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Fra digitoksin til digoksin
Avregistreringen av digitoksin i 2011 førte  
til at rundt 20 000 norske pasienter måtte 
bytte digitalispreparat til digoksin. Disse 
preparatene har omtrent samme farmako-
logiske effekter, men er svært forskjellige 
hva gjelder farmakokinetikk og interaksjo-
ner. Blant 304 pasienter ved St. Olavs hospi-
tal ble toksiske serumkonsentrasjoner oftere 
registrert etter byttet enn før byttet, særlig 
hos eldre og hos kvinner. Andelen pasienter 
med terapeutiske serumkonsentrasjoner 
holdt seg relativt stabil. For noen ble altså 
byttet fra digitoksin til digoksin ikke helt 
enkelt.
SIDE 1397, 1433

Sykdomsbyrden i Norge
Ved bruk av målemetoder for tapte leveår, 
ikke-dødelig helsetap og helsetapsjusterte 
leveår har forskere kvantifisert den totale 
sykdomsbyrde i Norge per 2016. Ikke-dødelig 
helsetap, som følge av bl.a. muskel-skjelett-
sykdom, psykiske lidelser og rus, utgjør en 
stor og økende andel av sykdomsbyrden. 
Hjerte- og karsykdom, kreft, kols og demens 
er viktige årsaker til tapte leveår. Samfunnet 
må sørge for at helsevesenet tilpasser seg 
slike endringer.
SIDE 1439

Har et filleristet spedbarn  
alltid vært filleristet?
Diagnosen filleristet spedbarn – på engelsk: 
shaken baby syndrome – skal være basert  
på tre sentrale funn: subduralt hematom, 
utbredte øyenbunnsforandringer og ence-
falopati. Den anvendes ofte i straffesaker  
om fysisk mishandling av spedbarn. Noen 
vitenskapelig dokumentasjon om sammen-
hengen mellom slike funn og faktisk risting 
foreligger imidlertid ikke, skriver en erfaren 
nevrokirurg. Dette angår rettssikkerheten  
i saker som kan medføre lange fengselsstraf-
fer eller at barn blir varig separert fra for-
eldrene.
SIDE 1422

Europas helsesjekk

Resultatene av WHOs omfattende helsesjekk av den europeiske 
befolkningen ble nylig publisert – for tredje gang siden 2012. 
 Europeeres helse har aldri vært bedre: Forventet levealder ved 
 fødsel har økt til 77,9 år. Barnedødeligheten har falt til 6,8 per 
1000 levendefødte, fra 7,3 i 2010. Prematur dødelighet i alle store 
sykdomsgrupper synker, og graden av sosial støtte er høy. Barne-
vaksinasjonsdekningen er fortsatt økende, selv om flere land 
 fortsatt ikke har nådd 90 % dekning.

Samtidig er det enkelte bekymringsfulle trender. Blant WHOs 
seks globale regioner har Europa fortsatt det høyeste gjennom-
snittsforbruket av alkohol og tobakk, men variasjonen mellom  
de europeiske landene er enorm. Og overvekt og fedme er økende:  
I 2016 var 58,7 % av alle europeere overvektige og 23,3 % fete, mot 
20,8 % i 2010. Spesielt bekymringsfull er økningen i overvekt hos 
barn: Blant 13-åringer er 23,4 % av guttene og 15 % av jentene over-
vektige. Og kjønnsulikheten er synlig også i andre enden av livs- 
løpet: I likestillingens tidsalder lever europeiske kvinner fortsatt  
i gjennomsnitt 6,6 år lenger enn europeiske menn.
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Digitoksin (C41H64O13) og digoksin (C41H64O14) 
er molekylært sett unektelig like, men dig-
oksins ekstra OH-gruppe gjør at det skilles 
ut gjennom nyrene, til forskjell fra digitok-
sin, som metaboliseres i leveren. Dette gjør 
at digoksin har betydelig kortere halverings-
tid enn søstermolekylet (1,5�–�2 versus 4�–�9 
døgn). Da «hele befolkningen» skulle bytte 
fra det ene legemiddelet til det andre, fikk 
slike farmakokinetiske forskjeller alvorlige 
følger.
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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 

kontra indikasjoner, 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 

insulin sekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagog-

dosen være nødvendig for å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon 

av volumdeplesjon anbefales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal 

tas så snart pasienten husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. 

Spesielle pasientgrup per: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering 

nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt 

ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyre-

funksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deret-

ter 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 nyrefunksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til 

dialysepasienter, pga. manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og 

effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig 

pga. alder. Nyrefunksjon 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 knuses. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 

Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. 

Hypo tensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir 

ertu gliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært 

volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behand-

lingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved 

diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-

hypertensiver og tidlig ere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart 

bør volumstatus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kon-

trolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander 

som kan føre til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales 

nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blod-

trykksmålinger, laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Mid-

lertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. 

Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, til-

feller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I 

noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukose-

verdier (<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 blod-

glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-

ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 

inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-

tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 

anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 

som lave reserver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes 

og lavt C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 

pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 

dehydrering, pasi enter 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 (hovedsakelig tær) er 

sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Ukjent om dette 

er en klasseeffekt. Det er viktig å veilede pasientene om rutinemessig 

forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 

nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-

sjon 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 insulinsekret-

agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 

med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-

viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-

les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 

kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 

behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 

urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 

I-II. Ingen erfaring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose 

og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 

glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 

vil glukosetesting av urinen være positiv. Alternative metoder bør bru-

kes for å overvåke glykemisk kontroll. 

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 

bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-

fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-

lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-

ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 

bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-

sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 

via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 

andre induktorer. Interaksjonsstudier 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 fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 

fra bruk hos gravide. Dyrestudier 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/sped-

barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 

Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-

studier. 

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp-

infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 

(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-

balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/

bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/

ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt he-

moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 

100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 

(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 

(DKA).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 

gitt oralt, og gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste 

ingen toksisitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk 

status. Fjerning av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 

SGLT2-hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal 

reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-

sjon: 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 

biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 

94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-

ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 

plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 

Viktigste 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. 473,40. 98 stk. (blis-

ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 

kr. 1566,30.

Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 

mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-

midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 Diabetes 

mellitus type 2 (232).

Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasient-

er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 

dose metformin.

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

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 kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. 

Forsiktighet og bivirkninger: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. 

Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73 m2. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk 

ketoacidose, under graviditet og amming. Vanligst bivirkning er genital soppinfek sjon hos kvinner. Kan gi hypotensjon,  

ketoacidose. Vurder lavere dose ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt 

insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer.

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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En av Cochranes grunn leg ge re er kas tet ut av organisa- 
sjonens sty re. Ut kas tel sen er et symp tom på dy pe re 
 problemer i evi dens ba sert me di sin.

Coch ra ne har på 25 år vokst fra å være et lite og idea lis tisk ini tia tiv 
til å bli ver dens stør ste uav hen gi ge pro du sent av sy ste ma tis ke over-
sik ter over hel se in ter ven sjo ner. Det er dit vi går, både le ger, pa si en-
ter, på rø ren de og be slut nings tage re, når vi øns ker svar på kli nis ke 
spørs mål. Hjel per til skudd av vi ta min A ved cys tisk fib ro se? Fo re byg-
ger ome ga-3-til skudd hjer te in farkt? De beste og mest opp da ter te 
over sik te ne over til gjen ge lig kunn skaps grunn lag for tu sen vis av 
sli ke pro blem stil lin ger fin ner vi i Coch ra ne.

Pe ter Gøtzsche er en av or ga ni sa sjo nens grunn leg ge re, pro fes sor 
og le der av det nor dis ke Coch ra ne-sen te ret. Han er en kom pro miss-
løs kri ti ker av «big phar ma», men også av Coch ra ne selv, når han 
me ner det trengs. For noen er han for sva re ren av me di si nens san ne 
in te gri tet. For and re: et en fant ter ri ble.

Det har len ge vært an spent mel lom Gøtzsche og Cochranes le del se. 
17. sep tem ber 2018 kul mi ner te kon flik ten. Gøtzsche ble kas tet ut av 
sty ret med knap pest mu lig mar gin, hvor på fire sty re med lem mer 
trakk seg i pro test. Iføl ge Gøtzsche selv er ut kas tel sen del av en skjult 
agen da for å fjer ne Coch ra ne fra sine opp rin ne li ge for mål og prin - 
sip per, til for del for en mer kom mer si ell for ret nings mo dell (1). Iføl ge 
le del sens re de gjø rel se er det tvert imot Gøtzsches be kym rings ful le 
«at ferd» gjen nom «man ge år» som har gjort ut kas tel sen nød ven dig 
(2).

Un der den ytre dra ma tik ken lig ger det dy pe re, mer struk tu rel le 
pro ble mer. De hand ler om mer enn hvem som sitt er i Cochranes 
sty re. Både Gøtzsches og and res kri tikk de se ne re åre ne har dreid  
seg om i hvor stor grad vi kan sto le på re sul ta te ne fra sto re kli nis ke 
stu di er (3). Slik grunn lags kri tikk er ikke ny (4). Noen me ner vi har  
en kri se i evi dens ba sert me di sin (5).

Far ma søy tisk in du stris på virk ning er en do ku men tert del av pro-
ble met. Dels sett er in du stri en forsk nings agen da en ved å de fi ne re 
nye syk dom mer og be hov for be hand ling. Dels på vir ker den forsk-
nings pro ses sen gjen nom å de fi ne re stør rel ser som in klu sjons kri - 
te ri er, en de punk ter og stu die leng de i spon se de stu di er. Og dels 
på vir ker den forsk nings litt e ra tu ren gjen nom se lek tiv pub li se ring. 
Ved en gjen nom gang av industrisponsede eff ekt stu di er av an ti de-
pres si ver fant man eks em pel vis at 37 av 38 po si ti ve stu di er ble pub li-
sert, men bare 14 av 36 ne ga ti ve (6).

Der til kom mer pro ble met med den over vel den de meng den evi-
dens. Dels er dett e et res surs pro blem. Av de an slags vis 250 mil li ar der 

ame ri kans ke dol lar som år lig bru kes til bio me di sinsk forsk ning, er 
det an slått at om trent 85 % går til stu di er av li ten el ler in gen ver di 
(7). Pro ble met er å fast slå hvil ke stu di er dett e gjel der og å unn gå at 
for man ge av dem kry per inn i evi dens grunn laget for me ta ana ly ser 
og sy ste ma tis ke over sik ter. Sto re kli nis ke stu di er er der til sta dig  
mer kom plek se. En en kelt tisiders ar tik kel kan ha opp til 8 000 si der 
un der lags ma te ria le (8). Hva av dett e som må vel ges ut til den fer di ge 
ar tik ke len, kan gi stor grad av (util sik tet) se lek sjons skjev het (bias). 
Der fle re forsk nings mil jø er de ler sam me ver dens bil de (som de ofte 
gjør), kan sam me se lek sjons skjev het for plan te seg til man ge en kelt-
stu di er og gi be ty de lig skjev het i se ne re me ta ana ly ser.

Sam ti dig er de stør ste ge vins te ne av me di ka men tel le in ter ven - 
sjo ner i stor grad al le re de rea li sert. Evi dens ba sert me di sin blir slik  
i øken de grad de mar gi na le ge vins ters vi ten skap (5). Stu di er der 
ge vinst po ten si a let er mar gi nalt, kan lett føre til at sta tis tisk sig ni fi-
kans ikke føl ges av kli nisk sig ni fi kans. Et eks em pel er de nye ame ri-
kans ke ret nings lin je ne for hy per ten sjon, som an vendt på den ge ne-
rel le be folk ning med fø rer at 63 % av alle over 45 års al der tren ger 
be hand ling (9).

Fle re ini tia ti ver de se ne re åre ne er for søk på å ku re re dis se og 
and re struk tu rel le pro ble mer. Ob li ga to risk stu die re gist re ring er ett 
eks em pel på det, selv om eff ek ten på blant an net pub li se rings bias 
har vært mind re enn man hå pet på (8). International Com mitt ee of 
Med i cal Journal Edi tors kom men de krav om data de ling er et an net 
og ny lig eks em pel. Men enda vik ti ge re er kra ve ne vi bør stil le til oss 
alle, uan sett hvor vi be fin ner oss i kje den fra kli nisk pro blem stil ling 
via forsk ning, pub li se ring og til kli nisk bruk av re sul ta te ne. Den 
vi ten ska pe li ge me to des frem ste adels mer ke er fort satt prin sip pet 
om hele ti den kri tisk å ut ford re ved tatt e sann he ter – og å for kas te 
dem når de ikke len ger er gyl di ge. Det ford rer at sann het er vik ti ge re 
enn kon sen sus. La oss ikke håpe det er der det har svik tet i den sis te 
ti dens hen del ser i Coch ra ne.
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Plass pro ble mer i sik ker hets psy kia tri en fø rer til at psy ko-
tis ke inn satt e hol des iso lert på cel len.

An satt e i kri mi nal om sor gen har man ge gan ger på pekt at svært syke 
inn satt e ikke får til strek ke lig opp føl ging fra psy kisk hel se vern. Dett e 
ble igjen ak tua li sert vå ren 2018, blant an net gjen nom Brenn punkt-
do ku men ta ren «Fengs let og for latt» på NRK, re por ta sjer i Ber gens 
Tidende og en kro nikk fra Si vil om buds man nen (1, 2, 3).

Psy ko tis ke pa si en ter skal ikke sitt e i feng sel, men det gjør de. 
 Om kring 4 % av so nings fan ger og en noe stør re an del va re tekts fan ger 
har en på gå en de psy ko se (4). I til legg kom mer en grup pe inn satt e 
som ikke har en psy ko se li del se, men som har en funk sjons svikt som 
til si er at de er al vor lig sinns li den de (5) og så le des, når de også er til 
fare for and re, kun ne vært tvangs inn lagt i en psy kia trisk av de ling.

Feng sels inn satt e som er uro li ge og tru en de, kan ikke være på 
or di næ re feng sels av de lin ger, der det ofte er 12�–�14 inn satt e og kan skje 
1�–�2 an satt e til ste de. Psy ko tis ke inn satt e som ut gjør en sik ker hets -
risiko, hø rer hjem me i en psy kia trisk sik ker hets av de ling. Dess ver re 
er an tal let plas ser ved sli ke av de lin ger blitt re du sert med nes ten 
20 % i for hold til fol ke tal let de sis te ti åre ne. I 2015 var det 4,1 døgn-
plas ser per 100 000 inn byg ge re i nors ke sik ker hets av de lin ger, mot 
8 plas ser per 100 000 i Sve ri ge og 6,6 i Dan mark (6).

For di inn satt e som ut gjør en sik ker hets ri si ko ofte må vente len ge 
på plass i psy kia trisk sik ker hets av de ling, blir de i ste det «ene roms-
plas sert», noe som i rea li te ten er å bli in ne låst ale ne på en cel le med 
seng, bord og stol. De inn satt e kan gjer ne få med seg et par bø ker, 
men cel len kan ikke ha gjen stan der som kan bru kes til å ska de seg 
selv el ler and re. Iføl ge straff e gjen nom fø rings lo ven § 37 kan slik 
ene roms plas se ring vare i opp til ett år. Det er an ført at inn satt e «fle re 
gan ger dag lig [skal] tilsees av til satt e». Had de de vært inn lagt i psy-
kisk hel se vern, had de slik iso la sjon vært lov stri dig. Det er åpen bart 
galt å be hand le psy ko tis ke og and re al vor lig sinns li den de slik. Sym-
p tom tryk ket blir høy ere når de knapt får be kref tel se fra and re men-
nes ker, og at fer den blir na tur lig nok også dår li ge re.

Prak si sen er kri tikk ver dig, men der som den inn satt e ut gjør en 
sik ker hets ri si ko, er det ikke and re mu lig he ter in nen da gens or ga ni-
se ring. Noen inn satt e blir tatt imot som øye blik ke lig hjelp i akutt -
avde lin ger. Dess ver re blir de, som man ge and re pa si en ter, raskt 
skre vet ut til po li kli nisk opp føl ging. Hel se tje nes ter til inn satt e dri ves 
ett er «im port mo del len». En inn satt som opp fatt es som al vor lig 
sinns li den de, må hen vi ses til det lo ka le dis trikts psy kiat ris ke sen ter 
(DPS) for vur de ring. Der vur de rer man om det er be hov for inn leg-
gel se. Pro ses sen er lang, og enda leng re der som den inn satt e er 
ne ga tiv til psy kia trisk in ter ven sjon. Jeg har inn trykk av at ters ke len 
for å bli hen vist til al le re de ful le sik ker hets av de lin ger er høy. Det er 

for ståe lig – der som det nes ten ikke er plas ser i sik ker hets psy kia tri en, 
så må man pri ori te re pa si en ter som ikke al le re de er i an nen in sti tu-
sjon. Feng sels le der kan kla ge på mang len de hel se opp føl ging når 
pa si en ten ikke selv kan gjø re det. Men nå som det ikke len ger er 
ob li ga to risk med innleggelsesbegjærer (tu tor) ved tvangs inn leg gel-
ser, skjer søk na der ofte uten feng sels le ders med virk ning, og hel se -
vese net er ikke all tid vil lig til å med de le hvor for en an tatt pa si ent  
får av slag på be hand ling. Det er be kym rings fullt der som kri mi nal-
om sor gen som er an svar lig for to tal om sor gen for en inn satt, ikke får 
vite hvil ke hel se ut ford rin ger ved kom men de har. Dis se sy kes te inn-
satt e er ikke all tid i stand til å sam ar bei de, men hel se ve se net iva re tar 
taus hets plik ten også i til fel ler der den inn satt e kan skje ikke bur de 
blitt vur dert som sam tyk ke kom pe tent.

Kri mi nal om sor gen sen tralt bør ikke ig no re re dis se inn satt es 
 be hov. Alle sto re fengs ler har inn satt e som tren ger tett e re opp føl-
ging enn det som lig ger i den van li ge feng sels drif ten, og det er dis se 
som gjer ne blir «ene roms plas sert». Ved Ila feng sel og for va rings -
anstalt har vi si den 2014 hatt eks tra be man ning for å «lufte» inn satt e 
som er lang tids iso lert og som tren ger sam vær med and re men nes-
ker. Fle re fengs ler bur de få eks tra be man ning for at de sy kes te inn-
satt e også kan få være med på ak ti vi te ter. De re gio na le psy kia tris ke 
sik ker hets av de lin ge ne i Trondheim og Oslo har beg ge pla ner om 
ny bygg med noe øket ka pa si tet. Men fore lø pig er det ikke stuk ket 
noen spa de i jor den. Si tua sjo nen med plass pro ble mer i psy kia tri en 
og syke inn satt e i fengs ler vil der med vare i minst fem år til.

I på ven te av at sik ker hets psy kia tri en får stør re ka pa si tet, er det 
vik tig å få inn lag te pa si en ter vi de re ført til luk ke de lang tids av de lin-
ger el ler til om sorg i kom mu ne ne der som dett e kan gjø res be tryg-
gen de. Det er ikke usann syn lig at plass pro ble me ne i sik ker hets psy-
kia tri en kan bedres noe der som spe sia list hel se tje nes ten og kom mu-
ne ne har mu lig het til en bedre om sorg på la ve re nivå. Hel se di rek to-
ra tet har nå ini ti ert en un der sø kel se om hvil ke pa si en ter som ut gjør 
«prop per» i sik ker hets psy kia tri en og som bør vi de re fø res. Selv har 
jeg tatt til orde for at det etab le res «sik ker hets hjem» for spe si elt 
dår lig fun ge ren de pa si en ter som over lang tid vil ut gjø re en fare for 
sam fun net, men som ikke har et ytt er li ge re behandlingspotensiale 
og som der for «bor» i psy kia tris ke sik ker hets av de lin ger el ler i feng-
sel som for va rings døm te. Våre po li ti ke re må for hol de seg til at noen 
kom mer til å være i den ne ka te go ri en li vet ut, og at dis se også må få 
et an sten dig til bud.
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Skifte av legemiddel på grunnlag av nye anbefalinger  
er ikke så enkelt som man skulle tro. Ofte går det mest  
ut over de eldste og skrøpeligste.

Bruk av digitalispreparater har vært omtalt i Tidsskriftet ved flere 
anledninger de siste ti årene. Anbefalingene for terapeutiske serum-
konsentrasjoner for digitoksin og digoksin ble endret i 2007 (1–3). 
Deretter ble det eneste registrerte digitoksinpreparatet i Norge 
avregistrert i desember 2011 (4). Digitoksin ble tatt av markedet på 
grunn av dårlig råvarekvalitet og derav produksjonsproblemer. 
Avregistreringen førte til at vel 20 000 digitoksinbrukere måtte bytte 
til digoksin rundt år 2012.

Digitoksin og digoksin har omtrent samme farmakologiske eff-
ekter, men det er betydelige forskjeller i farmakokinetikk og inter- 
aksjonspotensial (5). Digitoksin elimineres hovedsakelig ved meta- 
bolisme i lever, mens digoksin skilles ut via nyrene. Aldersbetinget 
reduksjon i nyrefunksjon gir vanligvis større klinisk utslag enn 
reduksjon i leverfunksjon. Dette kan være en årsak til at man i Norge, 
som nærmest det eneste landet i den vestlige verden, tidligere fore-
trakk å bruke digitoksin fremfor digoksin.

En annen forskjell mellom digitoksin og digoksin er halverings- 
tiden. Halveringstiden for digitoksin er vanligvis 4�–�9 dager, men 
opptil 25 dager er sett hos de eldste brukerne (6). For digoksin er 
halveringstiden 1,5�–�2 døgn, gitt normal nyrefunksjon. Felles for 
begge legemidlene er at de har et smalt terapeutisk vindu, dvs. at 
det er kort vei fra virksom konsentrasjon til overdosering, og at de 
er toksiske ved høye konsentrasjoner. Derfor anbefalte Statens lege-
middelverk i forbindelse med bytteprosessen at serumkonsentrasjo-
nen av digoksin skulle måles 7 dager etter oppstart og at målingen 
skulle gjentas etter 14 dager (7).

Det er tidligere vist at byttet fra digitoksin til digoksin i Norge 
medførte et økt antall henvendelser om disse to legemidlene til 
Giftinformasjonen i perioden etter avregistreringen, og at de regio-

nale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) mottok til sammen  
ni fatale bivirkningsmeldinger i 2012 og 2013, mot ingen fatale mel-
dinger de to årene før (4). Det er ikke umulig at oppmerksomheten 
omkring avregistreringen kan ha ført til at flere bivirkninger ble 
meldt, og at bivirkninger av legemidlene ble underrapportert  
i årene før byttet. Men det er også mulig at legemiddelbyttet ikke var 
så lett som antatt, og at det kan ha medført overdoseringer. I studier 
basert på rutineprøver analysert ved Oslo universitetssykehus og 
Haukeland universitetssykehus ble det vist at serumnivåene for 
digitoksin før/rundt bytteperioden ofte lå høyere enn referanseom-
rådet, mens det etter overgangen til digoksin var flere prøver som  
lå innenfor referanseområdet (4, 8). Samtidig var det flere prøver 
med toksisk konsentrasjon (definert som ≥ 40 nmol/l for digitoksin 
og ≥ 3,0 nmol/l for digoksin) etter byttet enn før byttet ved begge 
sykehus.

Én mulig forklaring på mange høye serumkonsentrasjoner før 
byttet og flere konsentrasjoner innenfor referanseområdet etter 
byttet er at bytteprosessen var vellykket, og at det er lettere å dosere 
digoksin enn digitoksin. En annen mulighet er at dosene før byttet 
ikke var justert nok ned etter endringen i referanseområdene i 2007 
(3). Mer bekymringsfullt er flere toksiske konsentrasjoner etter 
byttet.

I studien som nå publiseres, er laboratoriedata fra St. Olavs hos- 
pital registrert, med inklusjon av pasienter som hadde fått målt 
serumkonsentrasjoner både før og etter byttet (9). Til forskjell fra de 
to tidligere studiene har Lien og medarbeidere fulgt enkeltpasienter 
og gjort et estimat av samlet konsentrasjon av digitalis i de tilfellene 
der begge legemidler er påvist samtidig. Også ved St. Olavs hospital 
ble det funnet flere pasienter med toksisk konsentrasjon etter byttet 
(3 %) enn før (0,3 %). Det var særlig de eldste, dvs. pasienter eldre enn 
80 år, og kvinner, som risikerte overdosering. Siden enkeltpasienter 
ble fulgt gjennom bytteprosessen, kunne forfatterne også oppsum-
mere hvor mange serumkonsentrasjonsanalyser som ble tatt av den 
enkelte og om anbefalingen fra Legemiddelverket ble fulgt. Det viste 
seg at kun 17 % fikk målt serumkonsentrasjonen i tråd med anbefa-
lingene (7). Alle de tre artiklene om byttet fra digitoksin til digoksin 
viser at byttet kanskje ikke var så enkelt som man trodde. Studiene 
viser også hvordan bruk av laboratoriedata innsamlet for rutinefor-
mål kan brukes til å evaluere en slik bytteprosess i etterkant.
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Se originalartikkel side 1433



1398 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 15,  2018;  138

LEDER

Mo dell syk dom  
for mål rett et kreft be hand ling
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En sjel den svulstt ype i tarm ka na len er blitt en mo dell-
syk dom for mål rett et be hand ling av kreft.

