ret for stå el se både av 
pa si en tens van ske lig he ter og av le gens. Det 
som i før s te om gang kjen nes som en svikt 
hos le gen, kan ved et er tan ke like gjer ne 
be skri ve pa si en tens for tvi lel se og mak tes
løshet.

Våre er fa rin ger vi ser at det kan være nyt ig 
for LIS1le ger å del ta i en re flek sjons grup pe 
un der tje nes ten ved en akut psy kiat risk 
av de ling. Høyst sann syn lig gjel der det e 
også for mer er far ne le ger.

Mot at 28.8.2019, før s te re vi sjon inn sendt 14.9.2019,  
god kjent 18.9.2019.

«Del ta ger ne fø ler seg mind re 
tyn get av ar beids pres set når 
de for står at de ikke er ale ne 
om å kjen ne på hvor van ske lig 
det te kan være»
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er psy kia ter og psy ko ana ly ti ker, av ta le spe sia list 
i Oslo og psy ko te ra pi vei le der (psy ko dy na misk 
psy ko te ra pi) ved Di vi sjon psy kisk hel se, Akershus 
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.

LJU BI CA GLUMAC
er psy kia ter og psy ko te ra peut og me di sinsk fag lig 
an svar lig over le ge ved Akut psy kiat risk av de ling, 
Akershus 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.
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ANNONSE

Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»
Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum (muskarinreseptorantagonist). ATC-nr.: R03A L06
INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 µg/2,5 µg i Respimat gjenbruksinhalator: Hver levert dose 
inneh.: Tiotropiumbromidmonohydrat tilsv. tiotropium 2,5 μg, olodaterolhydroklorid tilsv. olodaterol 
2,5 μg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, saltsyre, vann.Indikasjoner: Bronkodilaterende vedlike-
holdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Doser-
ing: Voksne inkl. eldre: 2 inhalasjoner 1 gang pr. døgn, til samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør 
ikke overskrides. Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Administrering: Kun til inhalas-
jon. Inhaleres vha. Respimat gjenbruksinhalator. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstof-
fene, atropin eller dets derivater, f.eks. ipratropium eller oksitropium. Forsiktighetsregler: Astma: Bør 
ikke brukes ved astma, da effekt og sikkerhet ved astma ikke er undersøkt. Akutt bronkospasme: Ikke 
indisert for behandling av akutt bronkospasme, dvs. som akuttbehandling. Paradoksal bronkospasme: 
Legemidler som inhaleres kan gi paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Behandlingen 
må da avbrytes umiddelbart og erstattes med alternativ behandling. Systemiske effekter: Brukes med 
forsiktighet ved trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Pasienten bør 
advares mot å få sprayen i øynene. Dette kan utløse eller forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter 
eller ubehag, forbigående tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge av økt 
blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i kornea. Ved symptomer på trangvinkelglaukom skal behandlin-
gen avbrytes og lege kontaktes umiddelbart. Munntørrhet, som er sett ved antikolinerg behandling, 
kan over lengre tid gi karies. Nedsatt nyrefunksjon: Plasmakonsentrasjonen øker ved nedsatt nyrefunks-
jon. Skal derfor kun brukes ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≤50 ml/minutt) hvis for-
ventet nytte oppveier potensiell risiko. Kardiovaskulære effekter: Brukes med forsiktighet ved nylig 
hjerteinfarkt, ustabil eller livstruende hjertearytmi, paroksysmal takykardi eller nylig sykehusinnleg-
gelse med hjertesvikt, pga. begrenset erfaring. Kan gi klinisk signifikant kardiovaskulær effekt hos 
enkelte, målt som økning i hjertefrekvens, blodtrykk og/eller symptomer. Seponering bør vurderes 
dersom dette oppstår. Langtidsvirkende β2-agonister bør brukes med forsiktighet ved kardiovaskulære 
lidelser, spesielt iskemisk hjertesykdom, alvorlig dekompensert hjertesvikt, hjertearytmier, hypertrofisk 
obstruktiv kardiomyopati, hypertensjon og aneurisme, ved krampe lidelser eller tyreotoksikose, kjent 
eller mistenkt forlengelse av QT-intervallet, og hos pasienter som er uvanlig følsomme overfor sympa-
tomimetiske aminer. Hypokalemi: β2-agonister kan føre til hypokalemi, som er en potensiell risikofaktor 
for utvikling av kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvorlig kols kan dette forsterkes av hypoksi og sam-
tidig behandling som øker faren for hjertearytmi. Hyperglykemi: Inhalasjon av høye doser kan gi økt 
glukosenivå i plasma. Anestesi: Forsiktighet bør utvises ved planlagte operasjoner der det skal brukes 
halogenert hydrokarbon som anestesi, da det er økt risiko for kardielle bivirkninger av betaagonistiske 
bronkodilatatorer. Preparatet skal ikke brukes sammen med andre lang tids virkende β2-agonister. 
Hypersensitivitet: Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalasjon. Hjelpestoffer: 
Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi tungpustethet og pusteproblemer, spesielt hos ast-
mapasienter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet eller tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil 
eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk inter-
aksjonsanalyse. Samtidig bruk av tiotropiumbromid og andre antikolinergika er ikke undersøkt og 
anbefales derfor ikke. Samtidig bruk av andre adrenerge preparater (alene eller i kombinasjon) kan 
forsterke bivirkningene av preparatet. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller 
ikke-kaliumsparende diuretika kan forsterke enhver hypokalemisk effekt av olodaterol. Betablokkere 
kan svekke eller blokkere effekten av olodaterol. Kardioselektive betablokkere kan vurderes, men bør 
gis med forsiktighet. Effekten av olodaterol på det kardiovaskulære systemet kan forsterkes av 
MAO-hemmere, TCA eller andre legemidler som kan forlenge QTC-intervallet. Samtidig bruk av keto-
konazol, en potent P-gp- og CYP3A4-hemmer, øker systemisk eksponering av olodaterol med ca. 70%. 
Ingen dosejustering er nødvendig. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Det 
anbefales å unngå bruk under graviditet. Amming: Ukjent om tiotropium eller olodaterol går over i 
morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på 

nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastroin-
testinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi. Luftveier: Dysfoni, hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Forstoppelse, gingivitt, kvalme, orofaryn-
geal candidiasis, stomatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner, supraventrikulær takykardi, hyper-
tensjon. Hud: Angioødem, urticaria, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Epis-
takse, laryngitt, faryngitt, bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, artralgi, hevelse i 
ledd. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/urinveier: Urinretensjon, urinveisinfeksjon, dysuri. Øye: Tåkesyn. 
Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, paralytisk ileus, karies, dysfagi, gastroøsofa-
geal reflukssykdom, glossitt. Hud: Tørr hud, hudinfeksjon og hudsår. Immunsystemet: Anafylaktisk 
reaksjon. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier: Sinusitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øye: Glau-
kom, økt intraokulært trykk. Økt antikolinerg effekt kan forekomme med økende alder. Bivirkninger 
relatert til langtidsvirkende β2-agonister: Arytmi, myokardial iskemi, angina pectoris, hypotensjon, 
tremor, nervøsitet, muskelkramper, tretthet, sykdomsfølelse (malaise), hypokalemi, hyperglykemi og 
metabolsk acidose. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høye doser tiotropiumbromid kan gi 
antikolinerge tegn og symptomer. Overdose av olodaterol kan gi forsterkning av bivirkninger typiske 
for β2-agonister. Behandling: Støttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges på sykehus. 
Kardioselektive betablokkere kan vurderes med ytterste forsiktighet. Se Giftinformasjonens anbefalin-
ger for tiotropiumbromid R03B B04 og olodaterol R03A C19 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: 
Virkningsmekanisme: Kombinasjonen gir additiv bronkodilatasjon pga. ulike virkningsmekanismer. 
Tiotropiumbromid bindes til muskarine reseptorer. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og reversi-
bel antagonisme til M3-reseptorene, som hemmer de kolinerge effektene av acetylkolin (bronkokon-
striksjon) og fører til relaksering av bronkienes glatte muskulatur. Effekten er doseavhengig og varer i 
>24 timer. Olodaterol aktiverer β2-reseptorer, noe som fører til forhøyet nivå av cAMP, som induserer 
bronkieutvidelse ved å re¬laksere glatt muskulatur i luftveiene. Absorpsjon: Tiotropium: Ca. 33% av 
inhalert dose når syste¬misk sirkulasjon. Cmax nås etter 5-7 minutter. Olodaterol: Cmax nås innen 10-20 
minutter. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 30%. Proteinbinding: Tiotropium: 72%, olodaterol: Ca. 60%. 
Fordeling: Vd for tiotropium er 32 liter/kg og for olodaterol 1110 liter. Halveringstid: Effektiv t1/2 for 
tiotropium etter inhalasjon er 27-45 timer hos kolspasienter. Total clearance: 880 ml/minutt. Olo-
daterol plasmakonsentrasjon etter inhalasjon har en multifasisk nedgang, med en terminal t1/2 på ca. 
45 timer. Total clearance: 872 ml/minutt. Metabolisme: Tiotropium metaboliseres i liten grad. Esteren av 
tiotropiumbromid gjennomgår ikke-enzymatisk spalting til inaktive metabolitter. Olodaterol metabo-
liseres hovedsakelig ved direkte glukuronidering og O-demetylering, etterfulgt av konjugering. Utskil-
lelse: Tiotropium: Ca. 20% via urin, resten via feces. Olodaterol: Det meste i feces. 5-7% utskilles uforan-
dret i urin hos friske. Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet etter 
anbrudd: 3 måneder. Respimat gjenbruksinhalator skal kastes etter 1 års bruk. Anbefalt bruk: 6 
patroner pr. inhalator. Pakninger og priser: 60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator) 561745, 
kr 498,00. 3 x 60 doser (3 patroner + Respimat gjenbruksinhalator) 579491, kr 1 421,50. 3 x 60 doser (3 
patroner) 490823, kr 1 421,50. Refusjon: Refusjon ytes til pasienter med moderat til alvorlig kols med 
en FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi. Se R03A L06_1 side. d. i Refusjonslisten.

Sist endret: 06.03.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 22.02.2019
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Referanse:  
1. http://reseptregisteret.no/Prevalens.aspx  
(Samlet antall brukere av Spiriva, Striverdi 
 og Spiolto Respimat i Norge i 2017) 
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Vedlikeholdsbehanding av KOLS

Samme effekt — mindre avfall1

FØR NÅ

Fra 12 til 2 inhalatorer per pasient i året

SIKKERHETSINFORMASJON: Hyppigste bivirkning 
er munntørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes 
med forsiktighet ved kardiovaskulære lidelser. Som 
andre beta2-adrenerge agonister, kan olodaterol 

gi økning i hjertefrekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang 
daglig. Les alltid fullstendig preparatomtale før 
forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.

Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
E-post: MedInfo.no@boehringer-ingelheim.com 1. SPC 22.02.2019
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Pa si en ter med emo sjo nelt usta bil  
per son lig hets for styr rel se tren ger til pas set 
akutt be hand ling
Det har vært mye pes si mis me knyt et til be hand lings po ten si a let ved emo 
sjonelt usta bil per son lig hets for styr rel se, men det er nå øken de evi dens for  
at til pas set be hand ling har god ef ekt.

Pa si en ter med emo sjo nelt usta bil 
per son lig hets for styr rel se opp fat es 
gjer ne som utakk nem li ge og van ske
li ge å be hand le. Stig ma knyt et til 

per son lig hets for styr rel ser ge ne relt er vel
kjent, og det hev des at men nes ker med slike 
dia gno ser er den mest stig ma ti ser te grup
pen med psy kisk li del se (1).

En del pa si en ter som inn leg gen de lege 
vur de rer som akut sui ci da le, blir nek tet 
inn leg gel se i psy kia trisk av de ling el ler skre
vet raskt ut. Som om talt i en an nen ar tik kel  
i det e num me ret av Tids skrif tet me ner vi  
at en slik prak sis ut ryk ker en uny an sert 
hold ning og mang len de in di vi du ell vur de
ring (2).

Er fa rin ger fra bru ker grup pen ved Na sjo
nal kom pe tan se tje nes te for per son lig hets
psy kia tri vi ser man ge eks emp ler på uhel 
dige ut sagn fra be hand le re i psy kisk hel se
vern, som at «sånne som deg har ikke godt 
av å være i akut av de lin gen» (3). Pa si en te ne 
kan bli møt med press om tid ligst mu lig 
ut skriv ning før man har tat stil ling til hva 
som kan være til hjelp for dem. Pa si en ter 
for tel ler også at hold nin gen fra per so na let 
for and ret seg ra di kalt hvis dia gno sen ble 
end ret til f.eks. bi po lar li del se el ler kom
pleks post rau ma tisk stress li del se (3). Da  
ble de lyt et til og fikk hjelp til kri sen som  
de selv ikke mest ret. Til sva ren de er fa rin ger 
fin nes også fra so ma tis ke av de lin ger, der 
pa si en ter er blit inn lagt et er al vor lig selv
mords for søk kort tid et er ut skriv ning fra 
psy kia trisk av de ling.

Man ge som blir inn lagt i so ma tis ke av de
lin ger et er selv mords for søk, får bli en dag 
el ler to et er at den so ma tis ke be hand lin gen 
er av slut et, for å få sta bi li sert seg psy kisk  
før de rei ser hjem. Det er ikke grunn lag for  
å mene at slik kort va rig iva re ta gel se frem
mer re gre sjon el ler med fø rer mer selv
mords at ferd. Det fram står der for nær mest 
ufor ståe lig for kol le g er i so ma tik ken at 
pa si en ter med et stort li del ses trykk ikke  
skal kun ne iva re tas i en psy kia trisk akut 
avde ling i en kri se si tua sjon. Po en get kan 
il lust re res med en pa ral lell fra so ma tisk 
me di sin: Pa si en ter med kols vil ikke nek tes 
inn leg gel se i me di sinsk av de ling der som de 

har en for ver ring av lun ge funk sjo nen med 
hen vis ning til at lun ge li del sen er kro nisk. 
Når selv mords fa ren er akut, må det iverk
set es til strek ke lig be skyt el se.

Ut ford rin ger i akutt av de lin ger
Sui ci da le kri ser el ler selv ska den de at ferd  
er van lig ved emo sjo nelt usta bil per son lig
hets for styr rel se og en vik tig år sak til at 
pa si en  tene inn leg ges i akut psy kiat ris ke 
av de lin ger. Per so na let er ofte engs te li ge for 
at pa si en ten skal gjø re al vor av pla ne ne om 
å ta sit eget liv. Det kan re sul te re i for søk  
på å kon trol le re pa si en tens at ferd og at  
man blir mind re opp merk som på å hjelpe 
pa si en ten med å tak le van ske li ge fø lel ser 
knyt et til den på gå en de kri sen.

Mø tet med pa si en te ne gjør noe med 
 be hand ler ne. Noen kan bli idea li sert,  
mens and re blir de va lu ert, og den ne veks 
lingen kan fore kom me over for den sam me 
be hand le ren. Det e kan føre til at man fø ler 
seg uret fer dig be hand let, mak tes løs og 
udu ge lig, el ler at man til leg ger pa si en te ne 
at de split er per so na let i gode og onde (4). 
Slike mot over fø rings re ak sjo ner fin nes i alle 
be hand lings re la sjo ner. Av vis ning av pa si en
ten er en van lig måte å slå til ba ke el ler 
 be skyt e seg selv på, og man kan ut ryk ke 
det e til sy ne la ten de ra sjo nelt gjen nom 
ut sagn som: «Den ne pa si en ten øde leg ger 
be hand lings mil jø et og kan der for ikke 
mot as på vår post» (4).

Pa si en te ne kan være ag gres si ve og ut age
ren de, og til stan den kan yt er li ge re kom pli
se res ved mis bruk av rus mid ler. Ikke minst 
kan si tua sjo nen være til spis set un der inn

leg gel ser. Ag gres siv at ferd er ri si ko fylt  
og kre ven de å hånd te re, og kan let opp 
fates som «plag somt», men det er vik tig  
å er kjen ne at slik at ferd er tegn på al vor lig 
svik ten de evne til selv re gu le ring.

Hva skal vi gjø re?
Pa si en te ne har ofte ster ke emo sjo nel le re ak
sjo ner, og selv ska ding kan være et for søk på 
å re gu le re fø lel ser (5). De res evne til å ten ke 
ba lan sert og flek si belt om mel lom men nes
ke li ge hen del ser er sterkt ned sat i stress
situa  sjo ner (men ta li se rings van s ker). Sår bar
het for av vis ning er også et sen tralt pro blem 
for man ge. Selv ska ding og selv mords for søk 
ut gjør alt så kjer ne symp to mer ved den ne 
til stan den og bør der for mø tes uten for døm
mel se og med en åpen hold ning pre get av 
klar het, ty de lig het og em pa ti (4). Hjelp til  
å iden ti fi se re pro ble ma tis ke re ak sjons møns
ter og sår bar het er også vik tig.

I de siste åre ne er fle re spe sia li ser te, po li
kli nis ke be hand lings til nær min ger an be falt. 
Dis se psy ko te ra peu tis ke be hand lings pro
gram me ne bør ha va rig het på minst et år, 
ha fo kus på de un der lig gen de pro ble me ne 
og om fat e be hand lings pla ner, kri se pla ner, 
psy ko pe da go gis ke til tak og struk tu rert, 
mål ret et og til pas set psy ko te ra pi. Dia lek tisk 
at ferds te ra pi (di a lec ti cal behavior ther a py, 
DBT), men ta li se rings ba sert te ra pi (mentali-
zation-based treat ment, MBT), skje ma fo ku
sert te ra pi (sche ma-focused ther a py, SFT) og 
STEPPS/STAIR WAY er spe sia li ser te til nær min
ger som er etab lert i Norge. Dis se be hand lin
ge ne har do ku men tert ef ekt med mind re 
selv ska ding, fær re inn leg gel ser og re duk
sjon av ge ne rell psy ko pa to lo gi (6–9).

Man har de se ne re åre ne også hat opp
merk som het ret et mot å de fi ne re hvil ken 
plass kort va ri ge fri vil li ge døgn inn leg gel ser 
kan ha i kri se si tua sjo ner (10, 11). Kri se opp
hold kan være en del av en struk tu rert 
 be hand lings plan hvor pa si en te ne er med  
på plan leg gings pro ses sen. Va rig he ten på 
opp hol det er få da ger. Det fin nes in ter es 
sante nors ke ini tia ti ver til akut psy kiat risk 
be hand ling for den ne pa si ent grup pen, bl.a. 
i Lev an ger og Nams os (12, 13). I Lev an ger får 
pa si en te ne kor te plan lag te inn leg gel ser over 
et til to år, og i en ukon trol lert stu die re du
ser te det e selv ska ding og akut inn leg gel ser 
(12). Opp leg get i Nams os be står av fire trinn 
og in ne bæ rer at der som til ta ke ne uten for 
psy kia trisk av de ling i de før s te tre trin ne ne 
ikke har ført fram, kan man til by pa si en ten 
et kort kri se opp hold der man sam men med 

«Det fram står nær mest  
ufor ståe lig for kol le g er  
i so ma tik ken at pa si en ter  
med et stort li del ses trykk  
ikke skal kun ne iva re tas i en 
psy kia trisk akutt av de ling  
i en kri se si tua sjon»
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li vet og få fø lel se av trygg het og kon troll. 
Ne ga ti ve er fa rin ger ble til skre vet man gel på 
kon takt, ne ga ti ve hold nin ger og man gel på 
kunn skap hos per so na let, tvangs inn leg gel se 
og dår lig for be re del se av ut skriv nin gen (16).

Inn leg gel se i akut av de ling kan bru kes 
som en del av be hand lings opp leg get, men 
det for ut set er at be hand le re i akut av de ling 
og po li kli nikk er eni ge om hvor dan pa si en
te ne skal be hand les (17). Det an be fa les  
å av ta le en klar mål set ing for opp hol det 
med pa si en ten – in klu dert hvor len ge det 
skal vare – og å skrive ut til vel de fi nert opp
føl ging (4). Ar bei det i av de lin gen skal skje 
un der ty de li ge, for ut sig ba re ram mer, med 
kla re gren ser og med god struk tur og or den 
(4). Per so na let må få opp da tert kunn skap 
om emo sjo nelt usta bil per son lig hets for styr
rel se slik at de kan møte pa si en te ne med 
re spekt, in ter es se og for stå el se. Gjen nom 
vei led ning kan de læ res opp til å bli klar 

Se også kro nikk side 1445
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

pa si en ten la ger et mål for opp hol det. Som 
ho ved re gel er opp hol det av tre da gers va rig
het, for trinns vis uten bruk av re strik ti ve 
til tak som skjer ming etc., og un der opp hol
det vil man ar bei de ak tivt med å ut ar bei de 
el ler til pas se en kri se plan. Det gjø res in gen 
end rin ger av etab lert po li kli nisk be hand
lings opp legg (13). De fles te me ner at ut ar bei
del se av kri se pla ner og plan lag te kri se opp
hold kan re du se re be ho vet for akut inn leg
gel ser selv om do ku men ta sjo nen kan være 
man gel full (14).

Bedre stra te gi er
En nyt ig stra te gi er å bygge opp al ter na ti ve 
til bud rundt pa si en te ne, slik at be ho vet  
for akut inn leg gel ser i døgn av de ling blir 
mind re. En trygg, for ut sig bar og til gjen ge lig 
opp føl ging er vik tig.

Ofte er be hand lin gen som til bys i en 
døgn av de ling util freds stil len de, og man ge 

pa si en ter for tel ler om li ten nyt e av inn leg
gel sen. Det er en ri si ko for at pa si en te ne 
bare blir «opp be vart» i av de lin gen. Det er 
imid ler tid mu lig å end re på det e, bl.a. ved  
å gjø re det klart hvil ke pro blem stil lin ger 

man skal ar bei de med un der opp hol det.  
En nøk kel fak tor er per so na lets kom pe tan se 
(15). En over sikts ar tik kel over kva li ta ti ve 
stu di er vis te at pa si en te ne opp lev de det 
po si tivt å bli lyt et til, få snakke med per so
na le og med pa si en ter, få en pau se fra dag lig

Il lust ra sjon: Miss Boo / Ben te Jør gen sen

«Selv ska ding og selv mords
for søk bør mø tes uten for
døm mel se og med en åpen 
hold ning pre get av klar het, 
ty de lig het og em pa ti»
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lin gen av per son lig hets for styr rel sen bør 
være for ank ret po li kli nisk, og akut opp hol
det bør ha som mål å hjelpe pa si en ten til  
å gjen vin ne egen emo sjons re gu le ring og 
evne til å ten ke mer flek si belt om seg selv  
og for hol det til and re (men ta li se re) (5).  
Man må prø ve å opp ret hol de kon tak ten 
med an svar lig po li kli nisk be hand ler mens 
pa si en ten er inn lagt.

Mot at 1.8.2019, god kjent 23.8.2019.

døgn inn leg gel se med et psy ko dy na misk 
pro gram for pa si en ter med emo sjo nelt 
usta bil per son lig hets for styr rel se i akut 
sui ci dal kri se ga be ty de lig på føl gen de 
 re duk sjon av re inn leg gel ser in nen tre 
 må ne ders opp føl ging (19). Den ne pos ten på 
et van lig sy ke hus had de åte plas ser og er  
et eks em pel på at man kan skred der sy døgn
opp hol de ne for den ne pa si ent grup pen.

Opp merk som he ten bør ret es mot de 
mel lom men nes ke li ge om sten dig he te ne 
som ut løs te kri sen og pa si en tens fø lel ser og 
tan ker om dis se. Den sy ste ma tis ke be hand

over egne re ak sjo ner og ikke spille dem  
ut over for pa si en te ne.

Symp to me ne ved emo sjo nelt usta bil 
per son lig hets for styr rel se av tar van lig vis  
noe over tid. Det e gjel der sær lig dra ma  
tis ke trekk som selv ska ding og selv mords
for søk (18). Der som pa si en te ne vi ser al vor lig 
selv ska ding el ler er akut sui ci da le, er det 
vik tig å hjelpe til med å over le ve kri sen (4).  
Å mot a pa si en ten i kri se si tua sjo ner, men 
sam ti dig be gren se opp hol de nes va rig het 
uten av vis ning, blir en ba lan se kunst.

En stu die fra Sveits har vist at fem da gers 
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Sui ci da le pa si en ter  
med per son lig hets for styr rel se

En del pa si en ter som inn leg gen de lege vur de rer som akutt sui ci da le, blir 
nek tet inn leg gel se i psy kia trisk av de ling el ler skre vet ut ett er kort tid. 
 Begrun nel sen er gjer ne at mott a gen de lege me ner pa si en ten er «kro nisk 
 suici dal» og vil bli dår li ge re av inn leg gel se.

Pa si en ter som om ta les som «kro nisk 
sui ci da le», har ofte dia gno sen emo
sjo nelt usta bil per son lig hets for styr
rel se (1). Det e er den enes te dia gno

sen hvor selv ska ding og selv mords at ferd  
er dia gnos tis ke kri te ri er. Pa si en ter med 
den ne dia gno sen har grunn leg gen de van s
ker med å re gu le re fø lel ser og im pul ser og 
med å dan ne og opp ret hol de til lits ful le 
re la sjo ner. Re ak sjons må te ne kan være brå, 
in ten se og uny an ser te, og kan in ne bæ re 
dras tisk at ferd, kon flik ter og mis for stå el ser. 
Vi me ner imid ler tid at be teg nel sen «kro nisk 
sui ci dal» ikke bør bru kes, for di ut ryk ket 
ikke skil ler mel lom tan ker og pla ner på den 
ene si den og ri si ko fylt for be re del se og selv
mords for søk på den and re (1).

Re ell selv mords fa re
I en svensk un der sø kel se av pa si en ter med 
per son lig hets for styr rel se som had de vært 
inn lagt i psy kia tris ke av de lin ger i pe ri oden 
1987 – 2013, had de 5 % av kvin ne ne og 7 % av 
men ne ne tat li vet sit i lø pet av en tolvårs
periode (2, 3). Ri si ko en var høy est i grup pen 
av per son lig hets for styr rel ser som om fat et 
den emo sjo nelt usta bi le ty pen. Sam let reg
ner man med at minst 75 % av pa si en ter med 
emo sjo nelt usta bil per son lig hets for styr rel se 
har for søkt å ta li vet sit, og at om trent 10 % 
dør i selv mord (4).

Sy ke hus be hand ling?
Inn leg gel se av dis se pa si en te ne i psy kia trisk 
av de ling har vært om dis ku tert (5, 6). Iføl ge 
na sjo na le ret nings lin jer for fore byg ging av 
selv mord i psy kisk hel se vern er inn leg gel se 
lite hen sikts mes sig for den ne pa si ent grup
pen ved «akut selv mords ri si ko», men kan 
li ke vel være på tren gen de i en «akut selv
mords kri se» (7). Det er uklart hva som skul le 
være for skjel len på akut «selv mords ri si ko» 
og «selv mords kri se».

Noen av pa si en te ne har svært al vor lig 
selv ska ding el ler har gjort selv mords for søk. 

En po ten si elt livs tru en de akut si tua sjon 
pre get av men tal uba lan se og høy selv
mords ri si ko kan med fø re akut psy kiat risk 
døgn inn leg gel se selv om det ikke an be fa les  
i ret nings lin je ne (7). I prak sis har en un der
grup pe hyp pi ge og noen gan ger også lang
va ri ge inn leg gel ser (8). Fle re for hold, bl.a. 
dia gnos tisk uklar het, opp styk ket be hand
lings kje de, in tens hjelpsøkeratferd, van ske 
lige ri si ko vur de rin ger og frykt for å gjø re 
feil, kan bi dra til inn leg gel se (8). I noen til fel
ler kan det skyl des mang len de po li kli nis ke 
el ler am bu lan te be hand lings til bud. Slike 
si tua sjo ner re pre sen te rer be ty de li ge ut ford
rin ger for både pa si en ter, på rø ren de og 
hel se ve se net.

Til tross for at pa si en ter med per son lig
hets for styr rel se kan ha om fat en de psy kis ke 
hel se pla ger og i pe ri oder kan tren ge sam
men sat e, ko or di ner te tje nes ter på tvers av 
hel se tje nes te ni vå ene, fin nes det ennå ikke 
na sjo na le ret nings lin jer i Norge for be hand
ling og opp føl ging av per son lig hets for styr
rel se (9). Det er evi dens for at mål ret et 
psy ko te ra peu tisk be hand ling og tid lig 
 be hand ling gir be ty de lig re duk sjon av selv
mords for søk, selv ska ding og sy ke hus inn leg
gel ser (10).

Pa si ent for løp
Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus er det laget et 
pa si ent for løp for per son lig hets for styr rel ser 
fra hjem via hel se tje nes ten og hjem igjen 
(11). I en an nen ar tik kel i det e num me ret  

av Tids skrif tet skri ver vi om akut be hand
ling av den ne pa si ent grup pen (10). Ved 
sui ci dal at ferd skal man først og fremst  
sik re at pa si en ten over le ver, der et er sør ge 
for å etab le re el ler sik re vi de re be hand lings
kon takt.

Er inn leg gel se nød ven dig i en kri se si tua
sjon, bør den helst være fri vil lig. Kri ser som 
kan gjø re inn leg gel se nød ven dig, er gjer ne 
pre get av psy ko se symp to mer, al vor lig selv
ska ding og akut selv mords fa re, ikke minst 
et er selv mords for søk. Ved gjen tat, lang 
varig og al vor lig selv ska ding og sui ci da li tet 
bør pa si en ten ikke leg ges inn i døgn av de
ling «for di det grunn leg gen de prin sipp  
i be hand lin gen er at pa si en ten opp munt res 
til å sty re og kon trol le re eget liv og har 
an svar for sin at ferd så langt hun/han er  
i stand til, selv om at fer den kan være 
 de struk tiv» (11). Det e for ut set er imid ler tid 
at pa si en ten ikke er for usta bil og har en 
po li kli nisk be hand ler som har an svar og 
ram mer for å opp ret hol de be hand lings 
avta len som inn gås (11). Unn tak kan være  
for pa si en ter som ikke har et ade kvat po li 
klinisk  be hand lings opp legg. Da kan inn leg
gel sen bru kes til å få etab lert et slikt opp
legg med an svar lig be hand ler. Pa si en ten  
bør ikke skri ves ut før av ta ler er på plass. 
Plan lag te og re gel mes si ge inn leg gel ser kan 
være et al ter na tiv der hvor det er laget slike 
be hand lings for løp.

Sy ke re av inn leg gel se?
I en svensk un der sø kel se hvor man sam
men lik net mor ta li te ten hos pa si en ter med 
per son lig hets for styr rel se som had de vært 
inn lagt med pa si en ter som bare had de  
vært i po li kli nisk be hand ling, fant man noe 
høy ere fore komst av una tur lig død hos de 
inn lag te, men det var en be ty de lig økt mor
ta li tet også for de som bare had de fåt po li
kli nisk be hand ling. For kla rin gen er sann
syn lig vis at grup pen som var døgninnlagt, 
var sy ke re (se lek sjons skjev het), og man kan 
der for ikke kon klu de re med at døgn be hand
ling øker selv mords ri si ko en (2, 3).

En kel te me ner at døgn inn leg gel se kan 
øke ri si ko en for sui ci dal at ferd. Å fjer ne 
pa si en ter fra de van li ge kra ve ne som er 
for bun det med å mest re li vet, spe si elt det  
å hånd te re si tua sjo ner som fram kal ler ster
ke fø lel ser, vil kun ne med fø re at pa si en te ne 

«Det fin nes knapt stu di er som 
vi ser at pa si en ter som vir ke lig 
er akutt sui ci da le blir dår li ge re 
av å være inn lagt inn til si tua
sjo nen er sta bi li sert»
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rin gen blir selv sagt sik re re jo bedre man 
kjen ner pa si en ten og jo mer man har etab
lert en gjen si dig be hand lings al li an se. Når 
man der imot ikke kjen ner pa si en ten, kan 
inn leg gel se være nød ven dig for ikke å løpe 
for høy ri si ko (14). En pa si ent som ikke kjen
ner be hand ler ne, vil nok også som of test 
let e re opp le ve av vis ning enn en som er  
mer kjent med be hand ler ne og den fag li ge 
be grun nel sen for en even tu ell ut skriv ning.

Man skal hel ler ikke un der vur de re selv
mords in ten sjo nen hos en pa si ent som har 
tat en over do se for der et er å søke hjelp, 
for di den kan end res et er inn ta ket og un der 
me di ka ment el ler rus mid del på virk ning. 
Fø lel se ne kan være mer skif ten de, am bi va
len sen stør re og mest rings ev nen ned sat. 
Noen pa si en ter er sui ci da le når de er over lat 
til seg selv el ler le ver i en stres sen de si tua
sjon, men ikke i en trygg sy ke hus av de ling.

Kon klu sjon
Det er kre ven de å vur de re selv mords at ferd 
hos pa si en ter med usta bil per son lig hets for
styr rel se for di ytre for hold og ind re til stand 
kan skifte raskt. En del pa si en ter opp le ver 
av vis ning både po li kli nisk og i døgn av de
ling. Det e øker ri si ko en for selv de struk tiv 
at ferd.

Selv om na sjo na le ret nings lin jer for fore
byg ging av selv mord i psy kisk hel se vern 
an gir at dis se pa si en te ne ikke bør be hand les 
ved psy kia tris ke døgn av de lin ger, bør kli nisk 
prak sis ha rom for ny an ser. En ri me lig mål
set ing ved inn leg gel se er først og fremst  
å hjelpe pa si en ten gjen nom en akut selv
mords kri se, der nest å kart leg ge om pa si en
ten har et ade kvat po li kli nisk be hand lings
til bud og mo ti ve re for vi de re te ra peu tisk 
be hand ling. Akut inn leg gel sen blir da et 
ledd i et stør re be hand lings for løp.

Mot at 1.8.2019, god kjent 23.8.2019.

ikke sann syn lig at pa si en ter i kao tisk for tvi
lel se med over hen gen de fare for å ta li vet sit 
er i po si sjon til å lære bedre mest ring av li vet.

Hvis man me ner at pa si en ter med selv
mords fa re blir dår li ge re av et opp hold  
i psy kia trisk av de ling, bør man un der sø ke 
nær me re om det e fak tisk er til fel le og hva 
man gjør – alt så hvil ke fak to rer som er ska
de li ge for pa si en te ne.

Va rig he ten av opp hol det
Det er bred enig het om at lan ge opp hold 
over fle re uker ikke er in di sert. Inn leg gel 
sene bør være kor te, men li ke vel ikke for 
kor te. Man ge pa si en ter har blit inn lagt på 
kvel den el ler nat en og ut skre vet tid lig nes te 
dag. Da vil man nep pe ha klart å etab le re 
til strek ke lig hjelp uten for sy ke hu set el ler 
klart å hånd te re selv mords kri sen i til strek
ke lig grad.

Når man skal vur de re om en pa si ent  
skal inn leg ges el ler skri ves ut raskt, må  
man vur de re både symp to mer, dia gno se og 
den ak tu el le livs si tua sjo nen, in klu dert det 
so si a le net ver ket. Hvis pa si en ten mang ler 
net verk, er ri si ko en for selv de struk tiv at ferd 
stør re, og man bør da sør ge for at pa si en ten 
er mer sta bil før man skri ver ved kom men de 
ut enn hvis pa si en ten har et støt en de net
verk.

Vur de ring av selv mords fa re
Selv om pa si en ten har an svar også for 
 de struk ti ve hand lin ger, har man som kli 
niker både fag lig og ju ri disk an svar for  
å hind re selv mord og de al vor lig ste for mer 
for selv ska ding, spe si elt hos pa si en ter som 
fun ge rer dår lig psy kisk.

Å vur de re pa si en tens psy kis ke til stand og 
evne til å ta an svar kan være van ske lig i en 
kri se si tua sjon hvor pa si en ten er emo sjo nelt 
opp brakt, noe som vil gå ut over ev nen til  
å ten ke ra sjo nelt om egen si tua sjon. For stå
el se og be kref tel se av pa si en tens sub jek ti ve 
opp le vel se er all tid før s te skrit og en for ut
set ning for et sam ar beid for å kart leg ge 
si tua sjo nen, hva som har ut løst kri sen og 
om det er mu lig å finne al ter na ti ver til inn
leg gel se.

Det må være rom for skjønn i vur de rin gen 
av om det fore lig ger akut selv mords fa re, 
ikke minst for di det drei er seg om am bi va
len te fø lel ser som kan svin ge raskt. Vur de

Se også kro nikk side 1442
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

ikke læ rer å hånd te re fø lel se ne, og se kun
dært føre til en for sterk ning av sui ci dal 
at ferd (12). I en stu die av kvin ne li ge pa si en
ter med emo sjo nelt usta bil per son lig hets
for styr rel se som fikk po li kli nisk be hand ling, 
fant man at de som tid li ge re had de vært 
inn lagt, opp søk te psy kia trisk akutje nes te 
hyp pi ge re enn de som ikke had de vært 
inn lagt. De som opp søk te akutje nes te 
 un der be hand ling, var også de som had de 
flest selv mords for søk det før s te året et er 
be hand ling (12).

En år sak til at man ge ne relt har fra rå det 
inn leg gel ser for pa si en ter med usta bil per
son lig hets for styr rel se, er på stan der om at 
de selv et er kun få da gers opp hold i døgn
insti tu sjon kan få symp tom for ver ring el ler 
bli in vol vert i ne ga ti ve sam spill med per so
na le og med pa si en ter (8, 13). Man fryk ter en 
øk ning i selv mords trus ler, selv ska ding el ler 
selv mords at ferd som igjen kan med fø re 
for len get inn leg gel se el ler fram pro vo se re 
for tid lig ut skriv ning el ler and re ne ga ti ve 
re ak sjo ner fra sy ke hus per so na let (2, 3).

Vi er kri tis ke til dis se på stan de ne når det 
gjel der akut e selv mords kri ser. Det fin nes 
knapt stu di er som vi ser at pa si en ter som 
vir ke lig er akut sui ci da le blir dår li ge re av  
å være inn lagt inn til si tua sjo nen er sta bi li
sert. For de fles te pa si en ter med emo sjo nelt 
usta bil per son lig hets for styr rel se er den 
akut e selv mords fa ren kort va rig, selv om 
ri si ko en kan være be ty de lig for høy et på lang 
sikt. Hvis pa si en te ne har ak ti ve pla ner og 
ikke har kon troll over selv mords im pul se ne, 
er de i så stor nød og fare at be hand le re må 
iverk set e til tak for å for hind re selv mord. 
Det er bra hvis det e kan skje uten for døgn
in sti tu sjon, men i man ge til fel ler er inn leg
gel se nød ven dig inn til pa si en ten har gjen
vun net til strek ke lig kon troll.

En even tu ell inn leg gel se bør ha som mål
set ing å støt e lang sik tig på gå en de psy ko 
tera peu tisk be hand ling hvor det e er etab
lert, el ler å få etab lert et slikt til bud. Det er 

«Det må være rom for skjønn  
i vur de rin gen av om det fore
lig ger akutt selv mords fa re»

«Det er kre ven de å vur de re 
selv mords at ferd hos pa si en ter 
med usta bil per son lig hets for
styr rel se for di ytre for hold og 
ind re til stand kan skifte raskt»
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»        Antitrombotisk middel.           ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, 
hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 
ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer 
informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurder-ing av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger 
daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste 
planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig 
administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt lever-funksjon (Child Pugh A eller B). Ingen 
dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriter-ier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering 
ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. 
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter 
på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og 
VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebyg-ging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller 
serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasi-enter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke 
tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon)) gis 
før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 
5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at 
apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges 
med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart 
gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, 
nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdan-nelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter.Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban 
ikke krever rutinemessig monitorering av ek-sponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og 
akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav 
risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises 
mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og 
tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres 
midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punks-jon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk 
av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemo-stasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller 
spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling 
nødvendig. Før nevroaksial interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er 
ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en 
fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av 
apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, fenytoin, 
karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT 
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregas-jonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk 
med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. ASA. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel 
mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med 
alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: 
Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller 
metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. 
Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblød-ninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsyste-met: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsste-
det, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperito-neal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. 
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i 
luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller 
transfusjon av ferskfrosset plasma, bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør 
det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen. no.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio

PP-ELI-NOR-1228. 432NO1905290-01 AD-mail: 12.08.2019 



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»        Antitrombotisk middel.           ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, 
hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 
ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer 
informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurder-ing av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger 
daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste 
planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig 
administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt lever-funksjon (Child Pugh A eller B). Ingen 
dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriter-ier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering 
ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. 
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter 
på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og 
VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebyg-ging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller 
serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasi-enter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke 
tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon)) gis 
før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 
5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at 
apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges 
med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart 
gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, 
nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdan-nelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter.Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban 
ikke krever rutinemessig monitorering av ek-sponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og 
akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav 
risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises 
mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og 
tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres 
midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punks-jon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk 
av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemo-stasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller 
spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling 
nødvendig. Før nevroaksial interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er 
ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en 
fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av 
apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, fenytoin, 
karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT 
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregas-jonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk 
med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. ASA. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel 
mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med 
alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: 
Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller 
metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. 
Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblød-ninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsyste-met: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsste-
det, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperito-neal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. 
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i 
luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller 
transfusjon av ferskfrosset plasma, bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør 
det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen. no.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio

PP-ELI-NOR-1228. 432NO1905290-01 AD-mail: 12.08.2019 
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Tarm kreft screen ing, el ler ikke?