I 1998 ble en mu ta sjon i pro to-on ko ge net c-KIT knytt et til den sjeld ne 
svuls ten gas tro in tes ti nal stromal tu mor (GIST) (1). To år se ne re ble 
den før s te pa si en ten med me ta sta tisk gas tro in tes ti nal stromal 
 tu mor be hand let med imatinibmesylat, en tyrosinkinasehemmer, 
med over vel den de re spons (2). Dett e gjen nom brud det kom i en 
 pe ri ode der be gre per som mål rett et be hand ling, pre si sjons me di sin 
og per son til pas set kreft be hand ling ble lan sert. Det som før had de 
vært en drøm, var nå blitt en rea li tet: først å kun ne på vi se en gen -
muta sjon i en sen tral sig nal vei for kreft ut vik ling, der nest å kun ne 
blok ke re cel le pro li fe ra sjon med et le ge mid del med re la tivt få bi virk-
nin ger rett et mot sam me sig nal vei. Hos pa si en ter med GIST-syk dom-
men kun ne man nå gjø re beg ge de ler – og en mo le ky lær stjer ne var 
født (3). Gas tro in tes ti nal stromal tu mor ble så le des en vik tig mo dell-
syk dom for mål rett et kreft be hand ling (4).

His to ri en bak på vis nin gen av c-KIT-mu ta sjo nen er lang. GIST-svuls-
te ne, som gjer ne be står av spolformede cel ler, ble først an tatt å utgå 
fra glatt e mus kel cel ler. Se ne re ble det klart at de mer sann syn lig 
stam mer fra det myenteriske nervepleksus i mage-tarm-ka na len,  
fra så kal te Cajal-cel ler. Rundt 85�–�90 % av GIST-svuls ter har mu ta sjo-
ner i c-KIT el ler i platederivert vekst fak tor re sep tor-  (platelet-de rived 
growth fac tor receptor- , PDGFRA), mens 10�–�15 % ikke har sli ke mu ta-
sjo ner og kal les vill-type-GIST. Det er på vist en rek ke and re mu ta sjo-
ner for spo ra dis ke gas tro in tes ti na le stromale svuls ter samt en kel te 
mu ta sjo ner til knytt et syn drom til stan der (for eks em pel nev ro fib ro-
ma to se type 1 (NF-1)) (4).

Gas tro in tes ti nal stromal tu mor ble først om talt i Tids skrif tet  
i 2003 (5). Pub li ka sjo nen av Homp land og med ar bei de re om er fa rin-
ger med tyrosinkinasehemmer-be hand ling av pa si en ter med den ne 
kreftt y pen er en be ti me lig opp da te ring (6). Den bio lo gis ke kom plek-

si te ten i sli ke svuls ter har vist seg å være mye stør re enn tid li ge re 
an tatt, og uli ke mu ta sjo ner i tyrosinkinasereseptoren har pro gno s-
tisk og pre dik tiv be tyd ning (4). Be hand lings re si stens mot imatinib-
mesylat opp står gjen nom nye mu ta sjo ner. Den pre si se, per son til pas-
se de og mål rett e de be hand lin gen av GIST-svuls ter er så le des blitt til 
et stør re lap pe tep pe (4). Li ke vel har me di an over le vel se ved me ta sta-
tisk syk dom økt fra få må ne der til fle re år (6, 7).

Til tross for bedre dia gnos tis ke kri te ri er for gas tro in tes ti nal stro-
mal tu mor har det vært van ske lig å få nøy ak ti ge og ro bus te data  
om fore komst (8). Den re gist rer te in si den sen ser ut til å sti ge (7, 8), 
sann syn lig vis som en føl ge av økt kjenn skap til kreft for men og 
bedre re gist re ring. En re ell øk ning i in si dens kan dog ikke ute luk-
kes, da år sa ken til de spo ra disk opp stått e mu ta sjo ne ne ikke er kjent, 
og da det fore kom mer re gio na le for skjel ler (8).

Ett er kir ur gisk be hand ling av lo ka li ser te GIST-svuls ter er det vik tig 
å vur de re ri si ko en for spred ning og be hov for til leggs be hand ling. 
GIST-svuls ter me ta sta se rer sjel den til lym fe knu ter. Ri si ko mo del ler er 
der for ba sert på tu mors stør rel se, lo ka li sa sjon og mitoseantall, med 
tu mor per fo ra sjon som til leggs fak tor. In gen av dis se mo del le ne er 
op ti ma le (9). Med øken de bruk av bil de dia gnos tikk og en do sko pis ke 
me to der har små svuls ter, dvs. svuls ter mind re enn 2 cm i dia me ter, 
fått mer opp merk som het (10). Sli ke svuls ter kan me ta sta se re, men 
dett e er uvan lig. Små svuls ter som er van ske lig til gjen ge li ge og vil 
kre ve stor kir ur gi, bør i før s te om gang ob ser ve res. På dett e om rå det 
vil en mer per son til pas set til nær ming bi dra med økt kunn skap om 
fore komst, bio lo gi og na tur lig for løp av den ne mo dell syk dom men.

KJE TIL SØREIDE
ksoreide@mac.com
er spe sia list i ge ne rell og gast ro en te ro lo gisk kir ur gi, over le ge ved Gas tro kir ur-
gisk av de ling, Stavanger uni ver si tets sy ke hus, og pro fes sor ved Uni ver si te tet  
i Bergen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Se kli nisk over sikt side 1446

«Det som før hadde vært en drøm, var nå  
blitt en realitet»

«Til tross for bedre diagnostiske kriterier  
for gastrointestinal stromal tumor har det 
vært vanskelig å få nøyaktige og robuste data 
om forekomst»
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Kent brukte tidligere festet seg ikke tett 
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Ei rol le for allmenn- 
praktikaren i pre-
hos pi tal slag dia gnos-
tikk?

Kas hif Wa qar Faiz og medarbeidarar har 
skrive ein vik tig ar tik kel om hjer ne slag og 
hjerneslagimitatorar (1). Dei set søkeljos på 
at be ho vet for rask sju ke hus inn leg ging ved 
mis tan ke om slag, nødvendigvis vil føra til 
eit høgt tal til fel le der pa si en ten vi ser seg 
ikkje å ha slag. Dei re fe re rer stu di er som 
fann at mel lom 20 og 40 % av pasientar 
inn lagt mis tenkt for hjer ne slag, vis te seg  
å ha and re tilstandar, og i ein norsk stu die 
fann forfattarane at av 313 til fel le tria gert 
som slag mis tenk te ved te le fon mott ak i ein 
AMK-sen tral, had de ber re 143 slag (2). Dett e 
med fø rer ein høg res surs bruk på pasientar 
som ikkje had de hatt bruk for det. Faiz og 
medarbeidarar kon sta te rer at noverande 
pre hos pi ta le avgjerdsalgoritmar ikkje er 
pålitelege nok til å sortera vekk hjer ne slag-
imi ta tor-pasientar før inn leg ging. Dei vur de-
rer mogelegheiten for å få til ein vesentleg 
auke av ka pa si te ten for MR-un der sø king  
i akutt  fasen ved mott a ket på sju ke hu set, 
som raskt kan identifisera dei pasientane 
som ikkje har hjer ne slag.

Det som blir un der vur dert, er den rol la 
som den allmennpraktiserande le gen, le ge-
vakt le ge el ler fast le ge kan spe la i dia gnos ti-
se rin ga. Dia gnos tis ke algoritmar (skå rings-
sy stem) er først og fremst til nytt e for AMK-
operatørar og am bu lan se per so nell. Le gen 
har der imot ein brei dia gnos tisk kom pe -
tanse både gjen nom teo ri og gjen nom å ha 

sett ein stor meng de pasientar. Den hyp-
pigaste imi ta tor til stan den er svimmelheit 
(1). Nep pe nokon annan me di sinsk spe sia li-
tet har stør re kom pe tan se på å skilja ut 
svimmelheitstilstandar enn allmennprakti-
karane. Å skilja alvorleg til stand frå mind re 
alvorleg og ikkje-alvorleg utgjer hovuddelen 
av allmennpraktikaren sin ar beids dag.

Ei vanleg inn ven din g mot å til leg ga all-
menn le gen ei rol le i pre hos pi tal slag dia gnos-
tikk er at det kan forseinka inn leg ging og 
start av eff ek tiv be hand ling. Allmennprakti-
karleddet skal ikkje føra til forseinking. Dett e 
be tyr at le ge vakt le ge el ler fast  lege må vera 
like raskt ute hos den hjer ne slag mis tenk te, 
som det ambulansetenesta er. Det synest  
å vera lite tru i spesialisthelsetenesta på at 
dett e kan oppnåast. Men her mei ner eg ein 
må sjå nærare på den end rin ga som er på 
gong. Ut greiin ga frå Akuttut valet i 2015 
framhevar be ho vet for ein  vesentleg auke  
av lege ut ryk king (3), og i Akutt for skrif ta av 
2015 er le ge vakt si ut ryk kings plikt ved akutt e 
tilstandar spe si fi sert (4) .

Hel se di rek to ra tet har un der ar beid ein 
na sjo nal rettleiar for le ge vak te ne i lan det,  
og her er det å venta at le ge vak te ne sine 
oppgåver med ut ryk king blir kon kre ti ser te. 
Tal frå AMK Hel se Bergen vi ser at i landkom-
munane rundt Bergen ryk ker all menn le ge 
ut ved meir enn to tredjedelar av AMK-sendt 
raud re spons (Lars Myr mel, AMK Bergen, 
personleg mel ding). Ved dei tilfella der dei 
inn meld te symp to ma sterkt in di ke rer at 
pa si en ten har hjer ne slag, er le gen sin med-
verknad ikkje nød ven dig. Ved dei tilfella der 

hjer ne slag er mind re opp lagt, men moge-
leg, kan le gen ha ei vesentleg rol le i å sortera 
ut dei tilfella som kli nisk ikkje er slag.

SVER RE RØR TVEIT
sverre.h.rortveit@gmail.com
er le ge vakt le ge og forskar ved Na sjo nalt kom pe -
tanse sen ter for le ge vakt me di sin, Bergen.
In gen opp gitt e interessekonfliktar.
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Perioperativ nul ling 
av nye antikoagula- 
sjonsmidler

Tids skrif tets sjef re dak tør Are Bre an skri ver  
i språk spal ten om be gre pet å nul le et me di-
ka ment (1). Ma nu set han re fe rer til ble inn-
sendt med titt e len Hjer ne slag ett er periopera-
tiv nul ling av nye an ti koa gu la sjons mid ler hos 
pa si en ter med at rie flim mer, men re dak sjon en 

«Det som blir un der vur-
dert, er den rol la som den 
allmennpraktiserande le gen, 
le ge vakt le ge el ler fast le ge kan 
spe la i dia gnos ti se rin ga»
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valg te å pub li se re det med titt e len Hjer ne-
slag ett er se po ne ring av nye an ti ko a gu la sjons-
mid ler før kir ur gi (2). Det er fint at Tids skrif-
tets re dak sjon har om be stemt seg og at vi 
nå er eni ge om at nul ling be tyr noe an net 
enn å se po ne re, nem lig at man mid ler ti dig 
stop per en for skre vet le ge mid del  behand-
ling. Nul ling er godt inn ar bei det og bru kes 
av sy ke plei e re og le ger på sy ke hus hver dag. 
Det enk le er ofte det beste, og det er like 
greit å kalle en spa de for en spa de.

Opp hold i an ti koa gu la sjons be hand ling 
hos pa si en ter med at rie flim mer kan være 
for bun det med høy ri si ko for hjer ne in farkt. 
Ar tik ke len som ut løs te den re dak sjo nel le 
dis ku sjo nen be skri ver hvor dan pa si en ter har 
mott att skrift lig in for ma sjon om å stoppe 
an ti koa gu la sjons be hand ling opp til en uke 
før små kir ur gis ke inn grep – dess ver re med 
al vor li ge kon se kven ser.

Be gre pet nul ling er nok ikke like godt 
inn ar bei det hos pa si en ter som hos hel se per-
so nell. I brev til pa si en ter før plan lag te kir-

ur gis ke pro se dy rer fore slår jeg der for at 
man skri ver at be hand lin gen skal stop pes 
el ler av slutt es mid ler ti dig. Det al ler vik tig ste 
er imid ler tid at in for ma sjon til pa si en te ne 
før kir ur gi er i tråd med an be fa lin ge ne når 
det gjel der tids punk tet for nul ling av an ti-
koa gu la sjons be hand ling. Nye eu ro pe is ke 
ret nings lin jer opp gir at nye ora le an ti koa gu-
la sjons mid ler ikke bør nul les før 24�–�48 
ti mer før plan lag te inn grep (3), med de 
for be hold og vur de rin ger som vi har be skre-
vet (2).

Språk spal ten er et glim ren de eks em pel på 
at Tids skrif tet tar språk på al vor. For hå pent-
lig vis tar nå også alle kol le g er i kir ur gis ke 
fag perioperativ nul ling av nye an ti koa gu la-
sjons mid ler hos pa si en ter med at rie flim mer 
på al vor, slik at for lan ge opp hold i be hand-
lin gen unn gås og ri si ko en for hjer ne in farkt 
mi ni me res. Jeg vil igjen be nytt e an led ning 
til å opp ford re hel se per so nell i kir ur gis ke 
fag til å opp da te re sine pro se dy rer for peri-
operativ hånd te ring av an ti koa gu la sjons -
behand ling og in for ma sjo nen som sen des 
til pa si en te ne i for kant av plan lag te inn grep.

MA RI US MYR STAD
marius.myrstad@vestreviken.no
er over le ge, ph.d. og spe sia list i ind re me di sin og 
 ge ria tri ved Me di sinsk av de ling, Bæ rum sy ke hus.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt e ren har mott att 
fore drags ho no rar fra Bris tol-Myers Squibb, Pfizer, 
Boehringer Ingelheim og Bayer AG, som mar keds fø rer 
hen holds vis Eliquis, Pradaxa og Xarelto.
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Fra utryddelse av kopper  
til øyehelse i Nepal
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I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå:
Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte 
hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var 
blinde.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

«I brev til pa si en ter før plan-
lag te kir ur gis ke pro se dy rer 
fore slår jeg at man skri ver at 
be hand lin gen skal stop pes 
el ler av slut tes mid ler ti dig»
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legemidler, tidligere og eksisterende komorbiditet med somatiske og psykiatriske lidelser eller symptomer, familiebakgrunn vedrørende plutselig hjertedød/uforklarlig død 
og nøyaktig registrering av vekt før behandling. Voksne: Dosering bør individualiseres iht. terapeutisk behov og respons. Nøye dosetitrering er nødvendig ved oppstart. 
Startdose er 30 mg 1 gang daglig om morgenen. Ettermiddagsdoser bør unngås pga. fare for søvnløshet. Dosen kan økes med 20 mg ca. 1 gang pr. uke. Skal gis i lavest 
effektiv dose. Maks. anbefalt dose er 70 mg/døgn. Høyere doser er ikke undersøkt. Behandling må avbrytes hvis symptomene ikke bedres etter dosejustering over 1 måned. 
Ved paradoksal forverring av symptomene eller andre uholdbare bivirkninger, bør dosering reduseres eller avbrytes. Psykiatrisk og kardiovaskulær status bør overvåkes 
kontinuerlig, se Forsiktighetsregler. Potensialet for misbruk, feilbruk eller avvikende bruk bør vurderes før forskrivning samt under bruk. Ved langtidsbruk (>12 måneder) 
bør behandlingsnytte revurderes minst 1 gang årlig, og prøveperioder uten behandling overveies. Glemt dose: Dosering gjenopptas neste dag. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ingen studier. Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-<30 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <30 ml/minutt) bør maks. dosen ikke 
overskride 50 mg/døgn. Ytterligere dosereduksjon bør vurderes hos dialysepasienter. Barn og ungdom: Preparatet er indisert til voksne. Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos 
barn <6 år. For barn og ungdom 6-17 år finnes et annet legemiddel med lisdeksamfetamindimesilat. Eldre: Dosejustering kan være nødvendig ved redusert clearance. 
Administrering: Tas med eller uten mat. Skal ikke deles. Svelges hele eller åpnes og innholdet blandes med myk mat eller væske. En skje kan brukes til å bryte opp pulveret. 
Skal omrøres til det er helt dispergert. Hele blandingen skal inntas omgående og skal ikke oppbevares. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for sympatomimetiske aminer 
eller hjelpestoffene. Samtidig bruk av MAO-hemmere eller <14 dager etter slik behandling. Hypertyreose eller tyreotoksikose. Urotilstander. Symptomatisk kardiovaskulær 
sykdom. Langtkommen arteriosklerose. Moderat til alvorlig hypertensjon. Glaukom. Forsiktighetsregler: For å begrense risiko for overdose, bør minste mulige 
pakningsstørrelse forskrives. Misbruk og avhengighet: Potensiale for misbruk, feilbruk eller avvikende bruk, pasienten bør overvåkes mhp. dette. Faren for feilbruk kan være 
større hos voksne (spesielt unge voksne) enn ved pediatrisk bruk. Bør forskrives med forsiktighet ved tidligere stoffmisbruk eller avhengighet. Kardiovaskulære bivirkninger: 
Plutselig død og underliggende strukturelle hjertefeil eller andre alvorlige hjerteproblemer: Plutselig død, slag og hjerteinfarkt er rapportert. Stimulerende legemidler bør 
vanligvis ikke brukes ved alvorlige strukturelle hjertefeil, kardiomyopati, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, koronarsykdom eller andre alvorlige hjerteproblemer. 
Hypertensjon og andre kardiovaskulære lidelser: Kan gi økt blodtrykk (ca. 2-4 mm Hg) og puls (ca. 3-6 slag/minutt). Enkelte kan ha større økninger. Forsiktighet utvises ved 
behandling av underliggende medisinske tilstander som kan forverres av økt blodtrykk eller puls. Kardiomyopati: Er rapportert ved kronisk bruk. Vurdering av kardiovaskulær 
status: Hjertesykdom bør avdekkes før bruk. Pasienter som utvikler brystsmerter ved anstrengelse, uforklarlig synkope eller andre symptomer som indikerer hjertesykdom 
under behandling bør undersøkes omgående. Fortløpende oppfølging: Utvikling/forverring av underliggende psykiatriske lidelser bør følges opp ved hver dosejustering og 
deretter minst hver 6. måned og ved hvert besøk, samt at blodtrykk og puls registreres ved hver dosejustering og minst hver 6. måned. Underliggende psykose: Bruk kan 
forverre symptomer på atferdsforstyrrelser og tankeforstyrrelser ved underliggende psykotiske lidelser. Bipolar lidelse: Spesiell forsiktighet bør utvises ved bruk pga. mulig 
utløsning av blandet/manisk episode. Før oppstart bør pasienter med depressive symptomer utredes for risiko for bipolar lidelse. Utvikling av nye psykotiske eller maniske 
symptomer: Seponering bør vurderes ved slike symptomer. Aggresjon: Aggressiv atferd eller fiendtlighet er rapportert. Pasienten bør overvåkes for utvikling eller forverring 
av aggressiv atferd eller fiendtlighet. Tics: Stimulerende legemidler kan forverre motoriske og vokale tics og Tourettes syndrom. Klinisk utredning for tics og Tourettes 
syndrom bør foretas før bruk. Vekt: Stimulerende legemidler er forbundet med vekttap. Vekt bør følges under behandling. Seponering kan bli nødvendig ved vekttap. 
Krampeanfall: Stimulerende legemidler kan senke krampeterskelen. Preparatet bør seponeres ved krampeanfall. Synsforstyrrelser: Akkommodasjonsvansker og tåkesyn er 
rapportert. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Kan medføre svimmelhet, døsighet og synsforstyrrelser, inkl. akkommodasjonsvansker, diplopi og tåkesyn. 
Pasienten bør informeres om mulige effekter og unngå potensielt farlige aktiviteter ved påvirkning. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Bør brukes med forsiktighet sammen med andre sympatomimetika. Legemidler og tilstander (askorbinsyre, tiaziddiuretika, kosthold med høyt 
innhold av animalske proteiner, diabetes, respiratorisk acidose) som øker surhetsgraden i urinen, øker urinutskillelsen og reduserer t1/2 for amfetamin. Legemidler og 
tilstander (natriumbikarbonat, kosthold med høyt innhold av frukt og grønnsaker, urinveisinfeksjon, oppkast) som alkaliniserer urinen, reduserer urinutskillelsen og øker t1/2 
for amfetamin. Amfetamin bør ikke gis under eller de første 14 dagene etter bruk av MAO-hemmere, pga. økt frisetting av noradrenalin og andre monoaminer. Dette kan 
medføre sterk hodepine og hypertensiv krise. Toksiske nevrologiske effekter og malign hyperpyreksi kan oppstå, av og til med fatalt utfall. Serotonergt syndrom har oppstått 
i sjeldne tilfeller ved bruk av amfetaminer sammen med serotonerge legemidler, inkl. SSRI og SNRI. Amfetamin kan redusere effekten til guanetidin og andre antihypertensiver. 
Amfetamin forsterker den analgetiske effekten til narkotiske analgetika. Klorpromazin blokkerer dopamin- og noradrenalinreseptorer, og hemmer amfetamins 
sentralstimulerende effekter. Haloperidol blokkerer dopaminreseptorer, og hemmer amfetamins sentralstimulerende effekt. Amfetamins anorektiske og stimulerende 
effekter kan hemmes av litiumkarbonat. Amfetaminer kan gi økt plasmanivå av kortikosteroider, med størst økning om kvelden. Kan interferere med steroidmålinger i urin. 
Begrensede data om mulig interaksjon med alkohol. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Skal kun brukes dersom mulig nytte berettiger mulig risiko for fosteret. 
Tilstrekkelige og velkontrollerte studier mangler. Deksamfetamin, lisdeksamfetamins aktive metabolitt, passerer placenta. Lege bør diskutere behandling hos pasienter i 
fertil alder. Amming: Skal ikke brukes. Amfetaminer utskilles i morsmelk. Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker. Dyrestudier med rotter har ikke vist skadelige effekter. 
Bivirkninger: Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Søvnløshet (omfatter søvnløshet, innsovningsvansker, intermediær 
søvnløshet og terminal søvnløshet). Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, smerter i øvre abdomen, kvalme. 
Hjerte/kar: Takykardi, hjertebank. Hud: Hyperhidrose. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, rastløshet, skjelving. Psykiske: 
Uro, angst, redusert libido, affektlabilitet, psykomotorisk hyperaktivitet, bruksisme. Undersøkelser: Økt blodtrykk, vekttap. Øvrige: Brystsmerter, irritabilitet, fatigue, 
nervøsitet. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Søvnighet, dyskinesi, 
dysgeusi. Psykiske: Logoré, depresjon, tics, dysfori, eufori, dermatillomani, mani. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Feber. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Kardiomyopati, Raynauds fenomen. 
Hud: Angiødem (ingen tilfeller rapportert), Stevens-Johnsons syndrom (ingen tilfeller rapportert). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Lever/galle: Eosinofil hepatitt 
(ingen tilfeller rapportert). Nevrologiske: Krampeanfall. Psykiske: Psykotiske episoder, hallusinasjoner, aggresjon. Øye: Mydriasis. Overdosering/Forgiftning: Forsinket 
frisetting av deksamfetamin etter administrering bør vurderes ved behandling av overdose. Symptomer: Akutt overdosering omfatter rastløshet, skjelving, hyperrefleksi, rask 
respirasjon, forvirring, aggresjon, hallusinasjoner, panikktilstander, hyperpyreksi og rabdomyolyse. Fatigue og depresjon er vanlige følger av sentralnervøs stimulering. 
Kardiovaskulære effekter omfatter arytmi, hypertensjon eller hypotensjon og sirkulasjonssvikt. Gastrointestinale symptomer omfatter kvalme, oppkast, diaré og 
abdominalkramper. Fatal forgiftning foregås vanligvis av kramper og koma. Behandling: Hovedsakelig symptomatisk og omfatter mageskylling, medisinsk kull, 
avføringsmiddel og sedasjon. Surgjøring av urin øker utskillelsen, men antas å øke risiko for akutt nyresvikt ved myoglobinuri. Bruk av fentolamin i.v. er foreslått ved akutt 
alvorlig hypertensjon. Gradvis blodtrykksfall finner vanligvis sted ved tilstrekkelig sedasjon. Lisdeksamfetamin og deksamfetamin er ikke dialyserbare. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger N06B A12 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Amfetaminer er ikke-katekolamine, sympatomimetiske aminer med CNS-
stimulerende aktivitet. Terapeutisk virkemåte antas å skyldes evnen til å blokkere reopptak av noradrenalin og dopamin i det presynaptiske nevron, og øke frisetting av disse 
monoaminene i det ekstranevronale rom. Absorpsjon: Raskt. Tmax er 3,8 timer i fastende tilstand og 4,7 timer etter fettrikt måltid. Halveringstid: Lisdeksamfetamins 
eliminasjons t1/2 i plasma er vanligvis <1 time hos friske forsøkspersoner. Deksamfetamins t1/2 er 11 timer. Metabolisme: Lisdeksamfetamindimesilat, et inaktivt prodrug, 
omdannes til deksamfetamin og l-lysin primært ved hydrolytisk aktivitet i røde blodceller. Enzymene involvert er ikke klart definert, men det er kjent at CYP2D6 er involvert. 
Utskillelse: 96% gjenfinnes i urin og 0,3% i feces i løpet av 120 timer. Av dosen som gjenfinnes i urin er 42% amfetamin, 25% hippursyre og 2% intakt lisdeksamfetamin. 
Utleveringsbestemmelser: Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014. Pakninger og priser: 30 
mg: 30 stk. (boks) kr. 871,10. 50 mg: 30 stk. (boks) kr. 1007,50. 70 mg: 30 stk. (boks) kr. 1148,40. Refusjonsberettiget bruk: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos voksne, som 
del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: P81, Hyperkinetisk forstyrrelse. 
Vilkår: -. ICD: F90, Hyperkinetiske forstyrrelser. Vilkår: -. Vilkår: Ingen. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian 
Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2 Irland.

Basert på SPC godkjent av SLV: 06.07.2018
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Vedvarende effekt i 14 timer
på kjernesymptomer 

ved ADHD hos voksne*1,2

Ved medisinske spørsmål kontakt Shire Norge 

Shire Norway AS  |  Haakon VII’s gate 6, 0161 Oslo  |  Tel.: 913 285 581  |  www.shirenorge.no

* Aduvanz gir signifikant kontroll på kjernesymptomene ved ADHD sammenlignet med placebo  
 ved hvert måletilfelle i opptil 14 timer etter doseinntak.1,2

Refusjo
n fr

a 1
.9.2018

Refusjonsberettiget bruk: Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos voksne, som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidat behandling 
ikke anses som klinisk tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: P81, Hyperkinetisk forstyrrelse. Vilkår: -. ICD: F90, Hyperkinetiske forstyrrelser. Vilkår: -. Vilkår: Ingen. 

Aduvanz indikasjon Aduvanz er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram for voksne med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, 
attention deficit/hyperactivity disorder). Aduvanz er ikke indisert til alle voksne pasienter, og en avgjørelse om bruk av legemidlet må ta hensyn 
til pasientens profil, inkludert en grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet, potensial for misbruk, feilbruk eller avvikende 
bruk og klinisk respons på eventuell tidligere farmakoterapi for behandling av ADHD. Behandlingen skal gjøres under tilsyn av en spesialist innen 
atferdsforstyrrelser. Diagnosen skal være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten i henhold til de gjeldende DSM-kriteriene eller 
ICD-retningslinjene. Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer. Hos voksne er det påkrevd med symptomer på ADHD som 
allerede forelå i barndommen og kan bekreftes retrospektivt. Basert på klinisk vurdering skal pasienten ha ADHD av minst moderat alvorlighetsgrad. 
For fullstendig indikasjon, se SPC.3

Aduvanz sikkerhetsprofil 
Forsiktighet ved forskrivning og bruk: Behandling skal initieres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser.4 Aduvanz har et potensial for misbruk, 
feilbruk eller avvikende bruk som bør vurderes. Forskrives med forsiktighet ved tidligere stoffmisbruk eller -avhengighet.5 Les SPC for utredning før 
behandling, fortløpende oppfølging og langtidsbruk,4 samt forsiktighetsregler mht. misbruk og avhengighet, kardiovaskulære bivirkninger, hypertensjon 
og andre kardiovaskulære lidelser, kardiomyopati, underliggende psykose, bipolar sykdom, utvikling av nye psykotiske eller maniske symptomer, 
aggresjon, tics, vekttap, krampeanfall, synsforstyrrelser og bruk sammen med andre sympatomimetika.5 For å begrense risiko for overdose bør minste 
mulige pakningsstørrelse forskrives.5 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor sympatomimetiske aminer eller hjelpestoffene, samtidig bruk av MAO-hemmere eller <14 dager etter slik 
behandling, hypertyreose eller tyreotoksikose, urotilstander, symptomatisk kardiovaskulær sykdom, langtkommen arteriosklerose, moderat til alvorlig 
hypertensjon, glaukom.6 

Bivirkninger er hovedsakelig de samme som vanligvis er forbundet med bruk av sentralstimulerende legemidler. Svært vanlige bivirkninger: redusert 
appetitt, søvnløshet, munntørrhet og hodepine. Anafylaktisk reaksjon, psykotiske episoder, hallusinasjoner, krampeanfall, kardiomyopati, eosinofil 
hepatitt, angioødem og Stevens-Johnsons syndrom er rapportert.7 

Interaksjoner: Serotonergt syndrom er sett ved bruk av amfetamin sammen med serotonerge legemidler. Legemidler og tilstander som påvirker 
pH i urinen, kan påvirke t½ for amfetamin. Klorpromazin og haloperidol hemmer amfetamins sentralstimulerende effekt. Litiumkarbonat kan hemme 
amfetamins anorektiske og stimulerende effekt.8

For fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger, se SPC.

Mer informasjon på adhdvoksen.no
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HbA1c skal an gis i mmol/mol

Fra ok to ber i år skal HbA1c rap-
por te res med en he ten mmol 
gly kert he mo glo bin per mol 
he mo glo bin (mmol/mol) og ikke 
len ger som pro sent an del gly kert 
he mo glo bin (%).

He mo glo bin A1c (HbA1c) er utt rykk for gjen-
nom snitt lig blod glu ko se de fore gå en de 
2�–�3 må ne der og er den vik tig ste mar kø ren 
for dia gnos tikk og be hand ling av dia be tes. 
Over 15 for skjel li ge må le me to der er kom-
mer si elt til gjen ge lig for må ling av HbA1c  
i blod. Tid li ge re va ri er te HbA1c-må lin ge ne 
be ty de lig mel lom me to de ne og la bo ra to -
riene. For å gjø re HbA1c-må lin ge ne bedre 
sam men lign ba re ble det i 1993 opp rett et  
et stan dar di se rings pro gram (Na tio nal 
 Glycohemoglobin Stan dard i za tion Pro gram, 
NGSP). Pro gram met stan dar di ser te de fles te 
HbA1c-me to der mot den me to den som ble 
brukt i Dia be tes Con trol and Complications 

Tri al (DCCT) og UK Pro spec tive Dia be tes 
Study (UKPDS), som knytt et HbA1c-ni vå er  
til ut vik ling av dia be tis ke sen kom pli ka sjo-
ner (1, 2). Li ke vel var ikke den ne stan dar di se-
rin gen op ti mal for di den var ba sert på en 
kon sen sus stan dard. Må le me to den som ble 
brukt som «re fe ran se» i kon sen sus stan dar-
den var ikke spe si fikk og med be stem te 
man ge for skjel li ge gly ker te for mer av he mo-
glo bi net. I til legg mang let det en en ty dig 
mo le ky lær de fi ni sjon av analytten «HbA1c».

In ter na sjo nal enig het
I 2007 inn før te International Fed er a tion of 
Clin i cal Chem is try and Laboratory Medicine 
(IFCC) et in ter na sjo nalt re fe ran se sy stem for 
ana ly se ring av HbA1c. Re fe ran se sy ste met 
ba se rer seg på en me to de som, i mot set ning 
til tid li ge re stan dar di se ring, er mer nøy ak tig 
og kun må ler kon sen tra sjo nen av en klart 

de fi nert gly kert form av he mo glo bi net 
(nær me re be stemt glykering av den før s te 
ami no sy ren i he mo glo bi nets beta kje de). 
Re sul ta ter fra uli ke ana ly se me to der ble 
sam men lig net med re fe ran se me to den, og 
sam men hen gen mel lom me to de ne be skre-
vet med re gre sjons lig nin ger. Der med var 
ana ly se re sul ta ter for HbA1c sporbare til en 
in ter na sjo nal stan dard på høy es te nivå.  
Det nye re fe ran se sy ste met og stan dar di se-
rin gen har ført til en bedre over ens stem -
melse mel lom HbA1c-re sul ta ter ana ly sert 
med uli ke me to der på uli ke la bo ra to ri er og 
til at me to de uav hen gi ge be slut nings gren ser 
for dia be tes be hand ling kun ne tas i bruk.

I en kon sen sus rap port fra 2007 ble de 
in ter na sjo na le dia be tes or ga ni sa sjo ne ne 
Ame ri can Dia be tes As so cia ti on, Eu ro pean 
As so cia ti on for the Study of Dia be tes og Inter-
national Dia be tes Fed er a tion samt Interna-
tional Fed er a tion of Clin i cal Chem is try and 
Laboratory Medicine eni ge om å kre ve at alle 
må le me to de ne for HbA1c skul le være spor -
bare til IFCC-re fe ran se me to de, og at HbA1c- 
resul ta te ne for trinns vis skul le rap por te res 
med SI-en het som mmol gly kert he mo glo bin 
per mol he mo glo bin (mmol/mol) (3, 4). Alle 
HbA1c-me to der på mar ke det i Norge for hol-
der seg til IFCC-stan dar den på sam me måte 
som leng den av én me ter på en tom me stokk 
for hol der seg til en in ter na sjo nal stan dard. 
Imid ler tid ble det åp net for å bru ke en for-
mel for å reg ne om fra IFCC-en he ter i mmol/
mol til en he ter i pro sent (NGSP). En mas ter-
lig ning vi ser sam men hen gen mel lom tid li -
gere NGSP-stan dar di se ring (%) og IFCC-stan-
dar di se ring (mmol/mol):

HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/
mol] + 2,152
HbA1cIFCC [mmol/mol]= 10,931 * (HbA1cNGSP  
[%] - 2,152)

End ring også i Norge
Im ple men te rin gen av den nye en he ten ble 
hånd tert ulikt i de uli ke lan de ne. Man ge 
eu ro pe is ke land har gått over til ny en het.  
I Norge har man ven tet, og inn til nå har 
HbA1c blitt rap por tert i pro sent.

Na sjo nalt fag råd for dia be tes, som er ned-
satt av Hel se di rek to ra tet og er di rek to ra tets 
fag li ge råd i te ma er til knytt et dia be tes, ved-
tok tid li ge re i år at be nev nin gen for HbA1c 
skal end res fra % til mmol/mol også i Norge. 
Be grun nel sen for ved ta ket er at de fles te 
eu ro pe is ke land nå rap por te rer sva re ne som 
mmol/mol både ved dia gnos tikk og be hand-

ling av og forsk ning på dia be tes. Da to en for 
over gang er fast satt til 30. sep tem ber 2018. 
Fra den da to en skal alle la bo ra to ri er i Norge 
som ana ly se rer HbA1c, rap por te re HbA1c kun 
med en het mmol/mol.

End ring av en het vil føre til and re ver di er 
for HbA1c. Både hel se per so nell og pa si en ter 
må venne seg til de nye tal le ne. Dett e gjel der 
også de dia gnos tis ke gren se ne og be hand-
lings mål. Ved be hov kan nye ver di er lett 
om reg nes til pro sent ved hjelp av mas ter lig-
nin gen. De vik tig ste kon sen tra sjo ne ne er 
vist i kon ver te rings ta bel len (tab 1). Den 
dia gnos tis ke gren sen for dia be tes på ≥ 6,5 % 
HbA1c til sva rer 48 mmol/mol, be hand lings-
må let på 7,0 % HbA1c til sva rer 53 mmol/mol.

Hel se di rek to ra tet har bedt Norsk kva li tets-
for bed ring av la bo ra to rie un der sø kel ser 
(Noklus) om å or ga ni se re over gan gen til ny 
en het for HbA1c. I sam ar beid med Hel se di-
rek to ra tet og Dia be tes for bun det har Noklus 
dis tri bu ert ut fyl len de in for ma sjon om over-
gan gen til kli ni ke re, la bo ra to ri er, hel se per-
so nell, pa si en ter og le ve ran dø rer av dia gnos-
tisk ma te ri ell. Alle la bo ra to ri er kom mer til  
å in for me re sine re kvi ren ter om over gan gen 
i lø pet av sep tem ber.

Mott att 13.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 24.8.2018,  
god kjent 27.8.2018.

Ta bell 1  Kon ver te rings ta bell for om reg ning av en het for 
HbA1c (HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 
2,152). For mer in for ma sjon se www.noklus.no. Gjen gitt 
med til la tel se fra Noklus.

HbA1c (mmol/mol) HbA1c (%)

26 4,5

31 5,0

37 5,5

42 6,0

481 6,5

532 7,0

58 7,5

64 8,0

69 8,5

75 9,0

80 9,5

86 10,0

97 11,0

108 12,0

1 Diagnostisk grense
2 Behandlingsmål

«Det nye referansesystemet 
har ført til en bedre overens- 
stemmelse mellom HbA1c-
resultater analysert med ulike 
metoder»
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LUTZ SCHWETTMANN
lutz.schwettmann@helse-mr.no
er ph.d. og Eu ro pean Spe ci a list in Clin i cal Chem-
is try and Laboratory Medicine ved Av de ling for 
me di sinsk bio kje mi, Ålesund. Han le der grup pen 
for årets tema, dia be tes, i Norsk kva li tets for bed ring 
av la bo ra to rie un der sø kel ser (Noklus).
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JENS PET TER BERG
er spe sia list i me di sinsk bio kje mi, le der av Av de ling 
for me di sinsk bio kje mi, Oslo uni ver si tets sy ke hus 
og pro fes sor ved Institutt for kli nisk me di sin, Uni-
ver si te tet i Oslo. Han er med lem av na sjo nalt fag råd 
for dia be tes og grup pen for årets tema, dia be tes,  
i Norsk kva li tets for bed ring av la bo ra to rie un der sø-
kel ser (Noklus).
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SVER RE SANDBERG
er spe sia list i me di sinsk bio kje mi, le der av Norsk 
kva li tets for bed ring av la bo ra to rie un der sø kel ser 
(Noklus), le der av Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for 
por fy ri syk dom mer (NAPOS) og pro fes sor ved Uni-
ver si te tet i Bergen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Nat han DM, Genuth S, Lachin J et al. The eff ect of 

in ten si ve treat ment of dia be tes on the de vel op-
ment and pro gres si on of long-term complications 
in in su lin-de pen dent dia be tes mellitus. N Engl  
J Med 1993; 329: 977�–�86. 

2 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. 
In ten si ve blood-glucose con trol with sulpho-
nylureas or in su lin com pared with con ven tion al 

treat ment and risk of complications in pa ti ents 
with type 2 dia be tes (UKPDS 33). Lan cet 1998; 352: 
837�–�53. 

3 Nordin G, Dybkaer R. International Federation Of 
Clinical Chemistry And Laboratory Medicine, IFCC 
Scientific Division. Rec om men da tion for term and 
mea sure ment unit for «HbA1c». Clin Chem Lab 
Med 2007; 45: 1081�–�2. 

4 American Diabetes Association, European Asso-
ciation for the Study of Diabetes, International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine et al. Con sen sus state ment on the world-
wide standardisation of the HbA1c mea sure ment. 
Diabetologia 2007; 50: 2042�–�3. 
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Nytt fra NAV om sykmelding

Digital sykmelding 
Nå kan også frilansere og selvstendig næringsdrivende 
sende digital søknad om sykepenger. Derfor trenger 
du ikke å skive ut sykmeldingen på papir til disse, med 
mindre de ber om det selv.

Inntil videre må du fortsatt skrive ut sykmeldingen  
(del D) hvis 

•   pasienten er arbeidsledig 

•   sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reise-  
        tilskudd 

Merk at følgende pasienter alltid vil trenge sykmeldingen 
på papir:

•   de som ikke har bankID eller annen legitimasjon på        
        høyeste sikkerhetsnivå (MinID er ikke på  høyeste  
       nivå)

•   de som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Beslutningsstøtten
for deg som sykmelder gir deg diagnosespesi-
fikke anbefalinger og generelle råd om syk-
meldingsarbeid.
Anbefalingene implementeres i et samarbeid 
mellom Legeforeningen, Allmennlege-
foreningen, Helsedirektoratet og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Flere EPJ-leverandører 
har lagt beslutningsstøtten inn i sine systemer. 

Mange smågrupper har satt beslutnings-
støtten på agendaen. De starter nå kollegiale 
diskusjoner om god sykmeldingspraksis med 
utgangspunkt i beslutningsstøtten og Statistikk 

for sykmeldere. Statistikken gir deg oversikt 
over hvordan du sykmelder, sammenliknet 
med andre og sett i forhold til de diagnose-
spesifikke anbefalingene. 

For mer informasjon se www.nav.no/lege



Zinplava, MSD
Immunglobulin mot C. difficile-toksin B.   ATC-nr.: J06B B21

Står ikke på WADAs dopingliste

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, opp løsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bezlotoksumab 25 mg, sitronsyremonohydrat, 

dietylen  triamin penta eddiksyre, polysorbat 80, natriumklorid, natriums itratdihydrat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til 

injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Forebygging av tilbakefall av Clostridium difficile-infeksjon (CDI) hos voksne med høy risiko for tilbakefall av CDI.

Dosering: Voksne inkl. eldre: Bør gis som 1 enkelt i.v. infusjon på 10 mg/kg kroppsvekt i løpet av antibiotikakuren som 

gis mot CDI. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke 

fastslått. Tilberedning/Håndtering: Fortynnes umiddelbart etter uttak fra kjøleskap. Hetteglasset kan også oppbevares ved 

romtemperatur og beskyttet mot lys ≤24 timer før tilberedning. Klar til moderat opaliserende, fargeløs til svakt gul væske, 

skal ikke brukes hvis misfarging eller partikler oppdages. Skal ikke ristes. Trekk ut ønsket volum og overfør til infusjonspose 

med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. Endelig konsentrasjon: 1-10 mg/ml. Blandes ved å snu posen forsiktig. 

Fortynnet oppløsning bør romtempereres før bruk. Administrering: Fortynnes og administreres deretter i.v. over 60 minutter. 

Skal ikke gis som støt- eller bolusdose. Kan gis via sentralt/perifert kateter. Må ikke gis samtidig med andre legemidler via 

samme slange.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Preparatet er ikke en behandling mot CDI og har ingen effekt på pågående CDI-episode. Skal gis 

sammen med antibiotika, innen de første 10-14 dagene av antibiotikakuren. Gjentatt administrering er ikke undersøkt; kun 1 

enkeltdose bør gis.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J06B B21 

Ingen formelle interaksjonsstudier er utført. Legemiddelinteraksjoner er usannsynlige.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede humane data. Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksisitet. Skal 

ikke brukes under graviditet, hvis ikke klinisk tilstand nødvendiggjør behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. 

Monoklonale antistoffer kan utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås 

fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier er ikke utført.

Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Feber, 

infusjonsrelaterte reaksjoner (inkl. kvalme, fatigue, feber, svimmelhet, hodepine, dyspné, hypertensjon).

Overdosering/Forgiftning: Ingen klinisk erfaring med overdosering. Opptil 20 mg/kg ble generelt godt tolerert i studier. 

Behandling: Pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling 

iverksettes.

Egenskaper: Klassifisering: Humant, monoklonalt antitoksin-antistoff som nøytraliserer aktiviteten til C. difficile-toksin B ved 

å binde seg til toksinet med høy affinitet. Gir passiv immunitet mot toksin som produseres av utvekster fra vedvarende eller 

nylig dannede C. difficile-sporer. Fordeling: Begrenset ekstravaskulær distribusjon. Gjennomsnittlig Vd: 7,33 liter. Halveringstid: 

Terminal t1/2: Ca. 19 dager. Gjennomsnittlig clearance: 0,32 liter/dag. Clearance øker med økt kroppsvekt, og det gis derfor en 

vektbasert dose. Metabolisme: Kataboliseres via prosesser for proteinnedbrytning.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for 

å beskytte mot lys. Etter tilberedning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for 

oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C eller <16 timer ved romtemperatur (≤25°C). 

Tidsbegrensningene inkl. også infusjonstiden.

Pakninger og priser: KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:, 25 mg/ml, 40 ml (hettegl., kr. 35212,30

Sist endret: 03.05.2017

C

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. 
Copyright © 2018 MSD (Norge) AS. All rights reserved.  INFC-1247832-0004  05/18



CDI=Clostridium difficile infection.

CDI antitoksin B til forebygging av CDI tilbakefall 
hos voksne med høy risiko for CDI tilbakefall2

Beslutningsforum anbefaler at ZINPLAVA® kan innføres 
til forebygging av tilbakefall av CDI hos pasienter med 

høy risiko for tilbakefall1 

Behandling med Zinplava vil være et tillegg til standard antibiotikabehandling for 
definerte pasientgrupper med minst ett tilbakefall av CDI, og som har en eller flere 
av følgende risikofaktorer i tillegg: alder >65 år, nedsatt immunforsvar, tidligere CDI 
episode, hypervirulente stammer, alvorlig CDI.1

Referanser: 1.  https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2020180226%20-%20protokoll%2c%20signert.
pdf, lest 15.05.2018  2. Zinplava SPC Mars 2018, avsnitt 4.1.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon 

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen  

av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler
ZINPLAVA er ikke en behandling mot CDI og har ingen 

effekt på den pågående CDI-episoden. ZINPLAVA skal 

ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusdose.

Interaksjoner
Terapeutiske monoklonale antistoffer har vanligvis ikke et 

signifikant potensial for legemiddelinteraksjoner.

Før forskrivning av Zinplava, se preparatomtalen

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. 
Copyright © 2018 MSD (Norge) AS. All rights reserved.  INFC-1247832-0004  05/18
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Fel les løft for pa si en ter  
med nev ro mus ku læ re syk dom mer

Lands dek ken de over sikt over 
 pasi en ter med ar ve li ge nev ro-
mus ku læ re syk dom mer i Mus-
kel re gis te ret er vik tig for å sik re 
god be hand ling. Hel se fo re ta -
kene må hjelpe til med re gist re-
rin ge ne.

Norsk re gis ter for ar ve li ge og med fød te 
nev ro mus ku læ re syk dom mer (Mus kel re gis-
te ret) ble etab lert som na sjo nalt me di sinsk 
kva li tets re gis ter i 2008 og har nær til knyt-
ning til nev ro mus ku lær kompetansensetje-
neste (1). Re gis te ret om fatt er per so ner med 
ar ve li ge myo pa ti er, nevropatier og spi nal 
mus kel at ro fi og ar ve li ge kardiomyopatier 
med kjent as so sia sjon til myo pa ti (2).

Ho ved for må let med na sjo na le me di sins ke 
kva li tets re gist re er å måle kva li tet på spe sia-
list hel se tje nes te til bu det i lan det, være et 
sty rings verk tøy i fag lig for bed rings ar beid 
og hel se plan leg ging og bi dra til kunn skaps-
ut vik ling.

For å gjø re sy ste ma tis ke kva li tets må lin ger 
kre ves høy til slut ning blant hel se fo re ta ke ne. 
Ut fra tall i Norsk pa si ent re gis ter er det er  
ca. 4 000 per so ner til gjen ge lig for re gist re-
ring. Ved års skif tet var det 1 340 in di vi der  
i re gis te ret, til sva ren de en dek nings grad  
på 33 %. Fle re hel se fo re tak har null re gist re-
rin ger på års ba sis. Dek nings grad på dia gno-
se nivå va ri e rer. Spe si elt er ar ve li ge nevro-
patier som Charcot-Ma rie-Tooths syk dom 
un der re pre sen tert. Pre va lens i Norge kan 

iføl ge en stu die være så hyp pig som 1�:�1 214 
(3).

Re sul ta ter pub li se res år lig i form av en 
års rap port, som leg ges ut på kvalitetsregistre.
no og muskelregisteret.no. Hel se fo re ta ke ne 
kan hen te ut re sul ta ter fort lø pen de på Rap-
porteket, en tje nes te i re gist re rings por ta len 
på helseregister.no. Der kan man hol de over-
sikt over for eks em pel an tall re gist rer te med 
en gitt dia gno se som føl ges opp ved eget 
hel se fo re tak, om de får den opp føl gin gen  
de skal ha og sam men lig ne med res ten av 
lan det.

For mål og ak tua li tet
Det er et stort be hov for å kart leg ge det 
 nors ke tje nes te til bu det for po pu la sjo nen 
med ar ve li ge nev ro mus ku læ re syk dom mer. 
På det enk les te ni vå et må vi få vite om hvem 
som mang ler fy sio te ra pi be hand ling. Noen av 
syk dom me ne kre ver mye mer: Eks em pel vis 
er dystrophia myotonica type 1 (DM1) en stor 
grup pe med et kom plekst opp føl gings be hov, 
blant an net pga. kog ni tiv og nev ro psy kiat risk 
på virk ning som gjør at man ge ty pisk ikke 
opp sø ker hjelp og fal ler ut fra ut dan ning  
og ar beids liv. Man ge pa si en ter kan ha and re 
or gan ma ni fes ta sjo ner, in klu dert ri si ko for 
al vor lig hjer te aff ek sjon (både aryt mi er og 
kar dio myo pa ti), un der ven ti le ring om natt en 
som kre ver ven ti la sjons  støtte, og øye pro ble-
mer som ka ta rakt. Opp føl ging hos kar dio log 
er der for ob li gat, men opp føl ging også hos 
blant an net lun ge lege og øye le ge er vik tig. 
Det fore lig ger skan di na vis ke ret nings lin jer 
for dystrophia myotonica type 1, Du chen nes 
mus kel dyst ro fi og spi nal mus kel at ro fi, og det 
bør må les ett er le vel se av de vik tig ste pa ra-
met re ne for hel se og livs kva li tet. Det er også 
vik tig å kart leg ge hvor dan dia gno se grup per 
som mang ler ret nings lin jer blir fulgt opp.  
I til legg kan re gis ter data gi kunn skap om 
na tur lig syk doms for løp og fore komst helt 
ned på mu ta sjons nivå.