Et na sjo nalt screen ing pro gram for tarm kreft står på trap pe ne i Norge. Vi 
har pub li sert en ny ret nings lin je for tarm kreft screen ing ba sert på for de ler  
og ulem per ved de van lig ste screen ing me to de ne, og knyt et til in di vi du ell 
kreft ri si ko og ver di er og pre fe ran ser. Det er ri me lig både å takke ja og  
å takke nei til screen ing for tykk tarms kreft.

Re gje rin gen har be stemt at det skal 
inn fø res na sjo nal screen ing for tarm
kreft i Norge. De re gio na le hel se fo re
ta ke ne har fått an svar for å plan leg ge 

og inn fø re pro gram met. På sikt skal screen
ing til bys alle 55år in ger (1, 2). De van lig ste 
me to de ne for tarm kreft screen ing er tes ting 
for ok kult blod i av fø ring, sigmoidoskopi 
el ler ko lo sko pi. Av fø rings tes ter har tid li ge re 
blitt gjen nom ført med guaiacfar ging 
(gFOBT), men i de se ne re år er immunokje
misk test (FIT) mest brukt. Ran do mi ser te 
stu di er har vist at screen ing med én en kelt 
sigmoidoskopi re du se rer fore komst og død 
av tarm kreft, mens screen ing med gjen ta
gen de av fø rings test (gFOBT år lig el ler an net
hvert år) re du se rer tarm kreft død, uten å ha 
sær lig ef ekt på kreft fore komst (3). For de 
ny ere screen ing me to de ne immunokjemisk 
test og ko lo sko pi fin nes det fore lø pig ikke 
re sul ta ter fra ran do mi ser te stu di er.

I den nye ret nings lin jen sam men lig ner  
vi for de ler og ulem per for immunokjemisk 
test år lig, immunokjemisk test an net hvert 
år, sigmoidoskopi og ko lo sko pi, ba sert på 
mikrosimuleringsmodellering (4, 5). An be fa
lin ge ne er for fris ke per so ner mel lom 50 og 
79 år ba sert på den en kel tes ab so lutt e ri si ko 
for å ut vik le tarm kreft over 15 år.

Ret nings lin jen er en del av pro sjek tet 
«BMJ Ra pid Recommendations», le det av den 
nors ke stif tel sen MAGIC i part ner skap med 
British Med i cal Journal (BMJ), og er i tråd 

med stan dar der for tro ver di ge fag li ge ret
nings lin jer og GRA DE (Gra ding of Recom
mendations, As sess ment, De vel op ment and 
Evaluations) (6). Ret nings lin jen er den før s te 
for tarm kreft screen ing som vekt leg ger in di 
 vi du ell kreft ri si ko og kon se kvent bru ker 
ab so lutt e tall for for de ler og ulem per. Ret
nings lin jen vekt leg ger be folk nin gens an tatt e 
ver di er og pre fe ran ser for de uli ke screen
ing me to de ne.

For de ler og ulem per av screen ing
Es ti ma ter for ab so lutt e for de ler og ulem per 
for per so ner mel lom 50 og 79, per 1 000 
scree ne de per so ner, kom mer fra mik ro si mu
le ring (4). Slik mo del le ring mu lig gjør sam
men lik ning av po ten si el le ef ek ter på tvers 
av screen ing me to der, men til tro en til es ti
ma te ne er lav på grunn av an ta kel se ne som 
er nød ven di ge for ana ly se ne. Alle es ti ma ter 
er gitt for 15 års opp føl ging, for ut satt 100 % 
opp mø te til screen ing og even tu el le oppføl
gingskoloskopier.

For en gjen nom snitt lig norsk mann på  
55 år er 15års ri si ko for å få tarm kreft rundt 
3 %, og for å dø av tarm kreft rundt 1 % uten 
screen ing (7). Om han scree nes med immu
nokjemisk test (år lig el ler an net hvert år), 
el ler én en kelt sigmoidoskopi el ler ko lo sko
pi, kan ri si ko en for tarm kreft død re du se res 
fra rundt 1 % til rundt 0,5 % (fem til seks fær re 
til fel ler per 1 000) (4, 5). FITscreen ing har 
li ten ef ekt på fore komst av tarm kreft, men 
om han vel ger sigmoidoskopi el ler ko lo sko
pi screen ing kan ri si ko en re du se res fra rundt 
3 % til 2 % (åtte til ti fær re per 1 000). Kvin ner 
har la ve re ri si ko for tarm kreft enn menn. For 
en gjen nom snitt lig norsk kvin ne på 55 år er 
15års ri si ko for å få tarm kreft rundt 2 %, og 
0,5 % for å dø av tarm kreft (7). På grunn av 
la ve re syk doms ri si ko, er den ab so lutt e ge
vins ten av screen ing mind re for kvin ner.

Screen ing med immunokjemisk test el ler 
sigmoidoskopi vil føre til at 240 til 350 har 
minst én po si tiv screen ing test som kre ver 

opp føl ging med ko lo sko pi, og for alle screen
ing me to de ne vil rundt 100 per so ner tren ge 
ytt er li ge re oppfølgingskoloskopi (4, 5).

Av 1 000 per so ner som scree nes vil tre til 
fem per so ner tren ge vur de ring på sy ke hus 
på grunn av po ten si elt al vor li ge kom pli ka
sjo ner som f.eks. blød ning el ler per fo ra sjon 
av tar men (5).

An be fa lin ge ne
Ret nings lin je pa ne let vur der te ulem pe ne 
med screen ing, og der ett er hvor stor ab so
lutt re duk sjon i død el ler fore komst av tarm
kreft som er nød ven dig for at ma jo ri te ten av 
be folk nin gen vil øns ke screen ing. En sy ste
ma tisk litt e ra tur gjen nom gang av stu di er 
om ver di er og pre fe ran ser ga in gen svar på 
hvor en slik ters kel lig ger (5). Pa ne let ble 
ett er en grun dig pro sess (be skre vet i de talj 
på bmj.com) eni ge om at ma jo ri te ten av 
be folk nin gen ville øns ke screen ing med 
immunokjemisk test der som re duk sjo nen  
i død el ler fore komst av kreft var 5 el ler fle re 
per 1 000 scree ne de per so ner i en 15års 
pe ri ode, og med sigmoidoskopi el ler ko lo
sko pi der som re duk sjo nen var 10 el ler fle re. 
Ba sert på dis se tersk le ne for mu ler te ret
nings lin je pa ne let føl gen de an be fa lin ger:
• Der som ri si ko en for tarm kreft el ler død 

av tarm kreft er mind re enn 3 %, fore slår 
pa ne let in gen screen ing.

• Der som ri si ko en for tarm kreft el ler død 
av tarm kreft er 3 % el ler høy ere, fore slår 
pa ne let screen ing med en ten immuno
kjemisk test (år lig el ler an net hvert år), 
el ler med én sigmoidoskopi el ler én 
ko lo sko pi.

In di vi du ell ri si ko for å ut vik le tarm kreft kan 
be reg nes ved hjelp av en ri si ko kal ku la tor 
som er fritt til gjen ge lig (8).

Pa ne let kon klu der te med at det er stor 
va ria sjon i øns ket om screen ing og even tu
elt hvil ken screen ing me to de. Alle an be fa lin

«Ret nings lin jen er den før s te 
for tarm kreft screen ing som 
vekt leg ger in di vi du ell kreft
ri si ko og kon se kvent bru ker 
ab so lut te tall for for de ler  
og ulem per»

«Vi har nå en sjel den mu lig het 
til å få bedre kunn skap sam ti
dig som be folk nin gen til bys  
de til en hver tid beste tes te ne  
for tarm kreft screen ing»
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ing. Det ford rer at pro gram met inn fø res 
som en kon ti nu er lig sy ste ma tisk og ran do
mi sert ut prø ving av hva som er den beste 
tes ten (10, 11). Ba lan sen mel lom for de ler og 
ulem per ved tarm kreft screen ing er usik ker, 
og vil vek tes ulikt av uli ke per so ner (12).  
Det bør der for leg ges opp til at alle kan ta et 
in for mert valg. Selv ett er et in for mert valg, 
vil man ge takke nei til screen ing. Der for  
bør ikke opp mø te pro sen ten, dvs. an de len  
av be folk nin gen som mø ter til screen ing, 
bru kes som en kva li tets in di ka tor for pro
gram met.

Det nors ke pro gram met
De før s te in vi ta sjo ne ne til det nors ke screen
ing pro gram met skal sen des ut i lø pet av 
2020, med en grad vis im ple men te ring i hele 
lan det (1, 2). Stan dard screen ing me to de når 
pro gram met star ter er immunokjemisk test. 
Im ple men te rings pla nen for ven tes å bli 
fer dig i lø pet av høs ten 2019 (Øy vind Hol me, 
Kreft re gis te ret, per son lig med de lel se).

Det er fort satt man ge ube svar te spørs mål 
når det gjel der tarm kreft screen ing. Vi har 
nå en sjel den mu lig het til å få bedre kunn
skap sam ti dig som be folk nin gen til bys de til 
en hver tid beste tes te ne for tarm kreft screen

ge ne er for mu lert som for slag, og er sva ke 
an be fa lin ger i hen hold til GRA DE (9). Det 
be tyr at uav hen gig av ri si ko en for å ut vik le 
tarm kreft, me ner pa ne let at det er gode 
grun ner både for å takke ja og for å takke 
nei til screen ing. Val get bør være opp til den 
en kel te, gjer ne i sam råd med fast le ge el ler 
an net kva li fi sert hel se per so nell. Ret nings lin
jen gir til gang til samvalgsverktøy som kan 
be nytt es i sam ta ler med per so ner som vur
de rer screen ing (5, 10).

Pa ne let valg te å ikke pri ori te re mel lom de 
uli ke screen ing me to de ne for di es ti ma te ne 
for re duk sjon i tarm kreft død er nok så like.
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne >18 år med 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å 
bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett 
som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg 
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll. Dosering: Anbefalt 
startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 1 gang daglig, kan 
dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov for ytterligere glykemisk 
kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekretagog, kan 
reduk sjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen være nødvendig for 
å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon av volumdeplesjon anbe-
fales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten 
husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved 
lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt lever funksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurde-
ring av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. 
Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. 
Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyre-
funksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til dialysepasienter, pga. 
manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig pga. alder. Nyrefunk-
sjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. Begrenset erfaring hos 
eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang daglig om morgenen. Tas 
med eller uten mat. Ved svelgevansker kan tabletten deles eller knu-
ses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. Hypoten
sjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir ertu gliflo zin 
osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært volum. 
Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlings start, 
spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved diuretika-
behandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver 
og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart bør volumsta-
tus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for 
tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander som kan føre 
til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales nøye overvåk-
ning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, 
laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behand-
lingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. Diabetisk 
keto acidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av 
DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I noen tilfel-
ler er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier 
(<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt risiko for 
DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som kvalme, 
oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, 
uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. 
Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnosti-
sert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstan-
den er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens anamnese vur-
deres for faktorer som kan predisponere for DKA, slik som lave reser-
ver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes og lavt 
C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankrea titt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (primært tær) er sett i 
studie med ertugliflozin gitt sammen med eksisterende behandling hos 
pasienter med diabetes mellitus type 2 og etablert kardiovaskulær syk-
dom, og i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Underliggen-
de mekanisme er ikke fastslått, og andre enn generelle risikofaktorer er 
ukjent. Faktorer i pasientens anamnese som kan gi økt risiko for ampu-
tasjoner bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med høyere risi-
ko for amputasjonshendelser bør monitoreres nøye og gis råd om 
viktig heten av rutinemessig forebyggende fotbehandling og opprett-
holdt adekvat hydrering. Ved bivirkninger som kan føre til amputasjo-
ner, slik som hudsår på underekstremiteter, infeksjon, osteomyelitt eller 
gangren, kan avslutning av behandlingen vurderes. Nedsatt nyrefunk
sjon: Effekten er avhengig av nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og 
deretter regelmessig, se Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av 
insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjon
er: I kliniske studier med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlig-

het for at pasienter med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og 
uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør 
overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: Glukose-
utskillelse i urinen kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfek-
sjoner. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling 
av pyelonefritt eller urosepsis. Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren): Rapportert hos kvinner og menn ved bruk av 
SGLT2-hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende til-
stand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotika-
behandling. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved en kombina sjon 
av symptomer som smerte, ømhet, erytem, eller hevelse i genital- eller 
perinealområdet, med feber eller malaise. Urogenital infek sjon eller pe-
rineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Ved mistanke skal 
Steglatro seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Hjerte
svikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse I-II. Ingen erfa-
ring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose- 
galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil glukose-
testing av urinen være positiv. Alternative metoder bør brukes for å 
overvåke glykemisk kontroll. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk 
effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan 
øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og/eller in-
sulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog kan være nød-
vendig. Ertugliflozin metaboliseres primært via UGT1A9 og UGT2B7. 
Klinisk relevante effekter forventes ikke med andre induktorer. Interak-
sjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til ertugliflozin ikke påvirkes 
av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, glimepirid eller simvastatin, 
og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken 
til sitagliptin, metformin og glimepirid. Graviditet, amming og fertili-
tet: Graviditet: Begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestu-
dier har vist påvirkning på renal utvikling og modning. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i 
melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke 
brukes under amming. Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. 
Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp infeksjon og andre genitale 
sopp infeksjoner hos kvinner. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Tør-
ste. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos 
menn. Kar: Hypovolemi. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. 
Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Un-
dersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, økt karbamid. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkrea-
tinin/redusert GFR. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ 
ernæring: Diabetisk ketoacidose (DKA). Ukjent frekvens: Infeksiøse: 
Nekro tiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).Overdosering/ 
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, gitt oralt, og 
gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste ingen toksi-
sitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk status. Fjern-
ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
Sist endret: 27.06.2019

Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemdiler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2. ICD: E11 Diabetes mel-
litus type 2. 
Vilkår: Ingen spesifisert.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26

Som tillegg til metformin, 
diett og mosjon

Se video av Vertis sita 2  
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 0,8%1 
HbA1c REDUKSJON PÅ

STEGLATRO 5 mg

HbA1c

Kontraindikasjoner ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR 
< 60. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. 
Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Før forskrivning, les preparatomtalen.

Før forskrivning av Steglatro®, se preparatomtalen
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ents with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with metformin and sitagliptin: The 
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Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivi tet, for å bedre 
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC 
for informasjon om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll.
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Effekt av Steglatro vs. placebo som tillegg til 
eksisterende behandling med sitagliptin  

og metformin. STEGLATRO® 5 mg ga  
ytterligere reduksjon av HbA1c hos 

pasienter med type 2 diabetes1

En SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne >18 år med 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å 
bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett 
som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg 
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll. Dosering: Anbefalt 
startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 1 gang daglig, kan 
dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov for ytterligere glykemisk 
kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekretagog, kan 
reduk sjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen være nødvendig for 
å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon av volumdeplesjon anbe-
fales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten 
husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved 
lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt lever funksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurde-
ring av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. 
Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. 
Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyre-
funksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til dialysepasienter, pga. 
manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig pga. alder. Nyrefunk-
sjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. Begrenset erfaring hos 
eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang daglig om morgenen. Tas 
med eller uten mat. Ved svelgevansker kan tabletten deles eller knu-
ses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. Hypoten
sjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir ertu gliflo zin 
osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært volum. 
Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlings start, 
spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved diuretika-
behandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver 
og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart bør volumsta-
tus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for 
tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander som kan føre 
til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales nøye overvåk-
ning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, 
laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behand-
lingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. Diabetisk 
keto acidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av 
DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I noen tilfel-
ler er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier 
(<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt risiko for 
DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som kvalme, 
oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, 
uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. 
Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnosti-
sert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstan-
den er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens anamnese vur-
deres for faktorer som kan predisponere for DKA, slik som lave reser-
ver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes og lavt 
C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankrea titt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (primært tær) er sett i 
studie med ertugliflozin gitt sammen med eksisterende behandling hos 
pasienter med diabetes mellitus type 2 og etablert kardiovaskulær syk-
dom, og i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Underliggen-
de mekanisme er ikke fastslått, og andre enn generelle risikofaktorer er 
ukjent. Faktorer i pasientens anamnese som kan gi økt risiko for ampu-
tasjoner bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med høyere risi-
ko for amputasjonshendelser bør monitoreres nøye og gis råd om 
viktig heten av rutinemessig forebyggende fotbehandling og opprett-
holdt adekvat hydrering. Ved bivirkninger som kan føre til amputasjo-
ner, slik som hudsår på underekstremiteter, infeksjon, osteomyelitt eller 
gangren, kan avslutning av behandlingen vurderes. Nedsatt nyrefunk
sjon: Effekten er avhengig av nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og 
deretter regelmessig, se Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av 
insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjon
er: I kliniske studier med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlig-

het for at pasienter med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og 
uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør 
overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: Glukose-
utskillelse i urinen kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfek-
sjoner. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling 
av pyelonefritt eller urosepsis. Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren): Rapportert hos kvinner og menn ved bruk av 
SGLT2-hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende til-
stand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotika-
behandling. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved en kombina sjon 
av symptomer som smerte, ømhet, erytem, eller hevelse i genital- eller 
perinealområdet, med feber eller malaise. Urogenital infek sjon eller pe-
rineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Ved mistanke skal 
Steglatro seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Hjerte
svikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse I-II. Ingen erfa-
ring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose- 
galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil glukose-
testing av urinen være positiv. Alternative metoder bør brukes for å 
overvåke glykemisk kontroll. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk 
effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan 
øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og/eller in-
sulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog kan være nød-
vendig. Ertugliflozin metaboliseres primært via UGT1A9 og UGT2B7. 
Klinisk relevante effekter forventes ikke med andre induktorer. Interak-
sjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til ertugliflozin ikke påvirkes 
av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, glimepirid eller simvastatin, 
og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken 
til sitagliptin, metformin og glimepirid. Graviditet, amming og fertili-
tet: Graviditet: Begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestu-
dier har vist påvirkning på renal utvikling og modning. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i 
melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke 
brukes under amming. Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. 
Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp infeksjon og andre genitale 
sopp infeksjoner hos kvinner. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Tør-
ste. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos 
menn. Kar: Hypovolemi. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. 
Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Un-
dersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, økt karbamid. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkrea-
tinin/redusert GFR. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ 
ernæring: Diabetisk ketoacidose (DKA). Ukjent frekvens: Infeksiøse: 
Nekro tiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).Overdosering/ 
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, gitt oralt, og 
gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste ingen toksi-
sitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk status. Fjern-
ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
Sist endret: 27.06.2019

Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemdiler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2. ICD: E11 Diabetes mel-
litus type 2. 
Vilkår: Ingen spesifisert.
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STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26

Som tillegg til metformin, 
diett og mosjon

Se video av Vertis sita 2  
studien her!2

 0,8%1 
HbA1c REDUKSJON PÅ

STEGLATRO 5 mg
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Kontraindikasjoner ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR 
< 60. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. 
Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Før forskrivning, les preparatomtalen.

Før forskrivning av Steglatro®, se preparatomtalen
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Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivi tet, for å bedre 
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC 
for informasjon om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll.

NÅR DET ER BEHOV 
FOR YTTERLIGERE 
BLODSUKKER 
KONTROLL1

N
O

-S
T

E
-0

00
22

  1
0/

19

Effekt av Steglatro vs. placebo som tillegg til 
eksisterende behandling med sitagliptin  

og metformin. STEGLATRO® 5 mg ga  
ytterligere reduksjon av HbA1c hos 

pasienter med type 2 diabetes1

En SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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HEL SE OG JUS

Hel se per so nell har plikt til å mel de  
til bar ne ver net

Et sped barn døde uven tet,  
og i til syns sa ken som fulg te,  
ble det av dek ket at både hel se
søs ter, lege ved hel se sta sjo nen, 
fast le ge og bar ne le ge had de 
 under søkt bar net for ufor klar 
lige blå mer ker. Men in gen av  
de in vol ver te had de meldt fra  
til barneverntjenesten.

Sta tens hel se til syn har kon sta tert lov brudd  
i fle re sa ker som gjel der le gers opp lys nings
plikt til barneverntjenesten. Ut alt be kym
ring for om sorgs svikt el ler vold har vært 
reist, uten at det e har med ført mel ding til 
bar ne ver net. Le ger og an net hel se per so nell 
har et er hel se per so nello ven § 33 plikt til å gi 
opp lys nin ger til barneverntjenesten når det 
er grunn til å tro at et barn blir el ler vil bli 
mis hand let, blir ut sat for al vor li ge mang ler 
ved den dag li ge om sor gen el ler an nen al vor
lig om sorgs svikt (1). I slike si tua sjo ner er 
ikke hel se per so nel let bun det av taus hets
plik ten.

Hel se per so nell er git opp lys nings plikt 
for di de gjen nom sit ar beid får til gang til 
opp lys nin ger om for hold som kan på vir ke 
barns om sorgs si tua sjon, og for di de har 
kom pe tan se til å vur de re det e.

In for ma sjons ut veks ling og sam ar beid  
på tvers av eta ter er en for ut set ning for  
å kun ne av dek ke vold, sek su el le over grep  
og om sorgs svikt mot barn (2). Det er bar ne
ver net som har an svar og myn dig het til  
å hjelpe ut sat e barn, men for å kun ne 
 hjelpe er bar ne ver net av hen gig av å få 
 opp lys nin ger fra and re.

Hel se per so nell mel der for sjel den
I 2016 mot ok bar ne ver net 58 580 mel din ger 
om 52 567 barn (3). Si den 2008 har an tall 
mel din ger økt med nær me re 60 %. Li ke vel  
er det grunn til å anta at det fort sat er en 
un der rap por te ring. I 2016 ut gjor de det to ta le 
an tal let mel din ger fra le ger, tann le ger og 
sy ke hus 7 % av alle mel din ger, mens mel din
ger fra hel se sta sjon og sko le hel se tje nes ten 
ut gjor de 5 % (3). Med tan ke på an tall barn 
hel se per so nell kom mer i kon takt med, er 
an de len mel din ger fra dis se li ten. Vi de re 

sen des det langt fær re mel din ger til bar ne
ver net ved rø ren de barn un der to år sam men
lig net med barn i and re al ders grup per (3).

Al vor li ge kon se kven ser for bar na
Barn som blir ut sat for vold og al vor lig 
om sorgs svikt, blir på ført fy sisk ska de og 
psy kis ke trau mer. Sam ti dig blir de fra rø vet 
den tryg ge og gode om sor gen som skal 
hjelpe dem til å ut vik le trygg het og re gu le
ring av egne fø lel ser. Det e kan få al vor li ge 
kon se kven ser for bar nas psy ko lo gis ke ut vik
ling og funk sjon (4, 5). 21 % av ung dom  
i Norge rap por te rer at de har vært ut sat  
for vold fra for eld re i lø pet av opp veks ten, 
og 6 % har vært ut sat for grov, fy sisk vold (6). 
Det er es ti mert at mel lom fem og fem ten 
sped barn blir al vor lig ska det av fil le ris ting 
(så kalt shaken baby syn drome) hvert år  
i Norge, og at om lag fem av dem dør av 
slike ska der (7, 8).

Barn som har blit ut sat for vold og 
 over grep, har økt ri si ko for å ut vik le til knyt
nings pro ble mer, so si al til ba ke trek ning, 
søvn vans ker, læ re van sker, ag gre sjons pro ble
mer og angst (9–11). Det er også en be ty de lig 
høy ere an del blant de som har vært ut sat 
for vold, som opp gir å ha el ler ha hat syk
dom mer som ast ma, fib ro my al gi og kro nisk 
bronk it (12).

Taus hets plik ten og opp lys nings plik ten
Le ger og an net hel se per so nell har et er 
hel se per so nello ven § 21 taus hets plikt om 
opp lys nin ger om folks legems el ler syk
doms for hold el ler and re per son li ge for hold 
som de får vite om i egen skap av å være 
hel se per so nell (13). Taus hets plik ten er 
grunn leg gen de for til lits for hol det mel lom 
be folk nin gen og hel se tje nes ten, og bi drar  
til at hjel pe tren gen de opp sø ker nød ven dig 
hel se hjelp. Taus hets plik ten er li ke vel ikke 
ab so lut, og hel se per so nell er i vis se si tua 
sjoner på lagt en plikt til å gi in for ma sjon 
vi de re for å iva re ta hen syn som lov gi ver 
an ser som mer tungt vei en de enn hen syn 
som be grun ner taus hets plik ten.

Å av ver ge at barn ut set es for mis hand ling 
og an nen al vor lig om sorgs svikt er net opp 
et slikt hen syn som er mer tungt vei en de 
enn hen sy net til taus hets plik ten (14). For 
målet med opp lys nings plik ten er å sik re at 
ut sat e barn får nød ven dig opp føl ging og 
om sorg fra barneverntjenesten. Fore lig ger 
opp lys nings plikt, er hel se per so nell på lagt  
å vars le uten ugrun net opp hold, og kan ikke 
av hen syn til pa si ent for hol det el ler av and re 
grun ner vel ge at opp lys nin ge ne ikke skal 
gis. Le ger og an net hel se per so nell kan i en 
del til fel ler være de enes te som kom mer  
i po si sjon til å av dek ke vold og om sorgs svikt 
mot barn. Det er der for av gjø ren de at hel se
per so nell vet når de skal gi opp lys nin ger til 
barneverntjenesten.

Ord ly den i hel se per so nello ven § 33 ble 
end ret 1. juli 2018 (15) som føl ge av økt opp
merk som het om kring at det sen des for få 
mel din ger, og som føl ge av at plik ten ikke 
blir godt nok for ståt i hel se tje nes ten og av 
hel se per so nell. End rin gen i ord ly den in ne
bar in gen end ring av ters ke len for når opp
lys nings plik ten inn trer, men en klar gjø ring 
av i hvil ke si tua sjo ner opp lys nings plik ten 
ut lø ses. Det ble vi de re ty de lig gjort at mel de
plik ten er et selv sten dig og per son lig an svar 
for hel se per so nell (15).

Hva be tyr «grunn til å tro»?
Opp lys nings plik ten inn trer når det er 
«grunn til å tro» at bar net blir mis hand let 
el ler ut set es for al vor lig om sorgs svikt. 
Ut ryk ket «grunn til å tro» stil ler ikke  
krav til sik ker vi ten om mis hand ling el ler 
 om sorgs svikt, men det må fore lig ge om sten
dig he ter som gir noe mer enn en vag mis
tan ke. Hel se per so nel let skal ikke selv un der
sø ke el ler «et er fors ke» om mis hand ling 
el ler om sorgs svikt fore lig ger. Ters ke len for  
å gi opp lys nin ger skal være lav. I mot set ning 
til hva man ge le ger sy nes å tro, er det ikke 
nød ven dig med sann syn lig hets over vekt. 
Når det gjel der hvil ke for hold el ler si tua sjo
ner som ut lø ser opp lys nings plikt, er det git 
vei led ning i Hel se di rek to ra tets rund skriv 
IS2012 – 8 «Hel se per so nello ven med kom
men ta rer» (16).

Det at ters ke len for å sen de mel ding skal 
være lav, til si er at det kan bli sendt mel din
ger som barneverntjenesten se ne re hen 
legger. Skul le det vise seg at bar nets si tua
sjon er mind re al vor lig enn an tat, el ler at 
be kym rin gen blir av kref tet, har hel se per so
nel let ikke brut taus hets plik ten. Det av gjø

«Hel se per so nel let skal ikke 
selv un der sø ke el ler ‘et ter
fors ke’ om mis hand ling el ler 
om sorgs svikt fore lig ger»
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det også kon klu dert med lov brudd i kom
mu nen og i spe sia list hel se tje nes ten. Det 
stil les krav til at virk som he ter i hel se tje nes
ten ak tivt sik rer at de an sat e gis nød ven dig 
opp læ ring om opp lys nings plikt til bar ne ver
net, og til at det ut ar bei des pro se dy rer på 
det e fel tet (19). Le del sen må sik re at pro se
dy re ne er kjent og et er le ves av de an sat e. 
Svikt fra le del sens side vil li ke vel ikke fri ta 
hel se per so nel let fra den selv sten di ge plik ten 
et er § 33.

Man gel full kjenn skap til lov ver ket
Frykt for å mel de uten grunn lag, frykt for  
å bry te taus hets plik ten, red sel for at re la 
sjonen til pa si en ten og for eld re ne skal bli 
øde lagt, el ler mang len de til lit til bar ne ver
net kan være år sa ker til at le ger veg rer seg 
for å mel de til bar ne ver net. Bar ne volds  ut
valget har i sin rap port «Svikt og svik» fra 
2017 pekt på at de som an ven der lov ver ket  
i li ten grad le ser lov be stem mel se ne, at det 
først og fremst er ho ved re ge len om taus
hets plikt som er kjent, og at unn taks be stem
mel se ne er mind re kjent (2).

I fle re en kelt sa ker be hand let av Hel se til 
synet ut a ler le ger og an net hel se per so nell 
at de fø ler seg usik re på når opp lys nings
plik ten inn trer. Gjen nom gå en de sy nes det 
som om opp fat nin gen blant fle re le ger som 
har vært in vol vert i Hel se til sy nets sa ker, er  
at de først må gjø re un der sø kel ser selv for  
å even tu elt kun ne ute luk ke so ma tisk syk
dom el ler and re år sa ker til ska der på bar na. 
Hel se til sy nets be hand ling av en kelt sa ker 
ty der på at le ger har for dår lig for stå el se  
for når plik ten til å gi opp lys nin ger inn trer, 
og kan skje også man gel full kunn skap om 
be stem mel sens rek ke vid de. Det e er al vor lig, 
idet be stem mel sen er git for å sik re be skyt
tel se av barn som i svært be gren set grad kan 
mel de fra om slike for hold selv. Hen sik ten 
med mel de plik ten er å av ver ge vold, over
grep og om sorgs svikt mot bar net. Hen sy net 
til bar nets beste må kom me for an hen sy net 
til for eld re ne. Ut red ning av even tu ell syk
dom in ne bæ rer ikke at le ger skal vente med 
å gi opp lys nin ger til bar ne ver net.

Nor men for le ger og an net hel se per so nell 
skal være: Hvis du me ner at det er «grunn til 
å tro» at et barn du har un der søkt, kan være 
ut sat for vold, over grep el ler om sorgs svikt, 
så meld!

Mot at 1.4.2019, før s te re vi sjon inn sendt 24.6.2019, 
 godkjent 30.7.2019.

opp lys nin ge ne le gen sat med, ga kon kre te 
hol de punk ter for mis tan ke om mis hand
ling. Le gen had de der med plikt til å ta kon
takt med bar ne ver net uten ugrun net opp
hold og gi dem in for ma sjon om sin be kym
ring. Le gen vis te til at hen var ny ut dan net, 
og at hen had de kon fe rert med spe sia list 
helse tje nes ten. Hel se til sy nets vur de ring var 
at det e ikke fri tok le gen fra ved kom men des 
selv sten di ge opp lys nings plikt.

En an nen type sak der det ble på pekt 
lov brudd, gjaldt en jen te un der 16 år som 
var i kon takt med fast le ge og jord mor  
i for bin del se med fa mi lie plan leg ging og 
se ne re svan ger skaps kon troll. Både fast le ge 
og jord mor fikk kjenn skap til at jen ta, som 
var un der den sek su el le lav al de ren, over tid 
had de hat sek su ell om gang og lev de i et 
ek te skaps lig nen de for hold med en vok sen 
mann, med det for mål at hun skul le bli 
gra vid. Sek su ell om gang med barn mel lom 
14 og 16 år er straff bart, og det skal være lav 
ters kel for at opp lys nings plik ten ut lø ses  
i sa ker hvor det er mis tan ke om sek su el le 
over grep. Fast le gen vis te til at ver ken jord
mor el ler sy ke hu set ga be skjed om at for 
holdet skul le mel des til bar ne ver net, og at 
hen ikke kjen te til lov ver ket. Det at and re 
be hand le re ikke har re agert på opp lys nin 
gene, fri tar ikke hel se per so nell for de res 
per son li ge og selv sten di ge an svar for  
å opp fyl le opp lys nings plik ten. Vi de re er  
de, i kraft av sin au to ri sa sjon, for plik tet til  
å ha kunn skap om lov ver ket som om hand
ler de res virk som het som hel se per so nell  
og be hand ling av pa si en ter.

Hvem har an svar for å mel de?
Hver en kelt har en selv sten dig plikt til  
å mel de fra, også i til fel ler der fle re hel se 
perso nell får kunn skap som til si er at opp lys
nin ger skal gis barneverntjenesten (3). Sam
ar bei den de hel se per so nell kan even tu elt 
ko or di ne re vars lin gen og sen de en fel les 
mel ding til bar ne ver net.

I sa ken om sped bar net med blå mer ker ble 
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ren de er at hel se per so nel let på tids punk tet 
for mel din gen had de grunn til å tro.

Hel se til sy nets er fa rin ger
I sa ken om sped bar net med ufor klar li ge 
blå mer ker var både hel se sta sjons le ge og 
hel se søs ter kjent med at bar net had de dis se 
mer ke ne. Bar net ble hen vist til fast le ge  
og spe sia list hel se tje nes ten for so ma tis ke 
un der sø kel ser med bak grunn i blå mer ke ne. 
Hel se til sy net kom til at både hel se per so nel
let i pri mær hel se tje nes ten og bar ne le gen 
som un der søk te bar net på sy ke hu set, uav
hen gig av hver and re had de «grunn til å tro» 
at bar net kun ne være ut sat for mis hand
ling. Opp lys nin ger skul le der for vært git  
til barneverntjenesten. Sa ken ble meldt til 
Hel se til sy net da bar net døde hjem me da gen 
et er at det had de blit un der søkt på sy ke 
huset.

Sped barn er spe si elt sår ba re for al vor li ge 
fy sis ke ska der og sen ska der et er vold og 
om sorgs svikt. Der som man av dek ker blå
mer ker på et sped barn som ikke kan for flyt
te seg selv, må man all tid ten ke at mer ke ne 
kan være for år sa ket av vold (17). Opp lys nin
ger til bar ne ver net må gis pa ral lelt med at 
me di sins ke år sa ker ut re des. Det er bar ne 
vernet som har i sit sam funns man dat  
å ut re de bar nets om sorgs si tua sjon og iverk
set e til tak for å av ver ge even tu ell ska de på 
bar net, ikke hel se per so nel let.

I vur de rin gen av om blå mer ker kan være 
på ført, bør lo ka li sa sjon, ut bre del se og møns
ter inn gå, kom bi nert med ut red ning for  
å ute luk ke un der lig gen de blød nings ten
dens. Barn som krab ber, kan na tur lig på dra 
seg blå mer ker i pan nen og ho det, mens 
barn som har be gynt å gå, i til legg gjer ne  
får blå mer ker på be ne te ut spring som knær 
og leg ger. På før te blå mer ker fore kom mer 
ofte på and re ste der enn de na tur li ge støt
ste de ne og på ste der som er skjult av klær, 
og mer ke ne kan ha form et er fing re og grep 
(18).

I en an nen sak der Hel se til sy net kon klu
der te med brudd på opp lys nings plik ten, 
had de en lege ved en ska de le ge vakt mis
tenkt at ska der på et barn i bar ne ha ge al der 
kun ne være for år sa ket av vold. Bar net had de 
ska der som le gen vur der te som ufor en li ge 
med ska de me ka nis men som ble opp git. 
Bar net ble der for hen vist til sy ke hus for 
vur de ring hos bar ne le ge nes te dag, men 
for eld re ne møt e ikke opp med bar net til 
un der sø kel sen. Hel se til sy net vur der te at 

«Le ger har for dår lig for stå el se 
for når plik ten til å gi opp lys
nin ger inn trer, og kan skje også 
man gel full kunn skap om 
 bestem mel sens rek ke vid de»
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NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 15/19

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Enkeltdoser med kombinasjonslege- 
midlet latanoprost 50 µg/mL + timolol  
5 mg/mL (Fixoprost) uten konserverings-
middel er innvilget forhåndsgodkjent  
refusjon. Vilkår for refusjon er at pasi-
enten ikke kan bruke øyedråper med 
konserveringsmiddel.

Fixoprost brukes til å redusere det intra- 
okulære trykket hos pasienter med åpen-
vinklet glaukom og okulær hyperten-
sjon, når topikale betablokkere eller 
prostaglandinanaloger ikke er  
tilstrekkelige. 

Fixoprost doseres en gang daglig og  
kan sammenlignes med de andre  
faste kombinasjonene Ganfort 
(bimatoprost+timolol) og Taptiqom 
(tafluprost+timolol), og løse  
kombinasjoner av Timosan (timolol) og  
Monoprost (latanoprost). 

Refusjon gjelder pakningene 30x0,2 mL 
og 90x0,2 mL.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling 
med ingenolmebutat 

Latanoprost + timolol uten  
konserveringsmiddel på blå 
resept

Ingenolmebutat (Picato) brukes til behandling av hudforandringer som skyldes aktinisk 
keratose. Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker  
ingenolmebutat og noen kliniske studier viser en økt forekomst av hudkreft (2). 

Foreløpige resultater fra en ikke-publisert langtidsstudie viser en høyere forekomst av  
plateepitelkreft hos pasientgrupper som fikk behandling med ingenolmebutat sammen- 
lignet med imiquimod. I en ikke-publisert metaanalyse av fire studier av det relaterte 
virkestoffet ingenoldisoksat så man en økning i hudkreft ved 14 måneder hos de som fikk 
ingenoldisokat sammenlignet med de som fikk placebo.  Analysen inkluderte alle typer 
kreft, inkludert basalcellekreft, Bowens sykdom og plateepitelkreft (3, 4).

Europeiske legemiddelmyndigheter undersøker nå risikoen for hudkreft og konsekvensene 
dette vil ha for nytte-risiko-forholdet til Picato (4).  
 

 
Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle hudleger, fastleger og apotek  
inkludert sykehusapotek for å informere om denne risikoen.

 
 

 

Referanser:
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-ranitidin-holdige-legemidler (19.09.2019).  
2. https://legemiddelverket.no/nyheter/mistanke-om-okt-risiko-for-hudkreft-ved-behandling-med-
picato (24.09.2019). 3. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/
Kjære%20helsepersonell-brev/2019/DHPC%20Picato%20-%20final%20-%20NO.pdf (25.09.2019). 
4. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/picato-article-20-referral-review-started_.pdf 
(27.09.2019).

Mangel på ranitidin-holdige legemidler
Det er meldt om langvarig mangel på alle legemidler med ranitidin. Årsak til mangelen er 
funn av en forurensning i ranitidin-tabletter (1). 

Stoffet N-nitrosodimetylamin (NDMA) er funnet ved analyse av tabletter med ranitidin i 
USA, Tyskland og Sveits. WHO har klassifisert NDMA som et stoff som kan være kreft- 
fremkallende. Vi utsettes daglig for stoffet i små mengder uten at dette er helseskadelig, 
for eksempel når vi spiser røkte matvarer. 

Pasienter som bruker legemidler med ranitidin kan fortsette behandlingen inntil vi vet mer 
om eventuell helserisiko som følge av forurensingen.

Det er foreløpig uklart om forekomsten av NDMA skyldes forurensning av virkestoffet, 
tablettproduksjon eller eventuelt andre forhold. Europeiske legemiddelmyndigheter har 
startet en gransking for å vurdere helserisikoen ved bruk av legemidlene. 

 
 

Alternative legemidler

Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol),  
pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller  
omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol). 

Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol,  
lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse legemidlene selges også  
i dagligvarehandelen. 

•  
 
 
 
 

•  
 
 
 

Vurder om Picato er hensiktsmessig behandling i lys av den nye sikkerhets- 
informasjonen, dette gjelder særlig pasienter som tidligere har hatt hudkreft.  

Be pasienter som bruker Picato være på vakt mot utvikling av hudlesjoner og oppsøke 
legehjelp umiddelbart dersom en lesjon oppstår. 

Råd til leger

•  
 
 
 

•  
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Til skudd for hind ret ikke ut vik ling av 
dia be tes hos pa si en ter med nor malt 
nivå av vi ta min D.

Vi ta min D er vik tig for skje let et, men and re 
hel se ef ek ter er mind re kla re. Ob ser va sjons
stu di er har git mis tan ke om at lavt vi ta min 
Dnivå øker ri si ko en for dia be tes. For å tes te 
det e ran do mi ser te ame ri kans ke fors ke re 2 
434 pa si en ter til å mot a vi ta min Dtil skudd 
el ler pla ce bo. Alle pa si en te ne had de pre dia
be tes, det vil si for høy et nivå av blod glu ko se 
el ler HbA1C, men un der gren se ne for dia be
tes. Både pa si en ter med og uten vi ta min 
Dman gel ble in klu dert (1).