Si tua sjo nen er i ferd med å for and re  
seg på be hand lings fron ten: Fra ren støtt e -
behand ling, som fy sio te ra pi og hjel pe mid-
ler, er år saks rett et be hand ling i form av 
gen  modi fi se ren de te ra pi blitt en rea li tet  
for noen. Dett e til bu det for ven tes å vok se de 

nær mes te åre ne. Med be hand lings til bud  
vil spe sia list hel se tje nes ten spille en stør re 
rol le enn før, og Mus kel re gis te ret får ny 
ak tua li tet. Tid lig dia gnos tikk og ge ne tisk 
av kla ring blir vik ti ge re når det får be hand-
lings mes sig kon se kvens. Be hand lin gen skal 
føl ges opp og eff ekt do ku men te res og veies 
opp mot be hand lings ulem per og be hand-
lings kost na der. Et eks em pel er nusinersen-
behandling som er mye om talt i me di e ne, 

en be hand ling som må gis intratekalt, av  
og til i nar ko se, fle re gan ger i året. Livs kva li-
tets må lin ger blir et vik tig sup ple ment til 
mo to ris ke ut falls må lin ger. I til legg er det 
nød ven dig med ob ser va sjon over lang tid, 
helst gjen nom et livs løp, da man ikke kjen-
ner lang tids eff ek te ne fullt ut. Med et re gis-
ter kan vi kvan ti fi se re og spo re opp per so ner 
til gjen ge li ge for be hand ling og iden ti fi se re 
dem med uav klart dia gno se og bi dra til 
av kla ring. Mus kel re gis te ret kan også bi dra 
til kli nis ke for søk og forsk ning gjen nom 
in ter na sjo nalt sam ar beid og re krutt e ring  
til in ter na sjo na le/glo ba le re gist re.

Be hov for økt re gist re rings bi drag
Mus kel re gis te ret blir mer ak tu elt med 
 øken de frem skritt in nen for dia gnos tikk  
og be hand ling av ge ne tis ke syk dom mer  
og i takt med ny kunn skap om hvor dan  
de uli ke dia gno se grup pe ne skal føl ges opp. 
Mus kel re gis te ret har po ten si al til å bli et 
vik tig må lings- og sty rings verk tøy i for bed-
rings ar beid for pa si ent grup pen frem over.  
Et re gis ter kre ver imid ler tid høy til slut ning 
og dek nings grad og gode data. Dett e kan vi 
opp nå med et sam let løft. Spe si elt vik tig er 
del ta kel sen blant nev ro lo ger og bar ne le ger  
i re gist re rings ar bei det.

Mott att 9.8.2018, god kjent 28.8.2018.

«Med et register kan vi 
kvantifisere og spore opp 
personer tilgjengelige for 
behandling og identifisere 
dem med uavklart diagnose»

«Spesielt viktig er delta- 
kelsen blant nevrologer og 
barneleger i registrerings- 
arbeidet»
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SYN NØ VE M. JENSEN
synnove.magnhild.jensen@unn.no
er spe sia list i nev ro lo gi og over le ge ved Nev ro mus-
ku lært kom pe tan se sen ter, Nevro-, hud- og rev ma to-
lo gisk av de ling, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge. 
Hun er Mus kel re gis te rets fag li ge le der.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KJELL ARNE ARNTZEN
er ph.d., spe sia list i nev ro lo gi og sek sjons over le ge 
ved Nev ro mus ku lært kom pe tan se sen ter, Nevro-, 
hud- og rev ma to lo gisk av de ling, Uni ver si tets sy ke-
hu set Nord-Norge. Han er le der av Mus kel re gis te-
rets fag råd.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRIS TIN ØRSTAVIK
er dr.med., spe sia list i nev ro lo gi og i kli nisk nev ro  - 
fysio lo gi og over le ge ved En het for med fød te og 
 ar ve li ge nev ro mus ku læ re til stan der og Nev ro lo-
gisk av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke hus. Hun er 
med lem av Mus kel re gis te rets fag råd.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAGN HILD RASMUSSEN
er dr.med., spe sia list i bar ne syk dom mer og over-
le ge ved Bar ne av de ling for nevrofag og En het for 
med fød te og ar ve li ge nev ro mus ku læ re til stan der, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus. Hun er med lem av Mus-
kel re gis te rets fag råd.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LAU REN CE A. BIN DOFF
er pro fes sor i nev ro lo gi ved Kli nisk in sti tutt 1, Uni-
ver si te tet i Bergen og Nev ro lo gisk av de ling, Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus. Han er tid li ge re med lem 
og le der av Mus kel re gis te rets fag råd.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl  - 
gende in ter es se kon flik ter: Han har mott att kon sul ta-
sjons  hono rar fra Stealth Biotherapeutics for å sitt e  
i ko mi  teen som av gjør om pa si en ter skal in klu de res  
i stu di er på me di si ner mot mi to kond rie syk dom mer,  
og fore drags ho no rar fra Santhera.

LIT TE RA TUR
1 Arntzen K-J, Lund I, Rasmussen M et al. Sam men for 

pa si en ter med ar ve li ge nev ro mus ku læ re til stan-
der. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1198�–�9. 

2 Has sel berg NE, Ber ge KE, Rasmussen M et al. 
Kar dio myo pa ti ved ar ve lig skjelettmuskeldystrofi. 
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/ 
tidsskr.16.0683. 

3 Braa then GJ, Sand JC, Lobato A et al. Ge net ic epide-
miology of Charcot-Ma rie-Tooth in the ge ne ral 
pop u la tion. Eur J Neurol 2011; 18: 39�–�48. 

FAC E B O O K .C O M / 
T I D S S K R I F T E T
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D3-vitaminpreparat.  ATC-nr.: A11C C05

KAPSLER, myke 400 IE, 800 IE, 5600 IE, 25 000 IE og 50 
000 IE: Hver kapsel inneh.: Kole-kalsiferol (vitamin D3) 400 IE 
tilsv. 10 μg (0,01 mg), resp. 800 IE tilsv. 20 μg (0,02 mg), 5600 
IE tilsv. 140 μg (0,14 mg), 25 000 IE tilsv. 625 μg (0,625 mg) 
og 50 000 IE tilsv. 1250 μg (1,25 mg), hjelpestoffer. Fargestoff: 
Alle styrker: Titandioksid (E 171). Alle styrker unntatt 400 IE: 
Allurarød (E 129). Kun 5600 IE: Paraoransje (E 110).

Indikasjoner: 400 IE: Forebygging og behandling av vitamin 
D-mangel. Som supplement ved spesifikk osteoporosebe-
handling hos pasienter med risiko for vitamin D-mangel, for-
trinnsvis i kombinasjon med kalsium. 800 IE og 5600 IE: Fo-
rebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne og 
ungdom med identifisert risiko. Som supplement ved spesifikk 
osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for vitamin 
D-mangel, fortrinnsvis i kombinasjon med kalsium. 25 000 IE 
og 50 000 IE: Forebygging og behandling av vitamin D-mangel 
hos voksne og ungdom ≥12 år. Vitamin D-mangel er definert 
som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 
nmol/liter. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehand-
ling hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin 
D-mangel, fortrinnsvis i kombinasjon med kalsium.

Dosering: 400 IE: Forebygging og behandling av vitamin 
D-mangel: Voksne og ungdom >12 år: 1-2 kapsler daglig. Barn 
6-12 år: 1 kapsel daglig. Bør brukes med forsiktighet da barn 
kan ha svelgevansker og kan sette kapselen fast i halsen. An-
dre legemiddelformer kan være bedre egnet. Osteoporose hos 
voksne og ungdom >12 år: 2 kapsler daglig. Generelt: Høyere 
doser kan være nødvendig for å oppnå ønskede 25(OH)D-se-
rumnivåer. Døgndosen bør ikke overskride 10 kapsler (4000 IE). 
800 IE: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 kapsel daglig. Høyere do-
ser kan være nødvendig ved vitamin D-mangel der dosen skal 
justeres i forhold til ønsket 25(OH)D-serumnivå, sykdommens 
alvorlighetsgrad og behandlingsrespons. Døgndosen bør ikke 
overskride 5 kapsler (4000 IE). 5600 IE:  Vok sne og ungdom 
≥12 år: 1 kapsel pr. uke. Høyere dose kan være nødvendig 
for å oppnå ønsket 25(OH)D-serumnivå. Ukentlig dose bør 
ikke overskride 5 kapsler (28 000 IE). 25 000 IE og 50 000 IE: 
Voksne og ungdom ≥12 år: 1 kapsel à 25 000 IE pr. måned. 
Behandling av vitamin D-mangel: Dosen skal justeres i forhold 
til ønsket 25(OH)D-serumnivå, sykdommens alvorlighetsgrad 
og behandlingsrespons. Behandling av symptomatisk vitamin 
D-mangel: Startdose på 100 000 IE (2 kapsler à 50 000 IE) pr. 
uke. Vedlikeholdsdose på 25 000 IE pr. måned bør vurderes 
etter 1 måned. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunk-
sjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bør 

ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Se også Forsik-
tighetsregler. Barn <12 år: Bruk av styrkene 800 IE, 5600 IE, 
25 000 IE eller 50 000 IE anbefales ikke. Admini strering: Bør 
svelges hele med vann. Kapsler 25 000 IE: Tas helst med mat. 
Kapsler 50 000 IE: Tas helst med mat. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Syk-
dommer og/eller tilstander som gir hyperkalsemi eller hyperkal-
siuri. Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. Hypervitaminose D.

Forsiktighetsregler: 25 000 IE og 50 000 IE: Pasienter som be-
handles med månedlige doser bør rådes til ikke å bruke andre 
preparater inneholdende vitamin D samtidig. Alle styrker: Bør 
forskrives med forsiktighet ved sarkoidose pga. risiko for økt 
metabolisme av vitamin D til aktiv form. Disse pasientene bør 
kontrolleres mht. kalsiuminnhold i serum og urin. Ved langtids-
behandling bør kontroll av kalsiumnivå i serum og nyrefunksjon 
ved måling av serumkreatinin foretas. Overvåkning er spesielt 
viktig hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider 
eller diuretika, og pasienter med stor tendens til calculusdannel-
se. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn 
på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandling-
en seponeres. Bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-
funksjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivå bør overvåkes. Det 
må tas hensyn til risiko for kalsifikasjon av bløtvev. Kolekalsiferol 
metaboliseres ikke normalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Det må tas 
hensyn til kapslenes vitamin D-innhold ved for skrivning av andre 
legemidler inneholdende vitamin D. Tilleggsdoser med vitamin 
D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn, med hyppig kon-
troll av kalsiumnivå i serum samt utskillelse av kalsium i urin. 
Hjelpestoffer: Kapsler 800 IE, 5600 IE, 25 000 IE og 50 000 IE 
inneholder allurarød (E 129) som kan gi allergiske reaksjoner. 
Kapsler 5600 IE inneholder i tillegg paraoransje (E 110) som 
også kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interak-
sjoner, bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer ut-
skillelse av kalsium i urin, og pga. økt risiko for hyperkalsemi 
bør kalsiumnivået i serum overvåkes regelmessig ved samtidig 
bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere 
vitamin D-effekten pga. økt metabolisme. Store doser vitamin D 
kan gi hyperkalsemi og økt risiko for toksisitet av hjerteglykosi-
der og alvorlige arytmier pga. additive inotrope effekter. Pasien-
ten bør overvåkes ved EKG og måling av kalsiumnivå i serum. 
Glukokortikoider kan øke metabolisme og eliminasjon av vita-
min D. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke vita-
min D-dosen. Samtidig behandling med ionebytterresiner som 
kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje kan redusere 
gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Orlistat kan poten-

sielt svekke absorpsjonen av kolekalsiferol da det er fettløselig. 
Actinomycin og imidazol-antimykotika interfererer med vitamin 
D-aktiviteten da de hemmer omdannelse av 25-hydroksyvita-
min D til 1,25-dihydroksyvitamin D.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 400 IE, 800 IE og 
5600 IE: Vitamin D-mangel er skadelig for mor og barn. Over-
dosering må unngås da langtids hyperkalsemi kan gi fysisk og 
mental retardasjon, supravalvulær aortastenose og retinopa-
ti hos barnet. Kan brukes kun ved vitamin D-mangel, i doser 
≤2000 IE/dag eller etter legens henvisning, 11 200 IE/uke. An-
befales ikke dersom det ikke foreligger vitamin D-mangel, da 
daglig inntak ikke bør overskride 600 IE (15 μg). 25 000 IE og 50 
000 IE: Kan brukes under graviditet kun ved vitamin  D-mangel. 
Anbefales ellers ikke, da daglig inntak ikke bør overskride 600 
IE (15 μg).  Amming: Kan brukes under amming i anbefalte do-
ser ved vitamin D-mangel. Vitamin D3 går over i morsmelk som 
må tas hensyn til når det gis vitamin D-tilskudd til barnet. Fer-
tilitet: Normale endogene vitamin D-nivåer forventes ikke å ha 
noen negativ effekt.

Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/
ernæring: Hyperkalsemi og hyperkalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Hud: Pruritus, utslett og urticaria. Ukjent frekvens: 
Overfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.

Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til hypervitaminose 
D, som kan gi unormalt høye kalsiumverdier i blod og skader i 
bløtvev og nyrer. Øvre daglig vitamin D-grense er 4000 IE (100 
μg). Symptomer: Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere 
anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominals-
merter, muskelsvakhet, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, 
polyuri, skjelettsmerter, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige til-
feller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan gi koma og død. 
Vedvarende høye kalsiumnivåer kan gi irreversibel nyreskade og 
kalsifikasjon av bløtvev. Behandling: Vitamin D skal seponeres. 
Tiaziddiuretika, litium, vitamin A og hjerteglykosider skal også 
seponeres. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, iso-
lert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, 
kalsitonin og kortikosteroider, skal vurderes. Serumelektrolytter, 
nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige tilfeller bør 
EKG og sentralt venetrykk overvåkes. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger A11C C05 på www.felleskatalogen.no.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C og i 
original pakningen for å beskytte mot lys.

Pakninger og priser (pr. april 2017): 400 IE: 90 stk. (blister) kr. 123,70.   
800 IE: 90 stk. (blister) kr. 153,30. 5600 IE: 12 stk. (blister) kr. 
136,00. 25 000 IE: 3 stk. (blister) kr. 80,90. 50 000 IE: 3 stk. 
(blister) kr. 95,60. 

Sist endret: 15.02.2017

– Forebygger og 
behandler  
vitamin D-mangel

Se vår hjemmeside!
www.benferol.nu

Beregnet for behandling 
daglig, ukentlig eller månedlig
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Designed for compliance

Benferol® myke kapsler* er  
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ke kkaappssllleeerrr* eeerr 
ttyyrrkkeene 400 IE, 80
000 IIEE oogg 5500 000000 IIEE



1411

DEBAT T

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 15,  2018;  138:  1411–2

Gruppeveiledning – et udekket  
behov hos leger i spesialisering

Leger i spesialisering er pålagt  
gruppeveiledning i utdanningen.  
Vi deler her av våre erfaringer  
fra gruppebasert veiledning  
i onkologien.

Den nye spesialistforskriften for LIS 2 og 3 
som trer i kraft i mars 2019, vektlegger kli-
nisk gruppeveiledning innenfor alle spe-
sialiteter (1). Våre erfaringer fra onkologiske 
avdelinger ved Oslo universitetssykehus og 
Nordlandssykehuset Bodø tilsier at gruppe-
veiledning møter et udekket behov for  
å kunne dele kliniske erfaringer og utford-
ringer, både blant leger i spesialisering og 
ferdig utdannede spesialister (2).

God kommunikasjon med pasienter og 
pårørende er viktig for pasienttilfredshet  
og god behandlingskvalitet (3). For å mestre 
krevende lege–pasient-situasjoner (4), 
 eksempelvis formidling av dårlig prognose 
(5), trengs ikke bare ferdighetstrening  
i kommunikasjon (3), men også refleksjon 
og diskusjon om egenopplevde situasjoner.

Kasuistikker er relevante og nyttige
I mangel av organiserte fora for å ta opp mer 
hverdagsetiske dilemmaer (6), og når terske-
len til kliniske etikk-komiteer oppleves høy 
(7), kan etikk, kommunikasjon og pasient-  
og pårørendemedvirkning tematiseres  
i gruppeveiledning. Her kan problemstil-
linger drøftes fra flere perspektiver (8).

Å la gruppedeltagere foreslå temaer for 
veiledning med utgangspunkt i dagligdagse 

hendelser og problemstillinger sikrer rele-
vans og nytte, og fører over tid til tematisk 
bredde i utfordringer som klinikerne står 
overfor (9). Både at en deltager blir bedt  
om å forberede en kasuistikk eller et tema 
som presenteres i veiledningsøkten, og at 
deltagerne på forhånd avtaler et tema, kan 
fungere godt. Sistnevnte strategi gir både 
deltagere og veiledere mulighet til forbere-
delse.

Veiledning i en travel hverdag
Det krever trygghet og tillit i veilednings-
gruppen å ta opp krevende temaer med 
eksponering av egen usikkerhet (10). Til 
tross for stor variasjon i antall deltagere (fra 
2 til 15) og hyppig utskifting (grunnet rota-
sjon, vaktturnus o.l.) ser vi at deltagerne kan 
nyttiggjøre seg veiledning. Ustabilitet frem-
mer imidlertid ikke trygghet, og en gruppe 
med 6�–�8 deltagere og stabilt oppmøte rap-
porterte om større utbytte (2). Felles erfa-
ringsbakgrunn og plass i hierarkiet, som når 
gruppen består av bare leger i spesialisering, 
kan bidra til trygghet. Våre erfaringer tilsier 
likevel at det er nyttig med diskusjon mel-
lom leger i spesialisering og spesialister ved 
flere av problemstillingene. Deltagere fra 
grupper med både leger i spesialisering og 
spesialister, der veileder spesielt ivaretok 

behovene til legene i spesialisering, rappor-
terte at de var mer fornøyde enn deltagere 
fra grupper hovedsakelig bestående av leger 
i spesialisering (2).

Veiledningstid står alltid i fare for å bli 
nedprioritert til fordel for andre viktige 
oppgaver i klinikk eller forskning (11). En 
måte å løse dette problemet på, i tillegg  
til at enhetsleder selv eventuelt deltar, er  
å legge veiledningen til allerede fast avtalte 
legemøter for å vise at møtet er viktig. Erfa-
ringsvis deltar flere leger regelmessig når 
møtene er faste (2).

Forankring hos ledelsen
Gruppeveiledning kan være både mer tids- 
og kostnadseffektiv enn én-til-én-veiledning. 
Problemstillinger kan belyses på mer diffe-
rensierte og allsidige måter når det kommer 
innspill fra både gruppedeltagere og grup-
peveileder.

Den nye spesialistforskriften understreker 
at utdanningsvirksomheten skal legge til 
rette for at legen får nødvendig veiledning. 
Planleggingen bør dermed være godt foran-
kret og fremmet av ledelsen for å sikre mu-
lighet for regelmessig deltagelse, skjerming 
av tid, passende antall deltagere og klarhet  
i hvordan temaer bestemmes (1). Veileders 
kunnskap, erfaring og håndtering av veiled-
ningssituasjonen er avgjørende for gode og 
nyttige gruppeprosesser (12). Dette innebæ-
rer at det også må settes av tid til opplæring 
av gruppeveiledere, og at deres tid til veiled-
ning må skjermes.

Mottatt 4.6.2018, første revisjon innsendt 29.8.2018, 
godkjent 30.8.2018.
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Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»  
Adrenergikum + antikolinergikum    ATC-nr.: R03A L06     C

INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 μg/2,5 μg i Respimat 
inhalator: Hver levert dose inneh.: Tiotropiumbromidmono-

saltsyre, vann.  Indikasjoner: Bronkodilaterende vedlike-

Dosering: Voksne 
inkl. eldre:

Barn 
og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Admi-
nistrering: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat 
inhalator. Kontraindikasjoner: -

eller oksitropium. Forsiktighetsregler:
-

-

-

-

-

-

Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter 

Interaksjoner: For 
utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 

steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan forsterke 

-

Graviditet, amming og ferti-
litet: Graviditet:

Amming: Ukjent om tiotropium eller 

Fertilitet:
Bivirkninger:  Gastrointesti-

 

-
-

-

Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, paralytisk ileus, 

-

Bivirkninger relatert til langtidsvirkende 

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 

Behandling: -

sykehus. Kardioselektive betablokkere kan vurderes med 

Egenskaper:  Kombinasjon av 

Virkningsmeka-
nisme:

-

muskulatur i luftveiene. Absorpsjon: 

Proteinbinding: 

Hal-
veringstid:

-

Metabo-
lisme:

til inaktive metabolitter. Olodaterol metaboliseres hoved-

Utskillelse:

Oppbevaring og 
holdbarhet: Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 3 

bruk. Pakninger og priser:

1424,90. Refusjon: Kols: Refusjon ytes kun til pasienter 

Refusjonskoder:
-

Vilkår 90: Refusjon ytes kun til 

Sist endret:
Basert på SPC godkjent av SLV: 01.03.2017  
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Munntørrhet 

 
Palpitasjoner, takykardi, hypertensjon, svimmelhet, søvnløs-
het, hodepine, hoste og forstoppelse.

 
Overfølsomhet overfor tiotropium eller olodaterol. Tidligere 
overfølsomhet overfor atropin eller dets derivater,  
f. eks ipatropium eller oksitropium.

 
Spiolto Respimat skal brukes ved forsiktighet hos pasienter 
med alvorlig hjertesykdom og alvorlig nedsatt nyrefunks-
jon. Spiolto Respimat brukes kun til vedlikeholdsbehandling 
av KOLS og ikke ved akutte symptomer. Bør ikke brukes ved 

 

beta-blokkere. Selektive beta-blokkere kan vurderes, men bør 
administreres med forsiktighet.

1. SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 5.1, 21/03/16 2. Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Tiotropium Respimat Soft Mist inhaler: A guide to its use in 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the EU. Drugs Ther Perspect 2015;31(2):39-44
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* Se fullstendig oversikt i SPIOLTO RESPIMAT SPC på www.felleskatalogen.no 

Bronkodilaterende vedlikeholds- 

behandling for å lindre sym
ptom

er hos  

voksne pasienter m
ed KOLS

Kombinasjonen bør gi en 
optimal bronkodilatasjon 
i alle deler av lungene1

Uavhengig av pasientens 
inspiratoriske kraft2
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Kontakt oss, så hjelper vi deg med forslag om hvordan  
du går frem med akkurat dine data eller din idé. 

Finn mer informasjon og forfatterveiledning  
på tidsskriftet.no 
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Alle vitenskapelige artikler fagfellevurderes  
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Norsk mat er ikke vårt største klimaproblem

Å begrense norsk kjøtt- og melke- 
produksjon er ikke den beste  
veien å gå mot lavutslippssam- 
funnet.

I hvilken grad spiller norsk matproduksjon 
en viktig rolle i klimaproblemene? Bør 
norske myndigheter satse på en storstilt 
reduksjon av norsk kjøtt- og melkeproduk-
sjon for å redusere norske CO₂-utslipp?  
«I dag er matproduksjon verdens største 
miljøproblem», kunne vi lese i en kronikk  
i Aftenposten signert Camilla Stoltenberg, 
direktør ved Folkehelseinstituttet, og Gun-
hild A. Stordalen, styreformann i organisa-
sjonen Eat. De kunne fortelle at matproduk-
sjonen er vår største forurensningskilde og 
mat vårt største helseproblem, og fremhevet 
skatt og avgifter som mulige virkemidler  
for å redusere forbruket av kjøtt- og meieri-
produkter (1). Matforsyning, matkvalitet og 
mattrygghet må imidlertid også inkluderes 
i diskusjonen. Og er det nå så sikkert at 
folkehelsen og miljøet i Norge hadde blitt 
bedre om bøndene hadde spart seg bryet  
i sommer med å kjempe mot tørken for  
å sikre husdyra føde til vinteren?

Økte nasjonale klimaavgifter på land-
bruksprodukter vil bidra til nedbygging  
av husdyrholdet i Norge. Ifølge en stortings-
melding kan det medføre økt import av 
kjøtt og melkeprodukter fra land med min-
dre ren matproduksjon enn vår egen (2), 
med negative konsekvenser for miljøet og 
folkehelsen i Norge.

Norsk melk- og kjøttproduksjon har det 

laveste forbruket av antibiotika i Europa (3). 
På verdensbasis brukes rundt 80 % av all 
antibiotika i matproduksjon, mens kun 10 % 
av all antibiotika går til matproduserende 
dyr i Norge (4). Lite forurensning med anti-
biotika i næringskjeden bidrar til lav risiko 
for at nordmenn smittes med multiresis-
tente bakterier.

Landbruk står for 8 % av de norske klima- 
gassutslippene (5), lave tall ifølge FNs ernæ-
rings- og landbruksorganisasjon (6). God 
helse, effektiv produksjon og god reproduk-
sjon hos dyrene våre, er viktige bidrag til 
relativt lave utslipp av klimagasser fra nor-
ske husdyr (6). Svært alvorlige dyresykdom-
mer og zoonoser opptrer kun unntaksvis 
hos oss. Tørke kan imidlertid medføre  
import av smittefarlig fôr fra områder der 
slike sykdommer er endemiske. Årvåkne 
bønder og dyktige veterinærer vil forhåpent-
ligvis bidra til å sikre dyre- og folkehelsen 
også gjennom denne vinteren.

Norsk klima egnet til gressproduksjon
FN har estimert at verdens befolkning vil 
være 11 milliarder ved århundreskiftet, før 
folketallet avtar og stabiliseres rundt ni 
milliarder (7). Norges bidrag til å øke mat-
produksjonen er imidlertid begrenset av et 
klima som egner seg bedre til gressproduk-
sjon enn korn- og grønnsaksdyrking. I dag 
er vi i stor grad selvforsynte med melk, sjø- 
mat og kjøtt, men vi importerer 70 % av 
matkornet. Vi produserer halvparten av 
grønnsakene og en forsvinnende liten andel 
av frukten vi konsumerer (8). Ifølge Helse-
direktoratet bidrar norske råvarer med 
drøyt 40 % av kaloriene som vi setter til livs 
(selvforsynings-graden), resten er importert 
som mat eller som fôr til husdyr og opp-
drettsfisk. Direktoratet rapporterer videre at 
vi kunne dekket 90 % av energibehovet vårt 
(dekningsgraden) hvis vi hadde konsumert 
den andelen av sjømaten som er basert på 
norske ressurser. Fisk dekker kun 2 % av 
energiinntaket vårt i dag, mens to tredeler 
av kaloriene kommer fra vegetabilsk føde 
(8). Kanskje ville økt inntak av fisk, i tråd 
med Helsedirektoratets anbefalinger, ha 

vært en bedre strategi enn å øke importen 
av vegetabilsk mat?

Kultiveringen av landet var i sin tid basert 
på at husdyrene kunne berge oss gjennom 
vinteren, slik disse berger den afrikanske 
småbonden gjennom tørken i dag. Strate-
gien er aktuell mange steder på kloden selv 
om vi kan få tilsendt hva vi måtte ønske fra 
hvor som helst i verden. Øker vi den vegeta-
bilske andelen av vår diett, vil vi få økt mat-
import. Hvor eller hvem skal vi ta dette fra? 
Kina kjøper i dag opp store landarealer og 

inngår langsiktige leieavtaler i andre deler 
av verden for å sikre fremtidig matforsyning 
til egen befolkning (9). Det er vel ikke et eks- 
empel til etterfølgelse? Prisen på hvete og 
mais steg med henholdsvis 150 % og 250 % 
under matvarekrisen i 2007�–�08 (9). Nå opp-
lever store deler av Europa svikt i avlingene 
på grunn av tørke, og verdensmarkedet kan 
forvente en prisøkning på mat også i år.

Norsk landbruk må selvsagt jobbe for  
å få lavest mulige utslipp, og utslippene har 
avtatt de senere år (5). Å gi norsk melk- og 
kjøttproduksjon en hovedrolle i klimakam-
pen blir imidlertid et sidespor. Reduksjoner  
i norsk melk- og kjøttproduksjon vil ikke føre 
oss langt i retning av lavutslippssamfunnet. 
Derimot vil importen av kjøtt- og meieri- 
produkter av lavere kvalitet tilta, mens den 
nasjonale matforsyningen vil avta.

Mottatt 13.8.2018, første revisjon innsendt 23.8.2018, 
godkjent 30.8.2018.
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andelen av vår diett, vil vi få  
økt matimport»
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ANNONSE

Bexsero    «GlaxoSmithKline» 
Meningokokkvaksine. ATC-nr.: J07A H09
  INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Neisseria me ningitidis gruppe B NHBA 
fusjonsprotein1, 2, 3 50 μg, Neisseria meningitidis gruppe B NadA pro tein1, 2, 3 50 μg, Neisseria meningitidis gruppe B fHbp fusjonsprotein1, 

2, 3 50 μg, yttermembranves ikler (OMV) fra Neisseria meningitidis gruppe B stamme NZ98/254 målt som mengde av totalpro tein som 
inneholder PorA P1.4 2 25 μg, natriumklorid, histidin, sukrose, vann til injeksjonsvæsker. 
  1 Produsert i E. coli-celler med rekombinant DNA-teknologi. 
  2 Adsorbert på aluminiumhydroksid (0,5 mg Al3+. 
  3 NHBA (neisseria-heparinbindende antigen), NadA (neisseria adhesin A), 

fHbp (faktor H-bindende protein). 
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥2 måneder mot invasiv meningokokksykdom for årsaket av Neisseria meningitidis gruppe 
B. Følgene av invasiv sykdom i forskjellige aldersgrupper samt variasjonen i antigenepidemiologi for gruppe B-stammer i forskjellige 
geografiske områder bør overveies ved vaksinering. Se SPC for informasjon om beskyttelse mot bestemte gruppe B-stammer. Brukes i 
samsvar med offisielle anbefalinger. Dosering: Spedbarn 2-5 måneder: 3 doser à 0,5 ml, der 1. dose gis ved 2 måneders alder. 
Intervall mellom primærdosene skal minst være 1 måned. Påfyllingsdose gis 12-15 måneder etter primær vaksinering. Ved forsinkelse skal 
påfyllingsdosen gis senest 24 måneder etter primærvaksinering. Behov og tidspunkt for påfyllingsdoser er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt 
hos spedbarn <8 uker er ikke fastslått. Uvaksinerte spedbarn 6-11 måneder: 2 doser à 0,5 ml. Intervall mellom primær dosene skal 
minst være 2 måneder. Påfyllingsdose 2. leveår med et intervall på minst 2 måneder mellom primærserie og påfyllingsdose. Behov og 
tidspunkt for påfyllingsdoser er ikke fastslått. Uvaksinerte barn 12-23 måneder: 2 doser à 0,5 ml. Intervall mellom primærdosene 
skal minst være 2 måneder. Påfyllingsdose med et intervall på 12-23 måneder mellom primærserie og påfyl lingsdose. Behov og tidspunkt 
for påfyllingsdoser er ikke fastslått. Barn 2-10 år: 2 doser à 0,5 ml. Intervall mellom primærdosene skal minst være 2 måneder. Behovet 
for påfyllingsdose er ikke fast slått. Ungdom (≥11 år) og voksne: 2 doser à 0,5 ml. Intervall mellom primærdosene skal minst være 1 
måned. Behovet for påfyllingsdose er ikke fastslått. Voksne >50 år: Ingen data. Tilbered ning/Håndtering: Ved oppbevaring kan en 
fin off-white avleiring sees. Før bruk skal sprøyten ris tes godt for å få homogen suspensjon. Vaksinen skal inspiseres visuelt mht. partikler og 
misfarging. Vaksinen skal kasseres ved observasjon av fremmedpartikler og/eller variasjon i fysisk utseende. Administrering: Vaksinen 
gis ved dyp i.m. injeksjon, fortrinnsvis i anterolateral del av låret hos spedbarn eller i deltamuskelområdet av overarmen hos eldre personer. 
Skal ikke injiseres intravas kulært. Separate injeksjonssteder skal brukes ved administrering av flere vaksiner samtidig. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Vaksinering skal utsettes ved alvorlig, akutt febersykdom. Ved mindre infek-
sjoner, f.eks. forkjølelse, skal vaksineringen ikke utsettes. Egnet medisinsk behandling og tilsyn skal alltid være lett tilgjengelig i tilfelle 
anafylaktisk reaksjon etter administrering. Nervøse reak sjoner, inkl. besvimelse, hyperventilering eller stressrelaterte reaksjoner kan 
forekomme ved vak sinering, som psykogen respons på injeksjonen (se Bivirkninger). Det er viktig å ha prosedyrer for å unngå skade som 
følge av besvimelse. Skal ikke gis ved trombocytopeni eller annen koagula sjonsforstyrrelse som kontraindiserer i.m. injeksjon, med mindre 
potensiell fordel uten tvil overgår risikoen. Beskyttelse vil ikke nødvendigvis oppnås hos alle vaksinerte. Vaksinen forventes ikke å gi 
beskyttelse mot alle sirkulerende meningokokkgruppe B-stammer. Temperaturøkning kan fore komme etter vaksinering av spedbarn og barn 
(<2 år). Profylaktisk administrering av antipyretika samtidig med og rett etter vaksinering kan redusere insidensen og intensiteten av febrile 
reaksjoner. Antipyretika skal brukes i tråd med lokale retningslinjer hos spedbarn og barn (<2 år). Individer med svekket immunrespons, 
som enten skyldes immunsuppressiv behandling, en genetisk sykdom eller andre årsaker, kan ha redusert antistoffrespons ved aktiv 
immunisering. Immunogenisitetsdata er tilgjengelig for individer med komplementdefekter, aspleni eller manglende miltfunksjon. Ingen data 
fra bruk hos personer >50 år, og begrenset med data fra bruk hos pasienter med kroniske me disinske tilstander. Potensiell apnérisiko og 
behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer må vurderes når primær immuniseringsserie administreres til svært premature spedbarn 
(født i ≤28. svangerskapsuke), og spesielt ved tidligere respiratorisk umodenhet. Ettersom fordelen med vaksi nering er høy for denne 
gruppen, skal vaksinering ikke tilbakeholdes eller utsettes. Sprøytehetten kan inneholde naturgummilateks. Selv om risikoen for å utvikle 
allergiske reaksjoner er svært liten, skal nytte/risiko vurderes før administrering ved tidligere kjent lateksoverfølsomhet. Kanamycin brukes 
tidlig i produksjonsprosessen og fjernes senere i prosessen, og kanamycinnivået i ferdig vaksine er <0,01 μg/dose. Sikkerhet ved bruk hos 
kanamycinsensitive personer er ikke fastslått. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Bexsero kan gis samtidig med følgende vaksineantigener, enten som monovalente eller kombinerte vaksiner: Difteri, 
stivkrampe, acellulær kikhoste, Haemophilus influenzae type B, inaktivert poli omyelitt, hepatitt B, heptavalent pneumokokk konjugat, 
meslinger, kusma, røde hunder, vannkop per og meningokokk gruppe C-CRM-konjugat. Immunresponsen på koadministrerte rutinevaksi ner 
påvirkes ikke av samtidig administrering av Bexsero. Motstridende resultater er observert mht. respons på inaktivert poliovirus type 2 og 
pneumokokk konjugat serotype 6B, og lavere antistoff titere mot kikhosteantigenet pertaktin er også registrert, men dataene tyder ikke på 
klinisk signifi kant interferens. Pga. økt risiko for feber, ømhet på injeksjonsstedet, endring i spisevaner og irrita bilitet ved administrering 
sammen med ovenfor nevnte vaksiner, kan separat vaksinering vurderes, hvis mulig. Profylakse med paracetamol påvirker ikke 
immunogenisiteten for Bexsero eller rutine messige vaksiner. Virkningen av andre antipyretika er ikke studert. Samtidig administrering av 
Bexsero og andre vaksiner enn de som er nevnt ovenfor, er ikke studert. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige 
data. Mulig risiko for gravide er ukjent. Vaksinering skal uansett ikke tilbakeholdes når det foreligger klar risiko for eksponering for 
meningokokkinfeksjon. Det er ikke funnet holdepunkter for toksisitet hos mor eller foster, og ingen virkninger på graviditet, morsatferd, 
fertilitet hos hunner eller postnatal utvikling hos hunnkaniner eksponert for ca. 10 ganger tilsv. humandose basert på kroppsvekt. Amming: 
Ingen tilgjengelig in formasjon om sikkerhet hos kvinner og barn under amming. Nytte/risiko må vurderes før man be slutter å vaksinere 
under amming. Skadelige effekter er ikke observert hos vaksinerte morkaniner og deres avkom t.o.m. dag 29 med diegiving. Vaksinen er 
immunogen hos mordyr vaksinert før diegiving, og antistoffer er funnet hos avkom, men antistoffnivå i melk er ikke fastslått. Fertilitet: Ingen 
data. Fertilitetspåvirkning hos hunner i dyrestudier er ikke sett. Bivirkninger: Spedbarn og barn (opp til 10 år): Svært vanlige 
(≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast (mindre vanlig etter påfyllingsdose). Hud: Utslett (barn 12-23 måneder, mindre vanlig etter 
påfyllingsdose). Nevrologiske: Søvnighet, uvanlig gråt. Stoffskifte/ernæring: Spiseforstyrrelser. Øvrige: Feber (≥38°C), ømhet på 
injeksjonsstedet (inkl. alvorlige tilfeller definert ved gråt når in jisert lem beveges), erytem/hevelse/indurasjon på injeksjonsstedet, irritabilitet. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Utslett (barn 2-10 år). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Blekhet (sjel den etter 
påfyllingsdose). Hud: Eksem. Nevrologiske: Krampeanfall (inkl. feberkramper). Øvrige: Feber (≥40°C). Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske). Nev rologiske: Hypoton-hyporesponsiv episode. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. 
blemmer på/rundt injeksjonsstedet, nodul som kan vare i >1 måned og omfattende hevelse av vaksinert lår/overarm). Ungdom 
(fra 11 år) og voksne: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Mus kel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: 
Hodepine. Øvrige: Smerte på injeksjonsstedet (inkl. alvorlige tilfeller definert ved manglende evne til å utføre normal daglig aktivitet), 
hevelse/indurasjon/erytem på injeksjonsstedet, sykdomsfølelse. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Allergis ke reaksjoner (inkl. anafylaktiske). 
Nevrologiske: Synkope eller vasovagal respons på injeksjon. Øvrige: Feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blemmer på/rundt 
injeksjonsstedet, nodul som kan vare i >1 måned og omfattende hevelse av vaksinert lår/overam). Overdosering/Forgiftning: 
Begrenset erfaring. Behandling: Overvåkning av vitale funksjoner og ev. symptomatisk behandling. Egenskaper: Klassifisering: 
Meningokokk gruppe B vaksine (rDNA, komponent, adsorbert). Vir kningsmekanisme: Effekten er ikke evaluert i kliniske utprøvinger. 
Vaksinens effekt er utledet gjennom påvisning av fremkalte bakteriedrepende serumantistoffresponser på vaksinens antigener. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ori ginalpakningen for beskyttelse mot 
lys. Andre opplysninger: Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Pakninger og 
priser: 1 stk. (ferdigfylt sprøyte) kr 999,10. 
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C

NOR/BEX/0002/18. August 2018

Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på tlf. 22 70 20 00

Referanse: 1. Bexsero preparatomtale, avsnitt 9 (06.07.2017)

GSK, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. 
Telefon: 22 70 20 00. www.gsk.no
©2018. GSK group of companies or it’s licensor licensor. 
Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.



 
Aktiv immunisering av personer 2 måneder mot invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe 
B. Følgene av invasiv sykdom i forskjellige aldersgrupper samt variasjonen i antigenepidemiologi for gruppe B-stammer i 
forskjellige geografiske områder bør overveies ved vaksinering. Se SPC for informasjon om beskyttelse mot bestemte gruppe 
B-stammer. Brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. 

Meningokokk B-vaksine utleveres på §4 blåreseptforskriften til personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon, med alvorlig 
medfødt eller ervervet komplementdefekt og til nærkontakter av personer med meningokokk B-sykdom. 

......fra 
spedbarnsalder 
   til ungdomstid
Bexsero 

Vaksine mot meningokokk B

5 års 

 
• Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Beskyttelse vil ikke nødvendigvis oppnås hos alle vaksinerte. 

Vaksinering skal utsettes ved alvorlig, akutt febersykdom. 
• Temperaturøkning kan forekomme etter vaksinering av spedbarn og barn (<2 år). Profylaktisk administrering av antipyretika 

samtidig med og rett etter vaksinering kan redusere insidensen og intensiteten av febrile reaksjoner. 
• Hos spedbarn og barn (yngre enn 2 år) var ømhet og erytem på injeksjonsstedet, feber og irritabilitet de vanligste 

bivirkningene. Hos ungdom og voksne var smerte på injeksjonsstedet, sykdomsfølelse og hodepine de vanligste 
bivirkningene. Individer med svekket immunrespons, pga immunsuppressiv behandling, en genetisk sykdom eller andre 
årsaker, kan ha redusert immunrespons ved bruk av Bexsero 

• Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske data på bruk under graviditet. Vaksinering skal uansett ikke tilbakeholdes når det 
foreligger klar risiko for eksponering for meningokokkinfeksjon.
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Le del ses ut vik ling for le ger

Hel se tje nes ten tren ger le ger som le de re. Vi har be hov for både kli ni ke re og 
le ger med an nen er fa ring til å ta på seg le der opp ga ver.

Forsk nin gen om be tyd nin gen av me di-
sinsk le del se pre ges av me to do lo gis ke 
svak he ter, men fun ne ne in di ke rer at 
le de re med me di sinsk bak grunn har 

po si tiv inn virk ning på hel se tje nes ten (1–5). 
Le ger som le de re kan også bi dra po si tivt 
gjen nom sin me di sins ke kunn skap og ved  
å frem me en ga sje ment og del ak tig het  
i le ge grup pen (4). På den an nen side kan 
le ger som først og fremst vekt leg ger eget fag 
og ut ø ver au to ri tæ re for mer for le del se, ha 
en ne ga tiv virk ning på or ga ni sa sjo nen (4).

Le gers kom pe tan se i le del se er satt på 
dags or de nen na sjo nalt og in ter na sjo nalt,  
og en rek ke for fatt e re har pekt på at det bør 
etab le res en mer sy ste ma tisk til nær ming til 
le del ses ut vik ling for le ger (6�–�10). Me di sin-
stu den ter har po eng tert at da gens stu den ter 
er frem ti dens hel se le de re, og har ett er lyst 
økt opp merk som het om le del se i grunn ut-
dan nin gen og mu lig het for stu die løp som 
kom bi ne rer ut dan ning i hel se le del se med 
me di sin stu di et (11).

Le del se og le der opp ga ver
Le del se hand ler om at en per son el ler en 
grup pe bi drar til at men nes ker ar bei der 
mot et fel les mål (12). Le del se kan de fi ne res 
vidt, slik at be gre pet in klu de rer en or ga ni sa-
sjons sy ste mer for sty ring og ad mi nist ra-
sjon, el ler mer sne vert, slik at be gre pet pri-
mært bru kes om en kelt per so ners at ferd, 
inn fly tel se og re la sjo ner. Le del se ut ø ves og 
vir ker på uli ke nivå og kan være knytt et til 
en for mell rol le el ler opp stå og ut spil le seg  
i ufor mel le nett verk. Or ga ni sa sjo ner har ulik 
stør rel se og inn ret ning. I stør re or ga ni sa sjo-
ner vil det kun ne ek si ste re fle re for mel le 
le del ses ni vå er: Hele or ga ni sa sjo nen (nivå 1), 
de ler av or ga ni sa sjo nen (nivå 2), en av de ling 
(nivå 3), sek sjon el ler de ler av en av de ling 
(nivå 4) og even tu elt ytt er li ge re un der lig-
gen de ni vå er.

Gjen nom gå en de hand ler le del se om å ta 
stra te gisk an svar, som in ne bæ rer å vur de re 
be ho vet for, ini tie re og å gjen nom fø re nød-
ven di ge end rin ger. Le de re har vi de re et 
drifts an svar, som in ne bæ rer å ta et hel het lig 
an svar for re sul ta ter in nen fag li ge, øko no-
mis ke og ju ri dis ke ram mer. Le de re har et 
per so nal an svar, med an svar for alle fag grup-
per i virk som he ten og for ar beids mil jø et. 

Le de re har dess uten et kom mu ni ka sjons -
ansvar, som in ne bæ rer å sik re god kom mu-
ni ka sjon in ternt og eks ternt.

Le der ut vik ling og le del ses ut vik ling
Det er van lig å skille mel lom til tak og 
 ak ti vi te ter rett et mot å ut vik le kom pe tan se  
i le del se hos en kelt in di vi der (le der ut vik ling) 
ver sus grup per el ler or ga ni sa sjo ner (le del-
ses ut vik ling) (13). Når det gjel der en kelt per-
so ner, vil ni vå et man skal ut ø ve le del se på 
og or ga ni sa sjo nens inn ret ning ha be tyd-
ning for hvil ken kom pe tan se som er re le-
vant å ha el ler ut vik le. Kli ni ke re i le der rol ler 

rap por te rer om at de i li ten grad var for be-
redt på hvil ke ut ford rin ger rol len som le der 
ville gi (14). I til legg rap por te rer kli ni ke re 
som er le de re at de opp le ver at de res iden ti-
tet som fag per son sett es i spill, dels av med-
ar bei de re og kol le g er, dels for di de må for-
hol de seg til nye sy ste mer og hen syn (15). 
Ved hånd te ring av le del ses ut ford rin ger kan 
le ger opp le ve at de mis ter noe av sin fag li ge 
au to ri tet (16).

Til tak og ak ti vi te ter som har til hen sikt  
å styr ke le del ses kom pe tan se kan inn de les  
i fem ka te go ri er: Ut vik len de re la sjo ner 
 (rol le mo del ler, men to rer og nett verk), ut vik-
len de opp ga ver (pro sjekt ar beid og ut vi det 
an svar), til ba ke mel ding (bruk av sy ste ma -
tiske me to der for til ba ke mel ding på pre sta-
sjon som le der), for mel le pro gram (kurs og 
ut dan ning) og uli ke ty per egen ut vik lings -
akti vi te ter (13). Det er do ku men tert at le der- 
og le del ses ut vik ling for le ger er as so siert 
med økt opp le vel se av kom pe tan se og trygg-
het i rol len som le der. Det er imid ler tid 
be hov for mer forsk ning om hvil ke ty per 
pro gram, til tak og ak ti vi te ter som er hen-
sikts mes si ge for å ut vik le uli ke ty per kom pe-
tan se (17). I en kel te stu di er har man kun net 
do ku men te re eff ek ter av le del ses ut vik ling 

på pa si ent be hand lin gen. Fel les for dis se 
stu di e ne er at de eva lu er te kurs opp legg 
med fler fag lig pro sjekt ar beid knytt et til 
spe si fik ke pa si ent grup per (17).

Uli ke ty per kom pe tan se
Med hen syn til ut vik ling av kom pe tan se kan 
det være nytt ig å dele den ne inn i om rå de ne 
kunn skap, fer dig he ter og per son lig for tro-
lig het med å være le der (13, 17, 18). Det kan  
ta tid å ut vik le en iden ti tet som le der, og 
identifisering med le der rol len an tas å kun ne 
på vir ke mo ti va sjo nen til å søke nye le del ses-
ut ford rin ger og til eg ne seg kunn skap og 
fer dig he ter (15). Det er der for vik tig å iva re ta 
den per son li ge di men sjo nen og re flek sjo -
nene som del av ini tia ti vet for å frem me 
le der ut vik ling for le ger. Selv om hel se tje nes-
ten i øken de grad pre ges av fler fag lig het og 
team ar beid, kan det være vik tig, i hvert fall  
i en tid lig fase av et ut vik lings løp, å gjen-
nom fø re ak ti vi te ter spe si fikt for den en kel te 
pro fe sjon (19).

Lo gik ker og hy brid le del se
Det er få som tror det er mu lig å drive 
 hel se ve se net uten at le ge ne del tar ak tivt  
i le del sen av tje nes te ne. Sam ti dig må le ger 
er kjen ne at den me di sins ke el ler pro fe sjo-
nel le lo gikk ikke vil være su ve ren i alle sam-
men hen ger. Der for er det vik tig at le ger 
skaff er seg inn sikt i de and re lo gik ke ne som 
ope re rer sam men med den me di sins ke,  
slik som den øko no mis ke, or ga ni sa to ris ke, 
ju ri dis ke og de mo kra tis ke lo gikk, som stil ler 
krav til inn syn og med virk ning (20). Le del se 
vil ofte hand le om å inn gå kom pro mis ser 
hvor uli ke hen syn er veid mot hver and re. 
Det er vik tig at dia lo gen in ternt i or ga ni sa-
sjo nen  fun ge rer på tvers av ni vå er, slik at 
be slut nin ger byg ger på et så kor rekt, bredt 
og re le vant grunn lag som mu lig.

Be gre pe ne «hy brid le der» og «hy brid -
ledelse» er lan sert for å ka rak te ri se re rol len 
som le der i en kunn skaps or ga ni sa sjon (21). 
Hy brid le del se er ikke klart de fi nert, men 
be teg ner en blan dings rol le mel lom fag lig 
og ge ne rell le del se (22). Le del se i da gens 
hel se ve sen vil hand le om mer enn kun  
å lede fa get – en le der vil mått e ta et hel het-
lig an svar for alle si der av virk som he ten og 
kun ne be hers ke de uli ke sty rings sy ste me ne 
og lo gik ke ne. Dett e hel het li ge an sva ret er 
ytt er li ge re un der stre ket gjen nom for skrift 
om le del se og kva li tets for bed ring i hel se-  
og om sorgs tje nes ten, som tråd te i kraft fra 
2017. Hel se ve se net tren ger dyk ti ge kli ni ke re, 

«En leder vil måtte ta et hel- 
hetlig ansvar for alle sider 
 av virksomheten og kunne 
 beherske de ulike styrings- 
systemene og logikkene»
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men det tren ger også «hel se sy stem le ger» 
som på tar seg en le der rol le, slik at det hele 
kan hen ge sam men på en trygg og god 
måte.

Hva gjø res og kan gjø res?
Fle re ak tø rer kan bi dra til le der- og le del ses-
ut vik ling for le ger, som ut dan nings in sti tu-
sjo ner, virk som he te ne og pro fe sjons for en in-
ger. En rek ke ut dan nings in sti tu sjo ner har 
etab lert kurs og pro gram mer in nen hel se -
ledel se og hel se ad mi nist ra sjon. Hel se fo re tak 
og kom mu ner har ut vik let egne in ter ne 
le der ut vik lings pro gram, og en kel te sli ke 
gjen nom fø res i et sam ar beid med ut dan-
nings in sti tu sjo ner. Det ble i 2012 pub li sert  
et do ku ment som dan net en platt form for 

le del se og le del ses ut vik ling i nors ke hel se -
fore tak (23). Re gje rin gen har i 2017 for skrifts-
fes tet en fel les ram me plan for hel se- og 
so si al fag ut dan nin ger som spe si fi se rer uli ke 
ty per le del ses- og sy stem kom pe tan se som 
grunn ut dan nin ge ne skal dekke. Un der vis-
ning in nen le del se og sy stem kom pe tan se  
er kom met på ti me pla nen i me di sin stu di et 
(24). Et nes te skritt ville være å ut vik le egne 
stu die til bud i form av le der lin jer, som 
 kun ne gi en kel te stu den ter en for mell 
 dob belt kom pe tan se tid lig i kar rie ren (11).