Et er me di an opp føl gings tid på 2,5 år 
ut vik let 293 pa si en ter i vi ta min Dgrup pen 
og 323 pa si en ter i pla ce bo grup pen dia be tes. 
Det e ga en ikkesig ni fi kant ha sard ra tio på 
0,88 (95 % KI 0,75 – 1,04, p = 0,12).

Sub grup pe ana ly ser ga usik re svar. Vi ta min 
Dman gel de fi ne res som < 50 nmol/l. Blant 
de 103 del ta ger ne som ved stu die start had de 
vi ta min Dnivå < 30 nmol/l, var ha sard ra tio 
0,38 (95 % KI 0,18 – 0,80), mens del ta ger ne 

med nivå < 50 nmol/l had de sam me ha sard
ra tio som dem med > 50 nmol/l (hen holds
vis 0,87 og 0,89).

– Fler tal let av stu die del ta ger ne had de ikke 
re ell vi ta min Dman gel og der for ikke noen 
nyt e av eks tra til skudd. Til skudd av vi ta min 
D vil uan set ald ri få noen sen tral plass 
i fore byg ging el ler be hand ling av dia be tes. 
Det sier Rolf Jorde, pro fes sor ved Uni ver si te
tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet og 
over le ge ved En do kri no lo gisk sek sjon, Uni
ver si tets sy ke hu set NordNorge.

– Lavt nivå av vi ta min D, som sees ved en 
rek ke syk dom mer, frem står mer som en 
mar kør enn som en år sak til syk dom. Det  
er li ke vel vik tig å min ne om at ra kit fort sat 
er ut bredt på ver dens ba sis, og be tyd nin gen 
av vi ta min Dtil skudd i bar ne å re ne er fort
sat udis ku ta bel, sier Jorde.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Pitas AG, Daw sonHug hes B, Shee han P et al. Vi ta

min D supplementation and pre ven ti on of type 2 
dia be tes. N Engl J Med 2019; 381: 520 – 30. 

Vi ta min D-til skudd fo re byg ger ikke dia be tes 
type 2

Illustrasjonsfoto: BrianAJackson/iStock

Slik går det når ver dens mest fol ke ri ke 
land end rer fød sels po li tikk.

Da Kina mot slut en av 1970åre ne nær met 
seg én mil li ard inn byg ge re, for bød kom mu
nist par ti et un der le del se av Deng Xiaoping 
folk å få mer enn et barn. Det e var den 
så kal te et barns po li tik ken. Fra 2016 før te 
re du sert be folk nings vekst og en ald ren de 
be folk ning til at den po li tis ke le del sen end
ret kurs: Nå kan ki ne se re få to barn.

I en ny stu die pub li sert i BMJ un der søk te 
for fat er ne hvor dan den nye po li tik ken har 
på vir ket fød sels ra ten (1). Fra ja nu ar 2014 til 
de sem ber 2017 ble det re gist rert 67,8 mil li o
ner føds ler. An tall eks tra føds ler som føl ge 
av den nye tobarnspolitikken ble es ti mert  
til 5,4 mil li o ner (95 % KI 4,34 – 6,46). An del 
flergangsfødsler, som i ut gangs punk tet var 
46,4 % per må ned, økte med drøyt ni pro
sent po eng til 55,5 %. Der med over skred 
an tall flergangsfødslwer an tall før s te gangs
føds ler i stu die pe ri oden, en ut vik ling som 
an tas å være et re sul tat av inn fø rin gen av 
tobarnspolitikken. An del mød re over 35 år 
økte med knapt seks pro sent po eng. Det var 
in gen øk ning i an del pre ma tu re føds ler. 
An del kei ser snit hos førs te gangs fø den de 
sank noe, fra 39,6 % til 36,6 %, mens an de len 
blant fler gangs fø den de steg fra 39,7 % 40,9 %.

KE TIL SLAG STAD UNIVERSITETET I OSLO

LIT TE RA TUR
1 Li HT, Xue M, Hellerstein S et al. As so cia ti on of 

Chi na’s uni ver sal two child po li cy with chan ges in 
births and birth re lated health fac tors: na tion
al, de scrip tive com par a tive study. BMJ 2019; 366: 
l4680. 

Fra ett til to barn i 
Kina
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Ved ma ter nell arv av mi to kond ri elt DNA 
blir ska de li ge mu ta sjo ner iden ti fi sert 
og se lek tert bort.

I en ny lig pub li sert stu die ble en fluo ri se 
rende DNApro be spe si fikk for mi to kond ri
elt DNA (mtDNA) brukt for å vi su ali se re 
se lek sjons pro ses sen av ska de li ge mu ta sjo
ner in vivo (1). MtDNA med en tem pe ra tur
sen si tiv punkt mu ta sjon i en zy met cytokrom 
Cok si da sesub en he ten ble trans plan tert til 
Drosophilaflu en, slik at man fikk en hetero
plasmisk mo dell med både villtype mtDNA 
(dvs. uten mu ta sjon) og mu tant mtDNA. Ved 
lav tem pe ra tur var en zym ak ti vi te ten upå vir
ket, med lite el ler in gen se lek sjon av mtDNA. 
Ved øken de tem pe ra tur ble en zym ak ti vi te
ten kraf tig re du sert og mu tert mtDNA se lek
tert bort. Se lek sjo nen skjed de tid lig i oog
enesen og ble trig get av økt seg re ge ring av 
mi to kond rie ne. De seg re ger te mi to kon d
riene med mu tert mtDNAge nom fikk re du
sert ATPpro duk sjon og ble mar kert for 
de strue ring.

– For av kom met er det vik tig at de ned 
arve de mtDNAmo le ky le ne ikke bæ rer 
syk doms frem kal lende va ri an ter, sier Lars 
Eide, som er pro fes sor ved Av de ling for 
me di sinsk bio kje mi, Institut for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Oslo. – Den ne stu di
en be ly ser et steg i pro ses sen for å se lek te re 
frem fris ke mtDNA mo le ky ler. Ved å vel ge 
en va ri ant som gir en tem pe ra tur sen si tiv 
fe no ty pe, kun ne fors ker ne bru ke tem pe ra
tur som se lek sjons press for å stu de re dese
leksjonen av den ne va ri an ten i nær vær av 
friskt mtDNA.

– Mi to kond rie ne er dy na mis ke or ga nel ler 
som kan fu sjo ne re og seg re ge re. Selv om 
man har kart lagt man ge gen funk sjo ner  
som del tar i dis se pro ses se ne, er det fort sat 
uklart hvor for det e skjer. Den ne stu di en har 
på vist en ve sent lig år sak til at mi to kon d
riene må kun ne seg re ge re, sier Eide. Un der 

Ska det mi to kond ri elt DNA blir tatt hånd om

seg re ge ring av mi to kond rie ne blir det fær re 
mtDNAmo le ky ler i hvert frie mi to kond
rium. Cel len kan da let e re iden ti fi se re og 
øde leg ge et mi to kond rium som in ne hol der 
en høy an del mu tan te mtDNAmo le ky ler. 
Man kan sam men lig ne det med at det er 
let e re for en rov fisk å ta et ska det dyr når 
det ikke er skjult i en stim, sier Eide.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Lie ber T, Jeedigunta SP, Palozzi JM et al. Mitochon

drial frag men ta ti on dri ves se lec tive re mov al of 
del e te ri ous mtDNA in the germline. Nature 2019; 
570: 380 – 4. 

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB scan pix
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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.: In-
sulin 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 mål-
tidsinsulin, 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 kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, 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 basa-
linsulin 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 injeksjo-
nene. 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 hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), 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 tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 kon-
troll 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 in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. 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): Øvri-
ge: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert 
ødem. 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.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump 
på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injek-
sjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant 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 dag-
lig, 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 innen-
for 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 hypogly-
kemiske 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 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 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 lang-
tidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per august 2019
Refusjon per 1. august 2019

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 
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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

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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Referanser: 
1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 28.08.2019)
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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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.: In-
sulin 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 mål-
tidsinsulin, 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 kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, 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 basa-
linsulin 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 injeksjo-
nene. 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 hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), 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 tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 kon-
troll 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 in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. 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): Øvri-
ge: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert 
ødem. 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.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump 
på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injek-
sjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant 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 dag-
lig, 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 innen-
for 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 hypogly-
kemiske 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 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 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 lang-
tidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per august 2019
Refusjon per 1. august 2019

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 
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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

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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JENS CHRIS TOF FER SKO GEN
jens.christoffer.skogen@fhi.no
Av de ling for hel se frem men de ar beid
Folkehelseinstituttet

MA RIT KNAP STAD
Institutt for kli nisk psy ko lo gi
Uni ver si te tet i Bergen

Av de ling for hel se frem men de ar beid
Folkehelseinstituttet

Hvor dan bør re krut e rin gen  
til fol ke hel se un der sø kel se ne 
gjen nom fø res?

BAK GRUNN
Må let med fol ke hel se un der sø kel se ne i fyl ke ne er  
å frem skaf e in for ma sjon som er nytt ig i fol ke hel se 
arbeidet. I 2018 ble det gjen nom ført to pa ral lel le da ta 
innsam lin ger i Hor da land. Beg ge ut val ge ne ble truk ket 
til fel dig fra Fol ke re gis te ret, men det ene ble i til legg 
be gren set til bru ke re av nett si den helsenorge.no. Må let 
med den ne ar tik ke len er å un der sø ke i hvil ken grad det  
å be gren se ut val get til bru ke re av nett si den helsenorge.no 
fø rer til se lek sjons skjev het ut over den se lek sjo nen som 
skjer gjen nom or di nær ikkedel ta kel se.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Tje nes ter for sen si ti ve data (TSD) ble brukt i da ta inn sam
lin gen i ut val get truk ket fra Fol ke re gis te ret (n = 36 000), 
og helsenorge.noplatt for men ble be nytt et i da ta inn sam
lin gen i ut val get be gren set til bru ke re av helsenorge.no 
(n = 30 000). Svar pro sen te ne var hen holds vis 40,8 % og 
41,5 %.

RE SUL TA TER
På en del ut falls mål var for skjel le ne mel lom de to 
da ta sett e ne be skjed ne (kjønns for de ling, al der, ut dan
ning og hel se va ner). For va riab ler som har mer di rek te 
med hel se å gjø re, var for skjel le ne stør re. I helsenorge.
nout val get var det en høy ere an del som rap por ter te 
dår li ge re hel se ge ne relt (29,4 vs. 24,0 %), psy kis ke van s ker 
(13,6 vs. 11,6 %), ufø re pen sjon (10,5 vs. 7,8 %) og lang va rig 
syk dom (13,3 vs. 9,3 %). Ana ly ser av un der grup per vis te 
mer utt al te for skjel ler i an de len med dår li ge re hel se 
ge ne relt og psy kis ke van s ker mel lom de med lav ut dan
ning i helsenorge.nout val get og til sva ren de grup pe  
i ut val get fra Fol ke re gis te ret.

FOR TOLK NING
Sy ste ma tis ke og ikkeignorerbare for skjel ler mel lom 
ut val ge ne vi ser at å be gren se re krutt e rin gen til bru ke re 
av helsenorge.no sine tje nes ter gir ytt er li ge re se lek sjons
pro ble mer.

OTTO RO BERT SMITH
Av de ling for hel se frem men de ar beid
Folkehelseinstituttet

GRE THE S. TELL
Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin
Uni ver si te tet i Bergen

Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

ROLV TER JE LIE
Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin
Uni ver si te tet i Bergen

Senter for frukt bar het og hel se
Folkehelseinstituttet

THOMAS S. NILSEN
Av de ling for hel se un der sø kel ser
Folkehelseinstituttet

LEIF ED VARD AARØ
Av de ling for hel se frem men de ar beid
Folkehelseinstituttet
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HO VED FUNN
Det var en ster ke re un der re pre sen ta
sjon av yng re menn i ut val get fra 
helsenorge.no enn i ut val get fra 
Fol ke re gis te ret.

Våre re sul ta ter vis te for skjel ler  
i selv rap por tert god hel se, med la ve re 
an del i ut val get fra helsenorge.no.

An de len som rap por ter te ufø re 
pensjon, lang va rig syk dom og  
ska de siste tolv må ne der, var høy ere  
i ut val get fra helsenorge.no.

Psy kis ke van s ker var høy ere re pre
sen tert i ut val get fra helsenorge.no, 
sær lig blant de med kort va rig 
ut dan ning.

Folkehelseinstituttet fikk høs ten 2012 
i opp drag fra Hel se og om sorgs 
depar te men tet å ut ar bei de ma ler 
for en stan dar di sert gjen nom fø ring 
av fyl kes vise fol ke  hel se un der sø kel
ser blant voks ne. Ma  lene skul le 

 in ne hol de et fer dig ut vik let spør re skje ma og 
en be skri vel se av for lø pet fra plan leg ging av 
un der sø kel sen til fer dig da ta fil.

Må let med fol ke hel se un der sø kel se ne er å 
frem skaf e ny in for ma sjon som er nytt ig i fyl
ke nes og kom mu ne nes fol ke hel se ar beid. 
Tema som skal dek kes, er sub jek tivt rap por
tert hel se, livs kva li tet, hel se re la tert at ferd og 
lo ka le for hold som har be tyd ning for fol ke
hel sen.

Data fra fol ke hel se un der sø kel se ne vil også 
bru kes som en del av grunn laget for fyl kes vise 
sykdomsbyrdeanalyser samt som re sul ta ter 
som kan pre sen te res i Nor ges hel sa, Kom 
mune hel sa og kommunehelseprofilene. Pla
nen er vi de re å stil le da ta ene fra dis se un der
sø kel se ne til dis po si sjon for re gio na le og 
 lo ka le forsk nings mil jø er.

For å kun ne gjø re ana ly ser som best mu lig 
be skri ver si tua sjo nen i hele den voks ne be folk
nin gen, er det av gjø ren de å gjen nom fø re 
 un der sø kel se ne i re pre sen ta ti ve ut valg. Slike 
ut valg opp når en sann syn lig vis best ved å 
 trek ke et til fel dig ut valg fra Fol ke re gis te ret. 
 Un der plan leg gin gen av Fol ke hel se un der sø kel
sen i Hor da land i 2018 ble det i ut gangs punk tet 
be stemt at en skul le gjen nom fø re un der sø kel
sen ved bruk av helsenorge.nosy ste met (det 
of ent li ge nett ste det for in for ma sjon om hel se 
og hel se re la ter te nettje nes ter). Det vis te seg 
imid ler tid at bare om trent hal ve be folk nin gen 
i Hor da land var bru ke re av helsenorge.no, noe 
som var en for ut set ning for å kun ne bli in vi tert 
via den ne platt for men. For å un der sø ke i hvil

ken grad den ne eks tra av gren sin gen ville på
vir ke re sul ta te ne sy ste ma tisk, ble det der for 
be stemt at en skul le gjen nom fø re to da ta inn
sam lin ger, den ene ved bruk av helsenorge.no 
og den and re ved bruk av Fol ke re gis te ret og 
Tje nes ter for sen si ti ve data (TSD) ved Uni ver si
te tet i Oslo. For må let med den ne ar tik ke len er 
å be ly se i hvil ken grad den eks tra se lek sjo nen 
en får ved å be nytt e helsenorge.nosy ste met 
fø rer til re du sert eks tern va li di tet sam men lig
net med fol ke re gis ter ut val get. Vår hy po te se var 
at bruk av helsenorge.nosy ste met ville føre til 
noe økt se lek sjon av kvin ner og en be ty de lig 
ne ga tiv helseseleksjon.

Ma te ria le og me to de

Un der sø kel sen i Hor da land ble plan lagt og 
gjen nom ført av Folkehelseinstituttet i nært 
sam ar beid med Hor da land fyl kes kom mu ne. 
Et en kelt til fel dig ut valg av be folk nin gen i 
Hor da land fra 18 år og opp over ble truk ket fra 
Fol ke re gis te ret 6. ap ril 2018. Ut val get skul le 
sva re på spør re skje ma et som be skre vet i ma
len for fol ke hel se un der sø kel ser i fyl ke ne 
 ut vik let av Folkehelseinstituttet (1). En grun
di ge re pre sen ta sjon av in stru men ter og me
to de for un der sø kel se ne fore lig ger i en rap
port fra Folkehelseinstituttet til Hor da land 
fyl kes kom mu ne (1).

Ta bell 1  Kjønn, al der og ut dan ning i to for skjel li ge ut valg, truk ket fra hen holds vis Fol ke re gis te ret og helsenorge.no, i Fol ke hel se un der sø kel sen i Hor da land 2018.

Variabel Folkeregisteret (%) Helsenorge.no (%) P-verdi1 Absolutt differanse2 Relativ forskjell3

Mann 46,4 43,2 < 0,001 3,2 6,8

Alderskategorier (år) 0,594

18 – 29 16,7 16,5 0,2 1,2

30 – 39 16,7 16,9 0,2 1,1

40 – 49 19,2 18,8 0,4 2,1

50 – 59 20,2 19,7 0,5 2,4

60 – 69 17,6 18,1 0,5 3,1

≥ 70 9,7 10,0 0,4 3,7

Utdanningsnivå 0,071

Grunnskole 12,6 11,6 0,9 7,5

Videregående skole 35,0 34,9 0,1 0,3

Universitet < 4 år 23,0 23,8 0,8 3,5

Universitet ≥ 4 år 29,5 29,7 0,3 0,9

1 Khikvadrattest
2 Differanse mel lom Fol ke re gis te ret og helsenorge.no opp gitt i ab so lut te tall
3 (Ab so lutt dif fe ran se / Fol ke re gis te ret) ∙ 100
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Utvalg
I ut gangs punk tet øns ket vi å kun gjen nom  føre 
spør re un der sø kel sen blant bru ke re av helse
norge.no og be nytt e helsenorge.nosy ste met 
til da ta inn sam lin gen. Vi trakk først et til fel dig 
ut valg fra Fol ke re gis te ret og un der søk te hvem 
som var bru ke re av helsenorge.no. Om trent 
halv par ten av den voks ne be folk nin gen i Hor
da land var re gist rert som bru ke re av helse
norge.no. For å un der sø ke mu li ge skjev he ter i 
re sul ta te ne som skyld tes at bare halv par ten av 
den voks ne be folk nin gen var re gi st rert som 
bru ke re av helsenorge.no, be nytt et vi i til legg 
TSDplatt for men for å sam le inn data fra et ut
valg fra Fol ke re gis te ret. Beg ge da ta inn sam lin
ge ne ble gjen nom ført elek tro nisk, uten pos tal 
ut sen del se og uten bruk av papirspørreskjema.

Det var en for ut set ning at alle som ble 
 in klu dert i spør re un der sø kel sen had de di gi tal 
kon takt in for ma sjon (mo bil num mer og epost) 
re gist rert i kon takt og re ser va sjons  regis te ret 
(Di rek to ra tet for for valt ning og IKT, Difi). An de
len som er re gist rert i dett e re gis te ret, er re la
tivt høy for inn byg ge re i al de ren 18 – 65 år, hvor 
minst 80 % er re gist rert (2). Der imot fal ler an
de len re gist rer te med øken de al der, og re pre
sen ta ti vi te ten på de in vi ter te er der med mer 
usik ker med øken de al der. For eks em pel er 
langt un der 50 % av be folk nin gen over 75 år 
re gist rert med kon takt in for ma sjon i re gis te ret 
(2). Ett er en vur de ring av stør rel sen på de geo
gra fis ke en he te ne (en kelt kom mu ner, en kelt
by de ler i Bergen, minst 400 del ta ke re per 
 en het) en øns ket tall for, ble det be stemt at en 
skul le ha n = 30 000 i helse norge.nout val get 
og n = 36 000 i fol ke re gis ter ut val get. To talt ble 
68 733 per so ner truk ket ut til å del ta, noe som 
ut gjor de om trent 16 % av den voks ne be folk nin
gen i Hor da land på det tids punk tet. Sel ve data
 inn sam lin gen ble gjen nom ført i ap ril og mai 
2018, med mu lig het for to pur rin ger i TSD 
syste met og kun mu lig het for én pur ring i 
helsenorge.nosy ste met.

Spør re skje ma – ut valg te va riab ler
In for ma sjon om kjønn og al der ble hen tet fra 
Det sen tra le fol ke re gis te ret. Al der ble brukt 
som både kon ti nu er lig og ka te go risk va ria bel 
(18 – 29 år, 30 – 39 år, 40 – 49 år, 50 – 59 år, 60 – 69 år 
og ≥ 70 år).

In for ma sjon om høy es te full før te ut dan
ning var ba sert på selv rap por te ring, med føl
gen de fire ka te go ri er: 1) grunn sko le/fram
halds sko le/fol ke høy sko le > 10 år (kalt «grunn
sko le» i ta bell 1 og fi gur 1 og 2), 2) fag ut dan
ning / re al sko le / vi de re gå en de sko le / gym nas 
≥ 3 år («vi de re  gåen de sko le»), 3) høy sko le/
uni ver si tet < 4 år («uni ver si tet < 4 år») og 4) 

30

25

20

15

10

0

Andel psykiske vansker (%)

  Folkeregisteret              Helsenorge.no      

Grunnskole Videregående skole Universitet < 4 år Universitet ≥ 4 år

Fi gur 1  An del med psy kis ke van s ker i to ut valg, truk ket fra hen holds vis Fol ke re gis te ret og helsenorge.no, fra 
Fol ke hel se un der sø kel sen i Hor da land 2018. Grup pert ett er ut dan ning. Jus tert for al der og kjønn. Waldtest for 
in ter ak sjon p < 0,001.
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Fi gur 2  An del med rap por tert god hel se i to ut valg, truk ket fra hen holds vis Fol ke re gis te ret og helsenorge.no,  
fra Fol ke hel se un der sø kel sen i Hor da land 2018. Grup pert ett er ut dan ning. Jus tert for al der og kjønn. Waldtest 
for in ter ak sjon p = 0,002.
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høy sko le/uni ver si tet ≥ 4 år («uni ver si tet ≥ 4 
år»).

Hopkins Symp tom Checklist (HSCL5) ble 
be nytt et som mål på psy kisk hel se (3). HSCL5 
be står av fem spørs mål om ner vø si tet, red sel, 
håp løs het for frem ti den, ned stemt het og be
kym ring med føl gen de fire svar al ter na tiv: 
«ikke pla get», «litt pla get», «gan ske mye pla
get» og «vel dig mye pla get». Gjen nom snitts kår 
på > 2,00 ble be nytt et som gren se ver di for å 
lage en to delt va ria bel (3).

Del ta ker ne ble spurt hvor dan de opp lev de 
sin egen hel se i al min ne lig het, med føl gen de 
fem svar ka te go ri er: «svært god», «god», «ver
ken god el ler dår lig», «dår lig» og «svært dår
lig». I den ne ar tik ke len skil ler vi mel lom de 
som rap por ter te å ha god el ler svært god 
 hel se og res ten av ka te go ri ene (4), men and re 
opp de lin ger gir til sva ren de re sul tat som det 
som blir pre sen tert her (data ikke vist).

Del ta ker ne ble vi de re spurt om sin ar beids 
el ler livs si tua sjon. En av av krys nings mu lig 
hete ne var «ufø re tryg det / får ar beids av kla
rings pen ger». De som krys set av på det te 
 al ter na ti vet, er om talt som per so ner som mot
tar ufø re pen sjon.

Ett av spørs må le ne var om per so nen had de 
lang va ri ge hel se pro ble mer av minst seks må
ne ders va rig het («ja» el ler «nei»). Det ble også 
spurt om per so nen i lø pet av de siste tolv må
ne de ne had de hatt ska der som krev de me di
sinsk be hand ling («ja, én», «ja, fle re» el ler 
«nei»). Del ta ker ne ble også spurt om sine 
 røy ke og snus va ner. Vi skil te mel lom de som 
rap por ter te dag lig bruk på svar tids punk tet 
og de som ikke gjor de det.

For å få et glo balt mål på sub jek tiv livs kva

li tet stil te vi føl gen de spørs mål: «Alt i alt, når 
du ten ker på hvor dan du har det for ti den, er 
du stort sett for nøyd med til væ rel sen el ler er 
du stort sett mis for nøyd?» Svar al ter na ti ve ne 
var «svært for nøyd», «gan ske for nøyd», «både
og», «nok så mis for nøyd», og «svært mis for
nøyd». Vi di ko to mi ser te va ria be len mel lom de 
som svar te «gan ske for nøyd» el ler «svært for
nøyd» og de øv ri ge.

So si al støtt e ble målt med Oslo3 So cial Sup
port Scale (OSS3), som be står av tre spørs mål 
med fire el ler fem svar ka te go ri er. I den ne rap
por ten skil ler vi mel lom de som opp lev de so
si al støtt e og de som ikke gjor de det, ba sert på 
en tid li ge re be nytt et inn de ling (5).

Da ta ana ly se
Da ta ene ble ana ly sert ved bruk av Stata ver
sjon 15.0. I noen kom mu ner og by de ler ble det 
gjen nom ført oversampling i Fol ke re gis ter 
utval get. For dis se om rå de ne ble da ta ene vek
tet ned til sva ren de. Da ta ene er ana ly sert ved 
bruk av kryss ta bel ler, mul tip pel lo gis tisk re
gre sjon og post es ti me rin ger (mar gi ner). For 
psy kis ke van s ker og ge ne rell hel se ble un der
grup pe ana ly ser pre sen tert på tvers av ut dan
nings ni vå, jus tert for al der og kjønn. Dett e ble 
gjort ett er en tes ting (Walds test) av in ter ak
sjo nen mel lom ut dan nings ni vå og inn sam
lings platt form med psy kis ke van s ker og ge ne
rell hel se som ut falls mål. Vi valg te å pre sen 
tere jus ter te es ti mat ett er som for skjel ler som 
skyl des al ders og kjønns sam men set ning, i 
den ne sam men hen gen kan an se es som tri 
viel le. Over ord net var det kun små for skjel ler 
mel lom jus ter te og ujus ter te es ti mat (data 
ikke gjen gitt).

Etis ke over vei el ser
Fylkeshelseundersøkelsen i Hor da land var 
ved inn sam lings tids punk tet hjem let i kon se
sjon fra Da ta til sy net. I hen hold til nye per son
vern reg ler er kon se sjon nå er statt et av en 
personvernkonsekvensutredning, og un der
sø kel sen er nå hjem let ett er § 7 i for skrift om 
over sikt over fol ke hel sen (6). Opp lys nin ger 
fra un der sø kel sen vil bli opp be vart i ti år, og 
all hel se forsk ning hvor opp lys nin ger fra un
der sø kel sen inn går, vil bli gjen nom ført ett er 
gjel den de reg ler for hel se forsk ning og per
son vern.

Re sul ta ter

An de len av de in vi ter te som del tok i da ta inn
sam lin gen, var 15 954 (41,5 %) i fol ke re gis ter 
utval get og 12 332 (40,8 %) i helsenorge.no 
utval get.

Ta bell 1 vi ser pro sent for de lin ger på kjønn, 
al der og ut dan ning ett er da ta sett. De fles te 
for skjel le ne var be skjed ne. For va riab le ne som 
har med hel se og syk dom å gjø re, var det 
 stør re for skjel ler (ta bell 2). An de len som rap
por ter te at de har god hel se, var 76,0 % i fol ke
re gis ter ut val get og 70,6 % i helsenorge.no 
utval get. Vi de re var an de len i hen holds vis 
fol ke re gis ter og helsenorge.nout val get som 
rap por ter te psy kis ke van s ker 11,6 % mot 13,6 %, 
ufø re pen sjon 7,8 % mot 10,5 %, lang va rig syk
dom 9,3 % mot 13,3 %, og ska de i lø pet av de 
siste tolv må ne de ne 18,3 % mot 20,8 %.

Bil det blir ytt er li ge re ny an sert når vi ana ly
se rer på un der grup per. Fi gur 3 vi ser al ders
for de lin ge ne i de to ut val ge ne se pa rat for 

Ta bell 2  Noen hel se re la ter te va riab ler i to for skjel li ge ut valg, truk ket fra hen holds vis Fol ke re gis te ret og helsenorge.no, i Fol ke hel se un der sø kel sen i Hor da land 2018.

Variabel Folkeregisteret (%) Helsenorge.no (%) P-verdi1
Absolutt  

differanse2 Relativ forskjell3

Psykiske vansker 11,6 13,6 < 0,001 2,0 17,2

God helse 76,0 70,6 < 0,001 5,3 7,0

Uførepensjon 7,8 10,5 < 0,001 2,7 34,7

Langvarig sykdom 9,3 13,3 < 0,001 3,9 42,0

Skade siste tolv måneder 18,3 20,8 < 0,001 2,6 14,1

Daglig røyking 8,7 8,4 0,444 0,3 3,0

Daglig snusing 10,4 9,7 0,050 0,7 6,9

Fornøyd med tilværelsen 78,1 75,3 < 0,001 2,8 3,5

Opplever sosial støtte 88,5 87,3 0,002 1,2 1,4

1 Khikvadrattest
2 Differanse mel lom Fol ke re gis te ret og helsenorge.no opp gitt i ab so lut te tall
3 (Ab so lutt dif fe ran se / Fol ke re gis te ret) ∙ 100
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Dis ku sjon
Vi fant at for skjel le ne mel lom helsenorge.no 
og fol ke re gis ter ut val get var be skjed ne med 
hen syn til for de lin gen av ut dan nings ni vå, 
 al der, an del som røy ker dag lig, an del som 
bru ker snus dag lig, og an del som rap por te rer 
om god so si al støtt e. For va riab ler mer di rek te 
re la tert til hel se og syk dom var for skjel le ne 
stør re, in klu dert an del som rap por ter te at de 
har god hel se, mott ar ufø re pen sjon, har lang
va rig syk dom og har vært ut satt for ska de i 
lø pet av de siste tolv må ne de ne. For alle dis se 
va riab le ne rap por ter te helsenorge.nout val
get dår li ge re hel se. Ana ly ser av un der grup per 
vi ser ytt er li ge re for skjel ler. I de tre yng ste 
 al ders grup pe ne (18 – 49 år) var un der re pre sen
ta sjo nen av menn stør re i helsenorge.no enn 
i Fol ke re gis te ret. Blant de som har kort va rig 
ut dan ning, var det sy ste ma tis ke for skjel ler 
mel lom de to ut val ge ne med hen syn til an de
len som rap por ter te at de har psy kis ke van s
ker, har god hel se, er for nøy de med li vet, har 
høy so si al støtt e og mott ar ufø re pen sjon. I alle 
til fel ler var ne ga ti ve ut fall mer van lig i hel
senorge.nout val get. Ett er som det er grunn til 
å anta at om lag halv par ten av de som del tok 
i fol ke re gis ter inn sam lin gen, også var re gi
strert i helsenorge.nosy ste met, er tro lig de 
es ti mer te for skjel le ne be ty de lig mind re enn 
de ville vært om en had de sam men lig net med 
et ut valg som ikke var re gist rert i helsenorge.
no. Det er ofte van ske lig å av gjø re hvil ke pro
ses ser som har ført til lav del ta kel se (7). Det 
kan for eks em pel godt ten kes at en ikke fin ner 
sto re skjev he ter i de inn sam le te da ta ene, men 
at det er uli ke, og mot satt vir ken de, ikkedel
ta kel ses pro ses ser som har ført til dett e. Det at 
an de len dag lig røy ke re var nok så lik blant del
ta ker ne iden ti fi sert via helsenorge.no og Fol
ke re gis te ret, kan skyl des to for hold som vir
ker i hver sin ret ning. Det er grunn til å anta 
at en høy ere an del av de som bru ker helsenor
ge.no, har dår lig hel se sam men lig net med de 
som er re krutt ert via Fol ke re gis te ret, noe som 
kan re sul te re i en over re pre sen ta sjon av dag
lig røy ke re. Hvis det sam ti dig er slik at det er 
fle re med høy ut dan ning som er bru ke re av 
helsenorge.no, kan det føre til en un der re pre
sen ta sjon av dag lig røy ke re. De to feil kil de ne 
kan der med til dels opp he ve hver and re. Det 
kan ten kes at det er nett opp en slik kom bi na
sjon av feil kil der i se lek sjo nen som for kla rer 
at an de len dag lig røy ke re er nok så lik i de to 
ut val ge ne. Sam men fal len de funn i den ne 
 un der sø kel sen kan der for ikke nød ven dig vis 
tol kes som be tryg gen de med hen syn til da ta
enes gyl dig het. Dess uten kan kom bi na sjo ner 

menn og kvin ner. I alle al ders ka te go ri er var 
det litt fle re menn enn kvin ner som ble in vi
tert i fol ke re gis ter løs nin gen. I helsenorge.
noløs nin gen var det flest kvin ner som ble 
in vi tert med unn tak av de eld ste al ders ka te
go ri ene (> 60 år). Den stør ste skjev he ten fin
nes blant de yng ste i helsenorge.noløs nin
gen, der an de len kvin ner var nes ten halv 
annen gang høy ere enn an de len menn. 
 Den ne over re pre sen ta sjo nen for ster kes ytt er
li ge re av at del ta kel sen blant yng re menn var 
noe la ve re i helsenorge.noløs nin gen enn i 
fol ke re gis ter løs nin gen. Un der re pre sen ta sjo
nen av menn var stør re i helsenorge.nout val
get enn i fol ke re gis ter ut val get i alle de tre 
yng ste al ders grup pe ne.

Fi gur 1 vi ser an de len som skårte høyt på 
psy kis ke van s ker, grup pert ett er ut dan ning. 
Blant de som bare had de grunn sko le ut dan
ning, var for skjel len mel lom ut val ge ne nok så 
stor. Ana ly sen av da ta ene fra helsenorge.no 
vi ser en langt ster ke re sam men heng mel lom 
ut dan nings ni vå og psy kis ke van s ker enn det 
vi fin ner i da ta ene fra Fol ke re gis te ret.

Fi gur 2 vi ser an de len som rap por ter te at de 
har god hel se, grup pert et ter ut dan ning. 
 An de len som rap por ter te at de har god hel se, 
er la ve re i helsenorge.noda ta ene enn i fol ke
re gis ter da ta ene i alle ut dan nings grup pe ne. 
For skjel len er al ler størst blant de som bare 
har grunn sko le (om trent 10 pro sent po eng), 
men den er også gan ske ty de lig blant de med 
vi de re gå en de sko le som høy es te ut dan ning 
(7,4 pro sent po eng).

And re ana ly ser (data ikke vist) vi ser at an
de len som rap por ter te at de mott ar ufø re pen
sjon, er klart høy ere i helsenorge.no enn i 
Fol ke re gis te ret – både blant de som bare har 
full ført grunn sko len og blant de som bare har 
full ført vi de re gå en de sko le. An de len som rap
por ter te at de li der av al vor lig, lang va rig syk
dom, er i alle ut dan nings grup per høy ere i 
helsenorge.no enn i Fol ke re gis te ret. For skjel
len mel lom helsenorge.no og Fol ke re gis te ret 
i an de len som rap por ter te at de er for nøyd 
med li vet, og som rap por ter te at de opp le ver 
høy grad av so si al støtt e, er størst blant de 
med kort va rig ut dan ning.
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Fi gur 3  Al ders og kjønns for de ling i to ut valg, truk ket fra hen holds vis Fol ke re gis te ret og helsenorge.no, fra 
 Folke hel se un der sø kel sen i Hor da land 2018. In vi ter te og del ta ke re.
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Kon klu sjon
Alt i alt fin nes det sy ste ma tis ke og ikkeigno
rerbare for skjel ler mel lom de to uli ke re krut
te rings løs nin ge ne, som vil gi uli ke re sul ta ter 
ikke bare når en be skri ver hele ma te ria let un
der ett, men også når en ana ly se rer sam men
hen ger med de mo gra fis ke va riab ler. Ba sert på 
våre funn er det sann syn lig at fol ke re gis ter
løs nin gen gir re sul ta ter som har høy ere eks
tern va li di tet enn re sul ta ter fra helsenorge.
noløs nin gen, og først nevn te er der for å fore
trek ke inn til vi de re. Fo ku set i den ne ar tik  ke
len var først og fremst å stu de re mu li ge for
skjel ler i vik ti ge ut falls mål mel lom de to re
krutt e rings platt for me ne. Men si den svar pro
sen ten i un der sø kel se ne var så pass be skje den 
som litt over 40, kan ikkedel ta kel sen – som 
var fel les for beg ge un der sø kel se ne – ten kes å 
ha minst like mye å si for re sul ta te ne som for
skjel len i re sul ta ter mel lom de to platt for 
mene. Det blir en vik tig opp ga ve i fort sett el
sen å vur de re sta tis tik ken som ba se res på 
fol ke  helse un der sø kel se ne i fyl ke ne, opp mot 
sta tis tikk fra and re kil der samt å se på for skjel
ler mel lom de som del tar i un der sø kel se ne, 
og de som ikke gjør det, ved å kob le mot and re 
da ta kil der, blant an net data fra re gist re.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 17.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 31.5.2019, 
 godkjent 19.8.2019.

ut valg av bru ke re fra helsenorge.no ikke er 
til strek ke lig sam men lign ba re hver ken geo
gra fisk el ler med tan ke på å be skri ve end rin
ger over tid. Når de fles te i alle al ders og ut
dan nings grup per og både kvin ner og menn 
er bru ke re av helsenorge.no, kan det vise seg 
at da ta inn sam lin ger som gjen nom fø res i for
bin del se med fol ke hel se un der sø kel se ne i 
 fyl ke ne, med for del kan ba se res på helse
norge.noplatt for men. I Hor da land opp nåd de 
vi en like god svar pro sent med én en kelt pur
ring i helsenorge.no som vi grei de med to 
pur rin ger i TSDsy ste met. Dett e kan tyde på at 
un der sø kel ser som gjen nom fø res via helse
norge.no, be trak tes som vik ti ge re og mer se
ri ø se enn un der sø kel ser der en sam ler inn 
data på and re må ter.

Vi de re er det sann syn lig at en ville få økt 
del ta kel se i de eld ste al ders grup pe ne ved å 
sup ple re den elek tro nis ke da ta inn sam lin gen 
med pa pir skje ma sendt i pos ten til de som 
ikke nås elek tro nisk. Ulem pen er at da ta inn
sam ling ved bruk av pa pir skje ma kre ver et 
eks tra ledd med ma nu ell inn leg ging og kva
li tets kon troll av data, og at sel ve da ta inn sam
lin gen lett vil ta leng re tid. Vi har ikke gjen
nom ført noen egen stu die av hvor sto re skjev
he ter som opp står når en bare be nytt er elek
tro nisk inn sam ling av data i de eld ste al ders
grup pe ne, el ler i hvil ken grad en kun ne rett e 
opp even tu el le skjev he ter ved å sup ple re med 
papirspørreskjema.

av feil kil der slå an ner le des ut i and re fyl ker 
der som den de mo gra fis ke sam men set nin gen 
el ler an tall bru ke re av helsenorge.no er for
skjel lig fra det vi fant i Hor da land. Det er for 
eks em pel grunn til å tro at for skjel le ne blir 
stør re i et geo gra fisk om rå de hvor fær re er 
re gist rert i helsenorge.no.

Det fore lig ger også feil kil der som sann syn
lig vis er nok så like i de to ut val ge ne. Det at det 
fore lig ger feil kil der som på vir ker re sul ta te ne 
i beg ge da ta sett e ne, er ikke et ar gu ment for å 
god ta ytt er li ge re se lek sjons feil ved å be gren se 
ut val get ytt er li ge re til de som er bru ke re av 
helsenorge.no. Selv om vi for en del ut falls mål 
ikke har fun net ve sent li ge for skjel ler, er det 
for skjel ler med hen syn til al ders for de ling, ut
dan nings ka te go ri er og va riab ler re la tert til 
hel se, syk dom og ska de. Dett e er ikke over ras
ken de når vi vet at helsenorge.no først og 
fremst er et red skap til kom mu ni ka sjon mel
lom hel se ve sen og pa si en ter. Vi må også ta i 
be trakt ning at på det tids punk tet un der sø kel
sen ble gjen nom ført, var Hor da land det fyl ket 
i Norge som had de den høy es te an de len inn
byg ge re som var bru ke re av helsenorge.no. 
Se lek sjons pro ble met kan godt ten kes å være 
enda stør re el ler av en an nen art i and re fyl
ker.

Det at an de len som bru ker helsenorge.no 
va ri e rer fra fyl ke til fyl ke og fra kom mu ne til 
kom mu ne in nen sam me fyl ke, samt at den 
øker over tid, be tyr at un der sø kel ser ba sert på 
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er psy ko log og se ni or fors ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
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MA RIT KNAP STAD
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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.

OTTO RO BERT SMITH
er psy ko log og se ni or fors ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GRE THE S. TELL
er er næ rings fy sio log og pro fes sor i epi de mio lo gi.
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 sta tis ti ker og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

THOMAS S. NILSEN
er fi lo log og se ni or råd gi ver.
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All menn le gers bruk  
av ICPC-dia gno ser og sam svar 
med jour nal no ta te ne

BAK GRUNN
Kva li te ten på all menn le ge nes dia gno se set ing med 
ko der fra Den in ter na sjo na le klas si fi ka sjo nen for pri
mær hel se tje nes ten (ICPC) har be tyd ning, for di dis se 
be nyt es til kva li tets ut vik ling, forsk ning og i of ent li ge 
hel se sta tis tik ker. Imid ler tid er det usik kert i hvil ken 
grad dia gno se ne gir et rik tig bil de av inn hol det i le ge
kon tak te ne, kon takt år sa ker og syk doms fore komst  
i be folk nin gen. Hen sik ten med den ne un der sø kel sen  
var å kart leg ge i hvil ken grad all menn le ge nes bruk  
av dia gno se ko der stem mer over ens med inn hol det  
i jour nal no ta te ne.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
23 all menn le ger fra fem for skjel li ge le ge kon tor i Agder 
del tok i un der sø kel sen. Jour nal no ta te ne fra samt li ge 
pa si ent kon tak ter over to ar beids da ger i 2013 ble gjen
nom gåt av to er far ne all menn le ger som vur der te grad 
av sam svar mel lom inn hold i jour nal no ta tet og til hø 
rende ICPCdia gno se ko der.