I Stor bri tan nia ble det i 2011 un der Royal 
Col le ge of Physicians etab lert en spesiali-
tetsovergripende for en ing for le del se kalt 
Fac ul ty of Med i cal Lead er ship and Manage-
ment (25). For må let er å ska pe en are na for 

le der- og le del ses ut vik ling og å styr ke le gers 
kom pe tan se in nen le del se og ad mi nist ra-
sjon. Le ge for en in gen og un der for en in ger 
har tatt en rek ke ini tia tiv for å styr ke le del-
ses kom pe tan sen for le ger, in klu dert støtt e 
til ut dan nings til bud, le der sti pend, egne 
le del ses kurs for fast le ger og etab le ring av 
«Helselederskolen».

Le del se kan frem mes gjen nom en rek ke 
uli ke til tak, men det må også ar bei des sy ste-
ma tisk med å aner kjen ne at rol len som 
le der og hel se sy stem lege kre ver en til leggs-
kom pe tan se og sam ti dig ut gjør en vik tig del 
av det me di sins ke opp dra get.
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 
11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 L1-
protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 0,5 
mg, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9 år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Bruk av preparatet bør følge offentlige anbefalinger. 
Dosering: Brukes iht. offisielle retningslinjer. Det anbefales at personer 
som mottar 1. dose med preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. 
Behovet for boosterdose er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: 
Vaksinasjonsplan med 2 doser (0,5 ml ved måned 0 og måned 5-13). 
Dersom 2. dose gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det 
alltid gis en 3. dose. Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser 
(0,5 ml ved måned 0, 2 og 6). 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. 
dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene 
bør gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksina sjons plan med 3 doser 
(måned 0, 2 og 6). 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, og 
3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør gis 
innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med kvadrivalent HPV-
vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Sikkerhet og effekt for kvinner 
≥27 år er ikke studert. Effekt av Gardasil er vist hos kvinner 27-45 år. 
Basert på sammenlignbar immunogenitet forventes det at Gardasil 9 
også har effekt i denne aldersgruppen. Spesielle pasientgrupper: 
Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen tilgjengelige data. 
Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til bruk. Hele den 
anbefalte vaksine dosen må benyttes. Ristes godt før bruk. Etter 
risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet i sprøyten 
inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast vaksinen 
dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de vedlagte 
kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra pasientens 
størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen til sprøyten 
ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre legemidler. 
Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal destrueres 
iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i overarmens 
deltamuskel eller i det øvre antero laterale området på låret. Skal ikke 
injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholds stoffene. Ved symp-
tomer på over følsomhet skal det ikke gis flere doser. Overfølsomhet 
etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine. Vaksinasjon 
utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontra-
indisert ved mindre infeksjon, som en lett øvre luftveisinfeksjon eller 
lav feber. 
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person 
bør tas etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering 
og potensiell nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk 
behandling må alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. 
Synkope, iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til 
og med før, enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan 
ledsages av en rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående 
synsforstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og 
ben under restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres 
nøye i ca. 15 minutter etter administrering. Det må foreligge prose-
dyrer for å forhindre skade fra besvimelser. Det er usikkert om alle 
som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare mot syk-
dommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer må fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 

av cervix-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige cervix-, vulva-, 
vaginal- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for å 
hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av cervix. 
Regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. 
Vaksinens sikkerhet og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 
år som er smittet med humant immunsviktvirus (hiv). Personer med 
svekket immunrespons, uavhengig av årsak, kan ha redusert respons 
på vaksinen. Skal gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller 
annen koagulasjonssykdom, fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå 
blødning hos disse pasientene. Ingen sikkerhets-, immunogenitets- 
eller effektivitetsdata støtter bytte til andre HPV-vaksiner, derfor er det 
viktig at samme vaksine forskrives for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se J07B M03. Bruk av hormonelle prevensjons-
midler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis 
samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med 
enten pertussis og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med 
antistoffrespons mot noen av komponentene. Samtidig bruk med 
andre vaksiner er ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data indikerer 
ingen sikkerhets risiko. Bruk under graviditet anbefales imidlertid ikke, 
og vaksinasjon bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: Kan 
brukes til mødre som ammer. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen 
effekter på fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Nevro logiske: Hodepine. Øvrige: 
Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: 
Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, trett het. Ukjent 
frekvens: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, lymfa den-
o   pati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Overfølsomhets-
reaksjoner inkl. ana fylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, bronkospasme 
og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelett-
systemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt diss emi nert encefalo-
myelitt, Guillain-Barrés syndrom, syn kope, iblant etterfulgt av beveg el-
ser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, frysninger, uvelhet. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN 2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN 2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN 2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende anti stoff nivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksine typene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner fra 16 til 
og med 26 år, og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt 
varighet av immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos 
gutter og jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 3 
år, og avhengig av HPV-type er 93-99% seropositive. Hos kvinner 16-
26 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 3,5 år, og avhengig 
av HPV-type er 78-98% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Administreres så snart som mulig etter 
uttak fra kjøleskap. 
Pakninger og priser: INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt 
sprøyte: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler) kr. 1384,80.
Sist endret: 23.05.2017
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR GARDASIL 9

KONTRAINDIKASJONER:

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet 
etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 

Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot.  
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

HPV-vaksine, også for gutter.  

Har du vaksinert deg/sønnen din?

Fra i høst får alle gutter i sjuende klasse tilbud om HPV-vaksine i  
skolevaksinasjonsprogrammet1. Men hva med resten? Også gutter i andre  
aldersgrupper kan ha nytte av HPV-vaksine2.
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Har et «fil le ris tet sped barn»  
all tid vært fil le ris tet?

Det er grunn til be kym ring om usik ker he ten ved dia gnos ti se rin gen i fil le-
ris tings sa ker. Jeg ett er ly ser vi ten ska pe lig hold bar do ku men ta sjon i dis se 
sa ke ne.

Fy sisk mis hand ling av sped barn fore-
kom mer, også med hjer ne ska de til 
føl ge. Jeg er imid ler tid usik ker på om 
den me di sins ke do ku men ta sjo nen 

som sak kyn di ge i dag vur de rer som be vis  
på fil le ris ting, er av til strek ke lig vi ten ska pe-
lig kva li tet til at den kan bru kes som ju ri-
disk be vis for at den ne hand lin gen fak tisk 
har fun net sted og at det føl ge lig fore lig ger 
«skyld ut over en hver ri me lig tvil».

Dett e gjel der sa ker hvor det fore lig ger 
mis tan ke om fy sisk mis hand ling av sped-
barn i form av «fil le ris ting» (shaken baby 
syn drome), og hvor fore satt e blir mis tenkt 
for den ne kri mi nel le hand lin gen. No men-
kla tu ren på om rå det er un der sta dig end-
ring; også be grep som «på ført ho de ska de» 
(abu sive head trau ma) bru kes om til stan-
den.

Som pen sjo nist har jeg blitt in vol vert  
i noen sli ke retts sa ker som sak kyn dig, både  
i straff e sa ker og bar ne verns sa ker. Det fore lå 
in gen sik re ytre tegn på ska de i noen av 
sa ke ne, men sak kyn di ge had de kon klu dert 
med at fil le ris ting var år sak til sped bar nets 
til stand – selv om en le den de eks pert sier at 
ris ting ale ne ikke er til strek ke lig, det kre ves 
slag mot ho det for å få sli ke ska der (1).

Ett er å ha satt meg bedre inn i den re le-
van te litt e ra tu ren, spør jeg: Er det til strek ke-
lig be vis kraft i den kom bi na sjo nen av me di-
sins ke funn som inn går i den så kal te «tria-
den» og som av sak kyn di ge an s es som do ku-
men ta sjon på at fil le ris ting har fun net sted?

Tria den
Tria den be står av tre me di sins ke funn: sub-
du ralt he ma tom, ut bred te øyebunnsblød-
ninger og en ce fa lo pa ti. Min er fa ring, og 
også vist i litt e ra tu ren (2, 3), er at en ce fa lo -
pati ikke len ger er nød ven dig for dia gno sen 
«shaken baby». Kom bi na sjo nen av sub du ralt 
he ma tom og øyebunnsblødninger sy nes 
til strek ke lig. Dis se fun ne ne bru kes nå nær-
mest som sik ker do ku men ta sjon på at fil le-
ris ting må ha fun net sted, selv om in gen har 
sett sel ve hand lin gen.

Om tria den skal kun ne til leg ges retts lig 
be vis kraft, må de pub li ka sjo ner som hev des 
å vise en sik ker år saks sam men heng mel lom 

dis se fun ne ne og ris ting være av så god 
vi ten ska pe lig stan dard at det ikke kan rei ses 
tvil om be vis kraf ten. Jeg har hitt il ikke vært  
i stand til å finne ar tik ler av slik kva li tet.

Så godt som in gen fil le ris tings ar tik ler jeg 
har lest ba se rer seg på vit ne ob ser va sjo ner 
el ler tro ver dig til stå el se i nær tids re la sjon til 
den på stått e kri mi nel le hand lin gen. I ste det 
vi ses det ofte til multidisiplinære kon sen sus-
av gjø rel ser, som for eks em pel «eval u ated by 
the hos pi tal’s child abu se eva lua ti on team» 
(4). I til legg til å bygge av gjø rel sen på tria-
den, vi ses det til mang len de tro ver dig het 
hos den som var ale ne med sped bar net da 
det ble akutt dår lig. Der som ved kom men de 
ikke kan pre sen te re en plau si bel traume-
sykehistorie som kan for kla re fun ne ne, er 

dét iføl ge én al go rit me til strek ke lig til  
å styr ke mis tan ken (5). Iføl ge en an nen 
al go rit me gjør det fil le ris tings dia gno sen 
«høyst sann syn lig» (6). Dis se al go rit me ne 
ba se rer seg på tid li ge re litt e ra tur hvor 
grunn laget for dia gno se kri te ri e ne ikke 
sy nes å ha blitt vi ten ska pe lig ett er prøvd.  
Det er sann syn lig at dia gnos ti se ring på ba sis 
av al go rit me ne vil pre ge også frem ti di ge 
ar tik ler, som der ved leg ges til ek si ste ren de 
litt e ra tur som ytt er li ge re be vis på fil le ris ting 
– en sir kel be vis fø ring.

Pro ble met med tria den er at dis se me di-
sins ke fun ne ne også kan fin nes ved and re 
til stan der. I en off ent lig svensk ut red ning 
på pe kes det at nes ten all do ku men ta sjon 
ba se rer seg på sir kel be vis fø ring. Ett er en 
 om fatt en de litt e ra tur gjen nom gang kon klu-
de rer den med at det er be gren set kunn-
skaps grunn lag (low qual i ty ev i dence) for  
at tria den kan knytt es til trau ma tisk ris ting, 
og at det er util strek ke lig kunn skaps grunn-
lag (very low qual i ty ev i dence) for tria dens 

dia gnos tis ke sik ker het ved trau ma tisk ris-
ting (7).

Den svenske ut red nin gen, som kon klu de-
rer så dra ma tisk ved rø ren de tria dens, el ler 
dens kom po nen ters, mang len de vi ten ska pe-
lig het, be sto av fag per so ner in nen pe dia tri, 
retts me di sin, nev ro ra dio lo gi, me di sinsk 
me to de læ re og me di sinsk etikk. Tre av de 
me di sins ke fa kul te te ne i Sve ri ge var re pre-
sen tert. De res kon klu sjo ner har med få 
unn tak ført til at svenske retts me di si ne re 
ikke len ger vekt leg ger tria den ved mis tenkt 
ris ting (In ge mar Thib lin, le der i Svensk 
Rättsmedicinsk Förening, per son lig med -
delel se).

Til hen ger ne av tria dens be tyd ning som 
be vis hen vi ser til to frans ke stu di er fra 2010 
(3, 8). In gen av dis se vi ser til funn hos sped-
barn hvor ris tin gen er ob ser vert, den er bare 
til stått – men først uker el ler må ne der ett er-
på – i po li ti- el ler dom mer av hør. Til stå el ser 
frem kom met un der sli ke om sten dig he ter  
er be hef tet med at skil lig usik ker het (9).

Be nign eks tern hyd ro cep ha lus
Tria dens en kelt kom po nen ter kan også fin-
nes ved and re til stan der. Be nign eks tern 
hyd ro cep ha lus er en slik til stand, som skyl-
des et mis for hold mel lom pro duk sjon og 
eli mi na sjon av hjer ne væs ke. Ved be nign 
eks tern hyd ro cep ha lus ho per hjer ne væs ken 
seg opp mel lom hjer nen og skal lens inn si de, 
det in tra kra ni a le tryk ket øker, det ekstra-
cerebrale væs ke rom met ut vi des og ho de -
omkret sen vok ser. Brovenene, som går gjen-
nom dett e væs ke rom met fra hjer ne bar ken 
til kra ni ets inn si de, blir satt på strekk og kan 
be gyn ne å småblø og for år sa ke sub du ra le 
blod an sam lin ger. Dis se er van lig vis ikke 
akutt e, men frem står mer som kro nis ke 
blod an sam lin ger av for skjel lig al der. Fers ke 
blod pro duk ter, som ved et akutt he ma tom, 
ut gjør van lig vis en svært li ten an del av det 
to ta le væs ke vo lum ved sub du ra le blod -
ansam lin ger for år sa ket av be nign eks tern 
hyd ro cep ha lus.

Sub du ra le he ma to mer fore kom mer  
alt så som spon tan kom pli ka sjon til be nign 
eks tern hyd ro cep ha lus (10, 11). Dett e kan 
ut gjø re en dia gnos tisk fall gru ve med hen-
blikk på fil le ris tings dia gno sen (10). Føl ge lig 
kan ikke sub du ralt he ma tom være pa to gno-
mo nisk for fil le ris ting.

Epi lep si med be visst løs het og kram per 
kan være et dra ma tisk de but symp tom ved 
be nign eks tern hyd ro cep ha lus (12, 13). En 
ri me lig re ak sjon hos for eld re som opp le ver 

«Dette angår rettssikkerheten 
i saker som kan medføre 
langvarige fengselsstraffer 
eller at barn blir varig separert 
fra foreldrene»
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et plut se lig an fall med be visst løs het og 
re spi ra sjons stans, vil være å for sø ke å ris te 
liv i bar net – en hand ling som kan mis opp-
fatt es og styr ke mis tan ken ytt er li ge re.

Jeg har sam men med med ar bei de re ny lig 
pub li sert en stu die som vi ser at det år lig 
fø des om trent 25 barn med be nign eks tern 
hyd ro cep ha lus i Norge (14). De er født med 
nor mal ho de om krets, men den ne vok ser for 
raskt de før s te må ne de ne ett er fød se len. Det 
er også en utt alt gutte over vekt (86 %) blant 
dis se bar na. En til sva ren de al ders- og kjønns-
for de ling fin nes i de fles te stør re fil le ris-
tings ar tik ler, for eks em pel Adamsbaum, 

Hobbs og Vinchon, som til sam men had de 
en gutte over vekt på 70 % (3, 8, 15) og en snitt-
al der på fire må ne der. Kan den epi de mio lo-
gis ke lik he ten mel lom be nign eks tern hyd ro-
cep ha lus og fil le ris ting med hen blikk på 
al der og kjønn skyl des at be nign eks tern 
hyd ro cep ha lus med sub du ralt he ma tom 
som kom pli ka sjon blir feil dia gnos ti sert  
som fil le ris ting?

Fil le ris ting og be nign eks tern hyd ro ce-
phalus kan iføl ge litt e ra tu ren beg ge gi sub-
du ra le he ma to mer. Da skul le man vente at 
det var for skjell på det ra dio lo gis ke bil det 
hos de to. Som of test blir tids punk tet for en 

an tatt ris ting fast satt til umid del bart før 
bar net blir akutt dår lig, og den som da var 
ale ne med bar net er den som blir mis tenkt. 
Hvis he ma to met er for år sa ket av en akutt 
hand ling, skul le man vente et akutt ut se en de 
he ma tom med hvitt, koa gu lert blod (ved 
CT), og ikke et kro nisk he ma tom el ler bare 
blod til blan det væs ke, slik man ofte ser  
i sli ke sa ker. Li ke le des bur de man ved et 
akutt he ma tom vente å finne kom pre sjon  
av ven trik ler og subduralrommet samt en 
overskytning av hjer nens midt lin je til mot-
satt side der som blød nin gen er en si dig.

På den an nen side, der som den sub du ra le 

Il lust ra sjon: Es pen Fri berg

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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grup pen er jus pro fes so re ne As lak Syse og 
Ulf Strid beck ved Uni ver si te tet i Oslo, én 
nevroradiolog og én barnenevrokirurg, de 
to sis te fra land uten for Norge.

Dett e an går retts sik ker he ten i sa ker som 
kan med fø re lang va ri ge feng sels straff er 
el ler at barn blir va rig se pa rert fra for eld -
rene. Jeg ett er ly ser vi ten ska pe lig hold bar 
do ku men ta sjon for at de kri te ri er som nå 
leg ges til grunn, vir ke lig kan bru kes som 
ju ri dis ke be vis for «skyld ut over en hver 
ri me lig tvil» i fil le ris tings sa ker. I sli ke sa ker 
er dom mer ne helt av hen gig av me di sinsk 
eks per ti se. Der som de råd sak kyn di ge gir  
i rett en er ba sert på svakt vi ten ska pe lig 
grunn lag, kan det få al vor li ge kon se kven ser.

Mott att 19.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 17.8.2018,  
god kjent 27.8.2018.

KNUT WES TER
kgwe@helse-bergen.no
er spe sia list i nev ro ki rur gi, pen sjo nert over le ge  
ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus og pro fes sor 
eme ri tus ved Uni ver si te tet i Bergen.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir 
føl gen de in ter es se kon flik ter: Han har med vir ket som 
me di sinsk sak kyn dig i retts sa ker ved rø ren de fil le ris ting 
av sped barn.

blod an sam lin gen er en kom pli ka sjon til 
be nign eks tern hyd ro cep ha lus, og skyl des 
grad vis blodutsiving i et al le re de ut vi det 
ekstracerebralrom, bur de det sub du ra le 
he ma to met ha ut se en de som nett opp det:  
et kro nisk sub du ralt hemtom, kan skje med 
en kel te mind re akutt ut se en de koag ler.

Er det da en ty de lig ra dio lo gisk for skjell 
mel lom CT- og MR-bil der som pre sen te res 
som hen holds vis be nign eks tern hyd ro -
cepha lus og fil le ris ting? Til dels er det det, 
men ett er min vur de ring bare i li ten grad. 
Jeg fant 40 ar tik ler pub li sert de sis te ti åre ne 
med il lust ra sjo ner som skal vise eks emp ler 
på fil le ris ting. I dis se ar tik le ne var det til 
sam men 68 MR- el ler CT-bil der som iføl ge 
for fatt er ne vis te eks emp ler på fil le ris ting 
uten tegn til ytre vold. Et stort fler tall av 
dis se (78 %) had de ra dio lo gis ke ka rak te ri-
stika som pas ser bedre med be nign eks tern 
hyd ro cep ha lus enn med en ho de ska de 
på ført ved akutt vold (16). Bare 22 % var mest 
for en lig med et trau ma tisk be tin get akutt 
sub du ralt he ma tom. Den ne ra dio lo gis ke 
lik he ten mel lom an gi ve lig fil le ris ting og 
be nign eks tern hyd ro cep ha lus frem går  
også av il lust ra sjo ner som an gis å frem stil le 
be nign eks tern hyd ro cep ha lus (11, 16) og 
fil le ris ting (8, 17). Dis se bil de ne er for meg 
skrem men de like.

Hvor for dis se sped bar na også får ut bred te 
retinale blød nin ger, er ikke fast slått med 
sik ker het, men høyt in tra kra ni alt trykk kan 
med fø re sli ke blød nin ger – så kalt Tersons 
syn drom (18). For høy et in tra kra ni alt trykk 
for mid les via væs ke skje den rundt syns ner-
ven (4), som hos sped barn er me get kort, til 
øye bun nen, noe som gir blød nin ger. Hel ler 
ikke ut bred te retinale blød nin ger kan an s es 
som ens be ty den de med fil le ris ting (4, 10, 19, 
20).

Star tet forsk nings pro sjekt
Jeg er be kym ret over usik ker he ten ved 
 dia gnos ti se rin gen av fil le ris ting i straffe-  
og bar ne verns sa ker. Slik jeg har tol ket kli -
niske funn og bil der i de sa ker jeg har vært 
in vol vert i, blant an net med raskt øken de 
ho de om krets for ut for den an tatt e ris tin gen, 
sy nes eks tern hyd ro cep ha lus ofte å være  
en mer sann syn lig dia gno se enn at bar net 
fak tisk har vært fil le ris tet.

Vi har star tet et forsk nings pro sjekt, hvor 
hen sik ten er å gå igjen nom det me di sins ke 
grunn laget for dom mer i sli ke straff e sa ker 
ved nors ke dom sto ler. Pro sjek tet har fått alle 
nød ven di ge god kjen nin ger fra føl gen de 
in stan ser: Den na sjo na le forsk nings etis ke 
ko mi té for me di sin og hel se fag (NEM), Da ta-
til sy net og Riks ad vo ka ten. Med i forsk nings-
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Morfin som opiumstinktur (Dropizol) 
har fått forhåndsgodkjent refusjon for 
palliativ bruk med samme vilkår som det 
apotekproduserte preparatet Opiums-
dråper/tinktur SA. Dropizol vil erstatte 
apotekproduserte opiumsdråper.

Refusjonsberettiget bruk 
Alvorlig diaré i livets sluttfase, slik som 
diaré forårsaket av cytostatika, stråle- 
behandling eller nevroendokrine  
svulster, når bruk av annen antidiarroika 
ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Refusjonskoder 
ICPC/ICD -90 Palliativ behandling i livets 
sluttfase

Vilkår 
136 Refusjon ytes selv om legemiddelet 
skal brukes i mindre enn tre måneder, 
237 Behandlingen skal være instituert i 
sykehus

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Refusjon av opiumsdråper ved 
alvorlig diaré i livets sluttfase

Referanser:
1. Preparatomtale Aduvanz https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/17-
11550.pdf.  2. Preparatomtale Concerta https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomta-
ler/Spc/02-1221.pdf.  3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. I 2000 ble det utgitt en 
ny utgave av DSM-IV hvor den ledsagende teksten er oppdatert på enkelte punkter (kalt DSM-IV- TR 
for ”text revision”).

Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til 
behandling av ADHD hos voksne

Lisdeksamfetamin er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram for voksne 
med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder). 

Tidligere har metylfenidat vært eneste virkestoff med forhåndsgodkjent refusjon til  
behandling av voksne pasienter med ADHD. Lisdeksamfetamin har nå fått forhånds- 
godkjent refusjon i andre linje etter metylfenidat. 

Lisdeksamfetamin er ikke indisert til alle voksne pasienter. En avgjørelse om bruk av  
legemidlet må ta hensyn til pasientens profil, inkludert en grundig vurdering av  
symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet, potensial for misbruk, feilbruk eller  
avvikende bruk og klinisk respons på eventuell tidligere farmakoterapi for behandling av 
ADHD (1).
 
Det finnes flere legemidler som har indikasjon for voksne pasienter med ADHD, men disse 
finansieres i stor grad gjennom individuell stønad. Aduvanz fikk markedsføringstillatelse 
i 2017 og refunderes i liten grad via individuell stønad. Elvanse (lisdeksamfetamin) har 
imidlertid blitt gitt voksne pasienter på individuell stønad. 

Oversikt over andre virkestoff som har indikasjon for voksne (eller brukes hos voksne):

Preparat (virkestoff) Indikasjon for voksne pasienter Finansiering  
(hos voksne) 

Medikinet (metylfenidat, 
modifisert frisetting) 

Ja Forhåndsgodkjent  
refusjon

Ritalin (metylfenidat, 
modifisert frisetting) 

Ja Forhåndsgodkjent  
refusjon

Delmosart, Concerta 
(metylfenidat)

Nei, men dersom behandlingen 
begynte i barndomen kan det 
være nyttig å fortsette med 
behandlingen (2). 

Individuell stønad

Strattera  
(atomoksetin) 

Ja Individuell stønad

Attentin  
(deksamfetamin) 

Nei Individuell stønad

Effekten til lisdeksamfetamin ved behandling av voksne som oppfylte DSM-IV-TR- 
kriteriene  for ADHD (3) har blitt undersøkt i fire kontrollerte studier hvor det til sammen 
ble inkludert 846 pasienter (1). Studiene er av relativt kort varighet (studie 1-3, varighet 
4-10 uker). I studie 4 som undersøkte vedvarende effekt av lisdeksamfetamin, måtte  
forsøkspersonene ha dokumentert behandling i minst seks måneder. 

Bivirkninger observert ved behandling med lisdeksamfetamin gjenspeiler hovedsakelig 
bivirkninger som vanligvis er forbundet med bruk av stimulerende legemidler. Redusert 
appetitt, søvnløshet, munntørrhet og hodepine er svært vanlige bivirkninger. 
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Screen ing for tarm kreft har eff ekt, men bare for menn

Sigmoidoskopi har vist gode re sul ta ter 
hos menn 15 år ett er screen ing. Dett e 
vi ser en norsk stu die som er pub li sert  
i An nals of In ter nal Medicine.