RE SUL TA TER
To talt ble 1 819 pa si ent kon tak ter vur dert. For 1 591 av dis se 
(87,5 %) var det mu lig å vur de re sam svar mel lom jour nal
no tat og dia gno se. Vi fant godt sam svar for 693 (85,3 %) 
kon sul ta sjo ner og 321 (69,9 %) enk le kon tak ter med 
re sept ut skri ving. For enk le kon tak ter uten re sept ut skri
ving var det godt sam svar for 213 (83,9 %), men 144 av i alt 
398 (36,2 %) lot seg ikke vur de re pga. mang len de, for 
knapt el ler upre sist jour nal no tat.

FOR TOLK NING
Dia gno se ne ved kon sul ta sjo ner sam svar te godt med 
jour nal no ta te ne i den ne stu di en. Re sul ta te ne kan tyde 
på at man bør være var som med å in klu de re enk le 
kon tak ter i dia gno se grunn laget i of ent li ge sta tis tik ker. 
Fun ne ne bør føl ges opp i stør re, mer re pre sen ta ti ve 
na sjo na le stu di er.

GEIR LIND QUIST SPO RA LAND
glsporaland@gmail.com
Le ge grup pen Aren dal

GUN NAR MOU LAND
Le ge grup pen Aren dal

Sør lan det sy ke hus

BJØRN BRATLAND
Le ge grup pen Aren dal

EL LEN RYGH
Kol bjørns vik

HAR ALD REI SO
Trom øy le ge sen ter

Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for flåt bår ne syk
dom mer
Sør lan det sy ke hus

Institut for hel se og sam funn
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
I den ne stu di en fant vi at de dia 
gnose ne som all menn le ge ne sat e, 
sam svar te godt med jour nal no ta 
tene fra kon sul ta sjo ne ne (85 %).

For enk le kon tak ter med re sept ut
skri ving var det godt sam svar i 70 % 
og for enk le kon tak ter uten re sept 
utskri ving i 84 %. 144 av i alt 398 (36 %) 
enk le kon tak ter uten re sept ut skri
ving lot seg ikke vur de re.

A ll menn le ge nes dia gno se set ing 
i jour nal no ta te ne har fle re for
mål. Jour na len er le ge nes ar
beids verk tøy, og det er nyt ig å 
do ku men te re dia gno ser som 
en del av de fag li ge vur de rin 

gene. Det e er også et krav i jour nal for skrif ten 
(1). Der nest kre ver Hel se øko no mi for valt nin
gen (Helfo) at reg nings kor te ne er på ført én 
el ler fle re dia gno se ko der et er kode ver ket 
Den in ter na sjo na le klas si fi ka sjo nen for pri
mær hel se tje nes ten (International Clas si fi ca
tion of Pri mary Care, ICPC2) (2). Dis se dia gno
se ne inn går i da ta ba sen KUHR (Kon troll og 
ut be ta ling av hel se re fu sjo ner) og be nyt es i 
hel se sta tis tikk, forsk ning, fag ut vik ling og kva
li tets kon troll. Når man i den ne da ta ba sen 
rap por te rer dia gno ser sat hos fast le ge og 
 le ge  vakt, bru kes sum men av alle kon takt y per 
(3). Dis se da ta ene bru kes som in di ka tor for 
fore komst av syk dom i be folk nin gen, både i 
Fol ke hel se pro fi le ne (3) og i tall grunn laget for 
sta tis tikk ban ken Kom mu ne hel sa (4) og Nor
ges hel sa (5).

Ut vik lin gen av ICPCkode ver ket star tet med 
at Ver dens or ga ni sa sjo nen for all menn me di sin 
(WONCA) i 1972 opp ret et en in ter na sjo nal klas
si fi ka sjons ko mi té. I dag be nyt es kode ver ket i 
fle re land (6). I Norge har alle pri mær  leger fra 
1992 vært på lagt å bru ke minst én ICPCkode 
for dia gno ser på lege reg nings kort og syk mel
din ger. Ver sjon ICPC2 har vært i bruk fra 1998 
(elek tro nisk ut ga ve fra 2002). Vi de re i den ne 
ar tik ke len bru kes be teg nel sen ICPC.

ICPCko de ne be står av én bok stav og to sif re 
(7). For noen spe si el le dia gno ser bru kes tre 
sif re. Bok sta ven an gir or gan ka pit el (A – All
ment, B – Blod osv.). Sif re ne 00 – 29 an gir sym
p tom dia gno ser, mens 70 – 99 an gir syk doms
dia gno ser. Ko de ne 30 – 69 er pro sess ko der som 
er fel les for alle or gan ka pit le ne.

Av dia gno se ne som le gen skri ver i den elek

tro nis ke pa si ent jour na len (EPJ), blir de to 
 før s te (ho ved dia gno se og even tu ell bi dia 
gnose) au to ma tisk ko pi ert til reg nings kor tet. 
I 2015 var det 29,4 mil li o ner all menn le ge kon
tak ter for delt på 14,2 mil li o ner enk le kon tak
ter (opp mø te på le ge kon tor, te le fon kon sul ta
sjo ner, re sept for ny el ser) (48,2 %), 13,8 mil li o
ner kon sul ta sjo ner (47,1 %), 1,1 mil li on ad mi
nist ra ti ve kon tak ter (3,9 %), 142 558 tverr fag 
lige sam ar beids mø ter (0,5  %) og 89  362 
sy ke be søk (0,3 %) (8).

For de lin gen av dia gno ser sat av all menn
le ger er en vik tig kil de til fort lø pen de in for
ma sjon om hel se til stan den i be folk nin gen, 
ak tua li sert et er inn fø ring av kom mu nalt pa
si ent og bru ker re gis ter (KPR) i 2017 (9). Imid
ler tid vet vi ikke i hvil ken grad dia gno se ne 
som bru kes i le ge nes reg nings kort til Helfo, 
gir et rik tig bil de av kon takt år sak og syk doms
fore komst i be folk nin gen. Noen elek tro nis ke 
jour nal sy stem har hur tig valg for au to ma tisk 
dia gno se set ing, for eks em pel ved å fore slå 
«sist bruk te dia gno se». Det e vil ofte, men ikke 
all tid, være rik tig dia gno se. Et er vår er fa ring 
er det stor bruk av «ge ne rel le dia gno ser» ved 
re sept for ny el ser og te le fon hen ven del ser 
(f. eks. A29: Ge ne rel le symp to mer/pla ger og 
A97: Ad mi nist ra tiv kon takt/un der sø kel se).

I sin hø rings ut a lel se til Hel se og om sorgs
de par te men tets for slag om kom mu nalt pa 
sient og bru ker re gis ter på pek te Le ge for en in
gen at dia gno se ne på reg nings kor te ne ofte 
ikke av spei ler le ge kon tak te nes inn hold, sær
lig ikke ved så kal te enk le kon tak ter (10). Man 
ri si ke rer også en sy ste ma tisk un der rap por te
ring i data fra multimorbide pa si en ter, for di 
KUHRda ta ba sen bare im por te rer de to før s te 
dia gno se ne fra reg nings kor te ne.

Hvis in for ma sjon fra hel se re gist re ba sert på 
den ne rap por te rin gen skal være nyt ig, er kva
li te ten på dia gno se ko din gen vik tig. Det e har 
vært un der søkt med for skjel li ge me to der. Re
sul ta te ne spri ker. En dansk stu die om in ter 
og intraobservatørvariasjoner i ICPCdia gno
se set ing vis te 71 % sam svar for en kelt dia gno
ser og 94 % når dia gno se ne var grup pert et er 
ICPCka pit el (11). En stu die av 400 jour na ler 
fra til sam men 20 all menn le ger i Stock holm 
vis te kor rekt ICD10kode i 97 % av til fel le ne 
(12). En stør re stu die fra Tromsø for åre ne 
1992 – 2008 un der søk te dia gno se set ing ved 
bruk av den pro blem ori en ter te elek tro nis ke 
pa si ent jour na len PROMED (13). Den fant 
mang len de sam svar mel lom pro blem be skri
vel se i jour na len og stan dard ICPC2tekst i 
53,8 % av til fel le ne.

Den ne stu di en un der sø ker grad av sam svar 

mel lom bruk av ICPCdia gno se ko der og inn
hol det i jour nal no ta te ne hos et ikketil fel dig 
ut valg all menn le ger.

Ma te ria le og me to de

Dia gno se kva li tet i all menn le gers jour na ler 
var et dis ku sjons te ma i 2014 i en fors ker grup
pe hvor for fat er ne del tar. For å stu de re det e 
nær me re valg te vi å se re tro spek tivt på dia
gno se kva li tet i året 2013. Fem le ge kon tor re
krut ert av fors ker grup pen del tok i un der sø
kel sen, et i Kris tian sand og fire i Aren dal. Fire 
av kon to re ne var re krut e ren de le gers egne 
ar beids plas ser, et var et na bo kon tor med 
kjen te kol le g er. Alle le ge ne som had de dre vet 
prak sis i 2013, var vil li ge til å del ta. Le ge nes 
gjen nom snitts al der var 51 år (spred ning 
28 – 67). 18 av de 23 le ge ne var spe sia lis ter i all
menn me di sin og fem var kvin ner. Kon to re ne 
bruk te jour nal sy ste me ne Winmed2 (16 le ger) 
og Infodoc Plenario (7 le ger).

Vi vur der te samt li ge pa si ent kon tak ter i lø
pet av to ar beids da ger for alle le ge ne, én full 
kon tor dag om vå ren og én om høs ten. Hver 
lege skrev ut nav ne lis te over alle pa si ent kon
tak te ne for dis se to da to ene og fant frem de 
ak tu el le jour nal no ta te ne. No ta te ne med dia
gno ser ble ko pi ert til en tekst fil og skre vet ut 
på pa pir i ano ny mi sert form (fød sels år og 
kjønn var be vart). To av for fat er ne (BB og GM) 
fore tok ana ly se ne med gjen nom le sing, re gi
st re ring og vur de ring av dia gno se kva li te ten. 
Føl gen de va riab ler ble re gist rert: legeid, pa 
sien tens fød sels år og kjønn, kon takt type, 
 ho ved dia gno se og even tu el le bi dia gno ser 
med ICPCko der og even tu ell re sept el ler syk
mel ding. Kon tak te ne ble re gist rert som: kon
sul ta sjon, en kel kon takt med re sept, en kel 
kon takt uten re sept, sam ar beids mø te, sy ke
be søk el ler an net. Grad av sam svar mel lom 
jour nal no tat og ICPCdia gno se ble inn delt i 
seks ka te go ri er (ram me 1).

Ved en kel kon takt hvor det kun var skre vet 
ut re sept, ble det vur dert å være godt sam svar 
hvis minst et av me di ka men te ne sam svar te 
med ho ved dia gno se el ler bi dia gno se. Ved 
svært knappe el ler mang len de no ta ter kun ne 
det lig ge jour nal opp lys nin ger i en hen vis ning 
el ler brev som vi ikke had de til gang til. Dis se 
ble re gist rert i ka te go ri 6, alt så ikke mu lig å 
vur de re. De to le ge ne vur der te sam svar mel
lom dia gno ser og jour nal no tat uav hen gig av 
hver and re. I 85 % av til fel le ne var de helt eni ge. 
For de øv ri ge 15 % dis ku ter te de seg frem til 
kon sen sus.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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I vi de re re sul tat pre sen ta sjon har vi for 
enklet sam svars be teg nel se ne til tre grup per: 
1 – godt sam svar (ka te go ri 1 og 2), 2 – ufull sten
dig sam svar (ka te go ri 3 og 4) og 3 – ikke sam
svar (ka te go ri 5). Ka te go ri 6 ble ute lat.

Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel se
fag lig forsk nings etikk (REK) fant at stu di en 
falt uten for hel se forsk nings lo vens vir ke 
område jf. § 2 (sak 2016/669). Norsk sen ter for 
forsk nings da ta (NSD) fant at pro sjek tet ikke 

med før te mel de plikt el ler kon se sjons plikt 
 et er per son opp lys nings lo ven §§ 31 og 33 (ref. 
49101/3).

Re sul ta te ne ble be hand let i sta tis tikk pro
gram met NSDstat 1.3.

Re sul ta ter

De 23 le ge ne re gist rer te til sam men 1 819 pa 
sient kon tak ter på to ar beids da ger. Det var i 
gjen nom snit 79 kon tak ter per lege (spred
ning 46 – 124). Me dian ver di for an tall kon tak ter 
per lege per ar beids dag var 42. Pa si en te nes 
gjen nom snits al der var 48,8 år (spred ning 
0 – 98 år). 1 026 av kon tak te ne (56,4 %) gjaldt 
kvin ne li ge pa si en ter.

839 av kon tak te ne (46,1 %) var kon sul ta sjo
ner, 461 (25,3 %) enk le kon tak ter med re sept, 
398 (21,9 %) enk le kon tak ter uten re sept, 68 
(3,7 %) sam ar beids mø ter, 6 (0,3 %) var sy ke 
besøk, mens 47 (2,6 %) ble ru bri sert som an
net/ukjent.

I den ne un der sø kel sen ble 346 uli ke ICPC
dia gno ser be nyt et som ho ved dia gno se. For 
alle re gist re rin ge ne ble det brukt én dia gno se 
i 1 622 (89,2 %) av til fel le ne, to dia gno ser i 169 
(9,3 %), tre dia gno ser i 24 (1,3 %) og fire dia gno
ser i 4 (0,2 %) av til fel le ne. For kon sul ta sjo ner 
ble det re gist rert én dia gno se i 705 (84,0 %) av 
til fel le ne, to dia gno ser i 114 (13,6 %), tre dia gno
ser i 17 (2,0 %) og fire dia gno ser i 3 (0,4 %) av 
til fel le ne. Det var i gjen nom snit 1,2 dia gno ser 
per kon sul ta sjon. 1 175 (64,6 %) av ho ved dia
gno se ne var syk doms dia gno ser (ko de num
mer 70 – 99), 641 (35,2 %) var symp tom dia gno
ser (ko de num mer 1 – 29) og tre (0,2 %) var pro
sess ko der (ko de num mer 30 – 69).

I 228 av kon tak te ne (12,5 %) mang let det no
tat el ler no ta te ne var for knappe til å vur de res 
mot dia gno se ko de ne. Dis se ble eks klu dert fra 

vi de re vur de rin ger. 1 591 av to talt 1 819 no ta ter 
ble der for vur dert med tan ke på sam svar 
 (ta bell 1).

Hver en kelt le ges kon sul ta sjons no ta ter 
 had de an del «godt sam svar» som va ri er te fra 
53,6 % til 97,6 % (me dian ver di 87, 8 %) og «ikke 
sam svar» som va ri er te fra 0,0 % til 35,7 % (me
dian ver di 3,1 %).

Dis ku sjon

Vi fant at dia gno se ne som all menn le ge ne 
 sat e, sam svar te godt med jour nal no ta te ne 
for kon sul ta sjo ner og enk le kon tak ter uten 
re sept ut skri ving, og i noe mind re grad for 
enk le kon tak ter med re sept ut skri ving. Imid
ler tid var det en stor an del av enk le kon tak ter 
uten re sept som ikke lot seg vur de re, pga. 
mang len de el ler man gel ful le jour nal no tat. 
Styr ken med stu di en var at den in ter ne va li
di te ten av ICPCdia gno ser ved et stort an tall 
pa si ent kon tak ter ble un der søkt ved at to 
 er far ne all menn le ger gjor de en grun dig ana
ly se av tekst inn hol det i jour nal no ta te ne uav
hen gig av hver and re. Vi har fun net få stu di er 
der man har gjort noe lik nen de (11–13). I fle re 
stu di er er imid ler tid va li di te ten av ICPCdia
gno ser eva lu ert ved å un der sø ke i hvil ken 
grad grup per av pa si en ter el ler dia gno ser blir 
kor rekt fan get opp i EPJsy ste me ne el ler i 
 and re me di sins ke da ta ba ser, f.eks. pa si en ter 
med kols (14) og kro nis ke syk dom mer (15). I 
noen stu di er har man set på om ICPC in ne
hol der de dia gno se ne som all menn le ge ne 
fin ner nød ven di ge (16–18).

Svak he ter ved un der sø kel sen er at de un
der søk te le ge prak si se ne ikke er til fel dig 
 ut valgt, men re krut ert fra le ger som en ten 
di rek te el ler in di rek te er til knyt et vår fors ker
grup pe. Man kan der for stil le spørs mål ved 

Tabell 1  Antall notater og grad av samsvar mellom ICPCdiagnoser og innholdet i journalnotatet for 1 819 kontakter hos 23 leger ved 5 legesenter i Agder for to arbeidsdager 
i 2013. Andelen i de ulike samsvarskategoriene er regnet ut fra notater som lot seg vurdere.

Kontakttype
Notater 
totalt, n

Notater ikke 
mulig å vurdere1, 

n (%)

Notater  
som lot seg 
vurdere, n

Godt samsvar, 
n (%)

Ufullstendig 
samsvar,  

n (%)

Ikke  
samsvar,  

n (%)

Konsultasjoner 839 27 (3,2) 812 693 (85,3) 68 (8,4) 51 (6,3)

Enkle kontakter med resept 461 2 (0,4) 459 321 (69,9) 5 (1,1) 133 (29,0)

Enkle kontakter uten resept 398 144 (36,2) 254 213 (83,9) 5 (2,0) 36 (14,2)

Andre2 121 55 (45,5) 66 58 (87,9) 1 (1,5) 7 (10,6)

Totalt 1 819 228 (12,5) 1 591 1 285 (80,8) 79 (5,0) 227 (14,3)

1  Notater som manglet eller var så knappe eller upresise at de ikke kunne vurderes mot diagnosekoden
2 Samarbeidsmøter, sykebesøk og andre kontakter

Ram me 1 

Ka te go ri se ring av grad av sam svar  
i stu di en.

Ka te go ri 1 var «godt og full sten dig sam
svar» der ho ved dia gno se og even tu el le 
bi dia gno ser ga et kor rekt bil de av hva som 
var re gist rert i jour na len.

Ka te go ri 2 var «rik tig dia gno se, men upre
sist». Eks em pel: Ny re sept på in su lin. Dia
gno se: Kon takt/un der sø kel se for ad mi ni
stra ti ve for mål A97.

Ka te go ri 3 var «rik tig ho ved dia gno se, men 
mang len de el ler feil bi dia gno se». Eks em
pel: Van lig dia be tes kon troll. I til legg svelg
be svær de siste uke ne. Dia gno se: Dia be tes 
mellitus T90.

Ka te go ri 4 var «ho ved dia gno sen be skri ver 
de ler av kon tak ten, men ikke ho ved år sa
ken». Eks em pel: Kom mer til kon troll for  
å sjek ke blod prø ver et ter pneu mo ni. Så ret 
på kne et er grodd. Dia gno se: Kutt i hu den 
S18.

Ka te go ri 5 var «ikke sam svar». Her var 
dia gno sen på in gen måte dek ken de for 
inn hol det i jour nal no ta tet. Eks em pel: 
No tat om akutt an fall av urin sy re gikt. 
Dia gno se: Dia be tes mellitus T90.

Ka te go ri 6 var «no tat mang ler helt el ler 
inn hol det lar seg ikke vur de re mot dia gno
sen». Eks em pel: Te le fon med hjem me sy ke
plei en uten nær me re be skri vel se.
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un der sø kel sens re pre sen ta ti vi tet. Det at noen 
av de del ta ken de le ge ne ikke selv var med lem
mer av fors ker grup pen, og at prak si se ne var 
av uli ke stør rel ser og lå i uli ke kom mu ner, 
me ner vi li ke vel styr ker re pre sen ta ti vi te ten.

Vi un der søk te kon tak ter i 2013, før kva li te
ten på ICPCdia gno ser ble et dis ku sjons te ma 
i fors ker grup pen i 2014. Det kun ne ha vært en 
for del om ma te ria let var av ny ere dato. Det e 
kun ne kan skje ha fan get opp en stør re grad 
av au to ma tisk dia gno se set ing, noe vi tror er 
blit van li ge re, sær lig ved di gi ta le pa si ent kon
tak ter (elek tro nisk re sept be stil ling og ekon
sul ta sjon).

Det er fle re mu li ge år sa ker til mind re sam
svar og man gel ful le opp lys nin ger for enk le 
kon tak ter. Slike kon tak ter er ofte av ad mi nis
t ra tiv ka rak ter og med få me di sins ke vur de
rin ger. Noen jour nal sy ste mer til byr hur tig
valg av sist bruk te dia gno se(r). Ved noen le ge
kon to rer er det hjel pe per so nell som klar gjør 
for ny el se av re sep ter og sam ti dig la ger reg
nings kort med dia gno se.

Noen til fel ler av dår lig sam svar kan ha med 
mang len de dia gno se ko de å gjø re (19). Når 
 ak tu el le dia gno se ko der mang ler el ler ikke 
kom mer opp ved ak tu el le sø ke ord, kan le gen 
vel ge mind re re le van te dia gno se ko der el ler 
«sekke dia gno ser». Et stør re ICPCsøke re gis ter 

i le ge nes elek tro nis ke pa si ent jour na ler vil 
kun ne bedre va li di te ten av dia gno se ko der.

Vi vet ikke noe om le ge nes opp fat ning av 
nyt e ver di en ved ICPCdia gno se set ing i jour
na le ne. Le ge ne er klar over at den er en for ut
set ning for re fu sjon fra Helfo, hvor det er til
strek ke lig med én dia gno se for å få re fu sjon. 
Om le ge ne ved dia gno se set in gen også ten ker 
på at ICPCkva li te ten kan på vir ke sta tis tikk, 
kva li tets sik ring og forsk ning, er usik kert. Der
som le ge ne ikke opp fat er dia gno se set in gen 
som nyt ig el ler vik tig, kan det føre til at det 
bru kes for man ge upre si se dia gno ser el ler at 
man lar være å set e bi dia gno ser når pa si en
te ne har fle re syk dom mer. I vår un der sø kel se 
had de 16 % av kon sul ta sjo ne ne mer enn én 
dia gno se. Den ne lave an de len ty der på en un
der rap por te ring av det fak tis ke inn hol det i 
kon sul ta sjo ner i all menn prak sis. En norsk 
un der sø kel se fra 2015 vis te at det gjen nom
snit lig tas opp 2 – 3 pro blem stil lin ger per kon
sul ta sjon (20).

Le ge nes ar beids ru ti ner gjør at det has ter 
med å set e dia gno se(r) på reg nings kor tet når 
kon sul ta sjo nen er fer dig og pa si en ten for la ter 
kon to ret. Le gen skri ver der et er som re gel fer
dig jour nal no ta tet og kan even tu elt ret e opp, 
ny an se re el ler til føye fle re dia gno ser, som da 
ikke nød ven dig vis sam sva rer med dia gno sen 

på reg nings kor tet. I den ne un der sø kel sen har 
vi bare un der søkt de dia gno se ko de ne som 
frem kom mer av jour na len og ikke vur dert 
reg nings kor tet, slik at det e ikke har vært en 
feil kil de for sam svars vur de rin gen. I forsk ning 
og sta tis tikk som be nyt er ICPCdia gno se ne 
som rap por te res fra reg nings kor tet til Helfo, 
kan det e teo re tisk set være en svak het. Vår 
er fa ring med ar beids pro ses ser i all menn prak
sis er imid ler tid at slike end rin ger av dia gno
se ko der gjø res svært sjel den.

Re sul ta te ne i det e ma te ria let kan tyde på 
at kva li te ten på sta tis tik ker laget på grunn lag 
av KUHRdata bedres når enk le kon tak ter ute
la tes og kun data fra kon sul ta sjo ner pre sen
te res.

Den ne stu di en er en re tro spek tiv gjen nom
gang av et stort an tall jour nal no ta ter fra et 
be gren set, ikkere pre sen ta tivt ut valg all menn
le ger. Selv om vi fant godt sam svar mel lom 
dia gno se ko de og jour nal no tat, spe si elt ved 
kon sul ta sjo ner, er det be hov for å eva lu e re 
dia gno se kva li te ten i norsk all menn me di sin i 
stør re, na sjo na le stu di er. Da vil man også 
 kun ne få mer på li te li ge data om for skjel ler 
mel lom le ge ne.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.
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GEIR LIND QUIST SPO RA LAND
er fast le ge.
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 har mot at én må neds 
sti pend fra All menn me di sinsk forsk nings ut valg.

GUN NAR MOU LAND
er tid li ge re fast le ge, nå pen sjo nist og prak sis kon
su lent.
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 har mot at én må neds 
sti pend fra All menn me di sinsk forsk nings ut valg.

BJØRN BRATLAND
er tid li ge re fast le ge, nå pen sjo nist.
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 har mot at én må neds 
sti pend fra All menn me di sinsk forsk nings ut valg

EL LEN RYGH
er tid li ge re kom mu ne over le ge, fyl kes le ge i Aust
Agder og se ni or råd gi ver ved Na sjo nalt kom pe 
tanse sen ter for te le me di sin, nå pen sjo nist.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HAR ALD REI SO
er fast le ge og fors ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 FOR20190301168. For skrift om pa si ent jour nal 

(pa si ent jour nal for skrif ten) §8. Lest 23.1.2019.
2 Helfo. Re gel verk for lege. Diagnosar.  Lest 23.1.2019.
3 Folkehelseinstitutet. Fol ke hel se pro fi ler for 

kom mu ne ne. Lest 16.5.2019.
4 Folkehelseinstitutet. Kom mu ne hel sa sta tis tikk

bank. Lest 16.5.2019.
5 Folkehelseinstitutet. Nor ges hel sa sta tis tikk bank. 

Lest 16.5.2019.
6 So ler JK, Ok kes I, Wood M et al. The com ing of age 

of ICPC: cel e brating the 21st birth day of the Inter
national Clas si fi ca tion of Pri mary Care. Fam Pract 
2008; 25: 312 – 7. 

7 ICPC2 Kode kort.  Lest 23.1.2019.
8 Hel se di rek to ra tet. Bru ke re og kon tak ter – fast le ge. 

Lest 23.1.2019.
9 FOR201708251292. For skrift om kom mu nalt 

 pa si ent og bru ker re gis ter (KPR). Lest 23.1.2019.
10 Den nors ke le ge for en ing. Hø rings ut a lel se 

vedr. Hel se og om sorgs de par te men tets for slag 

til nyt kom mu nalt pa si ent og bru ker re gis ter 
(KPR) og en kel te end rin ger i hel se per so nello ven. 
Lest 23.1.2019.

11 Schroll H, Støv ring H, Kragstrup J. Forskeller i prak   
ti se ren de laegers an ven del se af International 
Clas si fi ca tion for Pri mary Caredia gno ser. In ter og 
intraobservatørvariationen. Ugeskr Laeger 2003; 
165: 4104 – 7. 

12 Nils son G, Ahlfeldt H, Stren der LE. Tex tual con tent, 
health pro blems and di ag nos tic codes in elec tro



1472 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  15,  2019;  139

ORIGINALARTIKKEL

nic pa tient re cords in ge ne ral prac tice. Scand  
J Prim Health Care 2003; 21: 33 – 6. 

13 Botsis T, Bas søe CF, Hart vig sen G. Six teen years 
of ICPC use in Nor we gi an pri mary care: looking 
through the facts. BMC Med In form Decis Mak 
2010; 10: 11. 

14 Rim land JM, Ab ra ha I, Lucheta ML et al. Val i da tion 
of chron ic ob struc tive pul mo nary dis ease (COPD) 
dia gno ses in health care da ta ba ses: a sys tem at ic 
re view pro to col. BMJ Open 2016; 6: e011777. 

15 Wong LCL, Lee MK, Mak HT et al. Ac cu ra cy and 
com plete ness of ICPC coding for chron ic dis ease  

in ge ne ral outpatient clinics. Hong Kong Prac ti
tion er 2010; 32: 129 – 35. 

16 Busato A, Bhen H, Chmiel C et al. Im proving the 
qual i ty of mor bid i ty indicato rs in elec tro nic 
health re cords in Swiss pri mary care: A prac ti cal 
ap proach. Swiss Med Wkly 2012; 142: w1361. 

17 Schrans D, Boeckxstaens P, De Sut er A et al. Is 
it pos sib le to re gis ter the ideas, concerns and 
ex pec ta tions be hind the rea son for en coun ter as 
a means of clas si fying pa tient pref er ences with 
ICPC2? Prim Health Care Res Dev 2018; 19: 1 – 6. 

18 Rasmussen EB. Ba lancing med i cal ac cu ra cy and 

di ag nos tic con se quences: di ag nosing med i cal ly 
un explained symp toms in pri mary care. Sociol 
Health Illn 2017; 39: 1227 – 41. 

19 Eli as sen KE, Ber ild D, Rei so H et al. In ci dence and 
anti bi ot ic treat ment of erythema migrans in 
Norway 20052009. Ticks Tick Bor ne Dis 2017; 8: 1 – 8. 

20 Bjør land E, Brek ke M. What do pa ti ents bring up in 
consultations? An ob ser va tion al study in ge ne ral 
prac tice. Scand J Prim Health Care 2015; 33: 206 – 11. 

Skal du sende inn et  
manuskript til Tidsskriftet?
D E T  G L E D E R  V I  O S S  T I L  Å  M OT TA

Ved omtale av pasienter eller ved bruk av  
bilder av pasienter må du bruke Tidsskriftets  
samtykkeskjema.

Skjemaet finner du på tidsskriftet.no under  
forfatterveiledning.



1473

KLINISK OVERSIKT

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  15,  2019;  139:  1473–6

SIG RID PEDERSEN
sigrpe@ous-hf.no
Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE)
Nevroklinikken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for sjeld ne  
epi lep si  rela ter te dia gno ser
Barne- og ung doms kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Pyruvatdehydrogenase-mangel

Pyruvatdehydrogenase-mangel 
(PDH-mangel) er en sjel den mi to-
kond rie syk dom som fø rer til ener gi-
svikt i cel le ne. Sær lig ram mer det e 
sen tral ner ve sy ste met, noe som gir  
et bredt spek ter av nev ro lo gis ke 
symp to mer.

M i to kond rie syk dom mer af -
se rer ener gi pro duk sjo nen i 
cel le ne, og symp to me ne de-
bu te rer ty pisk i for bin del se 
med økt ener gi be hov. And re 
bio kje mis ke re ak sjo ner i mi-

to kond rie ne kan imid ler tid også være af  sert. 
Noe for enk let er mi to kond rie syk dom mer til-
stan der som skyl des de fek ter i re spi ra sjons-
kje den og de fek ter i en zym kom plek set pyru-
vatdehydrogenase (PDH).

Pyruvatdehydrogenase er et stort en zym-
kom pleks som er es sen si elt for full sten dig 
ned bryt ning av glu ko se. PDH-kom plek set ka-
ta ly se rer om dan nin gen av py ru vat til acetyl-

koenzym A (ace tyl-CoA), som er sub strat for 
sit ron sy re syk lus. En de fekt i PDH-kom plek set 
fø rer til svikt i cel le nes ener gi om set ning, og 
spe si elt ut satt er cel ler i sen tral ner ve sy ste met, 
hvor for bren ning av glu ko se er den vik tig ste 
ener gi kil den. En zym svik ten gir opp hop ning 
av py ru vat som om dan nes til lak tat, som igjen 
kan føre til me ta bolsk aci do se (fi gur 1) (1, 2).

PDH-man gel ble før s te gang be skre vet i 1970 
av Blass og med ar bei de re (3). Den eks ak te fore-
koms ten av syk dom men er ikke kjent, men 
det er i litt e ra tu ren be skre vet om kring 450 pa-
si en ter på ver dens ba sis (4). I Norge kjen ner vi 
til om kring ti per so ner med dia gno sen.

I den ne kli nis ke over sikts ar tik ke len, som er 
ba sert på ikke-sy ste ma tisk litt e ra tur søk i Pub-
Med og egne kli nis ke er fa rin ger, øns ker vi å gi 
en kort fatt et over sikt over symp to mer, dia-
gnos tikk og be hand ling for PDH-man gel.

Kli nisk pre sen ta sjon

Det er et bredt spenn i al vor lig hets gra den av 
syk dom men. Pa si en te ne kan grovt de les inn 
i to ho ved grup per, hvor av den før s te kjen ne-

YNG VE THOMAS BLIKS RUD
Av de ling for me di sinsk bio kje mi
Kli nikk for la bo ra to rie me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus

KAJA KRIS TINE SEL MER
Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE)
Nevroklinikken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Av de ling for forsk ning og ut vik ling
Nevroklinikken, Oslo uni ver si tets sy ke hus

ANET TE RAMM-PET TER SEN
Bar ne av de ling for nev ro fag
Barne- og ung doms kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

teg nes ved al vor lig syk dom i fos ter li vet el ler 
ny født pe rio den med laktacidose, hy po to ni og 
psy ko mo to risk ut vik lings hem ming. Det er 
ikke uvan lig med utt al te in trak ra ni el le ano-
ma li er som dysgenesi av cor pus cal lo sum og 
periventrikulære cys ter. Dess uten kan pa si en-
te ne ha dysmorfe an sikts trekk, og en stor an-
del av pa si en te ne dør i tid lig barn dom. Den 
and re grup pen kjen ne teg nes ved se ne re de-
but (små barns al de ren) med uli ke nev ro lo -
giske sym pto mer, in klu dert for sin ket psy ko-
mo to risk ut vik ling, be ve gel ses for styr rel ser og 
epi lep si samt ned satt fy sisk ut hol den het. 
 Pa si en ter med mil de re form av PDH-man gel 
de bu te rer ofte med in ter mitt e ren de symp to-
mer i form av ned satt ko or di na sjon og be ve-
gel ses for styr rel ser i for bin del se med si tua sjo-
ner hvor det er økt ener gi be hov, som ved in-
fek sjons syk dom mer el ler hard fy sisk ak ti vi tet 
(5, 6). Ube hand let er PDH-man gel en pro gres-
siv nev ro de ge ne ra tiv syk dom, men tid lig og 
rik tig be hand ling kan tro lig bedre pro gno sen 
be trak te lig (7).

Dia gno sen må vur de res ved funn av høye 
lak tat ver di er i blod og ce re bro spinal væs ke 
sam men med kli nis ke funn som hy po to ni, 
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for sin ket psy ko mo to risk ut vik ling og epi lep si 
samt ved symp to mer be skre vet oven for som 
ut lø ses av fe ber, syk dom el ler fy sisk ak ti vi tet. 
PDH-man gel inn går ikke i ny født scree nin gen.

Opp byg ging og re gu le ring  
av en zym kom plek set
PDH-kom plek set ka ta ly se rer det has tig hets -
begren sen de trin net i aerob glu ko se ok si da-
sjon og er helt es sen si elt for cel lu lær ener gi-
sta tus. Kom plek set be står av mul tip le ko pi er 
av tre en zy ma tis ke sub en he ter: E1, E2 og E3 
samt et E3-bin den de pro tein. Ak ti vi te ten til 
PDH-kom plek set re gu le res raskt gjen nom re-
ver si bel fos fo ry le ring og defosforylering av 
E1-sub en he ten ved hjelp av hen holds vis pyru-
vatdehydrogenasekinaser (PDK) og -fos fa ta ser 
(PDF) (fi gur 2) (5).

Etio lo gi

Syk dom men skyl des mu ta sjon i ett av ge ne ne 
som ko der for de uli ke sub en he te ne i en zym-
kom plek set. Dis se ge ne ne be fin ner seg alle i 
kjer ne-DNA, og mu ta sjo nen kan en ten være 
ned ar vet el ler ny opp stått (de novo). Om kring 
75 % av til fel le ne skyl des en mu ta sjon i det 

X-bund ne ge net PDHA1, mens res ten skyl des 
mu ta sjon i de øv ri ge ge ne ne. Dis se lig ger, i 
mot set ning til PDHA1, på au to so ma le kro mo-
so mer, og syk dom men ned ar ves da au to -
somalt re ces sivt (4).

Ut red ning

Bio kje mis ke ana ly ser av plas ma, urin og ce re-
bro spinal væs ke, kli nisk un der sø kel se og en 
grun dig anam ne se som in klu de rer hvor dan 
syk dom men de bu ter te, hø rer med i ut red nin-
gen av PDH-man gel. En de lig dia gno se stil les 
ved på vis ning av re du sert en zym ak ti vi tet el ler 
ved hjelp av ge ne tisk un der sø kel se (8).

Bio kje mis ke ana ly ser
Funn av for høy et lak tat- og pyruvatkonsentra-
sjon i blod og ce re bro spinal væs ke vek ker ofte 
den før s te mis tan ken om PDH-man gel. Lak tat 
og py ru vat be stem mes sam ti dig i plas ma, og 
al ler helst i ce re bro spinal væs ke. Hyperlakta-
cidemi (lak tat > 5 mmol/l) med sam ti dig lav 
el ler nor mal lak tat–py ru vat-ra tio er en me get 
sterk in di ka sjon på PDH-man gel. Lak tat–py ru-
vat-ra tio kan skille PDH-man gel fra respira-
sjonskjededefekter, da ra tio en van lig vis er økt 
ved sist nevn te (8). Ved mis tan ke om med født 
me ta bolsk syk dom sen des urin og plas ma til 

se lek tiv me ta bolsk screen ing for be stem mel se 
av or ga nis ke sy rer i urin samt ami no sy rer og 
acylkarnitiner i plas ma. Se lek tiv me ta bolsk 
screen ing vil kun ne skille PDH-man gel fra 
and re med fød te me ta bols ke syk dom mer som 
ram mer mi to kond rie ne.

Lak tat-, py ru vat- og alaninverdiene kan være 
in ter mitt e ren de nor ma le, men øker ka rak te-
ris tisk i ett er kant av kar bo hyd rat inn tak. Lak-
tat–py ru vat-ra tio kan være for høy et i for bin-
del se med akutt syk dom el ler der som det er 
van ske lig he ter med blod prø ve ta kin gen. Både 
lak tat og py ru vat er føl som me for rik tig prø-
vetakning. Lang va rig sta se kan føre til økt lak-
tat kon sen tra sjon og må føl ge lig unn gås. En 
prak tisk til nær ming vil være å ta blod prø ver 
un der uli ke for hold. Fas ten de hy po gly ke mi er 
ikke et van lig kjen ne tegn ved PDH-man gel, i 
mot set ning til hva man kan se ved re le van te 
dif e ren si al dia gno ser som pyruvatkarboksy-
lase-mangel el ler fosfoenolpyruvatkarboksy-
kinase-mangel (1).

En zym ak ti vi tets må lin ger
Dia gno sen kan stil les ved å måle PDH-kom-
plek sets ak ti vi tet i uli ke ty per vev, van lig vis i 
kul ti ver te fi bro blas ter (bin de vevs cel ler som 
dyr kes in vitro), lym fo cytt er el ler skjelettmus-
kelceller (8). Nor mal en zym ak ti vi tets må ling 
ute luk ker imid ler tid ikke PDH-man gel, da det 

Fi gur 1  En zym kom plek set pyruvatdehydrogenase (PDH). PDH-kom plek set ka ta ly se rer om dan ning av py ru vat til acetylkoenzym A (ace tyl-CoA). En de fekt i PDH-kom plek-
set fø rer til re du sert pro duk sjon av ace tyl-CoA og for høy e de ni vå er av lak tat og py ru vat. Tia min er en ko fak tor for PDH-kom plek set. Be hand ling med ke to gen di ett fø rer  
til pro duk sjon av ke ton le ge mer som kan om dan nes til ace tyl-CoA uten å gå via PDH-kom plek set. Ke ton le ge me ne re pre sen te rer så le des en al ter na tiv ener gi kil de som sam-
ti dig re du se rer opp hop ning av py ru vat og lak tat. Fi gu ren er hen tet fra Taylor og med ar bei de re (2) og til pas set av for fatt er ne og Tids skrif tet.
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kan være va ria bel en zym ak ti vi tet i uli ke ty per 
vev (9). Ved fort satt mis tan ke om PDH-man gel 
bør man gå vi de re med ge ne tisk un der sø -
kelse.

Ge ne tis ke un der sø kel ser
Identifisering av syk doms for år sa ken de ge ne-
tis ke va ri an ter kan gjø res ved se kven se ring av 
ge ne ne for PDH-man gel. Un der sø kel sen er i 
dag til gjen ge lig gjen nom re kvi si sjon av gen-
pa nel som in ne hol der de ak tu el le ge ne ne, 
som for eks em pel gen pa nel med in di ka sjo-
nen psy kisk ut vik lings hem ming. Si den pa ne-
le ne in ne hol der et stort an tall ge ner, må man 
all tid opp ly se om kli nisk mis tan ke på re kvi si-
sjo nen. Iden ti fi ka sjon av ge ne tisk år sak vil, i 
til legg til å gi støtt e til dia gno sen, gi pa si en ten 
og fa mi li en mu lig het til å mott a ge ne tisk vei-
led ning og tes ting.

Dif e ren si al dia gno ser

Dif e ren si al dia gno ser til PDH-man gel er andre 
år sa ker til pri mær laktacidose, i før s te rek ke 
respirasjonskjededefekter, men også de fek ter 
i glu ko neo ge ne sen, f.eks. pyruvatkarboksy-
lase-mangel (10). Ke to gen di ett er kon tra in di-
sert ved pyruvatkarboksylase-mangel, som 
det der for er svært vik tig å ute luk ke før man 
star ter di ett be hand ling (11). And re for styr rel-
ser i pyruvatmetabolismen, for eks em pel feil 
i ge ner som ko der for trans port pro tei net for 
 py ru vat (mi to kond ri ell pyruvattransportør) 
el ler de re gu la to ris ke en zy me ne pyruvatdehy-
drogenasekinase og pyruvatdehydrogenase-
fosfatase, kan gi en lig nen de funk sjo nell for-
styr rel se som ved PDH-man gel (4).

Be hand ling

Be hand lin gen av PDH-mangel kan de les inn i 
tre ho ved grup per: 1) in ter ven sjo ner som om-
går ener gi pro duk sjon fra kar bo hyd ra ter, 2) til-
skudd av ko fak to rer til PDH-kom plek set, og 
3) in ter ven sjo ner som rett er seg mot re gu le-
rin gen av PDH-kom plek set (4).

Ke to gen di ett
Ke to gen di ett er en sam le be teg nel se på di ett er 
med høyt inn hold av fett, mo de rat inn hold av 
pro tein og svært lavt inn hold av kar bo hyd ra-
ter. Di ett e ne har til fel les at de fø rer til en end-
ring i krop pens ener gi om set ning og gir pro-

duk sjon av ke ton le ge mer (11). Nor malt er glu-
ko se hjer nens vik tig ste ener gi kil de, men når 
ni vå et av ke ton le ge mer i blo det er økt, trans-
por te res dis se over blod–hjer ne-bar rie ren og 
kan da be nytt es av hjer nen til ener gi (12).

Be hand ling med ke to gen di ett vil kun ne 
omgå den me ta bols ke de fek ten og til fø re hjer-
nen en al ter na tiv ener gi kil de i form av ke ton-
le ge mer (fi gur 1). I til legg vil re du sert ned bryt-
ning av kar bo hyd ra ter be gren se opp hop nin-
gen av py ru vat og lak tat (4). Kunn ska pen om 
ef ek ten av kar bo hyd rat re strik sjon og hvor 
streng re strik sjon som er nød ven dig for best 
mu lig ef ekt av ke to gen di ett, er be gren set. I 
en ka sus se rie med gutt er med syk doms gi ven-
de va ri ant i PDHA1-ge net (p.R349H, n  =  3, 
p.R234G, n = 4) med va ri e ren de grad av kar bo-
hyd rat re strik sjon, fant man at de som star tet 
di ett be hand ling tid lig og had de stren ge re 
kar bo hyd rat re strik sjon, had de bedre kog ni tiv 
ut vik ling og leng re le ve tid (7). I en an nen ka-
sus rap port er det be skre vet en pa si ent med 
syk doms gi ven de va ri ant i PDHA1-ge net 
(p.R263G) med nor mal kog ni tiv ut vik ling ved 
18 års al der. Pa si en ten var be hand let med en 
til nær met kar bo hyd rat fri ke to gen di ett og til-
skudd av tia min i høye do ser (13).

I tråd med den be gren se de litt e ra tu ren er 
vår kli nis ke er fa ring at ke to gen di ett kan ha 
god ef ekt, og at det er vik tig å star te be hand-
lin gen så tid lig som mu lig. Hos pa si en ter med 
en mil de re, men fort satt svært al vor lig syk-
dom, har vi ved di ett av brudd ob ser vert akutt 
for ver ring i kli nisk til stand med på føl gen de 
bed ring når man går til ba ke til di ett be hand-
lin gen. Også ved al vor li ge til fel ler av PDH-
man gel er det i litt e ra tu ren rap por tert po si -
tive ef ek ter av be hand ling (14), og ube hand-
let er dett e en pro gre die ren de syk dom. Barn 
med PDH-man gel tren ger re gel mes si ge og 

re la tivt hyp pi ge mål ti der for å opp rett hol de 
et sta bilt høyt blodketosenivå. Der som det går 
for lang tid mel lom mål ti de ne og ke to se  ni-
vået re du se res, har vi sett at bar na kan få sym-
pto mer som svel ge van sker, ustø dig mo to rikk 
og end ret ad ferd. En kel te for eld re rap por te rer 
at bar na også har be hov for et fett rikt mål tid 
på natt en, sær lig i for bin del se med in fek sjo-
ner.

Di ett be hand lin gen kan ha bi virk nin ger i 
form av treg mage, uøns ket vekt end ring, 
 re du sert leng de vekst, trett het, ny re sten, for-
høy e de fett stof er i blod, aci do se og men strua-
sjons for styr rel ser (11). Barn som er i vekst og 
som be hand les med ke to gen di ett, bør føl ges 
opp tett i spe sia list hel se tje nes ten med tan ke 
på jus te rin ger av di ett pla nen og fore byg ging 
av bi virk nin ger.

Tia min i høye do ser
Tia min er en vik tig ko fak tor for PDH-kom plek-
set, og høye do ser av tia min (over tu sen gan-
ger høy ere enn van lig an be falt dag lig inn tak) 
er vist å kun ne øke en zym kom plek sets ak ti -
vitet gjen nom å for hind re fos fo ry le ring. En-
kel te mu ta sjo ner er rap por tert å være sær lig 
tiaminresponsive (15). I og med at det ikke er 
på vist sik re bi virk nin ger av tia min selv ved 
høye do ser (16), at det er en kelt å ad mi ni-
strere, og at det er usik kert ved hvil ke mu ta-
sjo ner tia min har best ef ekt, an be fa ler vi at 
alle pa si en ter med PDH-man gel får til skudd 
av tia min. Det er usik kert hva som er op ti mal 
dose, men en kel te stu di er ty der på at man bør 
gi mi ni mum 400 mg tia min per døgn (15).

Dikloracetat
Dikloracetat kan øke PDH-kom plek sets ak ti vi-
tet ved å hem me en zy met pyruvatdehydro-
genasekinase og der med blok ke re fos fo ry le-

Fi gur 2  Re gu le ring av en zym kom plek set pyruvatdehydrogenase (PDH). Ak ti vi te ten til PDH-kom plek set re gu- 
 le res raskt gjen nom re ver si bel fos fo ry le ring og defosforylering fa si li tert av en fa mi lie av hen holds vis pyruvat- 
dehydrogenasekinaser (PDK) og -fos fa ta ser (PDF). PDH-kom plek set er ak tivt i sin defosforylerte til stand.
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do ser tia min, men det er usik kert hvor streng 
di ett be hand lin gen bør være, og hva som er 
op ti mal dose av tia min. Vår kli nis ke er fa ring 
er at pa si en ter med mil de re for mer for PDH-
man gel har god ef ekt av å føl ge en streng 
 ke to gen di ett, og at dett e er nød ven dig for å 
unn gå akutt e for ver rin ger av symp to me ne. 
Tid lig dia gno se og raskt iverk satt be hand ling 
sy nes å være vik tig for å sik re best mu lig psy-
ko mo to risk ut vik ling. Pa si en te ne bør få tett 
opp føl ging hos et tverr fag lig be hand lings-
team med er fa ring med me ta bols ke syk dom-
mer og di ett be hand ling.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 30.12.2018, før s te re vi sjon inn sendt 21.6.2019, 
 godkjent 19.8.2019.

 ge no ty per som gir de for skjel li ge fe no ty pe ne, 
men alle pa si en te ne har til fel les at de i va ri e-
ren de grad har van s ker med å nytt ig gjø re seg 
glu ko se som ener gi kil de i krop pen. Al der for 
symp tom de but er tro lig den vik tig ste pro gno-
stis ke fak to ren, hvor tid lig de but er as so siert 
med dår lig ut fall (6).

Kon klu sjon

PDH-man gel er en sjel den me ta bolsk syk dom 
som fø rer til ener gi svikt i cel le ne. Sær lig ut satt 
er cel ler i sen tral ner ve sy ste met, noe som gir 
et bredt spek ter av nev ro lo gis ke symp to mer. 
Hos pa si en ter med PDH-man gel bør man for-
sø ke be hand ling med ke to gen di ett og høye 

rin gen av kom plek set, som el lers ville in ak ti-
vert det (fi gur 2). Kli nis ke stu di er har vist at 
dikloracetat kan re du se re ni vå et av lak tat i 
blo det, men man har ikke ob ser vert bed ring 
i kli nis ke ut fall (17). I til legg kan dikloracetat 
gi bi virk nin ger i form av pe ri fer nev ro pa ti, og 
det har av den grunn ikke fått feste som en del 
av stan dard be hand lin gen av PDH-man gel (18).

Pro gno se

Pro gno sen ved PDH-man gel er svært va ri e -
rende, fra al vor lig for sin ket psy ko mo to risk 
ut vik ling med død i sped barns al der til nor-
mal kog ni tiv ut vik ling ved vok sen al der. Vi har 
fore lø pig ikke sik ker kunn skap om hvil ke 
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En mann i 70-åre ne  
med rygg smer ter, mage pla ger 
og ut slett

En mann i 70-åre ne ble ut re det for 
sam men sat e symp to mer og syk-
doms ma ni fes ta sjo ner re la tert til 
fle re or gan sy ste mer. Pla ge ne skul le 
vise seg å ha et fel les ut gangs punkt  
i en sjel den syk dom.

En tid li ge re sprek mann i 70-åre ne ble 
inn lagt i akutt mott a ket med for høy et 
CRP, som had de økt fra 41  mg/l til 
90 mg/l (< 5) i lø pet av tre da ger, og 
for høy et senk nings re ak sjon på 
51 mm/t (< 20). Ved kli nisk un der sø -

kelse had de han et ge ne ra li sert ma ku løst ek san-
tem, som had de de bu tert to må ne der tid li ge re. 
Han had de hatt rygg smer ter 2 – 3 uker i for kant av 
inn leg gel sen, men var i lett bed ring.

To år før det ak tu el le had de pa si en ten blitt 
 be hand let for en spondylodiskitt i lumbalco-
lumna, nivå L4/L5. Han fikk ade kvat an ti bio ti ka -
behand ling i seks uker. Av øv ri ge syk dom mer 
had de han gjen nom gått gjen tatt e ab do mi na le 
ope ra sjo ner i ett er kant av en lys ke brokk ope ra-
sjon 14 år tid li ge re. Han ble sist ope rert året før 

det ak tu el le, da for midt lin je brokk og subileus. 
Han bruk te losartan for hy per ten sjon og fikk sub-
sti tu sjons be hand ling med fol sy re, el lers bruk te 
han in gen fas te me di ka men ter.

På grunn av tid li ge re sy ke his to rie, ny opp  ståtte 
rygg smer ter og for høy de in fek sjons mar kø rer 
var inn leg gen de lege be kym ret for en ny spon
dylodiskitt.

Sup ple ren de blod prø ver i akutt mott a ket vis te 
spon tant for len get protrombintid med INR på 1,4 
(< 1,1) og et fall i CRP til 44 mg/l fra 90 mg/l. Det 
var ut slag på urinstiks med 2+ for leu ko cytt er, 
 po si tiv ni tritt og 2+ for pro tein.

Spondylodiskitt er en sjel den til stand (1), og 
det var to år si den pa si en ten had de blitt ade
kvat be hand let for dett e. Han var afe bril, og 
ver ken anam ne se el ler kli nisk un der sø kel se 
gav sik re hol de punkt for in fek sjon. Det var 
in gen symp to mer på pe ri fe re nev ro lo gisk ut
fall og in gen kjen te trau mer. Smer te ne had de 
blitt lind ret av pa ra ce ta mol, og re si div av 
spondylodiskitt ble vur dert som lite sann syn
lig. Han had de tegn til koa gu lo pa ti, med 
spon tant for høy et INR, men sam ti dig nor 
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male al bu min ver di er, som tal te imot leversyn
tesesvikt (2). Pa si en ten had de ny lig be gynt 
med fol sy re be hand ling på grunn av bio kje
misk be kref tet man gel til stand, og dif e ren 
sial dia gnos tisk kun ne vi ta min Kman gel knyt
tet til mal ab sorp sjon ha bi dratt til koa gu lo 
pati. Pa si en tens ut slett var asymp to mat isk og 
uend ret si den de but.

Pa si en ten ble sendt fra akutt mott a ket med dia-
gno sen urin veis in fek sjon som ble be hand let med 
pivmecillinam 400 mg × 3 i fem da ger. Det ble 
an be falt vi de re opp føl ging hos fast le ge. To da ger 
ett er ut skriv ning fore lå svar på urin dyrk ning, som 
ikke vis te bak te rie vekst.

Urin veis in fek sjon er sjel den hos menn uten 
un der lig gen de ri si ko fak to rer som urin ka te ter, 
struk tu rel le av vik i urin vei ene el ler nev ro lo
gisk syk dom (3). To talt sett var det ikke ster ke 
hol de punk ter for urin veis in fek sjon hos pa 
sien ten, og an ti bio ti ka bur de sann syn lig vis 
ikke ha blitt gitt.

To uker ett er at pa si en ten kom hjem fra sy ke hu set, 
vis te blod prø ver tatt hos fast le gen ny til kom met 
ane mi med he mo glo bin 11,5 g/dl (13,4 – 17). Au to-
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ma tisk differensialtelling tatt ved fast le ge kon to ret 
anga «blastalarm», og det ble ut ført sup ple ren de 
blod ut stryk som ble vur dert av he ma to log ved 
 lo kal sy ke hu set. Blod ut stry ket vis te en lett venst re-
for skyv ning med noen umod ne for sta di er av gra-
nu lo cytt er, men det var in gen tegn til blas ter.

Venst re for skyv ning be teg ner på vis ning av en 
stør re an del umod ne gra nu lo cytt er i blod bil
det. År sa ken kan være re ak tiv, som ved in fek
sjons syk dom mer, men blod bil det kan også gi 
mis tan ke om he ma to lo gisk ma lig ni tet el ler 
in filt ra sjon i bein marg av an nen år sak (4).

Grun net ukla re funn i blod bil det ble pa si en ten 
hen vist til he ma to lo gisk po li kli nikk, og før s te kon-
sul ta sjon fant sted én må ned ett er vur de rin gen i 
akutt mott a ket. Rygg smer te ne var da for svun net, 
men pa si en ten be skrev re du sert all menn til stand 
med trett het og slapp het samt et vekt tap på 
3 – 4 kg de siste par må ne de ne. Han for tal te også 
om ube hag som fla tu lens og løs av fø ring ett er 
mål ti der. Ved kli nisk un der sø kel se var det nor ma-
le funn ut over det kjen te asymp to mat is ke ut slett et 
på truncus og prok si ma le eks tre mi te ter, som var 
en kom bi na sjon av brun lig ma ku løst og ery te ma-
tøst ek san tem. Sup ple ren de blod prø ver vis te he-
mo glo bin 10,5 g/dl og senk nings re ak sjon 64 mm/t. 
I til legg var det for høy e de le ver prø ver med gam-
maglutamyltransferase (γ-GT) 140 U/l (15 – 115), 
 al ka lisk fos fa ta se (ALP) 278 U/l (35 – 105), koa gu lo-

pa ti med INR på 1,4 og ak ti vert par ti ell trombo-
plastintid (APTT) på 57 s (30 – 44). Pro tein elek tro-
fo re se i se rum på vis te en M-kom po nent, kvan ti tert 
til 2,7 g/l og klas si fi sert som immunoglobulin M 
med til hø ren de frie lett e kje der type kappa.

Pa si en ten had de symp to mer fra fle re or gan
sy ste mer, mest utt alt i hud og gas tro in te sti
nal ka na len, og var pre get av den re du ser te 
all menn til stan den og vektt a pet. Han had de 
en kom bi na sjon av pa to lo gis ke le ver prø ver, 
koa gu lo pa ti og ane mi. Ut slett og gas tro in tes
ti na le symp to mer kun ne gi mis tan ke om cø
lia ki. Kar si noid syn drom og vas ku litt er til
stan der som kan gi et lik nen de kli nisk bil de 
med kom bi na sjon av epi so dis ke symp to mer 
fra gas tro in te sti nal ka na len, for høy et senk
ning og all menn symp to mer.

På bak grunn av høy senk ning, ane mi, vektt ap og 
på vir ket all menn til stand ble pa si en ten hen vist til 
CT av hals, tho rax, ab do men og bek ken med in-
tra ve nøs kon trast. Den ne vis te små meng der fri 
væs ke i bek ke net, sple no me ga li på 17 cm (leng ste 
dia me ter), periportalt ødem og mar ker te lym fe-
knu ter ved leverhilus, hvor den stør ste var 11 mm 
i kortaksediameter (fi gur 1).

Periportalt ødem, som er væs ke an sam ling 
rundt det portale krets lø pet, er et uspe si fikt 
funn som kan gi mis tan ke om le ver pa to lo gi, 

men kan også ses ved eks tra he pa tis ke syk
dom mer (5). Sple no me ga li kan ses ved fle re 
syk doms til stan der, eks em pel vis por tal hy per
ten sjon se kun dært til le ver syk dom, lym fom 
el ler an nen he ma to lo gisk ma lig ni tet. Iso lert 
funn av lett mar ker te lym fe knu ter ved lever
hilus uten funn av for stør re de lym fe knu ter 
and re ste der gjor de lymfomsykdom mind re 
sann syn lig. Ane mi, på vis bar Mkom po nent 
samt venstreforskjøvet blod bil de gav mis 
tanke om he ma to lo gisk syk dom.

Få da ger ett er før s te kon sul ta sjon ved he ma to lo-
gisk po li kli nikk ble det ut ført bein margs dia gnos-
tikk. Beinmargsutstryket vis te en svært cel le rik 
bein marg, med nor mal an del megakaryocytter, 
lett e ir re gu læ re trekk i erytropoesen og en ty de lig 
venstreforskjøvet og økt granulocyttopoese, men 
nor mal an del plas ma cel ler. Fun net gav mis tan ke 
om en mye lo pro li fe ra tiv syk dom. Cristabiopsi 
 vis te en mak si malt cel le rik bein marg med mul-
tip le, til dels aty pis ke mastcelleinfiltrat (fi gur 2). 
I til legg var mar gen ge ne relt hypercellulær med 
do mi ne ren de myelopoese og megakaryocytter 
med noe av vi ken de mor fo lo gi. Im mun his to kje mi 
vis te at mastcellene var po si ti ve for mastcelletryp-
tase, CD117 og CD25. Ge ne tisk ana ly se vis te po si tiv 
ak ti ve ren de mu ta sjon i KIT-ge net (D816 V). I til-
legg ble det tatt prø ve for tryptase, en mastcelle-
mediator, som vis te for høy et ver di i se rum, 
116 mcg/l (< 20).

Fi gur 1  a) CTbil de i ak si al plan av øvre ab do men med for stør ret milt og bimilt, mar ker te lymfeglandler i leverhilus (hvit pil) og en sim pel le ver cys te i høy re le ver lapp  
(sort pil). b) CTbil de i koronalplan med periportalt ødem (sort pil) og mar kert lymfeglandel i leverhilus (hvit pil).

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

a b
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Bein margs bi op si en be kref tet dia gno sen sy ste
misk mastocytose as so siert med an nen he ma
to lo gisk neo pla si. Sy ste misk mastocytose er 
en syk dom som kan gi in filt ra sjon av mastcel
ler i fle re or ga ner, og på bak grunn av hud 
utslett og gas tro in tes ti na le symp to mer ble 
han ytt er li ge re ut re det.

To må ne der se ne re tok pa si en ten en stansebiopsi 
av ut slett et hos hud le ge. Bi op si en vis te mast-
celleinfiltrasjon i dermis. Det ble ut ført en gas tro-
sko pi, som vis te nor ma le mak ro sko pis ke funn. 
Bi op si er av duodenalslimhinne vis te for det  mes te 
nor ma le funn, men det var et lite fo kus med tett-
lig gen de og lett aty pis ke mastceller som ble be-
kref tet med im mun his to kje misk far ging (fi gur 2). 
KIT-D816 V-mu ta sjon ble også be kref tet i hud og 
blod.

Pa si en ten had de en ag gres siv form for sy ste
misk mastocytose. Det var in di ka sjon for syk
domsmodulerende be hand ling ho ved sa ke lig 
på bak grunn av ane mi, som skyld tes mast
celleinfiltrasjon i bein mar gen. Han had de 
også ny lig fått på vist fol sy re man gel og had de 
kon sti tu sjo nel le symp to mer som sann syn lig 
skyld tes syk dom men.

Pa si en ten fikk symp tom lind ring ved hjelp av his-
ta min an ta go nist (cetirizin), antihistaminerg 
syre  sek re sjons hem mer (ranitidin) og protonpum-
pehemmer (omeprazol). Han fikk også be hand-
ling med midostaurin, en kinasehemmer som 
også hem mer KIT. Ini tialt ble syk dom men sta bi li-
sert, men ett er syv må ne der ble pa si en ten dår li-
ge re med be hand lings kre ven de ane mi, ascites og 
vektt ap. Han fikk da seks syk lu ser med kladribin, 
og re spon der te med re du sert be hov for erytro-
cyttransfusjoner, sta bi li se ring av vekt, mind re 
utt alt ascites og fall i tryptasenivået.

Pa si en ten har nå blitt ob ser vert i åtte må ne der 
hvor han ikke har fått be hand ling. Han har ved 
én an led ning blitt inn lagt på sy ke hu set for in fek-
sjon med ukjent fo kus. Han tap pet da ascites og 
fikk trans fu sjons be hand ling med ery tro cytt er. 
 Ut over dett e bor han hjem me ale ne, fyl ler kri te -
rie ne for WHO-funk sjons klas se 1 og har for ti den 
in gen utt al te pla ger re la tert til sin sy ste mis ke 
mastocytose.

Dis ku sjon

Sy ste misk mastocytose ble for før s te gang be
skre vet i Frank ri ke i 1930åre ne (6). Fore koms

ten er usik ker (7). En re tro spek tiv ko hort stu
die fra Dan mark av voks ne dia gnos ti sert med 
sy ste misk mastocytose vis te en år lig in si dens 
på 0,89 per 100 000 (8). Det ut ar bei des nå pa
si ent re gist re for å få kor rek te data på in si dens 
og pre va lens (9).

Pa si en ter med sam men satt e syk doms bil
der, som vår pa si ent, vil ofte kre ve en tverr fag
lig til nær ming for å kom me fram til rik tig 
dia gno se. Symp to mer og funn ved mastocy
tose skyl des en kom bi na sjon av mastcelle
aktivering med fri gjø ring av mastcellemedia
torer og or gan in filt ra sjon. Dia gno sen be kref
tes ved bi op si og ge ne tisk ana ly se med hen
blikk på KIT-mu ta sjon. Tryptase, et en zym 
 lo ka li sert til mastcellegranula, kan gi dia gnos
tisk in for ma sjon og kan bru kes i opp føl ging, 
da øken de nivå er as so siert med stør re mast
cellebyrde og syk doms pro gre die ring (10).

Mastocytose blir delt inn i tre grup per: 
mast cellesarkom, ku tan mastocytose el ler 
 sy s te misk mastocytose (9). Mastcellesarkom 
er en svært sjel den og ma lign form for so lid 

svulst med evne til de struk tiv in filt ra sjon og 
me ta sta se ring. Ved ku tan mastocytose er de 
pa to lo gis ke mastcellene iso lert i hu den og gir 
 va ri an ter av ut slett, hvor ur ti ca ria pigmen
tosa, et makulopapuløst ut slett, er det van 
ligste (9). Når syk dom men kan iden ti fi se res i 
et or gan ut over hud, de fi ne res den som sy ste
misk hvis kri te ri e ne i fi gur 3 er opp fylt (11). Vår 
pa si ent opp fyl te ho ved kri te ri et og tre un der
kri te ri er. Bein mar gen er det van lig ste predi
leksjonsstedet (6), men mastcelleinfiltrasjon 
kan også fore kom me i le ve ren, mil ten, gas tro
in te sti nal ka na len, skje lett et samt and re or
gan sy ste mer. Fore koms ten i de uli ke or ga 
nene er ukjent (9). Pa si en ten vår had de ikke 
tegn til skje lett af ek sjon på CTbil de ne. Hans 
ini tia le rygg smer te var sann syn lig vis uten 
 re la sjon til mastocytosen.

Mastocytose ten kes å ha sitt opp hav fra mu
ter te he ma to poe tis ke stam cel ler (12). Stu di er 
har vist at > 90 % av pa si en te ne har en ak ti ve
ren de mu ta sjon i ge net KIT, der over 80 % av 
dis se vil ha en be stemt punkt mu ta sjon i 

Fi gur 2  a) Bein margs bi op si. Mar gen er mak si malt cel le rik. I øvre halv del ses mastcelleinfiltrat as so siert med 
 fibro se (svart pil). I ned re halv del ses hyperplastisk he ma to poe se, med av vi ken de megakaryocytter (hvit pil)  
(HE 150x). b) Bein margs bi op si. Neoplastiske mastceller med lyst cy to plas ma og hyperkromatiske og ir re gu  
læ re kjer ner. Man ser til blan ding av eosi no fi le gra nu lo cytt er (sort pil) (HE 400x). c) Hud bi op si. Giemsafarget 
snitt vi ser an sam lin ger av mastceller med ty pis ke ba so fi le gra nu la i cy to plas ma i øvre del av dermis (sort pil). 
Ba sis av epi der mis ses øverst i venst re hjør ne (400x). d) Duodenalbiopsi. I ru ti ne far get snitt var det van ske lig  
å på vi se mastcelleinfiltrat, men im mun his to kje misk far ging for CD117 vis te mem bra nøs brunfarging av tall ri ke 
mastceller i ba sis av slim hin nen. Kryp ter ses til høy re (sort pil), og en nor mal lym fe fol lik kel øverst til venst re 
(hvit pil).

a b

c d
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men de fles te får til ba ke fall el ler har re si stent 
syk dom (20). I en stu die med to talt 22 pa si en
ter vis te kladribin en re spons rate på 50 – 55 % 
hos pa si en ter med avan sert mastocytose. 
Svært god (ma jor) re spons, de fi nert som full
sten dig fra vær av minst én tid li ge re masto
cytoserelatert or gan ska de, ble opp nådd hos 
37 % (22).

Tyrosinkinasehemmeren midostaurin er 
vist å være ef ek tiv til å hem me ak ti vert  kinase 
KIT (23). Men selv om ini tial syk doms kon troll 
opp nås, ser man ikke en ved va ren de re mi sjon 
hos alle pa si en te ne. En stu die med mido
staurin som in klu der te 116 pa si en ter hvor alle 
had de avan sert sy ste misk mastocytose, vis te 
en to tal re spons rate på 60 %, med svært god 
re spons hos 45 % av pa si en te ne (23). Me di ka
men tet ble ikke tes tet opp mot an nen be
hand ling, og ef ek ten var for bi gå en de hos 
ma jo ri te ten av pa si en te ne, med me di an pro
gre sjons fri over le vel se på 14,1 må ne der (23). 
And re me di ka men ter er un der ut prø ving i 
uli ke fase stu di er, bl.a. al ter na ti ve KITin hi bi to
rer, med tan ke på å opp nå syk doms kon troll 
(6). Hos unge pa si en ter med ag gres siv syk

 ek son 17, KITD816 V (13, 14). KIT er en trans
membran tyrosinkinasereseptor for stam 
celle fak tor CD117 (6, 13). Mu tert KIT le der til en 
li gand uav hen gig kon sti tu tiv ak ti ve ring og 
auto fos fo ry le ring av tyrosinkinase (15) og sti
mu le rer mastcellene til pro li fe ra sjon og over
le vel se (16).

Tid li ge re ble sy ste misk mastocytose klas si
fi sert som en va ri ant av mye lo pro li fe ra tiv neo
pla si (17). I hen hold til WHOklas si fi ka sjo nen 
fra 2016 reg nes nå til stan den som en egen 
sykdomsentitet på grunn av uni ke kli nis ke og 
pa to lo gis ke trekk med et svært va ria belt syk
doms for løp (18). In do lent sy ste misk masto
cytose har god pro gno se med nær mest nor
mal for ven tet le ve tid (9). Kli nis ke funn som er 
re la tert til or gan ska de for år sa ket av mast
celleinfiltrasjon blir de fi nert som Cfunn (9, 
19). Sy ste misk mastocytose de fi ne res som 
 ag gres siv ved til ste de væ rel se av minst ett C
funn og har en dår li ge re pro gno se (10).

Ho ved fo kus for be hand ling av in do lent sy s
te misk mastocytose er symp tom hånd te ring 
og mo ni to re ring (6). Den ne ba se rer seg i all 
ho ved sak på bruk av an ti his ta mi ner, anti

histaminerge sy re sek re sjons hem me re, proton
pumpehemmere, leukotrienantagonister, 
kromoglikat og even tu elt ste ro i der (6, 9, 20, 21). 
Pa si en ter med sy ste misk mastocytose har også 
ri si ko for epi so der med utt alt mast celle akti
vering og ut slipp av stør re meng der his ta min 
og and re in flam ma sjons mar kø rer. Trig ge re 
kan være emo sjo nelt stress, trau mer, in fek sjo
ner, al ler gis ke re ak sjo ner og me di ka men ter 
som for eks em pel ace tyl sa li syl sy re, ikkeste ro
i de an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID), opi a
ter, antikolinergika og en kel te kon trast mid ler 
(6, 21).

Vår pa si ent ble vur dert å ha ag gres siv mas
tocytose, selv om det var van ske lig å si i hvil
ken grad hans as so sier te he ma to lo gis ke neo
pla si, i form av ikkeklassifiserbar mye lo pro li
fe ra tiv syk dom, bi dro til syk doms bil det. En 
godt ak sep tert stan dard er at sy ste misk mas
tocytose og an nen as so siert he ma to lo gisk 
syk dom skal be hand les uav hen gig av hver
and re (9). Be hand ling av ag gres siv sy ste misk 
mastocytose med sykdomsmodulerende be
hand ling for blir en ut ford ring. Fle re pa si en ter 
re spon de rer på kladribin el ler in ter fe ron, 

Fi gur 3  Dia gnos tisk al go rit me for sy ste misk mastocytose. Dia gno sen kre ver ett ho ved kri te ri um pluss ≥ 1 un der kri te ri um el ler ≥ 3 un der kri te ri er. Kri te ri e ne er de fi nert  
av Ver dens hel se or ga ni sa sjon i 2001 og sist opp da tert i 2016 (11).
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be fa les ad re na lin penn til alle, og hel se per so
nell må være klar over ri si ko en hos den ne 
pa si ent grup pen.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 21.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 30.5.2019, 
 godkjent 9.9.2019.

mastocytose en dif e ren si al dia gno se. Syk dom
men bør mis ten kes ved uvan lig, re pe tert el ler 
an falls vis ana fy lak to id re ak sjon, rød me og 
syn ko pe. Hos slike pa si en ter bør hu den in spi
se res for det ka rak te ris tis ke ut slett et ur ti ca ria 
pigmentosa (ku tan mastcelleinfiltrasjon). For
høy et tryptase og even tu ell eosi no fi li styr ker 
mis tan ken om sy ste misk mastocytose (26). På 
grunn av ri si ko for ana fy lak to i de re ak sjo ner 
hos pa si en ter med sy ste misk mastocytose an

dom bør en vur de re stam cel le trans plan ta
sjon, da dett e er enes te mu lig het for ved va 
rende re spons og ku ra sjon (6, 9). Ge ne tis ke 
ana ly ser med nes te ge ne ra sjons se kven se ring 
vil kun ne bi dra til bedre pro gno stisk eva lue
ring og mer skred der sydd be hand ling til pa
si en ter med sy ste misk mastocytose (6, 24, 25).

Sy ste misk mastocytose kan af  se re man ge 
or gan sy ste mer. Spe si elt ved dif u se symp to
mer kom bi nert med hud ut slett er sy ste misk 
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Fra syk dom til kri mi na li tet –  
end rin ger i sy net  
på rus av hen gig het

BAK GRUNN
Rus po li tik ken er for ti den i stor end ring. I den ne ar tik ke
len ser vi på hvor dan sy net på av hen gig het av il le ga le 
rus mid ler end ret seg de før s te 30 åre ne et er at «nar ko
tika pro ble met» kom til Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi har søkt i Oria, bokhylla.no og di ver se da ta ba ser på  
de il le ga le rus mid le nes his to rie i Norge og lagt vekt på 
pe ri oden 1960 – 90, med stor tings mel din ge ne fra 1976  
og 1986.

RE SUL TA TER
Frem til mid ten av 1960åre ne had de lan det kun et få tall 
opi at mis bru ke re. Det drei de seg i all ho ved sak om mis 
 bruk av me di ka men ter for skre vet av lege, og det ble 
opp fat et som et in ternt pro blem for hel se ve se net. Med 
ung doms opp rø ret i slut en av 1960åre ne kom rek re a sjo
nell bruk av il le ga le mid ler til Norge, noe som før te til 

stor of ent lig be kym ring. Det e ble nå opp fat et som et 
be ty de lig sam funns pro blem med so si a le og sam funns
mes si ge år saks for kla rin ger og ble der for gjen stand for 
en stor tings mel ding (1976). I den nes te stor tings mel din
gen (1986) ble ide a let om et nar ko ti ka frit sam funn 
frem met for før s te gang, med all menn pre ven ti ve 
hen syn og strenge straf e ram mer som vik ti ge vir ke
middel.

FOR TOLK NING
Fra star ten av 1960åre ne til slut en av 1980åre ne ble 
«nar ko ti ka pro ble met» for ståt på uli ke må ter. I be gyn
nel sen av pe ri oden ble det pri mært for mu lert som et 
me di sinsk pro blem. Fra slut en av 1960åre ne ble det 
for ståt primært som et so si alt pro blem, for år sa ket  
av end rin ger i sam fun net, mens det fra slut en av 
1970åre ne og til slut en av 1980åre ne var et pro blem  
der kon troll ut gjor de det vik tig ste vir ke mid let.

BRI TA TØN NE
britatonne@hotmail.com
Uni ver si te tet i Oslo

ANNE KVEIM LIE
Av de ling for sam funns me di sin og glo bal hel se
Uni ver si te tet i Oslo
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Be greps bruk og av grens ning

Vi har i den ne ar tik ke len for søkt å bru ke den 
ter mi no lo gi en som fore kom mer i lit e ra tu ren 
vi om ta ler på de en kel te tids punkt. Den før s te 
stor tings mel din gen har «stof av hen gig het» 

de il le ga le rus mid le ne i Norge. Vi har søkt  
eter ar tik ler og bø ker om rus av hen gig het og 
il le ga le rus mid ler i Oria, NORART, Svemed, 
Web of Knowl edge og So cio log i cal abstracts 
samt i de di gi ta le tje nes te ne bokhylla.no og 
statsmaktene.no.

HO VED FUNN
Før 1965 var opi at av hen gig het i all 
ho ved sak iat ro gent skapt og an set 
som hel se ve se nets pro blem, ikke et 
sam funns pro blem.

I slut en av 1960åre ne kom «ung
domsnarkomanien» til Norge, og  
det nye «nar ko ti ka pro ble met» ble  
i 1970åre ne ho ved sa ke lig for ståt 
som et symp tom på so si a le og 
per son li ge pro ble mer.

Fra slut en av 1970åre ne ble det lagt 
sta dig mer vekt på kon troll til tak, 
straf e ram me ne økte, og ide a let  
om et nar ko ti ka frit sam funn ble 
of ent lig po li tikk i 1986.

I mars 2018 opp nevn te re gje rin gen et ut valg 
som skal for be re de gjen nom fø rin gen av 
rus re for men – en re form som skal over fø re 
sam fun nets re ak sjon på bruk og be sit el se 
av nar ko tis ke stof er fra jus tis sek to ren til 
hel se sek to ren (1). Før s te hjelps tje nes ten for 

rus av hen gi ge skal være hel se ve se net frem for 
po li ti et. «Rus av hen gi ge skal mø tes med hel se
hjelp og re spekt – ikke med straf og for døm
mel se», sier hel se mi nis ter Bent Høie (1). Rus
re for men sig na li se rer en be ty de lig end ring  
i norsk rus po li tikk.

Det er imid ler tid ikke før s te gang det har 
skjedd sto re end rin ger i rus fel tet. I den ne ar
tik ke len øns ker vi, in spi rert av da gens de bat
kli ma, å gå til ba ke i tid og un der sø ke den før
s te ti den et er at «nar ko ti ka pro ble met» kom til 
Norge. Nar ko ti ka pro ble met var be teg nel sen 
Stor tin get selv be nyt et i den før s te stor tings
mel din gen om nar ko ti ka po li tik ken, et er at 
rek re a sjo nell bruk av nar ko ti ka kom til Norge 
fra mid ten av 1960åre ne (2).

Gjen nom å kon sen tre re oss pri mært om to 
stor tings mel din ger, fra 1976 og 1986, ar gu
men te rer vi for at nar ko ti ka pro ble met ble 
for met som et me di sinsk pro blem frem til 
1960, fra 1965 – 85 pri mært som et so si alt og 
so si al me di sinsk pro blem, før det ho ved sa ke
lig ble et straf e rets lig pro blem fra mid ten av 
1980åre ne.

Me to de

I ap ril 2017 ble det gjen nom ført lit e ra tur søk 
i sam ar beid med bib lio te kar på his to ri en til 

MEDISINSK HISTORIE

Fi gur 1  «Ungdomsnarkomane» for an Oslo dom kir ke i 1973. Da ulov li ge rus mid ler fikk sit inn tog i Norge på slut
ten av 1960årene, var det i form av et hip pie in spi rert ung doms opp rør, med ung dom i gjen ger som ho ved sa ke lig 
røy ket can na bis. Foto: Af ten pos ten / NTB Scan pix 
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hen gi ge av de nye stof e ne, og lan det had de 
med det e fåt en ny type stof av hen gi ge.

Et ut rykk for den øken de be kym rin gen var 
at Sta tens in sti tut for al ko hol forsk ning (SIFA, 
nå SIR US) i 1968 star tet år li ge spør re un der
søkel ser blant ung dom i al de ren 15 – 20 år. 
Frem til 1973 vis te un der sø kel se ne en sterk 
øk ning i pro sent an de len unge som had de 
prøvd can na bis (18). I de sem ber 1965 fikk 
Norge sin før s te straf e sak om can na bis, og i 
1966 ble den før s te ungdomsnarkomane inn
lagt på Sta tens kli nikk for nar ko ma ne (2, 9). 
Iføl ge so sio lo gen Brit Ber ger sen Lind gikk nar
ko ti ka pro ble met fra å være et eks pert pro blem 
til å bli et «brenn ak tu elt sam funns po li tisk 
tema» (8, s. 37). Avi se ne slo fe no me net stort 
opp med eks tre me frem stil lin ger og re por ta
sjer som be lys te de mest pro ble ma tis ke si de ne 
av ung doms stof bruk (4, 5, 8). Fore stil lin gen 
om at stof e ne ung dom me ne bruk te var svært 
ska de li ge og far li ge, fikk po li tisk gjen nom
slags kraft og skap te frykt og pa nikk i be folk
nin gen (2, 8).

I 1969 ble Sen tral rå det for Be kjem pel se av 
Nar ko ti ka on det (se ne re kalt Sen tral rå det for 
nar ko ti ka pro ble mer) opp ret et for di man øns
ket å ko or di ne re og styr ke det of ent li ges inn
sats in nen nar ko ti ka sek to ren (2). Rå det var et 
in ter de par te men talt or gan med ad mi nist ra tiv 
til knyt ning til So sial de par te men tet og Hel se
di rek to ra tet, for di ungdomsnarkomanien ho
ved sa ke lig var an set som et «so si al me di sinsk 
og so si al psy kia trisk pro blem» (2, s. 25).