I stu di en ble nær me re 100 000 nors ke kvin-
ner og menn i al de ren 50�–�64 år ran do mi sert 
til screen ing med sigmoidoskopi el ler in gen 
screen ing (1). Ett er 15 års opp føl ging var 
ab so lutt ri si ko for ko lo rek tal kreft hos menn 
1,72 % i screen ing grup pen og 2,50 % i kon-
troll grup pen, dvs. en ha sard ra tio på 0,66 
(95 % KI 0,57�–�0,78). For kvin ner var ab so lutt 
ri si ko hen holds vis 1,86 % og 2,05 % (ha sard ra-
tio 0,92; 0,79�–�1,07). Ha sard ra tio for død av 
ko lo rek tal kreft var 0,63 (0,47�–�0,83) og 1,01 
(0,77�–�1,33) for hen holds vis menn og kvin ner.

– Re sul ta te ne fra opp føl gin gen ett er 15 år 

er vik tig av fle re grun ner, sier Øy vind Hol me, 
le der av tarmscreeningseksjonen ved Kreft-
re gis te ret og en av ar tik ke lens tre før s te for-
fatt e re.

– For det før s te vi ser de at sigmoidoskopi 
er et godt screen ing verk tøy for menn; en 
fem mi nutt ers screen ing un der sø kel se re du-
se rer fore komst og død av tarm kreft med ca. 
35 %. Det be tyr at 15-års ri si ko for tykk tarms-
kreft blir re du sert fra 2,5 % til 1,7 %, mens 
ri si ko for død av tykk tarms kreft fal ler fra 
0,8 % til 0,5 %. For det and re vi ser re sul ta te ne 
at screen ing for tarm kreft ikke nød ven dig vis 
er like eff ek tiv for beg ge kjønn. For kvin ner 
fant vi in gen re duk sjon i fore komst el ler død 
av tarm kreft ett er screen ing med sigmoido-
skopi. Det er uvisst om and re me to der for 
tykktarmscreening, slik som ko lo sko pi og 
im mu no lo gisk test for blod i av fø rin gen, har 
ulik eff ekt for kvin ner og menn. 

– Våre funn vi ser med all ty de lig het at et 
screen ing til bud ikke må inn fø res i be folk-
nin gen før det er til strek ke lig vur dert i 
ran do mi ser te stu di er, sier Hol me.

De tre før s te for fatt er ne ar bei der ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus og Senter for kli nisk 
eff ekt forsk ning ved Uni ver si te tet i Oslo. 
Den ne grup pen ble star tet i 2012 av Michael 
Brett hau er og Mett e Kal ager. Grup pens 
vik tig ste ar beids om rå de er å vur de re eff ekt 
av dia gnos tis ke og te ra peu tis ke in ter ven sjo-
ner på uli ke kli nis ke pro blem stil lin ger. De 
gjen nom fø rer ran do mi ser te stu di er med 
over 300 000 in klu der te per so ner og ob ser-
va sjo nel le stu di er med bruk av pa si ent in for-
ma sjon fra jour na ler og kob lin ger til re gist-
re. Gruppen an ven der og ut vik ler nye sta tis-
tis ke me to der i sam ar beid med fors ke re i 
ut lan det, spe si elt USA, for tel ler Hol me.

Grup pens utt al te mål er å bry te bar rie rer 
og sett e spørsmåltegn ved etab ler te sann-
he ter.

– Vi øns ker å gjø re de stu di e ne and re ikke 
gjør, ikke for di de ikke er vik ti ge, men for di 
de er van ske li ge, sier Hol me. Gruppen ar bei-
der ak tivt med å bygge opp en kri tisk mas se 
av stu di er og er opp tatt av team ar beid og 
in ter na sjo nal sam ar beid. I 2017 had de grup-
pen had de hele fem ori gi nal ar tik ler i tids-
skrif te ne New Eng land Journal of Medicine, The 
Lan cet, The BMJ og An nals of In ter nal Medicine, 
ofte om talt å være blant «de fem sto re».

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Hol me Ø, Lø berg M, Kal ager M et al. Long-term 

eff ec tive ness of sigmoidoscopy screen ing on colo-
rectal can cer in ci dence and mor tal i ty in wom en 
and men: a ran dom ized tri al. Ann In tern Med 2018; 
168: 775�–�82. 

De tre før s te for fatt er ne av ar tik ke len: Mett e Kal ager (t.v.), Øy vind Holme og Mag nus Lø berg. Foto: Ani ta Aal by
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I stu di er med mus og aper ga tre ning  
og edonerpin bedre re ge ne ra sjon av 
ska det nett verk rundt nek ro tis ke om - 
rå der i hjer nen enn tre ning ale ne.

Det fin nes i dag in gen eff ek ti ve me di ka-
men ter rett et di rek te mot dett e ner ve nett-
ver ket. Men nett ver ket er plas tisk og kan 
re or ga ni se res slik at tapt funk sjon bedres. 
Nye stu di er ty der på at an ti ok si dant me di-
ka men tet edonerpin (edonerpic maleate) 
kan bedre ska de de mo to ris ke funk sjo ner 
hos mus og ape (1).

Hos mus ble hjer nen lo kalt frost ska det, 
hos ape ble ska den laget ved å in ji se re en 
kollagenaseoppløsning som for år sa ket 
hjer ne blød ning. Det ble så ut ført elek tro fy-
sio lo gis ke, im mu no lo gis ke og massespek-
troskopiske un der sø kel ser på tyn ne snitt av 
hjer nen (el ler eks trak ter fra sli ke) både hos 
villtype og ge ne tisk ma ni pu ler te mus. Mu se-
ne fikk sam men med opp tre nin gen 2 dag -
lige per ora le do ser edonerpin i 5�–�8 uker. 
Ape ne ble til sva ren de be hand let og tes tet 
over en 3�–�9 må ne ders pe ri ode med MR-un-
der sø kel ser og til slutt his to lo gis ke un der sø-
kel ser av hjer ne snitt. Mo to rik ken hos både 
mus og aper fikk skår ut ifra ev nen til å få 
tak i en van ske lig plas sert mat bit. Edonerpin 
bed ret re sti tu sjo nen ved at det økte inn set-
tin gen av AMPA-re sep to rer i post sy nap tis ke 
mem bra ner.

– Det vik tig ste ved dis se stu di e ne er at 
edonerpin ga en for bed ret mo to risk re ha bi-
li te ring i to mo del ler for hjer ne ska de, mest 
sann syn lig knytt et til for de lin gen av og 
funk sjo nen i AMPA-re sep to rer, sier Leif Gjer-
stad, som er pro fes sor eme ri tus ved Institutt 
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo. 
Dett e kan ha be tyd ning ved opp tre ning av 
funk sjo ner ett er hjer ne slag og an ta ge lig 
også ved Alzheimers syk dom, sier han. Ett er-
som fase 1-stu di er av edonerpin al le re de er 
gjort og en fase 2-stu die er i gang blant 

pa si en ter med Alzheimers syk dom, kan 
kli nis ke stu di er av slag pa si en ter tro lig star te 
re la tivt snart, me ner Gjer stad.

– Ved hjer ne slag skil les det mel lom be-
hand ling i den akutt e fa sen og re ha bi li te ring 
av øde lag te el ler svek ke de funk sjo ner.  
I re ha bi li te rin gen er det nytt ig med vil je styr-
te øv el ser, som tid li ge re er vist å gi en øk ning 
i AMPA-re sep to rer i hjer nen. Et me di ka ment 
som kan bi dra til dett e, vil være vik tig. Der-
imot vil en økt ak ti vi tet av AMPA-re sep to rer  
i den akutt e fa sen kun ne gi en uhel dig økt 
ek si to tok si si tet. Stu di e ne in di ke rer at man 
kan skje kan få et me di ka ment som sti mu le-

rer AMPA-re sep to rer der dis se er av be tyd-
ning for syk doms pro ses sen, sier Gjer stad.

HAAKON B. BE NE STAD UNI VER SI TE TET I 
OSLO

LIT TE RA TUR
1 Abe H, Jitsuki S, Nakajima W et al. CRMP2-bin ding 

compound, edonerpic maleate, accelerates mo tor 
func tion re cov ery from brain dam age. Scien ce 
2018; 360: 50�–�7. 

Nytt me di ka ment mot hjer ne slag?

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix
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Mer enn én av fire kvin ner le ver fem år 
ett er å ha fått lun ge kreft dia gno se  
– en kraf tig for bed ring fra tid li ge re.

Lun ge kreft er den fjer de hyp pig ste kreft for-
men i Norge og den hyp pig ste år sa ken til 
kreft død for beg ge kjønn. Hvert år dør fle re 
enn 2 000 nord menn på grunn av lun ge-
kreft. Kan sto re end rin ger i dia gnos tikk og 
be hand ling ha end ret pro gno sen?

I en stu die som ny lig er pub li sert i tids-
skrif tet Lung Can cer, bruk te en norsk fors ker-
grup pe kreftregisterdata for å stu de re end-
rin ger i in si dens og over le vel se fra 2000 til 
2016 (1).

I den ne pe ri oden fikk 44 825 per so ner 
dia gno sen lun ge kreft i Norge. In si den sen 
økte med 49 %, mens pre va len sen økte med 
136 %. I 2016 var 50 % av til fel le ne ade no kar si-
no mer, mens grup pen «ikke-små cel let lun-
ge kreft, ikke nær me re spe si fi sert» gikk ned 
fra 24 % til 13 %. An de len med me ta sta ser på 
dia gno se tids punk tet var re la tivt sta bil. 
Vik ti ge re var at me di an over le vel se for lun-
ge kreft mer enn dob let seg – fra 6,5 må ne der 
til 14,3 må ne der for kvin ner og fra 5,4 må ne-
der til 11,4 må ne der for menn. Re la tiv fem-
års over le vel se økte fra 16 % til 26 % og fra 9 % 
til 22 % for hen holds vis kvin ner og menn. 
Spe si elt had de grup pen med ikke-ope ra bel 
lo ka li sert syk dom en mar kert for bed ring i 
fem års over le vel se.

– Både PET-CT og ultralydveiledet bron ko-
sko pi ble inn ført rundt 2000, for tel ler Odd 
Ter je Brus tu gun, som er over le ge ved On ko-
lo gisk sek sjon, Dram men sy ke hus, og stu di-
ens før s te for fatt er.

– Sam ti dig ble nye mål rett e de le ge mid ler 
og nye strå le be hand lings tek nik ker som 
stereotaksi tatt i bruk. Den vik tig ste år sa ken 
til den økte over le vel sen ved lo ka li sert syk-
dom er tro lig inn fø ring av ste reo tak tisk 
strå le be hand ling, og im mun te ra pi vil for hå-
pent lig kun ne for bed re over le vel sen ytt er li-
ge re i frem ti den, sier Brus tu gun.

Stu di en er et sam ar beid mel lom fors ke re 
fra Kreft re gis te ret og sty ret i Norsk lun ge-
kreft grup pe – en sam men slut ning av lung-
kreftinteresserte le ger fra uli ke spe sia li te ter 
og fra hele lan det.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Brus tu gun OT, Grøn berg BH, Fjell bir ke land L et 

al. Sub stan tial na tion-wide im prove ment in lung 
can cer re la ti ve sur viv al in Norway from 2000 to 
2016. Lung Can cer 2018; 122: 138�–�45. 

Bedre pro gno se for 
lun ge kreft pa si en ter

Muse stu di er vi ser at tuftceller i tarm-
slim hin nen er må let for no ro vi rus.

No ro vi rus in fek sjon er et glo balt hel se pro-
blem og for år sa ker mer enn 200 000 døds-
fall i året. In vitro-stu di er ty der på at en 
re sep tor på cel le over fla ten, CD300If-re sep to-
ren, er nød ven dig og til strek ke lig for no ro vi-
rus in fek sjon. I en ny stu die ble den ne kunn-
ska pen brukt til å iden ti fi se re hvor dan no ro-
vi rus in fi se rer in vivo (1).

Mus uten CD300If-re sep tor var re si sten te 
mot in fek sjon. Tarm fra uinfiserte dyr ble 
un der søkt med fluorescensmikroskopi der 
CD300If-re sep to rer ble på vist i en viss an del 
av epi tel cel le ne. Dis se cel le nes dis tink te 
mor fo lo gi ga mis tan ke om at det var så kal te 
tuftceller, dvs. kjemosensoriske cel ler i tarm-
slim hin nen. Dett e ble be kref tet ved bruk av 
spe si fik ke cel le mar kø rer. I mus med CD300If-
re sep tor fant man en klar sam lo ka li se ring av 
dis se cel le ne og re sep to ren.

– Den ne stu di en vi ser hvil ke cel ler i tar-
men som no ro vi rus rep li ke rer i, sier Mett e 
Myr mel, som er før s te ama nu en sis ved Nor-
ges mil jø- og bio vi ten ska pe li ge uni ver si tet. 
Dett e er in ter es sant både med tan ke på pa to-
ge ne se og på mu lig he ten til å dyr ke vi rus. 
Per i dag kla rer man kun å kul ti ve re men-

nes kets no ro vi rus i organoider fra men nes-
kets tarm, noe som er tung vint. Kul ti ve ring 
er vik tig både for å for stå vi ru sets egen ska-
per og over le vel ses ev ne uten for ver ten. 
Stu di en vi ser dess uten at in ter leu kin (IL)-4 
vir ker di rek te på tuftceller og øker vi rus pro-
duk sjo nen. Dett e kan kan skje ut nytt es til 
etab le ring av cel le lin jer for sta bil vi rus pro-
duk sjon, sier Myr mel.

– Tuftceller pro du se rer IL-25 som star ter en 
type 2-im mun re ak sjon, med pro duk sjon av 
IL-4, ett er in fek sjon med en kel te pa ra sitt er. 
Dett e kan tyde på et sam spill der en pa ra sitt-
in fek sjon bi drar til en rep li ka sjon av no ro  vi-
rus. Kan skje gjel der dett e også and re tarm vi-
rus. Og mot satt: Hvil ken eff ekt har no ro vi-
rus in fek sjon på cel le nes pro duk sjon av IL-25 
og der med type 2-im mun re spon sen mot 
pa ra sitt er? Myr mel un der stre ker at fun ne ne 
er gjort på mus, og at det er usik kert om 
stu di en er over før bar til men nes ker.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Wi len CB, Lee S, Hsieh LL et al. Tro pism for tuft cells 

determines im mu ne pro mo ti on of no ro vi rus 
pathogenesis. Scien ce 2018; 360: 204�–�8. 

Slik in va de rer no ro vi rus tar men

Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix
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Bruk av lede son de kan gjø re in tu ba sjon 
av pa si en ter enk le re, iføl ge en ame-
ri kansk stu die, men fun ne ne er ikke 
di rek te over før ba re til nors ke for hold.

In tu ba sjon ut fø res ru ti ne mes sig hos pa si en-
ter med tru et luft vei, en ten pga. nar ko se, 
syk dom el ler ska de. Det er uklart om bruk 
av lede son de (på eng elsk: bougie) kan gjø re 
det lett e re å plas se re en endotrakealtube 
rik tig.

I en stu die ved et sy ke hus i USA ble 757 
voks ne pa si en ter in tu bert i et akutt mott ak 
en ten pga. pus te stans, puste van s ker el ler for 
å sik re fri luft vei (1). Pa si en te ne ble ran do mi-
sert til bruk av lede son de (n = 381) el ler 
man dreng (n = 376). Om trent halv par ten av 
pa si en te ne i beg ge grup per ble in tu bert 
un der vei led ning av videolaryngoskop.

Bruk av lede son de ga en sig ni fi kant høy-
ere suk sess rate ved førs te gangs in tu ba sjons-
for søk sam men lig net med bruk av man-
dreng (hen holds vis 98 % og 87 %; 95 % KI for 
diff e ran se 7�–�14). Det sam me gjaldt for pa si-
en ter med an tatt van ske lig intuberbar luft-
vei (hen holds vis 96 % og 82 %; 95 % KI 8�–�20).

– Den ne stu di en er ikke uten vi de re over-
før bar til nors ke for hold, sier Lars Ma ri us 
Yt re bø, over le ge og pro fes sor ved Ane ste si av-
de lin gen, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge. 
Stu di en er ut ført ved ett en kelt akutt mott ak, 
in tu ba sjo ne ne var i 98 % av til fel le ne ut ført 
av le ger i spe sia li se ring i akuttmottaksmedi-
sin, og le ge ne kun ne selv vel ge om de ville 
bru ke videolaryngoskop el ler ut fø re in tu ba-
sjo nen ved hjelp av di rek te la ryn go sko pi. 

– I Norge har vi tra di sjo nelt in tu bert pa si-
en te ne ved hjelp av di rek te la ryn go sko pi og 
endotrakealtube med man dreng.

Lede son de må gjer ne bru kes som før s te-
valg ved in tu ba sjon av pa si en ter med van-
ske lig luft vei, men for ut set nin gen for å 
opp nå til sva ren de suk sess som i den ne 
stu di en fra USA, er at man har til gang på 
videolaryngoskop. Slik er det ikke ved man-
ge nors ke sy ke hus i dag, sier Yt re bø.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Driver BE, Prekker ME, Klein LR et al. Eff ect of use 

of a bougie vs endotracheal tube and sty let on 
first-att empt intubation suc cess among pa ti ents 
with diffi  cult airways undergoing emer gen cy 
intubation: a ran dom ized clin i cal tri al. JAMA 2018; 
319: 2179�–�89. 

Bruk av lede son de 
kan for enk le  
in tu ba sjon

Kan av fø ring er statt e an ti bio ti ka?

En norsk pi lot stu die ty der på at mikro-
biota fra av fø ring kan ha like god 
eff ekt som an ti bio ti ka mot C. diffi  ci le-
in fek sjon.

Clostridium diffi  ci le-in fek sjon er en al vor lig 
tarm syk dom som ut lø ses av an ti bio ti ka -
behand ling mot and re in fek sjo ner. Stan-
dard be hand ling er bruk av and re an ti bio -
tika, noe som opp rett hol der den opp stått e 
dysbiosen. For noen år si den ble det vist at 
så kalt fe kal mikrobiotatransplantasjon kan 
ha god eff ekt ved re si di ve ren de syk dom (1).

I en åpen in ter ven sjons stu die som ny lig er 
pub li sert i The New Eng land Journal of Medi-
cine (2), ble 20 pa si en ter med førs te gangs in-
fek sjon med C. diffi  ci le ved seks nors ke sy ke-
hus ran do mi sert til en gangs be hand ling 
med et mikrobiotaprodukt fra av fø ring, gitt 
som klys ter, el ler stan dard an ti bio ti ka be-
hand ling med me tro ni da zol. Pri mær en de-

punk tet var kli nisk hel bre del se uten til ba ke-
fall in nen 70 da ger. Syv av ni pa si en ter i 
mikrobiotagruppen ble fris ke, mot fem av 
elleve i an ti bio ti ka grup pen.

– Den ne pi lot stu di en in di ke rer at mikro-
biota kan er statt e an ti bio ti ka som før s te lin-
je be hand ling ved C. difficile-in fek sjo ner, sier 
Fre de rik Emil Juul, som er lege og sti pen diat 
ved Grup pe for kli nisk eff ekt forsk ning ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus og Uni ver si te tet i 
Oslo.

Forsk nings grup pen plan leg ger nå en 
stør re stu die for å bekreftene fun ne ne. 
Pa si ent re krutt e rin gen star ter høs ten 2018. 
Mikrobiotaproduktet i stu di en kom mer fra 
en frisk gi vers av fø rings do na sjon i 1995, 
hvor fra mik ro be ne se ne re er blitt kul ti vert 
in vitro.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET
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Ref. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (04.07.2018) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (07.06.2018). 3. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (07.06.2018).  
4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (07.06.2018). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (07.06.2018). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (07.06.2018).
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Xultophy «Novo Nordisk»

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                                                     ATC-nr.: A10A E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for 
resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. 
daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. 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. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig 
dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal 
seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende 
GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling 
med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. 
Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til 
sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen 
justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales 
ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se 
pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 
1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. 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. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. 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. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. 
injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk 
aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, 
hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende forvarsler på 
hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. Ved seponering 
skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering av 
hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: 
Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres 
for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll 
kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake 
dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt 
er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling 
ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk 
tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. 
Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på 
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn 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. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av 
basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer 
påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller 
redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende 
kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke 
absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med 
lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin 
degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin 
degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har 
vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. 
Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige 
effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: 
Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. 
Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. 
nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild 
hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller 
glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for 
inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer 
glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som 
humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter 
s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende 
effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-
1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med 
blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å 
forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 
2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. 
Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap 
(2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A E56_1Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
  
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 28.06.2018
Basert på SPC godkjent av SLV: 07.06.2018
Pris per september 2018

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Type 2-diabetesForhåndsgodkjent refusjon1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, 
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til 
injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:

225 Refusjon ytes kun til pasienter 
som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost4

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

i kombinasjon med metformin
Anbefalt startdose skal ikke overskrides  
og det anbefales streng glukosekontroll  
i overgangsperioden og i de påfølgende  
ukene.

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® er et kombinasjonspreparat og består av insulin degludec og liraglutid, som har 
komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll

• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid 
(LEADER) respektivt

• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 
til eller utenom måltid

• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 
være minst 8 timer mellom hver injeksjon

• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 
brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt

• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder
Voksne, inkludert eldre (≥65 år)  
Hos eldre (≥65 år): Måling av glukose må in-
tensiveres, og dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt.  
Ved nedsatt nyrefunksjon: Måling av glukose 
må intensiveres, og dosen justeres individuelt

Terminal nyresykdom

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon

Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glu-
kose må intensiveres, og dosen justeres 
individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.
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Me la to nin be hand ling av hy pok sisk-is ke misk hjer ne ska de  
hos ny fød te rott er

HES TER RIJKJE BER GER
hester.rijkje.berger@stolav.no
Foto: pri vat

DIS PU TAS
Hes ter Rijkje Ber ger dis pu ter te for ph.d.-gra den  
ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet 
2.3.2018. Titt e len på av hand lin gen er Me la to nin Treat-
ment Af ter Neo na tal Hypoxic-Ischemic Brain In ju ry:  
A Mul ti mo dal MR Study.

Me la to nin be hand ling gir guns ti ge  
 meta bo litt end rin ger i hjer nen til 
 nyfød te rott er ett er hy pok sisk-is ke misk 
hjer ne ska de.

Pe ri na tal hy pok si-is ke mi kan føre til hjer ne-
ska de hos ny fød te barn. Eff ek ten av te ra peu-
tisk hy po ter mi, den enes te etab ler te nevro-
protektive be hand lin gen per i dag, er 
 be gren set. Det er be hov for å ut vik le and re 
be hand lings for mer. Me la to nin er en av de 
mest lo ven de nye be hand lings me to de ne  
på grunn av sine an ti ok si da ti ve og an ti -
inflam ma to ris ke eff ek ter.

I min dok tor grad bruk te vi MR-spek tro-
sko pi og MR-av bild ning for å un der sø ke 
hvil ke eff ek ter me la to nin har på hjer nens 
me ta bo lis me i akutt fa sen samt på de lang-
sik ti ge eff ek te ne på hjer nens ut vik ling hos 
ny fød te rott er med hy pok sisk-is ke misk 
hjer ne ska de.

Vi fant at hy pok sisk-is ke misk hjer ne ska de 
før te til ned satt mi to kond ri ell funk sjon  
i nev ro ner og at me la to nin be hand ling ikke 
had de noen umid del bar eff ekt. Da gen ett er 
had de imid ler tid et fler tall av de me la to nin-
be hand le de dy re ne en guns ti ge re me ta-
bolsk pro fil, med la ve re kon sen tra sjon av 
li pi der og høy ere kon sen tra sjon av glu ta-
min, sam men lig net med kon troll dyr.  
En tredjedel av de me la to nin be hand le de 
 dy re ne fikk en mild, iste den for en al vor lig, 
 hjer ne ska de.

Dis se re sul ta te ne er et bi drag til vi de re 
ut vik ling av me la to nin som mu lig be hand-
ling for hy pok sisk-is ke misk hjer ne ska de  
hos ny fød te. Be hand lings re gi met som ble 
brukt i dis se stu di e ne, ser ut til å ha gitt en 
mid ler ti dig be skytt en de eff ekt ett er én dag. 
Vi de re stu di er av hvor dan me la to nin opp -
fører seg i krop pen hos ny fød te er nød ven-
dig for å op ti ma li se re be hand lings pro to -
kollen.

Pneu mo ni ett er inn fø ring av pneu mo kokk vak si ne

ARE STU WITZ BERG
are.stuwitz.berg@fhi.no
Foto: Øy stein Horgmo

DIS PU TAS
Are Stu witz Berg dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si tet i Oslo 25.1.2018. Titt e len på av hand lin gen 
er Com mu ni ty Ac quired Pneu mo nia in a Pediatric Pop u la-
tion in the Post Pneumococcal Vac ci na tion Era.

Pneu mo ni hos barn er stort sett for år sa-
ket av vi rus.

Før pneu mo kokk vak si nen ble inn ført  
i bar ne vak si na sjons pro gram met i 2006,  
var pneu mo kok ker den vanligste påviste 
år sa ken til pneu mo ni hos barn og unge.  
I mitt dok tor grads pro sjekt un der søk te vi 
etio lo gisk år sak til pneu mo ni hos barn og 
unge med høy pneumokokkvaksinedek-
ning. Stu di en gikk over to år og in klu der te 
394 barn og unge un der 18 år med kli nisk 
mis tan ke om pneu mo ni.