Den nye be kym rin gen før te til end rin ger i 
lov ver ket (9, 16). I 1968 kom for før s te gang 
be stem mel ser for nar ko ti ka inn un der straf e
lo ven. Over tre del ser kun ne nå straf es med 
bø ter og feng sel i inn til seks år (9, 16). Straf e
lov rå det ble bedt om å kom me med inn stil
ling til den nye nar ko ti ka lo ven, for di det var 
be hov «for høy ere straf e ram mer for or ga ni
sert smug ling og om set ning» (9, s. 73). Li ke vel 
var det de bat en om hvor vidt bruk av nar ko ti
ka skul le gjø res ulov lig, som ble viet mest 
plass i inn stil lin gen (9). Med ut gangs punkt  
i psy kia te ren Nils Bejerots epi de mi mo dell be
trak tet straf e lov rå det nar ko ma ni som «smit
somt», med salg mel lom bru ke re og ikkebru
ke re som den vik tig ste smit e kil den. For å 
re du se re «smit en» og skrem me folk fra å be
gyn ne å ruse seg ar gu men ter te de for at bruk 
bur de gjø res ulov lig (9). Bruk av nar ko ti ka 
kun ne fra 1965 straf es med bø ter og feng sel i 
inn til to år med hjem mel i le ge mid del lo ven. 
Den av hen gi ge var ikke len ger først og fremst 
en pa si ent, det var også en som be gikk en 
straf bar hand ling. I 1972 ble straf e ram men 

fra 1956 at det var 300 kjen te mis bru ke re  
i mor fin grup pen og 400 mis bru ke re av le ge
mid ler, ho ved sa ke lig bar bi tu ra ter (8, 9). Mis
bru ker ne be stod av hel se per so nell, pa si en ter 
og en «psy kisk og so si alt sær lig sår bar grup
pe» som bruk te stof e ne i «ny tel ses hen sikt» (8, 
s. 31). Det fak tis ke an tal let var an ta ke lig høy ere 
enn det som kom frem i un der søkel se ne, men 
li ke vel had de Norge et re la tivt lavt mis bruks
tall i in ter na sjo nal må le stokk (6, 8, 13, 14). Mis
bru ker nes pro ble mer ble først og fremst set 
som et pro blem for hel se myn dig he te ne (8). 
Av hen gig he ten var til en viss grad skapt og 
opp ret holdt av hel se ve se net, og det ble set 
på som de res an svar å ta vare på de av hen gi ge. 
Be hand lin gen be stod av inn leg gel se i psy kia
tris ke sykehus samt noe am bu le ren de be
hand ling der én be stemt lege på tok seg det 
me di sins ke an sva ret for den nar ko ma ne (2, 
15).

Til ta ke ne for å be gren se le ge mid del mis
bruk gikk ut på å re gu le re lo ver som på vir ket 
le gers ut skriv nings prak sis, samt å gjø re pri vat 
im port for budt (8, 16). Opi um, mor fin og vis se 
and re stof er ble un der lagt re sept plikt fra lege 
i 1874 (16). I 1957 ble det for budt for le ger å for
skri ve be dø ven de mid ler på en «ufor svar lig 
måte» (5, 16). I 1961 opp ret et man Sta tens kli
nikk for nar ko ma ne, et spe si al sy ke hus for be
hand ling av nar ko ma ni (17). Kli nik ken var en 
av de før s te i sit slag i Eu ro pa, og iføl ge da væ
ren de hel se di rek tør Karl Evang ble den opp
ret et «nær mest som et eks pe ri ment», da den 
had de lite til fel les med rå den de be hand ling 
i psy kia tris ke kli nik ker (15, s. 35).

Da «ungdomsnarkomanien» 
kom til Norge
I mid ten av 1960åre ne duk ket det opp en helt 
ny type bruk og bru ke re av rus mid ler i Norge. 
Ung dom in spi rert av hip pie be ve gel sen i USA 
møt es i Slots par ken i Oslo for å dyr ke fel les
skap, mu sikk og lit e ra tur. En del av dem ru set 
seg også på can na bis, LSD og am fe ta min (2, 5, 
9). I star ten gjaldt det e ho ved sa ke lig ung dom 
fra mid del klas sen, men med ti den spred te 
stof bru ken seg til hele lan det og til alle so si a le 
klas ser (2, 5). Det vak te all menn be styr tel se at 
ung dom eks pe ri men ter te med ukjen te og 
ulov li ge stof er. Can na bis had de vært for budt 
i Norge si den 1928, men var til nær met ukjent 
her til lands frem til mid ten av 1960åre ne (16). 
Kunn ska pen både na sjo nalt og in ter na sjo nalt 
om dis se stof e nes virk ning og ef ekt var man
gel full (2, 5). Noen av ung dom me ne ble av

som den vik tig ste be teg nel sen. Her ble det 
frem he vet at det til tross for den «sto re ut bre
del se og svæ re bruk av psy ko ak ti ve stof er» 
bare var de fær res te som ble vir ke lig av hen
gige (2, s. 16). Sted vis om ta les imid ler tid både 
eks pe ri men tell bruk og pro ble ma tisk bruk 
som «mis bruk». I den and re stor tings mel din
gen er det «nar ko ti ka mis bruk» som er det vik
tig ste be gre pet, og det de fi ne res eks pli sit 
som «all il le gal ikkeme di sinsk bruk» av stof
fer som falt inn un der nar ko ti ka for skrif ten (3, 
s. 18). Det er man ge lik hets trekk, men også 
man ge for skjel ler mel lom po li tik ken og til
take ne som fø res og har blit ført mot le ga le 
og il le ga le rus mid ler (4). Av plass hen syn har 
vi imid ler tid valgt å ikke dis ku te re le ga le rus
mid ler som al ko hol i den ne ar tik ke len.

Le ge mid ler og av hen gig het –  
et me di sinsk pro blem
Opi um er et av de eld ste le ge mid ler vi kjen ner. 
Opi um og dets de ri va ter var van lig å finne i 
de fles te nors ke hjem på 1800tal let og ble set 
på som et ufar lig mid del brukt både for al vor
li ge syk dom mer og let e pla ger (5). Mor fin ble 
iso lert fra opi um i 1803 og ble et all ment til
gjen ge lig og po pu lært le ge mid del da in jek
sjons sprøy ten kom på mid ten av 1800tal let 
(5). Mor fin in jek sjo ner ble i USA be trak tet som 
et uni ver sal mid del (6), og i Norge ble det inn
ret et be hand lings ste der for «mor fi nis ter» på 
slut en av 1800tal let (7).

Men nes ker med let til gang til opi a ter, som 
le ger og an net hel se per so nell, de res ko ner og 
na bo er, ut gjor de en stor an del av de før s te 
opi at av hen gi ge (6, 8, 9). And re ble av hen gi ge 
ved at de had de fåt opi a ter som be hand ling 
for syk dom (9). Da dia ce tyl mor fin ble lan sert 
av le ge mid del sel ska pet Bayer un der nav net 
He ro in (fra heroisch el ler he ro isk) på slut en 
av 1800tal let (5, 10), ble det frem met som 
mind re va ne dan nen de (6, 11). Det e har vist 
seg å være en gjen gan ger ved in tro duk sjo nen 
av nye sentralvirkende le ge mid ler, som da nye 
syn te tis ke le ge mid ler med søvn gi ven de og 
be ro li gen de egen ska per kom på mar ke det på 
be gyn nel sen av 1900tal let (5), og da de syn te
tis ke opio i de ne ble ag gres sivt mar keds ført  
i USA fra 1990åre ne. De sist nevn te er i dag an
ta ge lig ho ved an svar lig for den så kal te opio id
epide mi en i USA (12).

Fra 1950åre ne ble det ob ser vert et øken de 
mis bruks pro blem og et be gyn nen de il le galt 
salg av va ne dan nen de me di ka men ter i Norge 
(2). Hel se di rek to ra tet fant i en un der sø kel se 
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Det so si a le as pek tet for å ut vik le stof mis bruk 
og se ne re av hen gig het ble vekt lagt, både i den 
en kel tes per son lig het, men også i so si a le re
la sjo ner og sam funns struk tu ren.

Iføl ge stor tings mel din gen sam let de unge 
nar ko ma ne seg i grup per el ler gjen ger hvor 
stof bruk var ak sep tert, og bru ken spred te seg 
inn ad i gjen gen. «Smit e kil de teo ri en» som 
strafe rå dets inn stil ling vis te til, had de man ge 
til hen ge re i 1960åre ne. Teo ri en gikk ut på at 
en hver mis bru ker av nar ko tis ke stof er var en 
po ten si ell smit e kil de for de rundt seg (2, 5, 8, 
9).

I stor tings mel din gen gikk man bort fra 
den ne «for enk le de» smit e kil de teo ri en og for
sto den i ste det in nen for so sio lo gis ke og sam
funns psy ko lo gis ke ram mer på grup pe ni vå, 
da det var «mere ved kom men de grup pe som 
sti mu le rer spred nin gen, enn den en kel te som 
er blit av hen gig» (2, s. 30). En slik epi de mio

og fremst en pri vat sak, men et «so si alt pro
blem» (9). I 1976 kom den før s te stor tings mel
din gen på nar ko ti ka om rå det, Om nar ko ti ka pro
ble met (2). I inn led nin gen ble det nye nar ko
tika pro ble met be skre vet som et «hel se og 
sam funns pro blem».

«Mis bruk av av hen gig hets ska pen de stof er 
et symp tom og ikke noen klar av gren set syk
doms en het» het det i stor tings mel din gen (2, 
s. 42). Det var alt så den så kal te symp tom teo
ri en som var do mi ne ren de, og ikke en syk
doms teo ri. Mis bru ket ble i all ho ved sak for
ståt som et symp tom på per son li ge, fa mi li æ re 
og so si a le pro ble mer som før te til «mis triv sel 
og mis til pas ning» (2, s. 52). Blant de unge som 
ut vik let «al vor lig av hen gig het» men te man å 
se en økt fore komst av dis se symp to me ne (2). 
At det in du stri ali ser te sam fun nets krav til 
ung dom men kun ne føre til en fø lel se av frem
med gjø ring, ble også frem he vet som år sak (2). 

for nar ko ti ka lov brudd un der straf e lo ven økt 
til ti år (19).

Nar ko ti ka pro ble met –  
et so si al me di sinsk pro blem
I pe ri oden 1965 – 75 sy nes de ster kest vekt lag te 
år sa ke ne til, de fi ni sjo ne ne av og løs nin ge ne på 
«ungdomsnarkomanien» å være av so si al  medi
sinsk art. I et er krigs ti den be gyn te vel ferds sta
ten å ta form, og so si al me di si nen had de fåt 
fot fes te bl.a. gjen nom inn fly tel se av hel se di rek
tør og so si al me di si ner Karl Evang (9). Ungdom
snarkomanien kom i stor grad til å bli opp fat
tet som et so si al(me di sinsk) an lig gen de (9). I 
tråd med so si al me di si nens tan ke om at syk
doms år sa ker i stor grad lig ger i om gi vel se ne, 
ble stoff av hen gig het (som var mel din gens 
fore truk ne be grep) i den ne pe ri oden ikke først 

MEDISINSK HISTORIE

Fi gur 2  Rus av hen gi ge på «Pla ta» i Oslo i 2003. Den åpne rus sce nen for de mest be las te de, in ji se ren de av hen gi ge i Oslo ved be gyn nel sen av 2000tal let sto i stor kon trast til 
ung doms opp rø ret 30 år tid li ge re. Foto: Af ten pos ten / NTB Scan pix
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Ut vik lin gen mot et sta dig høy ere straf e ni vå 
må sees i sam men heng med in ter na sjo na le 
strøm nin ger. Al le re de i 1971 lan ser te USAs pre
si dent Nixon stof av hen gig het som «the pub
lic ene my num ber one», og på slut en av ti å ret 
star tet USA en in ter na sjo nal kam pan je (23). På 
den ne ti den fikk også ra di ka le strøm nin ger i 
Sve ri ge be ty de lig inn fly tel se (24). I 1981 økte 
straf e ram men for gro ve nar ko ti ka over tre del
ser til 15 år, og i 1984 ble den økt til lo vens 
stren ges te straf, 21 år (16, 19). Sam ti dig ble all 
over dra gel se, her un der opp be va ring av nar
ko ti ka, flyt et inn un der straf e lo ven (3). Der
med ville en hver som opp be var te 1 – 2 bru ker
do ser over noe leng re tid nå kun ne bli sik tet 
un der straf e lo ven i ste det for un der le ge mid
del lo ven (19). Straf e lo ven var ho ved sa ke lig 
til tenkt bak menn som stod for im port og 
spred ning av nar ko tis ke stof er, men ma jo ri
te ten av de dom fel te var stof mis bru ke re selv 
(3). Det var in gen par ti på Stor tin get som tok 
til orde for en la ve re straff enn det som var 
of  si elt fore slåt, og uli ke po li ti ke re fore slo 
ra di ka le til tak, som ut sen del se av de nar ko
ma ne. Det kri mi no lo gis ke mil jø et med Nils 
Christie i spis sen be skrev si tua sjo nen som en 
«mo ralsk pa nikk» (25).

I 1986 kom den and re stor tings mel din gen, 
Om nar ko ti ka pro ble me ne og nar ko ti ka po li tik
ken (3). Re gje rin gen trakk frem ut vik lin gen 
blant de har dest ram me de som sær lig skrem
men de. I mel din gen var det eks pli sit skre vet 
at man ikke øns ket å gå inn på de «ter mi no lo
gis ke pro ble me ne», og nar ko ti ka mis bruk ble 
de fi nert som «all il le gal ikkeme di sinsk bruk» 
av stof er som strafe lov giv nin gen had de be
teg net som nar ko ti ka (3, s. 17 – 8). Det ble på
pekt at me di e nes kri se be skri vel se had de den 
«bi virk ning» at folk flest un der vur der te fa ren 
for av hen gig het, for di man ikke iden ti fi ser te 
bruk av mid le ne i ny tel ses hen sikt som mis
bruk. At noen for svar te bruk av can na bis, ble 
vekt lagt som «et av de mest al vor li ge trekk ved 
da gens si tua sjon» (3, s. 25). Det e for di can na
bis bruk kun ne gi be ty de li ge ska de virk nin ger 
hos den en kel te, i til legg til at det var ulov lig. 
Ved å si de stil le in di vi dets po ten si el le hel se
skade med al vo ret i å bry te lo ven ble den straf
fe rets li ge tolk nin gen sat i sent rum. Selv om 
mel din gen som hel het pre ges av den straf e
rets li ge tolk nin gen, er den også ty de lig på at 
de fi ni sjo nen på rus av hen gig het vil va ri e re 
av hen gig av om inn falls vin ke len er me di
sinsk, ju ri disk, far ma ko lo gisk, mo ralsk el ler 
so si al.

I stor tings mel din gen ble for før s te gang 
mål set in gen om et nar ko ti ka frit sam funn 

lo gisk tan ke gang eg net seg godt «for fe no me
ner med man ge og kom plek se år saks fak to rer» 
(2, s. 31). Må let var å be gren se til gjen ge lig he
ten av nar ko ti ka, re du se re den so si a le ak sep
ten, in ter es sen og be ho vet for nar ko ti ka og å 
mins ke kom pli ka sjo ne ne for de som ble nar
ko ma ne. Fore byg ging skul le skje på man ge 
fron ter: Til gjen ge lig het skul le re du se res gjen
nom straf for om set ning og ved å inn skren ke 
le gers for skriv nings ret. De so si a le år sa ke ne 
skul le bø tes på ved uli ke so sio kul tu rel le til tak, 
som mo bi li se ring av lo kal sam funn, un der vis
nings og opp lys nings til tak, opp sø ken de virk
som het i be las te de ung doms mil jø er samt 
opp ret el se av ung doms klub ber.

De unge av hen gi ge ble i stor tings mel din
gen frem stilt som en grup pe som mang let 
mo ti va sjon og var van ske lig å be hand le (2). 
Man øns ket ikke å opp ret e sær om sorg for 
den ne pa si ent grup pen, de skul le be hand les  
i al le re de ek sis te re nde til bud. Et for slag var å 
styr ke til taks ap pa ra tet med et spe si al ut dan
net tverr fag lig team be stå en de av 3 – 4 per so
ner ved ak tu el le psy kia tris ke sy ke hus (2). Al le
re de i mid ten av 1970åre ne ble sam funns
utvik lin gen kri ti sert for å være «straf e rets do
mi nert» (8). 10 % av feng sels inn sat e var da 
stof mis bru ke re, inn sat for brudd på le ge
mid del lo ven (2).

Nar ko ti ka pro ble met –  
et straf e retts lig pro blem
Ut over 1970åre ne fort sat te inn sat sen mot 
«narkotikaproblemene». I 1979 og 1982 kom 
det to stor tings pro po si sjo ner fra hen holds vis 
So sial de par te men tet og Jus tis og po li ti de par
te men tet, der en rek ke eks tra til tak og be vilg
nin ger for å øke inn sat sen ble fore slåt (20, 21). 
Ung doms mis bru ket had de fort sat å øke (21). 
He ro in had de kom met på mar ke det for fullt 
og del vis er stat et and re rus mid ler, mens an
tal let per so ner i etab ler te mis bruks mil jø 
holdt seg sta bilt (18, 21). Pro po si sjo ne ne la spe
si elt vekt på økt vin nings kri mi na li tet blant 
stof mis bru ker ne for å fi nan si e re eget mis
bruk, og at en stor an del av inn sat e i feng sel 
var stof mis bru ke re (20, 21). Til før se len av nar
ko tis ke stof er til lan det økte og bar preg av 
pro fe sjo nell virk som het, og den sto re for tje
nes ten før te til at også and re kri mi nel le be
gyn te med nar ko ti ka han del. Hjel pe tren gen de 
ble av vist for di be last nin gen på det so si a le og 
me di sins ke hjel pe ap pa ra tet ble for stort (21). 
Det voks te frem et mer syn lig nar ko ti ka mil jø 
i Oslo med åpen lys he ro in om set ning (22).
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(som var hen tet fra Sve ri ge) for mu lert i et 
ofent lig do ku ment (3). Mel din gen slo fast at 
det var «kon troll si den» som had de blit ster
kest vekt lagt i Norge, i form av økte straf e
ram mer, po li ti og toll ve sen (3). Til gang og 
eter spør sel ble sat i sent rum. Nar ko ti ka til
gan gen skul le re du se res gjen nom kon troll til
tak re gu lert av po li ti og rets ve sen, toll ve sen 
og le ge mid del for skriv ning. Et er spør se len 
skul le re du se res ved at lov end rin ge ne had de 
«all menn pre ven tiv ef ekt». Gjen nom trus se len 
om straf knyt et til bruk og et er spør sel av 
nar ko ti ka skul le folk flest for stå at det gjaldt 
å hol de seg langt unna (3).

Fore byg ging av de sto re sam funns mes si ge 
pro ble me ne og men nes ke li ge li del se ne knyt
tet til nar ko ti ka mis bruk ble an set som et vik
ti ge re hen syn enn ulem pen kri mi na li se rin
gen med før te for de al vor ligst ram me de (3). 
Vi de re ble det ar gu men tert for at den re strik
ti ve kon troll po li tik ken var en av år sa ke ne til 
at mis bruks ni vå et i Norge var lavt sam men
lig net med land med mer li be ral hold ning. 
Noe av skyl den for at de dår lig ste ble ram met, 
var også at til taks ap pa ra tet var for dår lig regu
lert: Mis bru ker ne hav net i feng sel i ste det for 
å kom me i be hand ling. An svars for de lin gen 
var uklar og per so nen ble kas te ball mel lom 
uli ke til tak. Der med fikk po li ti et ene an svar for 
van ske lig stil te mis bru ke re, og so si a le pro ble
mer ble for skjø vet til kon troll ap pa ra tet (3).

Mel din gen fore slo også å etab le re en sam
ord nings grup pe som skul le «ut ar bei de prin
sip per for in te gre ring av rus mid del pro ble mer 
hel het lig i so si al og hel se ve se net» (3, s. 33). 
Dis se til ta ke ne skul le gjel de både al ko hol og 
stof mis bruk, som fel les ble de fi nert som «rus
mid del pro ble mer». Med det e la stor tings mel
din gen grunn laget for sen tra le prin sipp som 
skul le pre ge rus mid del fel tet vi de re.

Mot en ny po li tikk

Ut vik lin gen et er 1986 har vært pre get av sto re 
end rin ger i norsk rus mid del po li tikk. Det be
gyn te med ska de re duk sjon i form av ut de ling 
av rene sprøy ter al le re de i 1988 i kjøl van net av 
hiv/aids epi de mi en. I til legg kom øken de over
do se døds fall samt økt opp merk som het rundt 
en ge ne relt for ver ret hel se til stand hos de 
tyng ste mis bru ker ne (4, 26). Selv om mål set
nin gen om et nar ko ti ka fritt sam funn ble 
frem holdt i stor tings mel din gen fra 1997, la 
den ne mel din gen vekt på ska de re du se ren de 
til tak for den in di vi du el le mis bru ke ren (25, 
27). Ved li ke holds be hand ling med me ta don 
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Le ge mid del as si stert re ha bi li te ring (LAR) har 
blit kraf tig ut vi det, og det ble i 2014 opp ret et 
en egen me di sinsk spe sia li tet i rus og av hen
gig hets me di sin (4, 22, 26).

På en måte kan vi alt så si at «narkotikapro
blemet» i lø pet av de siste 50 åre ne har bit seg 
selv i ha len. Det som star tet som et pri mært 
me di sinsk pro blem har igjen blit de fi nert 
med me di sins ke dia gno ser, og igjen er det po
li tisk enig het om at de tyng ste mis bru ker ne 
først og fremst må få bedre hel se hjelp. Men å 
si at sir ke len er slut et, er selv sagt en grov 
over for enk ling. Tverr fag lig he ten, som ble inn
ført i det vi kal te den so si al me di sins ke pe ri o

ble et lands om fat en de til bud i 1998, men 
med strenge in klu sjons kri te ri er (22). Da had de 
man hat ved li ke holds be hand ling som til bud 
i over 70 år i Stor bri tan nia og i 30 år i New 
York (6, 10).

I de siste ti å re ne har fel tet be ve get seg mot 
en mer bio me di sinsk for stå el se av av hen gig
het. Na sjo nalt og in ter na sjo nalt har rus mid
del li del ser blit de fi nert som syk dom mer med 
dia gno se ka te go ri er både et er rus mid del type 
(al ko hol el ler uli ke ty per il le ga le stof er) og 
al vor lig hets grad. Rus av hen gi ge ble et er rus
re for men de fi nert som pa si en ter og fikk ret
tig he ter et er pa si ent ret ig hets lo ven i 2004. 

den, står frem de les sterkt. Som i me di si nen 
for øv rig har bru ker stem mer kom met inn 
som et vik tig kor rek tiv både til po li ti ke re og 
til be hand lings fel tet. His to ri en gjen tar seg 
ald ri. Men i pe ri oder med sto re end rin ger, slik 
vi nå ser i rus po li tik ken, kan his to ri en bi dra 
med for stå el se for hvor dan vi har kom met dit 
vi er i dag.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 31.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 4.6.2019,  
god kjent 23.7.2019.
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Ce re bral mik ro an gio pa ti  
ved nevrosarkoidose

På MR-bil det sees mik ro blød nin ger 
langs pe ne tre ren de kar i hjer nen, tol-
ket som ce re bral sar ko id mik ro an gio-
pa ti. Susceptibilitetsvektede MR-bil der 

(sus cep ti bil i ty weighted im aging, SWI) er spe-
si elt føl som me for blod pro duk ter.

Sar koi do se kan i sjeld ne til fel ler føre til cere-
 bro vas ku lær syk dom (1, 2). År sa ken er ofte 
mul ti fak to ri ell, men en vik tig me ka nis me er 
tro lig at granulomene spres til hjer nen peri-
vaskulært og for år sa ker mik ro an gio pa ti. Gra-
nu lo ma tøs af ek sjon av ce re bra le perforantar-
terioler og pa ra ven tri ku læ re ve ner er vel  doku-
men tert i post mortem-stu di er, men fore-
komst av mik ro an gio pa ti på MR-bil der er lite 
kart lagt (1–3).

Pa si en ten ble inn lagt grun net ho de pi ne og 
dob belt syn. MR-bil der vis te kon trast opp lad-
ning i leptomeninger og okulomotoriusner-
ver samt for tyk ket hy po fy se stilk, som ofte sees 
ved nevrosarkoidose. Analyse av ce re bro-
spinal væs ken vis te in flam ma sjon (for høy et 
cel le tall, pro tein og IgG/al bu min-in deks), 
og his to lo gisk un der sø kel se av mediastinal 
lymfe knu te vis te gra nu lo ma tøs be ten nel se. 
Pa si en ten fikk be hand ling med pred ni so lon 
og metotreksat og ble symp tom fri. Et er to år 
ble be hand lin gen trap pet ned. Pa si en ten ble 
da kog ni tivt end ret, og nye MR-bil der vis te 
mik ro blød nin ger (bil det).

Mik ro blød nin ger sees of test i basalgang-
liene ved hy per ten siv an gio pa ti og kor ti kalt 
ved amy lo id an gio pa ti. Blød nin ge ne hos vår 
pa si ent var lo ka li sert langs pe ne tre ren de kar 
og ble der for tol ket som best for en lig med 
 ce re bral sar ko id mik ro an gio pa ti. Be hand ling 
ble gjen opp tatt og med før te ty de lig sym-
ptom bed ring, som nå har vart fire må ne der.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.
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Pla ce bo ef ek ten

For vent ning og tro på vir ker hel
sen. Skal vi prø ve ut en me di sinsk 
be hand ling, bør vi kon trol le re for 
dis se fak to re ne. Hvis ikke kan det 
bli stor stå hei for «in gen ting».

I man gel av mor fin gav mi li tær le gen Henry K. 
Bee cher (1904 – 76) ska de te sol da ter en salt opp
løs ning, men for tal te dem at de fikk mor fin. 
Man ge ble bedre, og Bee cher på vis te en pla ce
bo ef ekt (1). Pla ce bo ef ek ten er noe an net enn 
den na tur li ge syk doms ut vik lin gen og be står 
av bio lo gis ke, psy ko lo gis ke og si tua sjons be
tin ge te fak to rer (2). Den ob ser ver te re spon sen 
på en me di sinsk be hand ling er en kom bi na
sjon av den na tur li ge syk doms ut vik lin gen, 
pla ce bo ef ek ten og den fak tis ke te ra peu tis ke 
ef ek ten av be hand lin gen.

En for vent ning om for and ring
Pla ce bo ef ek ten hand ler om en for vent ning 
om for and ring. Helst bør de for skjel li ge be
hand lings grup pe ne i en forsk nings stu die ha 
lik for vent ning om re spons. Le ge mid del stu 
dier sam men lig ner ofte ak tiv be hand ling med 
pla ce bo be hand ling i blin de te stu di er der del
ta ger ne ikke vet hvil ken be hand ling de får. For 
en del be hand lin ger, f.eks. kir ur gi og fy sisk 
tre ning, er det van ske lig å gi en pla ce bo  be
hand ling som lig ner den ak ti ve be hand lin gen. 
I noen kir ur gis ke stu di er blir det ut ført «lik
somkir ur gi» (sham sur gery) der det kir ur gis ke 
inn gre pet ute la ter pro se dy rer med an tatt te ra
peu tisk ef ekt, men me to den er etisk om dis ku
tert. En kri tisk gjen nom gang av stu di er med 
«lik somkir ur gi» rap por ter te at fle re av dis se 
stu di e ne kan være på vir ket av and re feil kil der, 

som av vik ved ran do mi se rin gen, ublindet opp
føl ging og mang len de sta tis tisk styr ke (3).

Sta tis tisk ana ly se av pla ce bo ef ek ten
Stu die de sign og sta tis tis ke me to der for å ana
ly se re el ler kon trol le re for pla ce bo ef ek ten i 
ran do mi ser te stu di er er et vik tig me to do lo
gisk forsk nings felt. Hvis pla ce bo ef ek ten i stu
di en er be ty de lig og ikke en kelt kan kon trol
le res med en blin det pla ce bo grup pe, blir 
dett e sær lig ak tu elt.

Al ter na ti ve stu die de sign til den klas sis ke pla
ce bo kon trol ler te ran do mi ser te stu di en er én 
til nær ming (4). En mu lig het er å in klu de re en 
stu die arm med «in gen» be hand ling, i til legg 
til en med pla ce bo og en med ak tiv be hand
ling. «In gen» be hand ling blir da en re fe ran se
grup pe uten pla ce bo ef ekt. Ma ni pu la sjon av 
be hand lings in for ma sjon, f.eks. at man lar halv
par ten av del ta ger ne med ak tiv be hand ling tro 
de får pla ce bo og om vendt, har vært ut prøvd. 
For skjel len mel lom del ta ger ne som trod de de 
fikk pla ce bo og de som trod de de fikk ak tiv be
hand ling inn ad i sam me be hand lings arm, kan 
gi in for ma sjon om pla ce bo ef ek ten. En kel te 
vel ger å gjø re en inn kjø rings stu die med pla ce
bo be hand ling før ho ved stu di en. Del ta ge re 
som vi ser en pla ce bo ef ekt, kan iden ti fi se res 
og even tu elt eks klu de res før den egent li ge, 
ran do mi ser te stu di en (fi gur 1). Dett e vil på vir ke 
ge ne ra li ser bar he ten av re sul ta tet.

Den and re me to dis ke til nær min gen er sta
tis tis ke me to der som kon trol le rer for el ler 
es ti me rer pla ce bo ef ek ten i klas sis ke ran do
mi ser te stu di er. In for ma sjon om hvor vidt del
ta ger ne tror de får pla ce bo el ler ak tiv be hand
ling, kan bru kes i de sta tis tis ke ana ly se ne. 
 Vi de re kan en end ring av ut fall over en gitt 
gren se i pla ce bo grup pen, f.eks. over 50 % re
duk sjon av smer te, bru kes til å for sø ke å de fi
ne re per so ner med pla ce bo ef ekt. Sta tis tis ke 
pre dik sjons mo del ler som lo gis tisk re gre sjon 

kan da finne de mo gra fis ke og kli nis ke va riab
ler som ka rak te ri se rer dis se per so ne ne. Da 
kan stu di en ana ly se res i to se pa ra te grup per 
av del ta ge re – de med og de uten en sann syn
lig pla ce bo ef ekt. Selv om in no va ti ve stu die
de sign og sta tis tis ke me to der er lo ven de, kan 
de kom pli se re gjen nom fø rin gen av stu di en 
samt kre ve fle re stu die del ta ge re to talt (4).

Pla ce bo tid
I pa si ent be hand ling, gitt at en re ell te ra peu tisk 
ef ekt er be kref tet i kli nis ke stu di er, kan det 
være bra å styr ke pla ce bo ef ek ten for å få best 
mu lig be hand lings re spons. Kom mu ni ka sjo
nen mel lom lege og pa si ent kan på vir ke pla ce
bo ef ek ten. Bedre tid til å lytt e og utt ryk ke em
pa ti over for pa si en ten og til lit til be hand lin gen 
er vist å øke be hand lings re spon sen (5). Kan skje 
kan man kalle dett e pla ce bo tid?

ARE HUGO PRIPP
apripp@ous-hf.no
er fors ker og bio sta tis ti ker ved Oslo sen ter for bio
sta tis tikk og epi de mio lo gi, Forskningsstøtteavde
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Fi gur 1  En inn kjø rings stu die med pla ce bo be hand ling kan iden ti fi se re og even tu elt eks klu de re po ten si el le del ta ge re med pla ce bo ef ekt før den ran do mi ser te ho ved stu di en.
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FR A L A BO R A TO RI  ET

Ana ly se ring av lupusantikoagulant un der 
på gå en de an ti koa gu la sjons be hand ling

Antikoagulanter på vir ker  
ana ly se me to den for lupusanti- 
koagulant. Type antikoagulant, 
do se ring og tid for siste dose må 
der for opp gis ved rek vi re ring  
av lupusantikoagulant.

An ti fos fo li pid syn drom er en au to im mun syk
dom der krop pen pro du se rer an ti stoff mot 
pro tei ner bun det til fosfolipidoverflater (celle
mem bra ner). Til ste de væ rel se av an ti stoff e ne 
gir økt ri si ko for ar te ri el le og ve nø se trom bo
ser samt en kel te svan ger skaps kom pli ka sjo
ner. Til stan den kan være pri mær el ler se kun
dær til an nen au to im mun syk dom. Ut red ning 
er ak tu elt hos unge pa si en ter (un der 50 år) 
med ve nøs og/el ler ar te ri ell trom bo em bo 
lisme uten kjent år sak og hos kvin ner med 
re si di ve ren de spon tan abor ter el ler and re 
trom bo em bo lis ke svan ger skaps kom pli ka sjo
ner (1). An ti fos fo li pid syn drom dia gnos ti se res 
ved på vis ning av antifosfolipidantistoff: pato
logisk forhøyet (positiv) lupusantikoagulant 
og/el ler antikardio lipinantistoff (aCL) og/el ler 
antiβ2gly ko pro te in 1an ti stoff (aB2GPI) i to 
blod prø ver tatt med minst tolv ukers mel lom
rom hos pa si ent med en el ler fle re av nevn te 
trom bo em bo lis ke hen del ser (1). Po si ti vi tet for 
alle de tre ana ly se ne (lupusantikoagulant, aCL 
og aB2GPI) gir høy est ri si ko for re si div av 
trom bo em bo lis ke hen del ser.

Til ste de væ rel se av antifosfolipidantistoff 
 fø rer til for len get tid til dan nel se av koa gel i 
prø ve rø ret. Koaguleringstiden normaliseres 
etter tilsetning av fosfolipider i overskudd. 
Dett e fe no me net  ut nytt es i lupusantikoagu
lantanalysen til å de tek te re slike an ti stoff.

Be hand ling med antikoagulanter kan på vir
ke ana ly se me to de ne for lupusantikoagulant 
og gi feil ana ly se re sul tat (1). Ved rek vi re ring av 
lupusantikoagulant er det der for vik tig å opp
gi hvil ken type antikoagulant pa si en ten bru
ker, do se ring og tid for siste dose (tabell 1).

War fa rin
War fa rin be hand ling fø rer til man gel på de 
funk sjo nel le vi ta min Kav hen gi ge koa gu la
sjons fak to re ne II, VII, IX og X, og gir der for for

len get tid til koageldannelse og ofte falsk po
si tiv lupusantikoagulant. Pa si en tens plasma 
kan blan des med nor mal plas ma før man ana
ly se rer lupusantikoagulant (blan dings test, 
eng. mixing test). Da kor ri ge res pa si ent plas ma 
for mangel på koa gu la sjons fak to rer. Dett e kan 
for tyn ne kon sen tra sjo nen av antifosfolipid
antistoffene og gi falsk ne ga tiv test (1). Det an
be fa les der for at lupusantikoagulant blir kon
trol lert i prø ve tatt to uker ett er se po ne ring av 
war fa rin (der som det er kli nisk for svar lig). Ved 
INR over 3,0 bør lupusantikoagulant ikke ana
ly se res, for di eff ek ten av war fa rin på vir ker for 
mye (tabell 1).

He pa rin
Van lig vis kan lupusantikoagulant ana ly se res 
i prø ver med mo de rat kon sen tra sjon av he pa
rin for di rea gen se ne in ne hol der he pa rin hem
mer. Hos pa si en ter som be hand les med lav
mo le ky lært he pa rin, kan man der for ta prø
ven rett før ny in jek sjon (ved bunn kon sen tra
sjon) (tabell 1).

Ved be hand ling med ufrak sjo nert he pa rin 
i te ra peu tis ke do ser er he pa rin hem me ren 
ofte ikke til strek ke lig. Ved prø ve ta king via 
 ka te ter med «he pa rin lås» el ler dia ly se ka te ter 
vil en even tu ell kon ta mi na sjon med ufrak sjo
nert he pa rin også på vir ke lupusantikoagulant
resultatet.

Direktevirkende per ora le  
antikoagulanter
Direktevirkende per ora le antikoagulanter 
(DOAK) hem mer en ten koa gu la sjons fak tor IIa 
el ler Xa di rek te. Dett e vil føre til for len get tid 
til koageldannelse i prø ve rø ret og ofte falsk 
po si tiv lupusantikoagulant (2). Blan dings test 
har  in gen hen sikt for di direktevirkende per
ora le antikoagulanter også bin der seg til koa
gu la sjons fak to re ne i nor mal plas ma (1).

Direktevirkende per ora le antikoagulanter 
bør se po ne res i to til fire da ger før det tas prø
ver til ana ly se ring av lupusantikoagulant, 
even tu elt len ger ved for eks em pel re du sert 
ny re funk sjon el ler over do se ring. Der som 
 se po ne ring ikke er mu lig, kan man i noen 
tilfeller er statt e direktevirkende per ora le anti
koagulanter med lav mo le ky lært he pa rin en 
pe ri ode før prø ve ta king (se over un der av snit
tet «He pa rin») (tabell 1).

Så kal te DOAKstopptab lett er har ny lig blitt 
til gjen ge li ge. Tab lett en til sett es pa si ent plas ma 

og alle ty per direktevirkende per ora le anti
koagulanter i prø ve rø ret fjer nes ett er sen tri
fu ge ring. Metoden krever mye plasma og er 
foreløpig lite utprøvd (både falsk positiv og 
falsk negativ lupusantikoagulant har blitt rap
portert ved bruk).

And re an ti koa gu la sjons mid ler  
og pla te hem me re
Pa ren te ra le trombinhemmere for len ger tid 
til koageldannelse i prø ve rø ret og kan gi feil 
re sul ta ter av lupusantikoagulant. Pla te hem
me re på vir ker ikke re sul ta tet.

ANN HE LEN KRIS TOF FER SEN
ann.kristoffersen@helse-bergen.no
er ph.d. og over le ge i me di sinsk bio kje mi ved 
Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko lo gi, 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus, og ved Norsk 
kva li tets for bed ring av la bo ra to rie un der sø kel ser 
(Noklus).
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EVA-MA RIE JACOBSEN
er ph.d. og sek sjons le der og over le ge i blod syk
dom mer ved Av de ling for blod syk dom mer, 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.

KRIS TIN VAR SI
er tidligere av de lings over le ge i me di sinsk bio kje mi 
ved Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko
logi, 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.

CA RO LA ELI SA BETH HEN RIKS SON
er sek sjons le der og over le ge i me di sinsk bio kje mi 
ved Av de ling for me di sinsk bio kje mi, Oslo uni ver si
tets sy ke hus, og før s te ama nu en sis ved Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Fast le ge og vi se san ger –  
el ler om vendt

Fast le ge Tryg ve Kongs havn spil ler på man ge stren ger. Den mest po pu læ re bar ne san gen han har laget, 
har over en mil li on av spil lin ger på Spo ti fy.

Når kon ser te ne blir ut solgt og 
bar na syn ger med på Spo ti fy-
hi ten «Æsj, bæsj, promp og 
fis», vir ker av stan den stor til 
fast le ge li vet. Men Kongs havn 
er godt for nøyd med val get 

om å bli lege med mu sik ken som hob by, selv 
om det be tød å takke nei til pla te kon trakt 
og i ste det full fø re tur nus tje nes ten.

– Så blir man jo fan get i fa get, det er nes-
ten ikke til å unn gå, kon sta te rer han.
– Hvor for ville du bli lege?

– Da jeg var ni år gam mel, fikk jeg en stygg 
brann ska de og var inn lagt i en må ned ved 
Ul le vål sy ke hus. Jeg lik te å være der, med 
snil le sy ke plei e re og le ger som hjalp folk.  
Jeg tror jeg fikk lyst til å kun ne jobbe der  
og blaf re ned over gan ge ne med hvit frakk.

Mi les og Bob
Det er ikke man gel på krea ti ve og mu si -
kalske årer i fa mi li en. Kona er lek tor i dra ma 
og dat e ren er tea ter re gis sør. Søn nen er 
mu si ker og spil ler i ban det til Kar pe (tid li-
gere Kar pe Diem), som igjen har ført til at 
Kongs havn har ban det til Kar pe med seg  
på sine kon ser ter for barn. Nie sen Emi lie 
Ni co las vin ner sta dig fle re spel le mann pri ser.

Selv spil te Kongs havn i en vi se grup pe  
på gym na set. Da han flyt et til Dan mark for 
å stu de re, star tet han en grup pe der også.

– Vi spil te inn to pla ter og spil te på fle re 
fes ti va ler. Ros kil de er vel den best kjen te, 
for tel ler han.

– Fra 1976 var jeg med på å star te Midtfyns 
Festival. Den ble stor et er hvert. Vi fikk 
stør re og stør re navn. Jeg har truf et Bob 

Dylan, Mi les Davis og man ge and re av de 
sto re mu si ker ne fra den ti den. Jeg var så 
hel dig å få være kon fe ran si er, in tro du se re 
dem på den sto re sce nen og snakke med 
dem på for hånd. Vi var like sto re som Ros -
kilde i en pe ri ode. På det mes te var det  
65 000 del ta ke re på fes ti va len.
– Ek si ste rer den fort sat?

– Den har lig get nede i noen år med nye 
ei e re og et ge ne ra sjons skif te. Vi boo ket inn 
mu sik ken vi kun ne og kjen te band som alle 
lik te. Ros kil de var nok mer ny ska pen de og 
klar te seg bedre på sikt av den grunn.

Fes ti va len gjen opp sto i 2019, nå uten 
Kongs havn som kon fe ran si er. Sjan ger mes sig 
er det et sprang til mu sik ken han la ger for 
barn.

– Mit før s te bar ne barn, Jakob, var in spi ra-
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TRYG VE KONGS HAVN

Født 3. au gust 1953

Cand.med. 1984, Uni ver si te tet i Oden se

Spe sia list i all menn me di sin 1993

Le der i Buskerud le ge for en ing 2006 – 07

Fast le ge ved Fjell le ge sen ter 1990–

Le der av prak sis kon su lent ord nin gen  
ved Vest re Vi ken hel se fo re tak

Har git ut pla te ne «For li ten og for stor»  
og «Ver dens snil les te barn»

sjo nen til den mest spil te san gen. Han lag de 
sine egne va ri an ter av bar ne san ger, hvor 
en kel te ord sta dig ble byt et ut med bæsj.

Da han fikk høre før s te ver sjon av «Æsj, 
bæsj, promp og fis», lo han som ald ri før.

– Da skjøn te jeg at jeg var inne på noe, 
smi ler Kongs havn.

– Det er noe av det jeg li ker med å spille 
for barn. De er helt ær li ge på hva de li ker,  
og gir umid del bar til ba ke mel ding.

Fast le ge på Fjell
Et er tur nus tje nes te i Hor ten fikk Kongs-
havn san sen for all menn me di sin. Det var 
lyst ut en stil ling på Fjell i Dram men, ste det 
som for noen bare for bin des med The re se-
sa ken i 1988 og for and re som et av om rå -
dene i Norge der var sel lam pe ne blin ker, 
med stor an del inn vand re re og dår li ge 
le ve kår.

Hel se hos inn vand re re er blit en rød  
tråd i yr kes kar rie ren. Rå det for psy kisk hel se 
har ny lig git ut en bok med tit e len Asyl 
søke re og flykt nin ger – psy kisk hel se og livs
mest ring, og Kongs havn har skre vet et ka pit-
tel om er fa rin ger som fast le ge på Fjell le ge-
sen ter.
– Hvor dan er det å være fast le ge på Fjell?

– God tid er vik tig. Du kan ikke ha så 
 man ge kon sul ta sjo ner i lø pet av en dag. Hvis 
jeg skal ha en tolke sam ta le, set er jeg all tid 
av en halv ti me. Hvis et fa mi lie  medlem føl-
ger med og tol ker, sier vi all tid at vi be stil ler 
tolk til nes te gang. Fa mi lie skal ikke måt e ta 
på seg an sva ret for tol kin gen. Noen gan ger 
øns ker vi å snakke med pa si en ten uten 
på rø ren de, for eks em pel når en kvin ne er 
pa si ent og man nen fø rer or det. Hvis man 
sier ifra på en hyg ge lig måte, så god tas det.
En kjent pro blem stil ling er fol ke syk dom-
men dia be tes.

– Jeg har vært opp tat av dia be tes, og det 
er en hyp pig dia gno se på le ge kon to ret. 
Tyr ker ne, som er den stør ste inn vand rer-
grup pen på Fjell, spi ser mye des sert som 
nær mest er suk ker bom ber. Det er vik tig  
å kun ne lit om de res kost hold for å gi råd 
og vei led ning. Hele le ge sen te ret dro fak tisk 
på stu die tur til Tyr kia en gang. Vi reis te til 
små og sto re byer hvor pa si en te ne våre kom-
mer fra opp rin ne lig, og traf til og med noen 
gam le pa si en ter.
– Du har vært opp tat av pa pir lø se flykt nin-
ger?

– Jeg tror ikke inn vand re re el ler pa pir lø se 

blir i Norge på grunn av hel se hjel pen.  
Jeg tror det kan være sam funns øko no misk 
nyt ig at de får be hand ling før det spis ser seg 
til og blir en si tua sjon som kre ver øye blik ke-
lig hjelp. Jeg sy nes alle i lan det bør få hel se-
hjelp. Det skul le ikke vært be hov for et «hem-
me lig» le ge kon tor, i regi av Kir kens Bymisjon 
og Røde Kors, for per so ner uten pa pi rer.

Kongs havn har job bet der også, men 
and re har bi drat mer, un der stre ker han.

Inn vand rer me di sinsk kli nikk
– I Dan mark har de laget fle re «inn vand rer-
me di sins ke kli nik ker». Det har jeg lyst til  
å lære mer om. Jeg tror det er be hov for  
å etab le re et til bud til men nes ker med kom-
plek se, multimorbide og ut ford ren de pro-
blem stil lin ger hvor språk og kul tur van ske-
lig gjør li ke ver dig be hand ling.

Til bu det fav ner både psy kis ke og so ma -
tiske li del ser og so si a le pro ble mer. Ved kli-
nik ken i Oden se har man ut vi det til bu det  
til også å gjel de ikke-inn vand re re.

– Det drei er seg om pa si en ter med så 
kom plek se til stan der at et godt team ar beid 
er nød ven dig. Pa si en ten blir ikke nød ven-
dig vis frisk, men må let er å hjelpe pa si en ten 
til å mest re sin syk dom og sine pla ger bedre. 
Vi har ikke noe slikt i Norge, det had de vært 
in ter es sant å prø ve. I Dan mark lig ger det e 
un der in fek sjons me di sinsk av de ling, og 
både kul tur kon su lent og prak sis kon su len-
ter er an sat.
– Er det nød ven dig?

– Jeg har møt noen mot fore stil lin ger. 
En kel te spør om det tren ger å være et eget 
til bud for inn vand re re. Jeg tror et til bud til 
nevn te mål grup pe kan være klokt, både 
med tan ke på li ke ver dig het og sam funns-
øko no mi. Vi kan kan skje ikke kalle det inn-
vand rer me di sin her i lan det, da. I Dan mark 
er de ikke så po li tisk kor rek te. De kal ler en 
spa de for en spa de.

Fast le ge opp rø ret
– Hva ten ker du om den es ka le ren de fast -
lege kri sen?

– Jeg tror ikke det hand ler så mye om de 
kon kre te opp ga ve ne, men kan skje mer om 
at bøt a er helt full. Vi tren ger fle re bøt er. 
El ler le ger, da. Vi må få til noen gode øko no-
mis ke løs nin ger for de som vil inn og de 
som skal ut av fast le ge ord nin gen.
– Én ting er det øko no mis ke, hvor dan skal 
man få le ger til å bli fast le ger og fort set e?

«Jeg sy nes alle i lan det bør  
få hel se hjelp»

«Vi må gi le ger lyst til å bli  
all menn le ger»
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stolt når barn hus ker san ge ne mine. Jeg 
skul le kan skje øns ke at jeg had de vært tid li-
ge re ute med bar ne mu sikk, men så had de 
jeg kan skje ikke in spi ra sjo nen før jeg fikk 
bar ne barn.
– Kom mer det mer?

– Ja, sva rer han raskt.
– Jeg vet ikke om det kom mer en pla te, 

men det kom mer noen sing ler. Jeg la ger nye 
san ger, og så la ger jeg en bok for ti den.
– En bar ne bok?

– Fra en dyre lands by i Af ri ka. En gam mel 
ele fant for tel ler his to ri en, og det skjer mye 
rart med man ge uli ke dyr. Jeg flet er sam-
men his to ri e ne, sam ar bei der med en svensk 
il lust ra tør og skri ver san ger som hø rer til. 
Jeg hå per det er et pro sjekt jeg kla rer å lan-
de. Det er gøy å skrive for barn, du kan hen te 
frem bar net i deg.
– Du har snart bar ne barn som er ten årin ger? 
Blir det an nen mu sikk da?

Han tren ger ikke å ten ke seg om.
– Jeg tror ikke jeg skal hen te frem ten årin-

gen i meg.

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

– De fles te jeg kjen ner tri ves godt med  
å være fast le ger. Det er vel dig man ge en ga-
sjer te, flin ke og plikt opp fyl len de le ger der 
ute. Vi må for mid le hvor in ter es sant job ben 
er. Du får lov til å være de tek tiv, føl ge opp 
syk dom mer og ha gode sam ta ler. Folk åp ner 
seg om det utro lig ste når en er flink til  
å prate med folk.
– Hva skal fast le ge ne gjø re mind re av?

– Kan skje kun ne vi spart inn lit på by rå-
kra ti et. Vi må gi le ger lyst til å bli all menn -
leger. Vi er vik ti ge ak tø rer for hel se sy ste met, 
både port åp ne re og port vok te re. Gjør vi 
fast le ge ne en god jobb og sam ar bei der godt, 
er det utro lig hva vi kan få til. Det job ber jeg 
med på sy ke hu set, der jeg le der prak sis kon-
su lent ord nin gen i Vest re Vi ken.
– Det e bryr du deg om?

– Ja, det har tra di sjo nelt vært et skille 
mel lom pri mær hel se tje nes ten og spe sia list-
hel se tje nes ten. Vi må øke for stå el sen for 
hver and res opp ga ver. Alt hand ler om å få til 
gode pa si ent løp. Pa si ent lø pet be gyn ner ikke 
når de kom mer inn døra på sy ke hu set, det 
be gyn ner før og slut er len ge et er at de 
for la ter sy ke hu set.

Bad min ton og Beat les
– Du ang rer ikke på yr kes val get?

– Jeg er glad for at jeg ikke had de mer tro 
på meg selv som mu si ker, el ler sin ger-song-

wri ter som det vel er mer pas sen de å kalle 
meg. Jeg tror ikke jeg had de hat nok ta lent 
til å bli mu si ker på hel tid.

De mu si kals ke am bi sjo ne ne har al li ke vel 
ikke mang let.

– Da jeg var ti år gam mel ville jeg helst 
vært med lem av The Beat les, hum rer han.

– Mu sik ken gir deg mye på fyll, er det an net 
du li ker?

–Jeg li ker å rei se og jeg li ker å gå tur. Jeg er 
ikke så glad i sand og strand. Man ge går nok 
mer i fjel let enn meg, men jeg li ker det godt. 
Jeg er glad i bad min ton og ten nis. Da jeg var 
stu dent, star tet jeg med bad min ton og 
spil te i se ri en i Dan mark, i sjet e di vi sjon 
el ler noe sånt. Der er bad min ton en fol ke-
sport.
– Du set er pris på å skrive?

– Jeg li ker å skrive sang teks ter til barn, 
først og fremst.
– Er det noe du skul le øns ke du had de gjort?

– Ikke i lege li vet, tror jeg. Jeg tri ves med 
li vet mit. Jeg har en god ba lan se når jeg 
job ber både i sy ke hus, all menn prak sis og 
rek ker å dyr ke noen hob by er. Jeg blir eks tra 

«Jeg blir eks tra stolt når barn 
hus ker san ge ne mine»
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TF for ev er

Hva er det som får elleve strengt tatt mid del ald ren de 
le ger til å rap pe på polsk i en kjel ler bar med lavt un der 
ta ket og von de drin ker?

Det er selv sagt en lang his to rie, og den be gyn te en sen som mer dag  
i 2001. Da var det mage top per, britpopsveis, tversovervesker og 
 Brit ney Spears som gjaldt. Et nytt me di sin stu dent kull satt uro lig  
på sto le ne. Hvor dan end te elleve av oss opp på en trang ka ra oke bar  
i Kra ków 18 år se ne re?

Jeg skal si deg det: Eks amens le sing med pul ver kaf e og eget bud
sjett til Fjord landmid da ger. Postitlap per med strek sta tis tikk for 
an tall gråte te le fo ner hjem til mam ma. Ju le ka len der skje lett på le se
sa len. Rap ping av gul ost fra hy bel kjø le ska pet. Fer dig hetslab med 
alt for høy puls, av slørt med blod trykks ap pa rat. Den må ne den alle 
gutt a spar te til bart, ikke for mo vem ber, men for en trøn der fest på 
Ler. Fre ne tisk tolk ning av tve ty di ge tekst mel din ger. Å kom me hjem 
på mor gen kvis ten, se at noen syn tes det var en god idé å male kunst 
rett på veg gen og å ten ke at det var gan ske sti lig. Å våk ne da gen ett er 
og ten ke at det ikke var så sti lig li ke vel. Å kjøpe ma ling for å re pa re re 
uten å sjek ke hvil ken ny an se av hvit den veg gen egent lig had de.

En gang ville et par av oss ha et nytt sted å bo. Vi send te ut en fore
spør sel til kul le ne, i til fel le noen had de tips. Vi fikk in gen tips, men vi 
fikk en his sig epost fra en sjett e klas sing. Jeg hus ker ikke hva han het, 
la oss kalle ham Tore. Den nøy ak ti ge ord ly den har gått tapt for ett er 
tiden, men bud ska pet hus ker vi frem de les krys tall klart. Tore ville ha 
seg fra bedt den ne ty pen ma se te mel din ger fra små tråkk som oss.

Små tråk ket tok hevn. Vi tryk ket opp en bun ke ark med på skrif ten 
«Ri me lig og sen tral hy bel til leie». Pri sen var lav, men ikke så lav at  
det var usann syn lig. Så laget vi mas se fryn ser ne derst og skrev Tores 
epost ad res se på hver og en av dem. Bun ken ble las tet opp på ba ga sje
brett et, og vi syk let hele byen rundt for å hen ge opp det spen nen de 
til bu det på fre kven ter te ste der. Hvis du le ser dett e, Tore, så er det på 
in gen måte en be kla gel se. Men vi lu rer på om du fikk man ge epos ter.

Plut se lig to ger et bri tisk ut drik nings lag ned i ka ra oke kjel le ren. 
Det mått e jo skje. Midt punk tet be ve ger seg non cha lant for bi, litt 
Tom Cruiseaktig. Det er som om han på in gen måte har på en grønn 
pal jett kjo le og pa rykk med langt krøl le te hår, knall rødt og litt glis
sent på top pen. Snart har det ut vik let seg en slags battle mel lom 
ut drik nings laget og le ge ne.

Jeg ten ker på at den ne gjen gen var der da de vik tig ste grunn stei
ne ne ble lagt. Dere stod og spio ner te bak gar di na da jeg skul le møte 
en fyr uten for Stu den ter sam fun det. I går hang jeg opp sok ke ne hans 
på tør ke sta ti vet. Strengt tatt bur de han vel ha gjort det selv. Det var 
lap per på le se sa len, hvit veis på døra og ryk ter om at alle had de gått 
fra kjæ res te ne sine da vi had de prak sis ut plas se ring på sy ke hus. Det 
gjaldt vel bare én av oss, hvis jeg hus ker rik tig, el ler kan skje to.

Det er da det skjer. De elleve le ge ne i kjel ler ba ren i Kra ków har 
meldt seg på ka ra oke køen, med grup pas ful le navn. Nav net er 
 ob skønt nok til ikke å tåle da gens lys, men en gang kom det på 
bor det, og si den har det blitt hen gen de ved oss. Jeg vet ikke hvor for, 
men trøn der  repre sen tan te ne kan mu li gens gi svar. I det dag li ge 
fore trek ker vi for kor tel sen TF. Egent lig føy er vi oss bare inn i den 
lan ge og stol te rek ken av me di sins ke ko der som bare gir me ning for 
spe si elt inn vid de. Men i Po len er det in gen som for står hva TF be tyr, 
og plut se lig ro per hele lo ka let «trønderfi**ene» takt fast i kor. Da er vi 
kla re. Vi vin ner den ne battlerun den lett, selv om Tom Cruise hop per 
rundt i bare un der buk sa, frem de les helt uan fek tet.

Vi sen der ut drik nings laget vi de re og har nach spiel på det stør ste 
ho tell rom met, med po tet gull og såre føtt er. Uen de lig mye har 
skjedd si den stu die star ten i 2001. Vi har fått 27 un ger, bygd hus  
og hytt er, kjøpt bik kjer og sta sjons vog ner. Alle har vel også en dob
belt seng med natt bord på hver side nå, selv om en kel te men te det 
var sel ve ur sym bo let på etab lert og kje de lig vok sen. Vi er etab ler te. 
Vi sees ikke så ofte len ger, og vi er spredt over åtte uli ke byer. Men 
når vi tref es, er ti den inn imel lom vis ket bort, selv føl ge lig er den det.  
Vi er en del av hver and res his to rie. Bare tenk på den gan gen Ro sen
borgkeep e ren had de in vi tert på date. Hele pa ne let var inne med 
ak ti ve stem mer på valg av klær og sko. Nå er han ikke Ro sen borg
keep er len ger, men pap pa til to her li ge barn og gift med en gy ne ko
log som ikke går av vei en for litt ka ra oke.

Dere har alle sam men dis se his to ri e ne. Du også, Tore. Alle klisjéene 
om stu die ti da er san ne. Kan skje er det len ge si den, og i så fall har  
jeg ett enes te råd: Ta en te le fon. Gjør en av ta le. Det er som en tids 
maskin. Snart vil du finne ut at dere ikke har blitt eld re i det hele 
tatt. Det er bil de ne av dere som har blitt yng re.

MAR TE SY VERT SEN
marsyv@vestreviken.no
er lege i spe sia li se ring og dok tor grads sti pen di at ved Nev ro
lo gisk av de ling i Vest re Vi ken, Dram men.
Foto: pri vat

«Det er som om han på in gen måte har på  
en grønn pal jett kjo le og pa rykk med langt 
krøl le te hår, knall rødt og litt glis sent  
på top pen»

«Egent lig føy er vi oss bare inn i den lan ge  
og stol te rek ken av me di sins ke ko der som 
bare gir me ning for spe si elt inn vid de»
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Eit di gi talt hjartesukk

Lettare and pus ten kjem eg til sju ke hu set, eg kjen ner 
morgonkaffien framleis ba kerst i svel get. Det blei litt  
i travlaste laget i hei men i dag.

Mo ti vert til å fremje hel se, meistring og livs kva li tet loggar eg meg 
på min tru fas te jobb-PC. Eg ventar i spa ning på om eg må re star te 
for å få kome inn, men i dag går det bra.

Eg opnar Mi cro soft Out look for å få over sikt over nye e-postar  
og da gens ka len der. Der ligg ei mel ding om at eg har ei sak til hand-
saming i sy ste met Ele ments. Eg loggar meg inn på Ele ments og no te-
rer meg at eg må ut ar bei de eit brev og av skri ve saka.

Nes te stopp er MinGat, sy ste met som held over sikt over kven som 
er på jobb i dag og vak te ne fram over. To meldingar blir sig nert ut.

Så byrjar det å lukte litt kli nisk ar beid når eg opnar pa si ent jour-
nal sy ste met DIPS Clas sic. Det er man gel ful le opplysningar på ein 
pa si ent som blei akutt inn lagt i går, så eg går inn i Kjer ne jour nal 
med hjelp av identifisering med smart kort. Eg får ei over sikt over 
ny lege sju ke hus be søk og re sept his to rikk og er litt førebudd til ei 
seinare vur de ring av pa si en ten.

Ein pa si ent skal skrivast ut i dag. Eg startar det elek tro nis ke kur ve-
sy ste met MEONA, vel rik tig sen ge post og ak ti ve rer den ak tu el le 
pa si en ten. Der ser eg kva for medisinar pa si en ten tek. Der ett er går 
eg inn i E-re sept for å klargjere re sep tar. Igjen må eg inn i eit nytt 
sy stem og iden ti fi se re meg med smart kort. Ett er at eg er fer dig med 
å velje pakningsstorleik og rik tig blåreseptrefusjonskode, klikkar eg 
meg til ba ke til DIPS Clas sic.

Ein pa si ent er i pak ke for løp, og eg skal re gist re re ko der. Då må  
eg av slutt e DIPS Clas sic og star te DIPS Arena. DIPS Clas sic er nemleg 
ikkje rigga til å re gist re re ko der i pak ke for løp enno. Ny inn log ging, 
nye sekundar går. Så, ett er at ko ding og re gist re ring er un na gjort, 
må eg til ba ke til DIPS Clas sic. Eg skal sam hand le med førstelinjete-
nesta og øns ker å sen de ei elek tro nisk mel ding til ein fast le ge via 
PLO, som kun er ope ra tivt i DIPS Clas sic.

Eg ser i time boka at eg skal ha rett lei ing med vår LIS1-kan di dat 

seinare i dag. Læ rings må la som eg må ta stil ling til og an be fa le for 
god kjen ning, ligg i sy ste met Kom pe tan se por ta len. Der ett er skal ein 
annan spe sia list bru ke like man ge klikk på å fak tisk god kjen ne dei. 
Klikk-klikk-klikk-klikk.

Langt bak i hovudet formar spørs må let seg: Korleis bidreg alle 
 des se klik ka til god pa si ent be hand ling, ut dan ning av hel se per so nell, 
un der vis ning av pasientar og pårørande, og forsk ning? Men så får 
eg ei mel ding om at PC-en vil om star te grunna «nød ven dig sy stem-
opp da te ring», og spørs må let for svinn i en de lau se eittal og nullar …

JEA NET TE BJØR KE-BER THE US SEN
bjje@sus.no
er spe sia list i psy kia tri ved Psy kia trisk di vi sjon, Stavanger uni ver si tets sju ke hus.

Il lust ra sjon: Na nett e Hoogslag / NTB Scan pix

«Korleis bidreg alle des se klik ka til god 
 pasient be hand ling, ut dan ning av hel se - 
per so nell, un der vis ning av pasientar  
og pårørande, og forsk ning?»
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SPR ÅKSPALTEN

Bruk or det fosterantallsreduksjon

De siste åre ne har ny or det tvil ling abort 
duk ket opp for å be skri ve det som of test 
kal les fos ter re duk sjon. Vi ar gu men te rer 
for at fosterantallsreduksjon er beste 
fag term for inn gre pet.

Fosterantallsreduksjon ut fø res re la tivt sjel
den i Norge (1). Et er som pro se dy ren både er 
ak tu ell og kon tro ver si ell, er det for måls tjen
lig med en nøy tral og be skri ven de be greps
bruk. Vi gjør her rede for hvor for pro se dy ren 
bør be nev nes fosterantallsreduksjon.

Fos ter re duk sjon og tvil ling abort  
er mis vi sen de
Fos ter re duk sjon er et uhel dig og upre sist 
be grep. Det er ikke stør rel sen på et fos ter 
som re du se res (2), men an tal let fost re  
i liv mo ren. Tvil ling abort pas ser enda dår li 
gere. Ter men er upre sis både for di den  bedre 
be skri ver full sten dig av brudd av et tvil ling
svan ger skap og for di pro se dy ren også ut fø
res ved svan ger skap med fle re enn to fost re  
i liv mo ren (3). I slike til fel ler blir pre fik set 
tvil ling di rek te mis vi sen de. NCSPkode ver ket 
har si den 2001 be nyt et ko de ne MAJ00 Re duk
sjon av fos ter an tall med ett fos ter og MAJ10 
Re duk sjon av fos ter an tall med mer enn ett fos ter 
(1, 4). Be gre pet fosterantallsreduksjon er 
dek ken de for beg ge si tua sjo ne ne.

Det Nors ke Aka de mis ord bok har hat 
fos ter re duk sjon som opp slags ord si den 
4.2.2014, da det ble tat inn et er en nyord
dugnad (per son lig med de lel se). Vi leg ger 
mer ke til at set nin gen som i ord bo ken il lu
stre rer hvor dan or det bru kes ly der «‘fos ter
re duk sjon’ kan be skri ves som en eu fe mis me. 
Fin nes det noe bedre?». Noen ar gu men te rer 
for at fosterantallsreduksjon er en eu fe 
misme el ler kan vir ke de hu ma ni se  rende  
(2, 5). En løs ning kan da være å nyt e abort 
ved fosterantallsreduksjon der som kon teks
ten gjør det e til et po eng.

Bedre sam svar med and re språk
Fosterantallsreduksjon sam sva rer også godt 
med an be falt eng elsk be nev ning, multifetal 
preg nan cy re duc tion (6, 7). Di rek te over sat 
blir det e flerlingsvangerskapsreduksjon,  
som også pe ker på at det ikke er et fos ter 
som re du se res, men et an tall. Vi de re har  
Det Etis ke Råd i Dan mark i 2016 an be falt 
ter men fosterantallsreduksjon (8). Det e er 
det enes te ste det vi kjen ner til at be gre pet 
har vært be hand let in nen vår språk fa mi lie.

Rå det for le ge etikk og Le ge for en in gen 
slut et seg til den dans ke an be fa lin gen i sine 

hø rings svar om em net i ap ril 2019 (9, 10). 
Vi de re vi ser et søk i me die ar ki vet Re trie ver 
at fosterantallsreduksjon gir et to sif ret an tall 
treff i uli ke me di er og fag pres se. Også de 
som har vært kri tis ke til fos ter re duk sjon – 
både or det og prak si sen – ser ut til å fore
trek ke fosterantallsreduksjon (11).

Ho ved pro ble met er at or det er langt og 
kon so nant rikt, og det er mu lig at foster
antallsreduksjon noen gan ger vil for kor tes til 
fos ter re duk sjon, sær lig i tale. Der som fos ter
re duk sjon be står som en kort form ved si den 
av fag ter men, sy nes vi li ke vel det vil være en 
for bed ring i for hold til da gens si tua sjon.

Nøy tral og de skrip tiv no men kla tur
Vi fore slår at fosterantallsreduksjon her et er 
be nyt es på norsk når noen, men ikke alle, 
fost re abor te res. Uav hen gig av hvil ke etis ke 
el ler me di sins ke be trakt nin ger man gjør  
seg om inn gre pet er alle tjent med en nøy
tral no men kla tur som er de skrip tiv for 
pro se dy ren.

TIL DE BROCH ØST BORG
tilde.ostborg@gmail.com
er over le ge ved Kvin ne kli nik ken, Stavanger uni ver
si tets sju ke hus.

LIV ARI ANE AU GE STAD
er ph.d., le ge vakt le ge og før s te ama nu en sis ved 
Av de ling for hel se le del se og hel se øko no mi, Uni ver
si te tet i Oslo. Hun ar bei der med hel se pri ori te rin ger 
og må ling av livs kva li tet.

MA THI AS BAR RA
er ph.d. i ma te ma tisk lo gikk og se ni or fors ker 
ved Av de ling for hel se tje nes te forsk ning (HØKH), 
Akershus uni ver si tets sy ke hus. Han ar bei der med 
livs kva li tets forsk ning, ma te ma tisk mo del le ring, 
hel se øko no mi og bio etikk.
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De dris ti ges psy ko lo gi

De dris ti ge menns  
og kvin ners psy ko lo gi

Av Gun nar Bak ken

I 1985 var nord menn for før s te gang på top pen 
av Mount Everest. Hvor for over ho det be skjef ti ge 
seg med klat ring? Hva slags men nes ker er det 
som klat rer, hvor dan er de kon stru ert? Hva er 
spe si fikt for ri si ko ta ker ne, tren ger de over ho det 
en spe si ell for kla ring av mo ti ver og per son lig het?

(…) Jeg har gjen nom ført en stu die av teo ri og 
em pi ri in nen fel tet ri si ko ta king i sport. Det e 
er et er fulgt av en del em pi ris ke stu di er av 
nors ke ut øve re der også per son lig hets trekk 
er stu dert. Føl gen de grup per er tes tet bl.a. 
med Catells per son lig hets test: 40 topp klat
re re, 32 topp el ve pad le re, 20 topp fall skjerm
hop pe re, 43 id rets stu den ter, 28 van li ge 
me ni ge re krut er i for sva ret. Alle dis se grup
per be står av menn. I til legg har vi noe ma te
ria le om kvin ner, men det e er fore lø pig 
spin kelt. De en de li ge re sul ta ter av den nors ke 
un der sø kel sen fore lig ger ikke ennå, men så 
langt sy nes re sul ta te ne fra in ter na sjo na le 
un der sø kel ser å bli be kref tet på en god del 
punk ter. Topp ut øve re i ri si ko sport er:

(…) en per son som, for uten de helt sen 
trale og nød ven di ge fy sis ke og mo to ris ke 
fer dig he ter og for ut set nin ger, er in tel li gent 
og res surs sterk. Han er kon kur ran se ori en
tert og ag gres siv in nen sit felt. Han li ker  
å ta av gjø rel ser selv, sto ler på seg selv og er 
vant til å sto le på seg selv. Om nød ven dig, 
om går han etab ler te reg ler og fore stil lin ger. 
Han har ev nen til å gå nye vei er og im pro vi
se re i nye si tua sjo ner. Han er lite stres set, 
men ro lig og av slap pet. Han har ev nen til 

kjø lig kri tisk over vei el se og fø ler seg ikke 
pres set til å ten ke på be stem te må ter. Han  
er ukon ven sjo nell, li be ral, åpen. Han er ikke 
pla get av skyld fø lel se og kan godt tåle et 
ne der lag uten å måt e bort for kla re det for 
seg selv el ler and re. Han er ikke over dre vent 
mis tenk som, men åpen, til lits full og ak sep
te ren de i sit møte med til væ rel sen og med 
med men nes ker. Han er ini tia tiv rik, kan set e 
i gang til tak, gjen nom fø re dem. (…)

Ut fra dis se rol le ob ser va sjo ne ne kun ne 
man gå vi de re og spør re om det fin nes en 
be stemt bio lo gisk fun dert per son lig hets 
type, med en egen ar tet rol le be skri vel se.  
Vil den ne per son lig hets ty pen søke til f.eks. 
ri si ko sport, bu si ness el ler for bry ter yr ker  
der de res spe si el le be hov og egen ska per  
kan om set es til hand ling? (…)

Zuckermans Sen sa ti on Seeking Scale (SSS) 
prø ver å fan ge opp uli ke men nes kers be hov 
for ak tiv sø king et er san se mes sig sti mu le

ring. Ska la en om fat er fire fak to rer [Thrill 
and Ad ven tu re Seeking, Ex pe ri en ce Seeking, 
Disinhibition, Bore dom Sus cep ti bil i ty]. (…)

Når det gjel der ri si ko sport hev der Zucker
man ut fra sin forsk ning: «Sen sa ti on Seekers 
also enga ge in activities or sports that are 
risky, such as parachuting, scuba div ing,  
and fire figh ting. This lack of fearfulness 
ma kes high sansation seekers more adven
turesome in certain ty pes of phobic situa
tions that elic it fear ful, avoidant be hav iour 

in lowsen sa ti on seekers.» «Much of the data 
is con sis tent with a risk model of sen sa ti on 
seeking. Highsen sa ti on seekers ap praise 

Hva er det som gjør at noen men nes ker er vil lig til å ri si ke re liv og hel se for moro skyld? En ar tik kel fra nr. 34 – 35 – 36/1986 
 forsøkte å gi noen svar. For fat e ren de fi ne rer dris tig «som vil lig til å ta en be ty de lig fy sisk ri si ko, som i vers te fall kan med fø re 
død». Un der føl ger et ut drag (Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 2955 – 6).

«Han har evnen til kjølig 
kritisk overveielse og føler  
seg ikke presset til å tenke  
på bestemte måter»

«Topputøvere i risikosport 
oppfatter ikke seg selv som 
svært dristige»

Her er Arne Næss jr., skips meg ler og fjell klat rer, (i mid ten) fo to gra fert sam men med med lem me ne i eks pe di sjo
nen som del tok un der be stig nin gen av Mount Everest i 1985. Stein P. Aas heim lengst til høy re. De øv ri ge del ta 
gerne er Ralph Høi bakk, Chris Bonington, Odd Elisassen, Hå vard Næs heim, Ola Ei nang, Bjørn My rer Lund og Kjell 
Tor geir Stok ke. Foto: Hen rik Laur vik / NTB Scan pix
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many kinds of situations as less risky than 
lows, and in re sponse to situations of equal 
ap praised risks, highs ex pect that they will 
ex pe ri en ce less anx i ety and more sen sa ti on 
seeking sta te» (7). (…)

Topp ut øve re i ri si ko sport opp fat er ikke 
seg selv som svært dris ti ge. De har et av slap
pet for hold til ri si ko ta king og lig ger gjen
nom snit lig på et nivå om kring el ler noe over 
mid dels når det gjel der vil je til ri si ko. (…)

Det lig ger mye la tent ri si ko ak ti vi tet  
i be folk nin gen. Det e vi ser seg på en rek ke 
om rå der, og det vi ser frem for alt at men nes
ket ikke er en or ga nis me som pri mært og 

all tid sø ker homeostase, equi lib ri um. I va ri e
ren de grad sø ker vi disequi lib ri um. Vi sø ker 
stress, spen ning, ri si ko osv. Fe no me net har 
man ge navn. Det mo der ne vel ferds sam funn 

med en si dig vekt på trygg het er der for ikke 
op ti malt for slike men nes ker. (…) Å over la te 
all sam funns plan leg ging og til ret e leg ging 
for ri si ko veg re re er der for feil slåt po li tikk.

Det vil være galt å nek te folk å ut set e seg 
for ri si ko. Sam fun net tren ger de kva li te ter 
ri si ko ta ker ne be sit er og som ut vik les gjen
nom de res ak ti vi tet. Et sam funn uten ri si ko
ta ke re, også fy sis ke ri si ko ta ke re, er et fat i 
gere og kje de li ge re sam funn. Men selv føl ge
lig opp står der pro ble mer. Sam funns mes sig 
er det kan skje ikke de res surs ster ke ri si ko 
taker ne som er pro ble met. De er få og dyk 
tige. Pro ble met er dem som prø ver å et er
lig ne dem. (…) Om vi til ret e leg ger for ri si
ko  ta ker ne, til ret e leg ger vi ikke da sam ti dig 
for en rek ke gale men nes ker (i minst to 
be tyd nin ger av or det)? (…)

«Det vil være galt å nekte folk  
å utsette seg for risiko»

ANNONSER

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

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 



1501TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  15,  2019;  139

ANMELDELSER

All menn me di si nens 
ut stil lings vin du

Med den ne boka øns ker for fat er ne å skrive 
seg inn i den nors ke me di sins ke his to ri en. 
De gjør det e klart i for or det og på pe ker selv 
di lem ma et med at de er sen tra le ak tø rer på 
fel tet. Mål grup pen må være den his to risk 
in ter es ser te le gen som vil for sø ke å for stå 
ut vik lin gen av le ge vak te nes plass i Et er
krigsNorge.

Det e har blit en god bok å bla i, men 
mind re fris ten de å lese fra perm til perm. 
Den er rikt il lust rert, med i ho ved sak avis 
utklipp. Dis se ut klip pe ne il lust re rer hvor 
vik tig le ge vakt ord nin ger har blit for lo kal
sam fun net, og bil de teks te ne er gode og 
selv for kla ren de. To de lin gen mel lom gam
mel og ny tid gir le se ren god over sikt.

Ho ved ka pit le ne be gyn ner i 1940 – 45.  
Hver tids bolk har en over skrift, et kort inn 
leden de av snit og der et er sel ve for tel lin gen 
om epo ken, kort el ler lang. Hvert ka pit el 
har re fe ran ser til slut og even tu el le of ent 
lige ut red nin ger. Sen tra le forsk nings re sul ta
ter er ut he vet og ty de lig gjort med grønt. 
Her har læ re bok for fat e ren vir ke lig brukt 
sine kunn ska per og er fa rin ger.

Boka er både tung og let. Tung for di for
fat er ne vil for tel le da gens nors ke le ge vak

LE GE VAK TENS  
HIS TO RIE
Stei nar Hun skår,  
Hog ne Sand vik
Fra bar ber kir urg til di gi tal 
vakt lege. 293 s, tab. ill. 
Bergen: Na sjo nalt kom pe
tan se sen ter for le ge vakt me
di sin, 2018. Pris 350 + por to 
ISBN 9788283610208

ters mang slung ne his to rie, og ti den et er 
1945 (spe si elt et er 1960) er spek ket med 
saks opp lys nin ger, opp sum mer te of ent li ge 
ut red nin ger og Le ge for en in gens egne 
 in ter ne ut red nin ger. Let for di det er et 
her lig bil de ma te ria le som gjør det fris ten de 
å bla, lese de ut he ve te kor te his to ri e ne og 
min ne seg på his to ri ens gang – den gang 
sy ke be søket kun ne vare i fle re da ger og 
le gen nåd de fram til en dø en de pa si ent, 
el ler da hjel pe mid le ne var åre la ting og 
prog no stikk var le gens vik tig ste kli nis ke 
hjel pe mid del. Den gam le his to ri en er åpen
bart mest ek so tisk.

Pe ri oden 1960 – 70 blir kalt in sti tu sjons 
helse tje nes tens tiår, mens en de mo gra fisk 
ka ta stro fe nær met seg for nors ke all menn 
leger. Fa mi li e ne end ret lang somt ka rak ter, 
det skjed de en kvin ne re vo lu sjon i 1970 
åre ne. Ti den rant ut for de opp of ren de hus
tru ene som nek tet å være ube tal te sek re tæ
rer for legevaktkjørende dis trikts le ger.

Det e skjed de ikke i et po li tisk tom rom. 
Over greps mot a ket i Oslo som åp net i 1986, 
voks te ut av kvin ne be ve gel sens krav. Fast le
ge ord nin ger duk ket opp som svar på re krut
te rings kri sa (bl.a. i Finnmark), mens for en
in gen holdt på frie stil lin ger i all menn prak
sis. Med opp ret el se av kom mu ne hel se tje
nes ten i 1984 for svant den stat li ge 
dis trikts le gen ut nevnt av kon gen i stats råd.

De siste fem åre ne har vært pre get av 
hek tisk stat lig ak ti vi tet for å bedre le ge vakt
ord nin ge ne i lan det. Ny tenk ning er vik tig. 
Pri va te ak tø rer har kas tet seg inn i le ge vakt
mar ke det med veks len de hell. Vi er midt i en 
tid hvor mye er uav klart, ny tek no lo gi ska
per op ti mis me, ut red nin ge ne har kom met 
tet som hagl. Det al ler siste er en hø rings 
uta lel se om en na sjo nal vei le der for le ge
vakt og na sjo na le kva li tets in di ka to rer for 
le ge vakt – en et er leng tet norm som kom
mu ner og til syns myn dig het kan na vi ge re 
et er.

Boka ble full ført i 2018. In gen kun ne vente 

på at det e fag fel tet had de fun net sin en de 
lige form. Slut en er der for vid åpen. Le ge
vakt ar beid er all menn me di sinsk sprint, 
mens fast le ge ar bei det er et uen de lig ma ra
ton løp. El ler hopp: Hvis du kom mer skeivt 
ut over hopp kan ten, går det galt. Le ge vakt
ar beid er eks amen på usor tert pa si ent, 
 kan skje med be gren set språk, ofte ukjent 
sy ke his to rie.

Det er van ske lig, spen nen de og kre ven de. 
Jeg le ter, er det noe jeg kjen ner igjen i boka 
som fram kal ler spen nin gen og gle den ved 
det e ar bei det? Ja, i den gam le anek do tis ke 
de len. Men et er krigs his to ri en er helt do mi
nert av fag po li tis ke dis ku sjo ner, ut red nin ger 
og et er hvert forsk nings re sul ta ter.

La oss være helt ær li ge: Le ge vakt har ikke 
hat høy pre sti sje i norsk me di sin, hel ler 
ikke i all menn me di si nen. Opp ret el sen  
av Norsk sen ter for le ge vakt me di sin har 
bi drat til vik tig aner kjen nel se av fag om rå
det, bi drat til forsk ning på fel tet og løf tet 
det kli nis ke ar bei det. Det er in gen til fel dig
het at den ne his to rie bo ka sprin ger ut av 
net opp det e mil jø et.

Hand ler slaget om le ge vakt egent lig om  
å sik re en fort sat god fast le ge ord ning? 
Hvor for er det en enorm opp merk som het 
om le ge vakt nå? Boka for sø ker å sva re på 
ak ku rat det e spørs må let, men de talj rik
dom men fra de siste fem åre ne gjør at det e 
spørs må let ikke blir en de lig be svart.

Le ge vakt er all menn me di si nens ut stil
lings vin du. Hvor går du når bar net får akut 
pus te be svær om nat en, gam le mor blir 
for vir ret og subfebril, dat e ra på 36 rin ger 
hver time og for tel ler at hun skal ta li vet sit, 
man nen din våk ner med akut pus te be svær 
og kval me. Da drar du på le ge vak ten. Og det 
øns ker AS Norge at folk skal fort set e med. 
Der for er den ne boka vik tig.

Vi gra tu le rer.

ANNE KATH RINE NORE
Sek sjons over le ge, All menn le ge vak ten i Oslo
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FUNK SJONS HEM ME
DES MEN NES KE 
RETTIG HE TER
Kjers ti Skar stad
Fra prin sip per til prak sis. 
128 s, ill. Oslo: Uni ver si tets
for la get, 2019. Pris NOK 299 
ISBN 9788215031323

Stats vi ter Kjers ti Skar stad har skre vet en 
inn fø rings bok om FNkon ven sjo nen om 
ret ig he te ne til men nes ker med ned sat 
funk sjons ev ne (CRPD). Kon ven sjo nen ble 
ra ti fi sert av Norge i 2013, men er ikke tat 
inn i lov ver ket slik and re men nes ke ret ig
hets kon ven sjo ner er.

Boka vil vise hva det vil si – prin si pi elt  
og i prak sis – at funk sjons hem me de har  
de sam me men nes ke ret ig he ter som alle 

Li ke verd i prak sis  and re. Kon ven sjo nen har bi drat til en 
 nød ven dig be visst gjø ring. For hold som  
før ble reg net som le gi tim for skjells be hand
ling, kan nå fram stå som men nes ke ret ig
hets brudd. Ut vik lings hem me de er en sær lig 
sår bar grup pe. Blant an net er bru ken av 
ulov lig tvang om fat en de, også i Norge.

Pro ble me ne funk sjons hem me de opp le ver, 
sprin ger ikke pri mært ut fra bio lo gisk ufor
an der li ge egen ska per, men av sam spil let 
mel lom funk sjons ned set el sen og sam fun
net. Den rene «me di sins ke mo del len» i for
stå el sen av funk sjons hem ming er ut da tert. 
Det e har le det til en er kjen nel se av at svært 
mye kan opp nås med til ret e leg ging. Et 
prin sipp i kon ven sjo nen er ret en til «ri me
lig til ret e leg ging», slik at funk sjons hem 
mede kan del ta på sam fun nets uli ke are na er 
som li ke ver di ge bor ge re.

Kon ven sjo nen frem he ver ret en til selv 
bestem mel se, også hos per so ner med svek
ke de kog ni ti ve ev ner. Det trengs sy ste mer 
for be slut nings støt e som kan styr ke per so
nens mu lig het til å ta be slut nin ger i tråd 
med egne pre fe ran ser. I lys av det e kri ti se
rer Skar stad det nors ke ver ge måls sy ste met 
for å gi ver gen for stor makt til å be stem me 

ut fra hva ved kom men de selv me ner er det 
beste.

Funk sjons hem ming og dia gno se kan ikke 
i seg selv le gi ti me re for skjells be hand ling, 
slik som bruk av tvang. Sam tyk ke kom pe 
tanse er et sen tralt vil kår i norsk hel se lov giv
ning og i tvangs lov ut val gets for slag til ny 
tvangs lov. Men er vil kå ret dis kri mi ne ren de 
over for vis se grup per? FNs CRPDko mi té  
skal gå de en kel te land et er i søm me ne. 
Tid li  gere i år krev de ko mi te en i sin til syns
rap port at Norge må opp he ve lov giv nin gen 
som gir ad gang til tvang i hel se tje nes ten.

Det e er eks emp ler på at kon ven sjo nen – 
og må ten den for tol kes på – kan få sto re 
føl ger for hel se tje nes ten og gi opp hav til  
nye dis ku sjo ner. Boka er ikke spe si elt til
tenkt hel se per so nell og ana ly se rer ikke 
kon se kven se ne for hel se tje nes ten i de talj. 
Like fullt er Kjers ti Skarstads bok en me get 
let lest inn fø ring i et tema som er vik tig for 
hel se per so nell.

MOR TEN MA GELS SEN
Før s te ama nu en sis, Senter for me di sinsk etikk
Uni ver si te tet i Oslo

Når «rar» og «sær» er 
ut rykk for noe mer

Slan ge gift er så hvit som melk. Næ ring og 
gift kan alt så se lik ut, set uten fra. Det er det 
den ne ro ma nen hand ler om. Den te ma ti se
rer et tabu: at en mor kan være ond og at 
hun – i ste det for å nære sine barn – kan 
for gif te dem i be tyd nin gen ska de de res 
selv bil de, selv re spekt, selv til lit og evne til 
gode mel lom men nes ke li ge re la sjo ner.

MILK AND VEN OM
Su san S. Sen stad
312 s. Lon don: Aus tin 
 Macauley Pub lish ers, 2018.  
Pris GBP 7  
ISBN 9781787107830

Slik ska de kan skje uten at ond ska pen 
sy nes, for di den er skjult bak en re spek  
ta bel fa sa de og øko no misk vel stand, av  
en ord net hus hold ning og ma ni pu le  
ren de sjarm. Dess uten er den mu lig gjort  
på grunn av unn fal len het. Den som var 
nær mest til å se det onde, alt så far, så en ten 
en an nen vei el ler ville ikke for stå og gri pe 
inn.

Den ne fa ta le kom bi na sjo nen av ska de li ge 
hand lin ger og ska de li ge unn la tel ser i en 
til sy ne la ten de vel ord net fa mi lie er rå stof et 
til mye li del se og syk dom. Der for an går 
det e te ma et – selv i ro man form – alle pro fe
sjo nel le i be hand lings yr ker. Det er nem lig 
klart do ku men tert at per so ner som har tat 
ska de av en opp vekst med ond skap før el ler 
si den opp sø ker uli ke in stan ser og in sti tu sjo
ner in nen hel se og so si al ve se net for be hov 
som vi kal ler dår lig hel se og so si al nød. Og 
som of test sy nes de res be hov, set uten fra,  
å være føl ger av de res «rare» el ler «sære» 
va ner, væ re må ter el ler valg.

I den ne bo ken mø ter le se ren to unge 
søst re. Den eld ste er kon stant ra sen de.  
Hun har vært et barn som ble slåt av sin 
mor. Den yng ste er helt gren se løs og lar  
seg bru ke som et sek su elt le ke tøy. Hun ble 

av sin mor sek sua li sert som en duk ke jen te 
som skul le be geist re far.

Beg ge kvin ne ne le ver pro blem fyl te liv 
som spei ler ska de ne de er blit på ført. Men 
det tar tid for dem beg ge å for stå dis se sam
men hen ge ne. Van ske ligst er det for den 
yng ste, hun som ikke ble slåt og av vist, men 
pyn tet og vist frem. Beg ge kvin ne ne må lære 
å be greps fes te hva som ble gjort med dem 
og få hjelp til å ana ly se re hvor dan det e har 
pre get dem. Og beg ge må mø tes med det de 
ikke opp lev de i sin barn dom – alt så and res 
re spekt, aner kjen nel se og vil je til å for stå – 
for å kun ne evne væ re må ter og valg som 
mu lig gjør gode, he len de re la sjo ner.

Det som får kvin ne nes leve og væ re må te 
til å frem stå som «sær» og «rar», lar seg både 
be gri pe og be greps fes te. Men det for ut set er 
nær og nøy ak tig kunn skap om hva de bæ rer 
med seg fra opp veks ten. Først når det er 
be greps fes tet, kan end ring skje. I det e lig
ger en av kjer ne ut ford rin ge ne til hel se pro fe
sjons ut øver ne.

ANNA LUI SE KIR KEN GEN
Pro fes sor, All menn me di sinsk forsk nings en het
Institut for sam funns me di sin og sy ke pleie
Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I OSLO
www.med.uio.no/disputaser/

BJØRN MAGNE SUNDSBØ ERIKSEN
A biopsychosocial approach to violence risk assessment 
in acute psychiatry. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 13.9.2019.
Bedømmelseskomité: Niklas Långstrøm, Karo
linska Institutet, Stockholm, Sverige, Anne Høye, 
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Randi 
 Ulberg, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: John Olav Roaldset, Ann Færden og 
Christine Friestad.

MARTE ROA SYVERTSEN
Epidemiology of epilepsy in Buskerud County, empha-
sasing clinical and psychosocial aspects of juvenile 
myoclonic epilepsy. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 20.9.2019.

Bedømmelseskomité: Jakob Christensen, Depart
menty of Clinical Medicine, Department of Neuro
logy, Aarhus University, Danmark, MarteHelene 
Bjørk, Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Bergen, og Ole Morten Rønning, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Jeanette Koht og Kaja Selmer.

NINA JULLUM KISE
Treatment of Degenerative Meniscal Tears in Middle-
Aged Patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 24.9.2019.
Bedømmelseskomité: Joanna Kvist, Linköping 
University, Sverige, Håkan Gauffin, Linköping 
University, Sverige, og Jan Erik Madsen, Universite
tet i Oslo.
Veileder: May Arna Risberg.

AFIONG OKU
Childhood Vaccination Communication in Nigeria:  
A qualitative study. Utgår fra Institutt for helse  
og samfunn. Disputas 25.9.2019.
Bedømmelseskomité: Vinod Diwan, Karolinska 
Institutet, Sverige, Sølvi Helseth, OsloMet, og Pre
ben Aavitsland, Universitetet i Oslo.
Veileder: Atle Fretheim.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

ØYVIND ØSTERÅS
Helicopter-based Emergency Medical Service: dispat-
ches, decisions and patient outcome. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 12.9.2019.
Bedømmelseskomité: Petter Aadahl, Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet, Erika 
Frischknecht Christensen, Aarhus universitet, 
Danmark, og Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: JonKenneth Heltne og Guttorm 
 Brattebø.

RAGNHILD WIVESTAD JANSSON
Diabetic retinopathy in Western Norway and early 
 markers of disease progression. Utgår fra Klinisk 
 institutt 1. Disputas 19.9.2019.
Bedømmelseskomité: Einar Stefánsson, Univer
sity of Iceland, Island, Jakob Grauslund, Odense 
Universitet, Danmark, og Ingeborg M. Bachmann, 
Universitetet i Bergen.
Veileder: Jørgen Krohn.

http://www.ntnu.no/
kalender#tag=disputaserdmf

TRINE STOKSTAD
Timelines in Lung Cancer Diagnostic Workup. Utgår 
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin. 
Disputas 12.9.2019.
Bedømmelseskomité: Christian von Plessen, 
Syddansk Universitet, Danmark, Boel Andersson 
Gäre, Jönköping Academy, Sverige, og UnnMerete 
Fagerli, Norges teknisknaturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Bjørn Henning Grønberg og Sveinung 
Sørhaug.
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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. 
 
 
 
 

Foto: Thinkstock

24
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Allmennmedisin, Anestesiologi, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykdommer  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

106
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Fastlegehjemmel ved Legegruppen Landås 
- Årstad bydel
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 03.11.2019
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Nyopprettet fastlegehjemmel ved 
Slettebakken legesenter - Årstad bydel
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 10.11.2019

ANESTESIOLOGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
anestesiologi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
barne- og ungdomspsykiatri
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

BARNESYKDOMMER

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
barnesykdommer
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Sakkyndig spesialist (deltid)

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90
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LEGEJOBBER  Fordøyelssykdommer,  Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Gastroenterologisk kirurgi

FORDØYELSESSYKDOMMER

Overlege, 100% fast stilling 
Gastromedisinsk avdeling

Gastromedisinsk avdeling har et bredt spekter av
endoskopiske undersøkelser og prosedyrer.  
Avdelingen er tilknyttet prosjekt CRC screening i  
samarbeid med Helsedirektoratet og Kreftregisteret. 
Som utdanningsavdeling gruppe I har vi et eget  
strukturert utdanningsprogram for B-gren kandidater. 
Det kan tilrettelegges for forskning og fagutvikling. Vi 
har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider 
godt med sykepleiergruppen.

For fullstendig utlysningstekst se vår hjemmeside eller 
www.legejobber.no

Kontaktinfo:
Avdelingssjef Per Kristian Sandvei
Mobil 957 94 909

Søknadsfrist: 1. desember 2019

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
fordøyelsessykdommer
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

PRIVAT PRAKSIS GYNEKOLOGI

Metro legesenter og Tannklinikk er et privat senter med  
tannleger og spesialister i gynekologi, hud og allmennpraksis. 

Le
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Vi søker etter en gynekolog eller erfaren assistentlege i gynekologi 
og svangerskapsomsorg med snarlig tiltredelse. Det er mulighet 
for å jobbe deltid eller heltid sammen med våre andre gynekologer 
på provisjon. Det er god pasientpågang og muligheter til å jobbe 
på kvelder og lørdager. For mere info se www.metrolegesenter.no 
eller ta kontakt med admin. ansvarlig Fanny Viken tel 93292226 
eller styrets leder Rakhee Sethi på tel 99472951. For fullstendig 
utlysning se www.legejobber.no.
Søknadsfrist 31.01.2020

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
gastroenterologisk kirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI
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Hud- og veneriske sykdommer, Indremedisin, Maxillofacil kirurgi, Nevrokirurgi  LEGEJOBBER

MAXILLOFACIAL KIRURGIHUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
hud- og veneriske sykdommer
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

INDREMEDISIN

utfall

38 000 studenter och 6 000 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.

UNIVERSITETSLEKTOR 
i invärtesmedicin, reumatologi,  
allergologi eller akutsjukvård, förenad 
med befattning som specialistläkare

Tjänsten är placerad vid institutionen för medicin. 

Ref nr: PAR 2019/1227

Sista ansökningsdag 2019-12-02.

För mer information se Göteborgs universitets hemsida:  
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
maxillofacial kirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

NEVROKIRURGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
nevrokirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90



1508 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  15,  2019;  139

LEGEJOBBER  Nevrologi, Ortopedisk kirurgi, Plastikkirurgi

NEVROLOGI

ORTOPEDISK KIRURGI PL ASTIKKIRURGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
nevrologi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
ortopedisk kirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
ortopedisk kirurgi - ryggkirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
plastikkirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90
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Psykiatri, Radiologi, Rus og avhengighetsmedisin, Urologi  LEGEJOBBER

PSYKIATRI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
psykiatri
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

R ADIOLOGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
radiologi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
rus- og avhengighetsmedisin
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

UROLOGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
urologi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90
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LEGEJOBBER  Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer, Vikariat i privat praksis

ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100% avtalehjemmel i ØNH
lokalisert Larvik, Vestfold
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 12. november 2019
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ØYESYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
øyesykdommer
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er onsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Fagsjef sakkyndighet, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

Fastlegevikariat
I forbindelse med sykehusår trenger jeg en vikar i ett år fra og med januar
2020. Mulig å starte umiddelbart om ønskelig

Listestørrelsen er ca. 1000 pasienter, med listetak på 950 med naturlig
avgang. Praksisen er en del av Kirkenes Legesenter i Sør-Varangen
kommune, som er et meget veldrevet senter med 12 fastleger og to
turnusleger. Det er et stort og flott legekontor med mange flotte kolleger.
Gode inntektsmuligheter og med ca. 13-delt legevakt, med mulighet for
mer dersom ønskelig. Kun leger med fullført turnustjeneste vil bli vurdert.
Kontakt: Fastlege Axel Lupton, Tlf: +4741636793,
Axel.lupton@gmail.com

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no

Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T 

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev en gang i uken?

Våre artikler kommer først på nett. I nyhetsbrevet blir  
du presentert for et utvalg av ukens siste artikler samt de  

sist utlyste stillingene fra legejobber.no.

Gå inn på tidsskriftet.no/nyhetsbrev og meld deg på.



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T 

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev en gang i uken?

Våre artikler kommer først på nett. I nyhetsbrevet blir  
du presentert for et utvalg av ukens siste artikler samt de  

sist utlyste stillingene fra legejobber.no.

Gå inn på tidsskriftet.no/nyhetsbrev og meld deg på.
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KJÆRE NIFS-MEDLEM  
OG ANDRE INTERESSERTE!

Vi inviterer deg med dette til NIFS-kongressen 2020, 
torsdag 6. og fredag 7. februar på Clarion hotel Energy, 
Stavanger. Tematikken er felles for begge dagene denne 
gangen: «Trykksår».

Vi har satt sammen et variert program med vekt på det 
praktisk nyttige iblandet basal - og ny kunnskap. Torsdag 
formiddag blir det firmasymposier, og som alltid en stor 
utstilling av aktuelle sårbandasjer og hjelpemidler. Dette 
er en viktig del av seminaret der nyheter angående  
sårbehandling og bandasjemateriell presenteres for 
mulige kunder og brukere.  
Det anbefales å melde seg på innen 1.desember 2019.

Program, flere opplysninger og påmeldingsskjema finner 
du på våre nettsider www.nifs-saar.no, eller ta kontakt 
med KSCI v/ Kristin Solstad e-post: kristin@ksci.no  
mobil: 92654255

Velkommen til faglig påfyll!

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

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

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

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

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

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

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Lytt til er far ne fag folk  
– ta vare på en tu si as men

Le ge for en in gen har opp gjen nom 
åre ne erfart hva som har vist seg  
å være suk sess fak to rer i gode  
IT-pro sjek ter; der hvor løs ningene  
er gode for pa si en ten, for le gen  
og for myn dig he te ne. Det al ler  
vik tig ste er å være eni ge om må let.

De ni fjell vett reg le ne har vært gode le de
snorer for å man øv re re i ulendt ter reng og 
skif ten de vær. De ble laget på 50tal let og 
re vi dert i 2016, fort satt i gjen kjen ne lig form. 
Noe av det som slår en, er hvor enk le reg le ne 
er. Det har vært noe av in spi ra sjo nen til 
Le ge for en in gens Suk sess fak to rer for di gi ta li
se rings pro sjek ter i hel se tje nes ten som ny lig 
ble lan sert som støtt e til fag folk i sto re di gi
ta li se rings pro sjek ter.  I en ak se le re ren de 
di gi tal re vo lu sjon som kjen ne teg nes av 
ras ke skift, er det vik tig å ha enk le og kon
kre te kjø re reg ler å man øv re re ett er. Le ge
foren in gen har opp gjen nom åre ne erfart 
hva som har vist seg å være suk sess fak to rer  
i gode ITpro sjek ter; der hvor løs nin ge ne er 
gode for pa si en ten, for le gen og for myn dig
he te ne.

Det al ler vik tig ste er å være eni ge om 
må let. God og tid lig dia log med alle in ter es
sen ter gir gode mål be skri vel ser; stra te gi en 
blir enk le re å leg ge og få til slut ning til. Det 
er av gjø ren de å spør re kli ni ker ne hva de 
tren ger for å gjø re en bedre jobb. Kli ni ke re 
vil ha gode verk tøy som sik rer kva li tet  
i pa si ent ar bei det. En idé som kom mer fra 
gul vet, der hvor tje nes ten ut ø ves, vil ha 
stør re sjan ser for å få god opp slut ning. Det 
vil gjø re gjen nom fø rin gen enk le re.

Ar beids da gen er pres set. Der for er det 
vik tig å re spek te re hver da gen og leg ge inn 
tid og rom for inn fø ring av nye sy ste mer. 
Det er opp skrif ten på størst ge vinst. Hel se
tjenes ten er kom pleks og sam men satt.  

Ar beids fly ten på en dia be tes po li kli nikk er 
for skjel lig fra akutt mott a ket. Og selv på 
akutt mott a ket, har de som job ber der uli ke 
opp ga ver, rol ler og be hov for verk tøy. Der for 
er det vik tig å for stå ar beids pro ses se ne, slik 
at fly ten kan bli bedre og enk le re. Vi tren ger 
nød ven dig stan dar di se ring – men ikke for 
en hver pris. In nen for me di si nen blir det 
sta dig vik ti ge re å til pas se be hand lin gen og 
pro ses se ne til hver en kelt per son. Vi må få 
verk tøy som un der støtt er dett e. En steg vis 
pro sess der løs nin ger tes tes, end res og re tes
tes, vil sik re en god til pas ning til tje nes ten. 
Det er ITsy ste me ne som må til pas ses hel se
tje nes ten, og ikke om vendt.

Le ger må der for del ta i alle fa ser av di gi ta
li se rings pro sjek ter. Hel se platt for men går 
for an med bred og god kli ni ker in vol ve ring, 
og det kan bi dra til å ta ned en el lers høy 
ri si ko i pro sjek tet i MidtNorge. Det har stor 
be tyd nin gen at le ger gis fri fra ak tiv tje nes te 
og vakt for å del ta på uli ke nivå. Vi tren ger 
den ne me di sins ke kom pe tan sen i kom bi na
sjon med kli nisk in for ma tikk. Man ge ITpro
sjek ter har høy ri si ko, og er ofte ut satt for 
kri tikk. Ikke all kri tikk er end rings mot stand 
og vrang vil je, men sna re re kon struk ti ve 
inn spill og mu lig he ter for vik ti ge end rin ger 
slik at ikke alle var sel lam pe ne til slutt ly ser 
rødt. Vend i tide, det er in gen skam å snu.

Et godt mål, tid lig dia log, god kli ni ker
invol ve ring, flek sib le løs nin ger og steg vis 
inn fø ring kre ver ty de lig og god le del se. Lær 
av feil un der veis og bruk kom pe tan sen i 
fag mil jø et. Le ger er kunn skaps ri ke og end
rings vil li ge. Ta vare på den ne en tu si as men!
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Ny rap port om al ter na ti ve fi nan sie rings mo del ler  
for fast le ge ord nin gen

– Rap por ten vi ser ty de lig at å end re 
fi nan sie rings mo del len uten at man 
sam ti dig til fø rer fris ke mid ler, vil  
gi li ten ef fekt. Det te be kref ter be-
ho vet for en be ty de lig øko no misk 
sat sing, sier pre si dent Ma rit Her-
man sen.

Tre parts sam ar bei dets rap port om al ter na ti ve 
fi nan sie rings mo del ler for fast le ge ord nin
gen er of ent lig gjort. Ar beids grup pen som 
har ut ar bei det rap por ten ble ned satt i ap ril 
2018 og le ver te sine funn i star ten av sep tem
ber 2019. Den ne fi nan si e rings rap por ten, 
samt kon su lent sel ska pet EYs eva lue rings rap
port, vil være vik ti ge inn spill til re gje rin gens 
kom men de hand lings plan for fast le ge ord
nin gen. Den ne hand lings pla nen skal leg ges 
frem vå ren 2020.

– Rap por ten vi ser at en end ring i fi nan
sierin gen in nen for i da gens øko no mis ke  
ram me be tin gel ser, ikke styr ker re krutt e rin
gen el ler gjør det mer att rak tivt å stå i job
ben som fast le ge, sier Ma rit Her man sen.

Bak grun nen for rap por ten er de sto re ut 
 ford rin ge ne i fast le ge ord nin gen: Svik ten de 
re krutt e ring og økt ar beids be last ning. Dett e 
gjør at man ge fast le ger er svært be kym ret 
over da gens ram me be tin gel ser. Tre parts
sam ar bei dets fi nan si e rings rap port er en del 
av et stør re ar beid for å løse ut ford rin ge ne  
i fast le ge ord nin gen, både fra myn dig he te ne 
og Le ge for en in gens side.

Rap por ten in ne hol der en fyl dig og dek
ken de om ta le av ut gangs punk tet for fast
lege ord nin gen, og hvil ke pro blem stil lin ger 
ord nin gen bi dro til å løse. Da gens fi nan sie
rings mo dell ble valgt ett er et om fatt en de 
ar beid og pi lo te ring rundt år tu sen skif tet. 
Dett e dan ner et vik tig bak tep pe for les nin
gen av mo dell for slage ne i rap por ten.

To ho ved al ter na ti ver pre sen te res
Rap por ten skis se rer to ho ved al ter na ti ver  
til da gens fi nan sie rings ord ning. Beg ge er 
ba sert på da gens mo dell, med  and re ord en 
kom bi na sjon av ba sis til skudd og ak ti vi tets
ba sert fi nan si e ring. Det ene al ter na ti vet er 
en så kalt knekkpunktsmodell som tar sik te 
på å nor me re lis te leng de ne til et bæ re kraf
tig nivå. En knekkpunktsmodell in ne bæ rer 
at fast le gen får et høyt ba sis til skudd fram  
til et visst an tall inn byg ge re på lis ten. For de 
øv ri ge inn byg ger ne får fast le gen et la ve re 
ba sis til skudd.

Vi de re pre sen te res en mo dell med ri si ko

jus te ring av ba sis til skud det, der in ten sjo nen 
er å kom pen se re for sær lig ar beids kre ven de 
lis ter. Ri si ko jus te ring vil si at egen ska per ved 
inn byg ger ne på fast le gens lis te, slik som 
kjønn og al der, gir ut slag for hvor høyt ba sis
til skudd fast le gen får. For eks em pel vil eld re 
pa si en ter ut lø se et høy ere ba sis til skudd enn 
yng re pa si en ter.

Næ rings drift bør vi de re fø res
Uav hen gig av hvil ke end rin ger man gjør  
i mo del len, vi ser rap por ten ty de lig at man 
sam ti dig må til fø re fris ke mid ler for å få 
merk bar ef ekt. Rap por ten vi ser også hvor
dan fris ke mid ler til fast le ge ord nin gen kan 
for de les på en hen sikts mes sig måte. Ved  
å øke ba sis til skud det for eks em pel vis de 
1000 før s te inn byg ger ne på fast le gens lis te, 
kom mer alle fast le ger bedre ut øko no misk. 
Da leg ger man også til rett e for at fast le ger 
med spe si elt lan ge lis ter kan gå ned på 
lis te leng de, og man vil få en jev ne re for
deling av lis te an sva ret mel lom lan dets 
fast le ger.

Ar beids grup pen un der stre ker at selv om 
det pre sen te res noen al ter na ti ver til da gens 
fi nan sie rings ord ning, så frem står in gen av 
mo del le ne som åpen bart bedre enn da gens 
ord ning. For eks em pel vil inn fø rin gen av en 
knekkpunktsmodell uten å til fø re fris ke 
mid ler, føre til at spe sia lis ter i all menn me di
sin kan kom me dår li ge re ut øko no misk 

for di de ofte har leng re lis ter enn ikkespe
sia lis ter.

– Le ge for en in gen me ner at næringsdrifts
modellen, med en fort satt høy an del ak ti vi
tets ba sert fi nan si e ring, gir den beste og 
mest ef ek ti ve pa si ent be hand lin gen. Det 
vi ser snart 20 års er fa ring med fast le ge ord
nin gen. Næ rings drift bør der for vi de re fø res 
som ho ved mo dell uav hen gig av hvor dan 
man even tu elt end rer fi nan sie rings ord nin
gen, sier Ma rit Her man sen.

Mer ak tiv for valt ning
I rap por ten un der stre ker ar beids grup pen at 
par te ne i stør re grad må for val te og vi de re
ut vik le fi nan sie rings sy ste met i takt med 
de mo gra fis ke end rin ger, nye opp ga ver for 
fast le ge ne og hel se po li tis ke pri ori te rin ger.

Tre parts sam ar bei det, som ini tier te rap
por ten, be står av Le ge for en in gen, Hel se og 
om sorgs de par te men tet og KS. Par te ne på pe
ker at i det vi de re ar bei det vil grun di ge re 
ana ly ser av mo dell al ter na ti ve ne være nød
ven dig. Rap por ten er til gjen ge lig på Le ge
foren in gens nett si der.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TREN GER FRIS KE MID LER: – Rap por ten vi ser at en end ring i fi nan si e rin gen in nen for i de øko no mis ke ram me
be tin gel se ne som er i dag, ikke styr ker re krutt e rin gen el ler gjør det mer att rak tivt å for bli fast le ge, sier Ma rit 
Her man sen. Foto: Arne Vatn øy/Le ge for en in gen.
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Opp ford rer til å stum pe røy ken  
i fel les skap i ok to ber

For and re år på rad spar ker Hel se - 
di rek to ra tet i gang kam pan jen 
«Stopptober». Norsk for en ing for 
all menn me di sin opp ford rer alle 
fast le ger til å snakke med pa si en ter 
om røy ke stopp.

«Stopptober» er en 28da gers kam pan je fra 
Hel se di rek to ra tet der alle som røy ker el ler 
snu ser kan bru ke ok to ber til å gjø re et  
slutteforsøk – sam men. Hvis man kla rer 28 
da ger uten røyk, er nem lig sjan sen fem 
gan ger så stor for at man lyk kes med slutte
forsøket, iføl ge forsk ning.

Mar te Kvittum Tan gen er le der i Norsk 
for en ing for all menn me di sin (Nfa). For en in
gen har vært ak tiv i ar bei det med kam pan
jen sam men med Hel se di rek to ra tet.

– Vi har job bet mye med den ne kam pan
jen, og støtt er selv sagt opp om den, sier 
Kvittum Tan gen.

– Blant an net har vi sendt ut in for ma sjon 
om Stopptober til våre med lem mer. Ny lig 
holdt jeg også fore drag på en stor kon fe ranse 
om munn og hals kreft, der jeg tok opp 
Stopptober som en god an led ning for le ge ne 
til å ta opp røy ke slutt med pa si en te ne sine.

Fast le ge ne er vik tig
Hun pe ker på fast le ge ne som spe si elt vik ti ge 
for å lyk kes med røy ke slutt.

– Som fast le ge får du føl ge pa si en te ne  
dine over tid, og plut se lig opp står det som 
kal les gyl ne øye blikk i møte mel lom lege  
og pa si ent. Da skjøn ner du når pa si en ten er 
mott a ke lig for in for ma sjon om røy ke slutt. 
Si den du kjen ner pa si en te ne dine, kan du 
også gi ulik type in for ma sjon til uli ke pa si en
ter. Det er ver di fullt, sier Kvittum Tan gen, 
som selv er fast le ge på Tyn set.

– Jeg har hjul pet man ge pa si en ter med 
røy ke slutt, og jeg opp le ver at pa si en ten har 
stor til lit til fast le gen og til tro til de rå de ne 
som blir gitt.

Sterk av hen gig het
Hel se di rek to ra tet vet at man ge sy nes det er 
van ske lig å ten ke at de ald ri mer skal røy ke 
el ler snu se. Der for er Stopptober ba sert på  
at man skal ta små skritt – én dag av gan gen 
– og plut se lig har man klart 28 da ger uten 
tobakk. Det å sen ke ters ke len for å gjø re et 
slutteforsøk, samt å gi hjelp og støtt e gjen
nom 28 da ger, vil ska pe mu lig het for mest
ring av en hver dag uten røy king. Å gjø re 
gode hjel pe mid ler kjent er et av må le ne 
med kam pan jen.

Ni ko tin ska per en eks tremt sterk av hen
gig het, for tel ler Kvittum Tan gen. Hun er 
glad for at røy ke slutt kam pan jer har gått  
fra en skrem sels re to rikk, til en støtt en de  
og hjelpe rett et tone.

– Nes ten 80 pro sent av dag lig røy ke re har 
for søkt å slutt e en el ler fle re gan ger, og nå  
er an tal let som røy ker dag lig his to risk lavt  
i Norge – det er fak tisk blitt hal vert på 10 år. 
Det er al li ke vel om trent 520 000 som røy ker 
dag lig i Norge, og det er flest i al de ren 45 til 
64 år. Det er dess ver re li ten end ring i avog
til røy ke re. Rundt 45 pro sent av dem som 
røy ker dag lig bruk te hel ler in gen sub sti tu
sjons hjel pe mid ler i siste slutteforsøk.

Hjel pe mid ler
Mar te Kvittum Tan gen un der stre ker at 
Stopptoper ikke bare er ak tu elt for fast
legene, men for alle le ger.

– Gyl ne øye blikk opp står også når pa si en

ten er i kon takt med and re le ger, for eks em
pel ved en akutt inn leg gel se el ler i po li kli
nikk. Så det er vik tig at alle le ger er opp
merk som me på dett e.

Hel se di rek to ra tet har laget mye ma te ri ell 
som fast le ge ne kan be nytt e seg av, blant 
an net en pla kat om po si ti ve end rin ger  
i krop pen ved røy ke slutt, 28da gers røy ke
slutt ka len der, butt ons og fly ers om røy ke  
og snus slutt.

– Dett e er ma te ri ell fast le ge ne selv må 
be stil le fra Hel se di rek to ra tets nett si der, 
der for er det vik tig at in for ma sjon om 
Stopptober når ut til flest mu lig, sier Mar te 
Kvittum Tan gen.

For å hjelpe del ta ker ne gjen nom de 28 
før s te da ge ne ut vik let Hel se di rek to ra tet  
i 2018 en så kalt prate ro bot, el ler «chat bot»,  
i Face book Mes sen ger. En prate ro bot er et 
da ta pro gram som «snak ker» med bru ker ne. 
Sluttaro bo ten skal mo ti ve re bru ker ne og 
gjø re hjel pe til bu de ne bedre kjent.

Stopptober har vært ar ran gert i Eng land 
si den 2012, og mer enn én mil li on har gjort 
et slutteforsøk i ok to ber dis se åre ne. Ne der
land, New Zealand og Frank ri ke har også tatt 
i bruk kam pan jen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TY DE LIG: Le der i Norsk for en ing for all menn me di sin, Mar te Kvittum Tan gen, un der stre ker at «Stopptober» ikke 
bare er ak tu elt for fast le ge ne, men for alle le ger.  Foto: Vil de Baug stø. 

«Jeg har hjulpet mange 
pasienter med røykeslutt, og 
jeg opplever at pasienten har 
stor tillit til fastlegen og tiltro 
til de rådene som blir gitt» 

MARTE KVITTUM TANGEN, LEDER NORSK 
FORENING FOR ALLMENNMEDISIN
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Ga inn spill til hel se mi nis te ren  
før høy ni vå møte i FN

Le ge for en in gen fo ku ser te på be ho-
vet for en god pri mær hel se tje nes te, 
ulik he ter i hel se, le ge mid del man gel 
og an ti bio ti ka re si stens i for kant av 
høy ni vå mø tet om uni ver sell hel se-
dek ning.

Fle re sen tra le ak tø rer møtt e hel se mi nis te ren 
og de par te ments rå den i for bin del se med 
FNs høy ni vå møte som ble av holdt i New 
York i sep tem ber. Te ma et for høy ni vå mø tet 
var uni ver sell hel se dek ning. Inn spills mø tet 
er en vi de re fø ring av Norges en ga sje ment 
over for Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) 
og vå rens mi nis ter mø te i Ge nève.

Til ste de på mø tet var også me di sin stu
dent Ran nei Ho sar. Hun var Norges før s te 
ung doms de le gat med hel se som fag felt på 
hel se for sam lin gen i Ge nève tid li ge re i år. 
Le ge for en in gen støtt er WHOs ty de li ge mål 
om få «hel se inn i all po li tikk», og ga tre 
ty de li ge inn spill til den nors ke de le ga sjo nen 
for å nå må let om uni ver sell hel se dek ning.

Ver di en av en godt ut vik let  
pri mær hel se tje nes te
For det før s te bør Norge dele ver di en av en 
godt ut vik let pri mær hel se tje nes te, og sen
tralt i det, er en god fast le ge ord ning.

– Prin sip pe ne for fast le ge ord nin gen er et 
gode og godt eg net for and re land. Løs nin
ge ne må selv føl ge lig til pas ses hvert lands 
struk tur for of ent li ge tje nes ter. Uni ver sell 
til gjen ge lig het og høy kva li tet er vik ti ge 
stikk ord, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

For at en tje nes te skal være til gjen ge lig, 
må man både ha nok per so nell og tje nes ten 
må være øko no misk til gjen ge lig for alle. 
Dett e stil ler krav til at de en kel te sta ter har 
en of ent lig el ler for sik rings ba sert fi nan si e
ring av hel se tje nes te ne. Her har de skan di
na vis ke lan de ne mye å bi dra med. Kva li te ten 
kan bedres ved å lage tje nes ter som er  
att rak ti ve for de som skal jobb der.

– I man ge land be står pri mær hel se tje nes
ten av hel se per so nell som ikke har gjen
nom ført en spe sia list ut dan ning, rett og slett 
for di en slik ut dan ning ikke fin nes. Norge  
er et av få land som har egen spe sia li tet 
in nen all menn me di sin og sam funns me di
sin. Til sva ren de ut dan nin ger vil kun ne heve 

kva li te ten og gjø re ar bei det mer att rak tiv  
i and re land, på pe ker Her man sen.

Hun me ner FN bør lage verk tøy som kan 
bi stå land med å lage egne spe sia li te ter og 
pro gram in nen pri mær hel se tje nes ter.

– Her bør Norge bi dra. Vi når ikke må let 
om uni ver sell hel se dek ning uten å sat se på 
en god til gjen ge lig pri mær hel se tje nes te 
som er til nær met gra tis for be folk nin gen, 
fast slår Her man sen.

Treff sik re til tak som be kjem per  
ulik het i hel se
For det and re er det vik tig å ut vik le og im
ple men te re gode til tak mot ulik het i hel se.

– Vi har mye do ku men ta sjon som be skri
ver ulik he te ne, men vi har mind re do ku
men ta sjon på hva vi kan gjø re. Dett e er 
ut ford rin ger som gjel der på tvers av lan de
nes re la ti ve vel stands ni vå. WHO gjør et 
vik tig ar beid her, i til legg til Ver dens le ge
foren ing (WMA), sier Her man sen.

Gjen nom Fol ke hel se in sti tutt ets ar beid 
kan Norge både dele do ku men ta sjon og ta 
ini tia tiv til å inn hen te do ku men ta sjon om 
and re lands gode til tak, me ner Le ge for en in
gen. Det kre ver en gjen nom gang av hvil ke 
til tak som har vært for søkt og hvil ke som 
har vært vel lyk ke de. Vi de re bør det ses på 

til tak som kan gjen nom fø res uav hen gig  
av lan dets re la ti ve rik dom og ulik het.

Le ge mid del man gel  
og an ti bio ti ka re si stens
For det tred je for ut sett er uni ver sell hel se
dek ning god til gang på me di si ner – og  
me di si ner som vir ker. Når dett e ute blir 
ram mes de som har minst har dest.

– Norge må bi dra til å opp rett hol de tryk
ket in ter na sjo nalt på ar bei det både mot 
le ge mid del man gel og mot an ti bio ti ka re si s
tens. Le ge mid del man ge len på vir ker bredt 
og ska per usik ker het i man ge land, un der
stre ker Her man sen.

Hun pe ker på at i mye av ar bei det i åre ne 
frem over, er be ho vet for in ter na sjo nalt 
sam ar beid mot mar keds svikt og and re 
grun ner til sår bar het i dis tri bu sjons lin jen. 
Le ge for en in gen en ga sje rer seg i ar bei det 
mot antibiotikarsistens gjen nom WMA, og 
opp ford rer både FN og nors ke myn dig he ter 
til en mer of en siv på dri ver rol le. Sær lig med 
å få til sam ar beid med glo ba le stor mak ter 
som USA og Kina.

KNUT E. BRAATEN
knut.braaten@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

UNI VER SELL HEL SE DEK NING: Ma rit Her man sen og Ran nei Ho sar ga inn spill til den nors ke de le ga sjo nen i for kant 
av FNs høy ni vå møte i New York. Foto: Lands rå det for Norges barne og ung doms or ga ni sa sjo ner (LNU).
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Hel se mi nis te ren med aner - 
kjen nel se til Noklus un der årets 
lands kon fe ran se

I 27 år har Norsk kva li tets for bed-
ring av la bo ra to rie un der sø kel ser, 
Noklus, job bet med å bedre kva li te-
ten ved den me di sins ke la bo ra to rie-
virk som he ten i Norge. Un der årets 
lands kon fe ran se, fikk or ga ni sa sjo-
nen eks tra på skjøn nel se fra hel se-
mi nis ter Bent Høie for sitt ar beid.

– Noklus gjør en vel dig vik tig jobb med  
å sik re kva li te ten på la bo ra to ri et og la bo ra
to rie ar bei det vårt i hel se tje nes ten. Det er 
av gjø ren de for pa si en te ne at de kan sto le på 
at den job ben som gjø res der, gjø res skik ke
lig og at re sul ta te ne er rik ti ge, sa hel se mi nis
te ren til del ta ker ne på lands kon fe ran sen.

Høie trakk frem at Noklus’ ar beid selv
følge lig er vik tig for pa si en te ne, men at  
det også er vel dig vik tig for alle som job ber 
kli nisk i hel se tje nes ten å vite at det be slut
nings grunn laget de har, er rik tig.

– Man kan ald ri un der vur de re be tyd nin
gen av det kva li tets ar bei det som gjø res 
gjen nom Noklus, av slutt et hel se mi nis te ren 
sin hil sen med før han øns ket lyk ke til vi de re 
med ar bei det.

Le ge for en in gen med ak tiv del ta kel se
De år li ge lands kon fe ran se ne byr på fag lig 
opp da te ring og an led ning til å ut veks le 
er fa rin ger for de an satt e i Noklus.

Fle re re pre sen tan ter fra Le ge for en in gen 
sitt er i Noklus sitt sty re. Ge ne ral sek re tær 
Geir Riise er sty re le der, mens pre si dent 
Ma rit Her man sen er sty re med lem.

– Det er vik tig for Le ge for en in gen å ha en 

ak tiv del ta kel se i sty rin gen av Noklus. Nå  
har vi ut vik let og ut vi det Noklus til hele 
ver di kje den av la bo ra to rie tje nes ter. Det gir 
sam men hen gen de tje nes ter av god kva li tet, 
sa Her man sen un der kon fe ran sen.

Hun pek te på at le ge ne i kom mu ne hel se tje
nes ten mu li gens tar Noklus som en selv føl ge.

– Og det er i grun nen bra, for det be tyr  
at det har blitt en del av hver da gen. Det er 
uten ke lig å drive la bo ra to rie virk som het 
uten et godt kva li tets sy stem i dag, sa Her
man sen.

Dia be tes årets tema
Årets tema for lands kon fe ran sen var dia be
tes. Del ta ker ne fikk blant an net høre om 
ret nings lin jer for dia be tes og opp da te ring 
av dis se, samt bruk av pa si ent nær ana ly se
ring av glu ko se ved dia gnos tikk av svan ger
skaps dia be tes/glu ko se be last ning. Også 
dia be tes hos eld re ble dis ku tert un der årets 
kon fe ran se, der Tore Julsrud Berg fra av de
ling for endokrinkirurgi ved Oslo Uni ver si
tets sy ke hus holdt fore drag om te ma et.

Le der i Noklus, Sver re Sandberg, var mø te
le der un der før s te dag av lands kon fe ran sen.

– Vårt sam funns opp drag er jo å kvalitets
forbedre all me di sinsk la bo ra to rie virk som
het i Norge, og det er et opp drag vi tar på 
al vor. Det vi tar med oss vi de re fra lands kon
fe ran sen, kom mer kurs del ta ker ne våre til 
gode. Ikke minst er det vik tig for dem som 
er av hen gi ge av at ana ly se prø ven de le ve rer, 
blir hånd tert ett er til en hver tid gjel den de 
ret nings lin jer, sa han.

VIL DE BAUG STØ
Vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Offentlig avtale: 
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

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

Medisinsk ansvarlig: Per Kvandal

Offentlige avtaler*

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)

• Prostatadiagnostikk (transperineal biopsi)

• Ortopedi

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Urologi

• Fordøyelsessystemet

• Karkirurgi

• Kardiologi

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Korte ventetider for 
pasienten

Korte svartider til 
deg som henviser
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