Pneu mo ni ble på vist ra dio lo gisk hos to talt 
265 av del ta ker ne. Av dis se had de 65 % vi ral 
pneu mo ni, 7,5 % mykoplasmapneumoni og 
12 % pneumokokkpneumoni. Hos 15 % ble 
in gen etio lo gisk år sak fun net. De fles te av 
del ta ker ne var barn un der 5 år og hos dis se 

var re spi ra to risk syncytialvirus (RS-vi rus) 
klart van lig ste år sak. Hos barn og unge  
i al der mel lom 6 og 18 år var my ko plas ma 
van lig ste år sak, mens an de len pneumokokk-
pneumoni var lik i beg ge grup per, uav hen-
gig av al der. Kom bi na sjo nen av C-re ak tivt 
pro tein over 80 mg/L og høye ver di er av 
hvi te blod cel ler had de spe si fi si tet på rundt 
85 % for bak te ri ell pneu mo ni, men var lite 
eg net til å skille bak te ri ell fra vi ral etio lo gi. 
Hel ler ikke kli nis ke funn vis te seg å være 
sær lig eg net til å skille vi ral og bak te ri ell 
etio lo gi.

Vi rus er den van lig ste år sa ken til pneu -
moni hos barn med høy pneumokokkvak-
sinedekning. An ti bio ti ka sy nes sjel den in di-
sert før sko le al der. Den dia gnos tis ke nytt en 
av høye ver di er av C-re ak tivt pro tein og hvi te 
blod cel ler er be gren set.
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Over gan gen fra di gi tok sin  
til di gok sin i åre ne 2011–13

BAK GRUNN
Til ba ke trek kin gen av di gi tok sin og over gan gen til 
di gok sin rundt 2012 kan ha ført til økt hel se ri si ko for 
digitalisbehandlede pa si en ter. Må let med den ne stu di en 
var å føl ge pa si en ter på in di vid ni vå gjen nom bytt e pro-
ses sen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Se rum kon sen tra sjo ner av di gi tok sin og di gok sin, målt 
ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi ved St. Olavs 
hos  pi tal i pe ri oden 1.1.2011�–�31.12.2013, ble gjen nom gått. 
Pa si en ter som had de skif tet fra di gi tok sin til di gok sin  
og fått se rum kon sen tra sjo ner av beg ge le ge mid ler målt 
i dett e tids rom met, ble in klu dert.

RE SUL TA TER
To talt ble 304 pa si en ter, 1 686 prø ver og 1 858 serumkon-
sentrasjonsanalyser in klu dert i stu di en. Det ble målt 
te ra peu tis ke se rum kon sen tra sjo ner hos 171 pa si en ter 
(56,3 %) før bytt et og 176 (57,9 %) ett er bytt et. 108 pa si en ter 
(35,5 %) had de te ra peu tis ke kon sen tra sjo ner både før og 
ett er bytt et. For 58,9 % av pa si en te ne med før te bytt et en 
re duk sjon i se rum kon sen tra sjon av dig i tal is, be reg net 
som digoksinekvivalenter. An de len pa si en ter med an tatt 
supraterapeutiske kon sen tra sjo ner gikk ned fra 43,1 %  
til 33,9 %, men sam ti dig gikk an de len pa si en ter med 
tok sis ke se rum kon sen tra sjo ner opp fra 0,3 % til 3,0 %.

FOR TOLK NING
Til tross for at bytt et for man ge før te til en re duk sjon  
i dose og se rum kon sen tra sjon, kan et be ty de lig an tall 
pa si en ter ha blitt ut satt for fare som føl ge av over gan gen.

KNUT LIEN
Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi
St. Olavs hos pi tal

OLAV SPIG SET
Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi
St. Olavs hos pi tal

Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

AN DRE AS AUST GU LEN WES TIN
Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi
St. Olavs hos pi tal

LARS SLØR DAL
lars.slordal@ntnu.no
Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi
St. Olavs hos pi tal
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HO VED BUD SKAP
Ett er av re gi stre rin gen av di gi tok sin  
i de sem ber 2011 bytt et bru ker ne til 
di gok sin

Vi fulg te 304 pa si en ter som ble 
mo ni to rert med serumkonsentra-
sjonsmålinger un der bytt et

Kun 108 pa si en ter (35,5 %) had de 
te ra peu tis ke digitaliskonsentrasjo-
ner i se rum både før og ett er bytt et

An de len pa si en ter med tok sisk 
for høy e de digitalisnivåer i se rum 
økte fra 0,3 % før bytt et til 3,0 % ett er 
bytt et

Digitalisglykosider har vært i bruk 
i over 200 år og be nytt es fort satt 
ved be hand ling av at rie flim mer 
og hjer te svikt (1). Hvor vidt nyt-
ten av dis se le ge mid le ne vei er 
opp for de po ten si el le fa re ne ved 

å bru ke dem, er om dis ku tert. En pla ce bo kon-
trol lert stu die, gjen nom ført av The Dig i tal is 
In ves ti ga tion Group, kon klu der te med at digi-
talisterapi kan bi dra til å re du se re symp tom-
tryk ket ved hjer te svikt, men uten å på vir ke 
dø de lig he ten (2).

Stu di er har vist at se rum kon sen tra sjo ner av 
di gok sin over 1,2 nmol/l, som til sva rer øvre 
gren se i da gens re fe ran se om rå de, er as so siert 
med økt dø de lig het (3). Bi virk nin ger ved over-
do se ring av digitalisglykosider er i ho ved sak 
uspe si fik ke og in klu de rer as te ni, syns for styr-
rel ser, mus kel svak het, kval me og ano rek si. I 
til legg kan mid le ne for år sa ke kar di a le bi virk-
nin ger, som for eks em pel dø de li ge ryt me- 
 el ler led nings for styr rel ser (4).

I de sem ber 2011 ble digitalisglykosidet di gi-
tok sin av re gist rert i Norge. Pa si en ter som ble 
be hand let med di gi tok sin ble an be falt å bytt e 
til det gjen væ ren de kom mer si elt til gjen ge li ge 
digitalisglykosidet di gok sin. Sta tens le ge mid-
del verk ut ar bei det en vei le der som be skrev 
hvor dan over gan gen skul le gjen nom fø res (5). 
Rå de ne fra Le ge mid del ver ket er opp sum mert 
i ram me 1.

I to stu di er har man tid li ge re dis ku tert  ulike 
as pek ter ved over gan gen fra di gi tok sin til 
 di gok sin i Norge (6, 7), men in gen har fulgt 
en kelt pa si en ter. Må let med vår stu die var å 
føl ge pa si en ter på in di vid ni vå for å un der sø ke 
hvor dan digitaliskonsentrasjonene va ri er te 
gjen nom bytt e pro ses sen og for sø ke å re la te re 
ni vå ene til po ten si ell hel se ri si ko.

Ma te ria le og me to de

Ma te ria let som lig ger til grunn for stu di en er 
sam let inn fra da ta ba sen der re sul ta te ne fra 
ru ti ne ana ly ser av prø ver for di gi tok sin og 
 di gok sin sendt til Av de ling for kli nisk far ma-
ko lo gi ved St. Olavs hos pi tal er lag ret.

Inn led nings vis opp rett et vi en da ta fil med 
alle serumkonsentrasjonsanalyser av di gi tok-
sin og av di gok sin gjen nom ført i tids pe ri oden 
1.1.2011�–�31.12.2013. Iden ti fi ser bar pa si ent in for-
ma sjon ble slett et, pa si en tens al der og kjønn 
re gist rert og hver pa si ent til delt et unikt lø pe-
num mer. Den ne fi len in ne holdt 8 717 serum-
konsentrasjonsanalyser fra 1 803 pa si en ter. Fra 
fi len eks klu der te vi pa si en ter som kun had de 
fått målt en ten di gi tok sin el ler di gok sin, pa -
sien ter der vi ikke had de opp lys nin ger om 
inn tatt mid del og/el ler dose, pa si en ter som 
had de over do sert med hen sikt, pa si en ter som 
had de bytt et fra di gok sin til di gi tok sin (dvs. 
mot satt vei av det vi øns ket å stu de re) og pa-
si en ter som var un der 18 år. Ett er dett e in ne-
holdt den en de li ge fi len 1 686  prø ver fra 
304 pa si en ter. Av de 1 686 prø ve ne var 172 ana-
ly sert for både di gok sin og di gi tok sin i én og 
sam me prø ve, slik at to tal an tal let ana ly ser var 
1 858.

I ut val get re gist rer te vi in di vi du ell in for ma-
sjon om al der ved bytt et, kjønn, inn tatt le ge-
mid del, do se ring (om reg net til sam let uke-
dose) og se rum kon sen tra sjon av di gi tok sin 
og di gok sin. In gen prø ver ble eks klu dert på 
grunn lag av tids in ter vall fra sis te dose inn tak 
til prø ve ta king el ler fra vær av opp lys nin ger 
om dett e. Vi for ut satt e at all prø ve ta king var 
gjen nom ført ett er van lig ru ti ne, alt så medika-
mentfastende før inn tak av mor gen dose. 
Samt li ge ana ly ser av di gi tok sin og di gok sin 
ble ut ført med en kom mer si elt til gjen ge lig 
im mu no lo gisk me to de (Ki net ic Interaction of 
Particles in So lu ti on, KIMS) på et Cobas In te-
gra-ana ly se in stru ment (Roche Diagnostics, 
Mann heim, Tysk land).

For å eks klu de re må lin ger som ikke var 
 re la tert til le ge mid del bytt et, bruk te vi i våre 
be reg nin ger kun den digitoksinanalysen som 
lå nær mest byt tet i tid, samt ana ly ser av 
 di gok sin som var tatt in nen tre må ne der ett er 
over gan gen. Vi re gist rer te sam ti dig tids in ter-
val let mel lom sis te ana ly se av di gi tok sin og 
før s te ana ly se av di gok sin. Hos pa si en ter med 
mer enn én digoksinanalyse ett er bytt et re gi-
st rer te vi også tids in ter val let mel lom de to 
før s te må lin ge ne.

For digoksinanalyser med Cobas In te gra 
opp gis det i pak nings ved leg get en kryssreak-
tivitet på 7,7 % ved en digitoksinkonsentrasjon 

på 63,9 nmol/l (8). For å kom pen se re for dett e 
re du ser te vi se rum kon sen tra sjo nen av di gok-
sin til sva ren de 7,7 % av den mål te digitoksin-
konsentrasjonen i de 172 prø ve ne hvor beg ge 
gly ko si der ble på vist.

Ved til ste de væ rel se av både di gi tok sin og 
di gok sin i sam me prø ve es ti mer te vi den 
 to ta le se rum kon sen tra sjo nen av dig i tal is som 
digoksinekvivalenter. Vi kon ver ter te se rum-
kon sen tra sjo ner av di gi tok sin til digoksin-
ekvivalenter ved å di vi de re den mål te se rum-
kon sen tra sjo nen med 10 (7, 9) for å veie opp 
for po tens for skjel len mel lom de to me di ka-
men te ne. Der ett er sum mer te vi se rum kon-
sen tra sjo nen av di gok sin og kon ver tert di gi-
tok sin for å be reg ne to tal kon sen tra sjo nen 
an gitt som digoksinekvivalenter.

Vi be reg net end rin gen i digitalisnivå i for-
bin del se med bytt et som ra tio mel lom se rum-
kon sen tra sjo ner av digoksinekvivalenter før 
og ett er bytt et hos hver pa si ent. Når ra tio en 
var i om rå det 0,8�–�1,25, ble kon sen tra sjo nen 
reg net som sta bil (10).

Ba sert på mål te se rum kon sen tra sjo ner ble 
pa si en te ne inn delt i fire grup per: in di vi der 
med an tatt sub te ra peu tisk, te ra peu tisk, 
supra terapeutisk og tok sisk se rum kon sen tra-
sjon før og ett er bytt et. De fire grup pe ne med 
til hø ren de serumkonsentrasjonsintervaller 
er de fi nert i ta bell 1.

Si den vi bruk te data fra ana ly ser av pa -
sient prø ver, søk te vi for hånds god kjen ning 
fra Re gio nal ko mi té for me di sinsk og hel se-
fag lig forsk nings etikk. Ko mi te en kon klu -
derte i sitt svar da tert 1.3.2017 at stu di en var 

Ram me 1

Legemiddelverkets anbefalinger ved 
overgangen fra digitoksin til digoksin 
rundt 2012 (5)

Digitoksin seponeres i syv dager før opp-
start av digoksin

Ved samlet ukedose av digitoksin 175–349 
μg/uke anbefales 875 μg digoksin/uke  
(125 μg/dag)

Ved samlet ukedose av digitoksin 350–700 
μg/uke anbefales 1 750 μg digoksin/uke 
(250 μg/dag)

Hos pasienter med økt følsomhet for 
digoksin vurderes en samlet ukedose på 
437,5 μg (62,5 μg/dag) eller lavere

Digoksin- og kaliumnivåer følges nøye hos 
pasienter med kronisk nyresykdom

Serumkonsentrasjonsmåling gjennomføres 
henholdsvis 7 og 14 døgn etter oppstart  
av digoksin. Ytterligere målinger vurderes 
individuelt

Se lederartikkel side 1397
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å anse som en kva li tets sik rings stu die og at 
den der for lå uten for de res man dat. Stu di en 
ble så fore lagt Per son vern om bu det for forsk-
ning ved St. Olavs hos pi tal, der den ble god-
kjent 15.5.2017.

Re sul ta ter

To talt 304 pa si en ter, 1 686 prø ver og 1 858 
 serumkonsentrasjonsanalyser av di gi tok sin 
og di gok sin ble in klu dert i stu di en (tab 2). 
 Me di an ti den fra sis te ana ly se av di gi tok sin til 
før s te ana ly se av di gok sin var 183 døgn (inter-
kvartilbredde: 348 døgn). For pa si en ter som 
fikk ut ført fle re ana ly ser av di gok sin ett er byt-
tet (n = 218), var me di an ti den mel lom før s te 
og and re prø ve 28 døgn. To talt fikk 52/218 
(23,9 %) ut ført to serumkonsentrasjonsmålin-
ger av di gok sin in nen for tids in ter val let på én 
uke som var an be falt av Le ge mid del ver ket (5).

Do se ring
Ved sis te prø ve ta king før over gan gen var me-
di an do sen av di gi tok sin 350 μg/uke (inter-
kvartilbredde: 150 μg/uke). Ved før s te prø ve -
taking et ter byt tet var til sva ren de tall for 
 di gok sin 875 μg/uke (interkvartilbredde: 875 
μg/uke). 232/304 pa si en ter (76,3 %) bytt et til en 
sam let dose di gok sin på en ten 875 μg/uke 
(108/304; 35,5 %) el ler 1 750 μg/uke (124/304; 
40,8 %). Blant 153 pa si en ter med en sam let 
dose di gi tok sin på 350 μg/uke (den van lig ste 
do se rin gen), bytt et de al ler fles te over til dig-
oksindoser på en ten 1 750 μg/uke (76/153, 
49,7 %), 875 μg/uke (54/153, 35,3 %) el ler 437,5 μg/
uke (15/153, 9,8 %).

Kon sen tra sjon
For de ling av in di vi du el le pa si en ters se rum-
kon sen tra sjo ner ved sis te digitoksinanalyse 
før bytt et og før s te digoksinanalyse ett er bytt et 
er gjen gitt i fi gur 1 og ta bell 3. Hos 112/304 pa-
si en ter (36,8 %) ble det målt se rum kon sen tra-
sjo ner over re fe ran se om rå det – med 9/304 pa-
si en ter (3,0 %) i tok sisk om rå de – i den før s te 
prø ven ett er bytt et. Når tids vin du et ble ut vi det 
til tre må ne der ett er bytt et, var tal le ne hen-
holds vis 128/304 pa si en ter (42,1 %) og 13/304 pa-
si en ter (4,3 %).

De 13 som had de tok sis ke digoksinnivåer i 
lø pet av de før s te tre må ne de ne ett er bytt et, 
var alle gam le (76�–�100 år; gjen nom snitt 85,9 
år, 10/13 (76,9 %) var over 80 år). Kvin ner ut -
gjorde 9/13 (69,2 %). Me di an do se ring av di gok-
sin var 1 750 μg/uke (interkvartilbredde: 250 
μg/uke). Fire pa si en ter (30,8 %) had de fått dig-
oksindoser som over steg Le ge mid del ver kets 

an be fa lin ger. For fire pa si en ter (30,8 %) ble det 
ikke fun net fle re ana ly ser av di gok sin i vår 
da ta ba se ett er den prø ven som vis te en tok-
sisk ver di. Av 9/13 pa si en ter (69,2 %) med mer 
enn én digoksinanalyse had de fem supratera-
peutiske og fire te ra peu tis ke se rum kon sen-
tra sjo ner av di gok sin ved før s te prø ve ett er 
prø ven med for høy et ver di (eks klu dert kon-
troll prø ver tatt sam me el ler på føl gen de dag). 
Hos 5/13 pa si en ter (38,5 %) ble do se ring av 
 di gok sin re du sert en ten mid ler ti dig el ler per-
ma nent i ett er kant av prø ven som vis te tok-
sisk ver di.

Hos 120 pa si en ter un der 80 år var me di an-
kon sen tra sjo nen (i digoksinekvivalenter) ved 
før s te prø ve et ter byt tet 1,0 nmol/l, og hos 

184 pa si en ter ≥ 80 år 1,2 nmol/l. Ved før s te 
 prø ve ett er bytt et var gjen nom snitts al der blant 
pa si en ter med sub te ra peu tisk se rum kon sen-
tra sjon 79,3 år, te ra peu tisk 80,4 år, supratera-
peutisk 81,8 år og tok sisk se rum kon sen tra sjon 
85,9 år. Ved sis te prø ve før bytt et var til sva ren de 
tall 82,0 år, 80,4 år, 80,0 år, og 88,0 år.

Hos 179/304 pa si en ter (58,9 %) ble det målt 
en re duk sjon i se rum kon sen tra sjo nen – ut-
trykt i digoksinekvivalenter – et ter byt tet, 
mens 77/304 (25,3 %) had de uend re de kon sen-
tra sjo ner (tab 4) (10). Blant pa si en ter med 
supraterapeutiske el ler tok sis ke se rum kon-
sen tra sjo ner av di gi tok sin før byt tet fikk 
96/132 pa si en ter (78,5 %) en re duk sjon i kon-
sen tra sjons ra tio. To talt 48/304  pa si en ter 

Ta bell 1  De fi ni sjo ner av an tatt sub te ra peu tis ke, te ra peu tis ke, supraterapeutiske og tok sis ke se rum kon sen tra sjo ner av 
di gi tok sin og di gok sin brukt i ar tik ke len. De fi ni sjo ne ne byg ger på tid li ge re og ak tu el le re fe ran se om rå der (11, 12).

Digitoksin (nmol/l) Digoksin (nmol/l)

Referanseområde (12) 8 – 15 0,6 – 1,2

Subterapeutisk serumkonsentrasjon < 8 < 0,6

Terapeutisk serumkonsentrasjon 8 – 15 0,6 – 1,2

Supraterapeutisk serumkonsentrasjon1 15 – 33 1,2 – 2,5

Toksisk serumkonsentrasjon1 > 33 > 2,5

1  Grensen mel lom supraterapeutisk og tok sisk se rum kon sen tra sjon er satt ved re fe ran se om rå-
de nes øvre gren se før 2007, dvs. 33 nmol/l for di gi tok sin og 2,5 nmol/l for di gok sin (11)

Ta bell 2  For de ling av an tall pa si en ter og ana ly ser som er in klu dert i stu di en. Tal le ne er ba sert på pa si en ter som var 
om fatt et av over gan gen fra di gi tok sin til di gok sin i for bin del se med av re gi stre rin gen av di gi tok sin, og som fikk målt 
 serum kon sen tra sjo ner av både di gi tok sin og di gok sin ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi ved St. Olavs hos pi tal i pe ri o-
den 1.1.2011–31.12.2013. 

Pasienter

Totalt 304 (100)

Kvinner 166 (54,6)

Alder i år, gjennomsnitt (spredning) 81 (43–100)

Aldersgrupper

< 70 år 33 (10,9)

70 – 79 år 87 (28,6)

 80 år 184 (60,5)

Analyser

Totalt1 1 858 (100)

Digitoksin 956 (51,5)

Digoksin 902 (48,5)

Analyser per pasient, gjennomsnitt (spredning) 6,1 (2–23)

1  Det var i alt 1 686 prø ver, hvor av 172 var ana ly sert både for di gi tok sin og di gok sin
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(15,8 %) fikk en økt digitalisbelastning ett er 
bytt et, og 32/48 (66,7 %) var over 80 år.

Dis ku sjon

Den to ta le an de len pa si en ter med kon sen tra-
sjo ner i te ra peu tisk om rå de holdt seg re la tivt 
sta bilt i for bin del se med over gan gen. Sam ti-
dig gikk an de len pa si en ter med kon sen tra sjo-
ner i supraterapeutisk om rå de noe ned, mens 
an de len i sub te ra peu tisk og tok sisk om rå de 
gikk opp. Den økte fore koms ten av pa si en ter 

med sub te ra peu tis ke se rum kon sen tra sjo ner 
kan ha sam men heng med at pa si en ten ikke 
had de nådd li ke vekts ni vå et for digoksinkon-
sentrasjonen på prøvetakningstidspunktet. 
Det er på fal len de at kun 35,5 % av alle pa si en-
te ne var op ti malt re gu lert både før og ett er 
bytt et. Dett e un der stre ker ut ford rin ge ne med 
å be nytt e le ge mid ler med smalt te ra peu tisk 
vin du i kli nisk prak sis.

Bytt et før te til at nær me re tre av fem pa  sien-
ter fikk en re du sert be last ning av dig i tal is. 
Den ne ned gan gen bi dro til at om trent halv-
par ten av alle pa si en ter med supraterapeu-

tiske (n = 131) el ler tok sis ke (n = 1) se rum kon-
sen tra sjo ner før bytt et, end te in nen for te ra-
peu tisk om rå de et ter over gan gens start. 
 Re sul ta te ne kan skyl des at det frem mot bytt e-
 tids punk tet frem de les var et «ett er slep» av 
pa si en ter inn stilt på digitoksinnivåer i det 
tid li ge re (før 2007) te ra pi om rå det på 15�–�33 
nmol/l (13).

Det mest be kym rings ful le er at an de len pa-
si en ter i tok sisk om rå de økte be ty de lig i ett er-
kant av over gan gen. Hvis an de len pa si en ter 
som fikk tok sis ke se rum kon sen tra sjo ner av 
di gok sin lig ger et sted mel lom 3,0�–�4,3 % også 
uten for ned slags om rå det vårt, vil det på 
lands ba sis kun ne si at 600�–�900 av de drøyt 
21 000 pa si en te ne som var om fatt et av over-
gan gen (6), end te opp med tok sis ke se rum-
kon sen tra sjo ner ett er bytt et. Selv om over gan-
gen før te til en ned gang i digitalisbelastning 
for fler tal let av pa si en te ne, kan den også ha 
satt et be ty de lig an tall pa si en ter i fare. Det er 
ikke bare an tal let pa si en ter med tok sis ke 
 se rum kon sen tra sjo ner i ett er kant av bytt et 
som er pro ble ma tisk, men også om fan get av 
de en kel te av vi ke ne (fig 1): Før bytt et fikk kun 
én pa si ent målt en tok sisk se rum kon sen tra-
sjon av di gi tok sin, og den ne kon sen tra sjo nen 
var mar gi nalt over gren se ver di en for tok sisk 
om rå de. Ett er bytt et var det ni pa si en ter som 
fikk målt tok sis ke se rum kon sen tra sjo ner ved 
 før s te digoksinanalyse. Av dis se had de syv 
kon sen tra sjo ner som re la tivt sett var høy ere 
enn hos pa si en ten med den høy es te kon sen-
tra sjo nen før bytt et, og to had de ni vå er som 
var nes ten det dob bel te av gren sen som mar-
ker te tok sisk om rå de. Den ne lil le, men svært 
ut satt e un der grup pen pa si en ter, hvor kvin ner 
over 80 år er over re pre sen tert, er ta per ne i 
bytt e pro ses sen.

Stu di en an ty der, ikke over ras ken de, at det 
kan være en sam men heng mel lom øken de 
al der og ri si ko for over do se ring med di gok-
sin. Vi så tren der som ty der på at pa si en ter 
over 80 år hyp pi ge re fikk økte se rum kon sen-
tra sjo ner sam men lig net med pa si en ter un der 
80 år, og at gjen nom snitts al de ren økte med 
se rum kon sen tra sjon av digoksinekvivalenter.

I for bin del se med inn le den de do se ring av 
di gok sin er det til sy ne la ten de blitt ut vist stor 
for sik tig het. Av 153 pa si en ter med en uke dose 
av di gi tok sin på 350 μg, var det bare halv par-
ten som bytt et over til den i Le ge mid del ver-
kets vei le der fore slått e uke do sen på 1 750 μg 
di gok sin (5). Av de res te ren de pa si en te ne fikk 
fler tal let en ten halv par ten el ler en fi re del av 
den fore slått e do sen (ram me 1). Forskrivernes 
for sik ti ge til nær ming til Le ge mid del ver kets 
do se rings for slag har tro lig bi dratt til at en 

Fi gur 1  In di vi du el le se rum kon sen tra sjo ner ved sis te digitoksinanalyse før bytt et og før s te digoksinanalyse ett er 
bytt et hos 304 pa si en ter som bytt et fra di gi tok sin til di gok sin i for bin del se med av re gi stre rin gen av di gi tok sin i 2011. 
Digoksinkonsentrasjonene ett er bytt et er ba sert på et es ti mat av sam let se rum kon sen tra sjon av dig i tal is, utt rykt som 
digoksinekvivalenter. De stip le de, svar te lin je ne mar ke rer over gan gen fra te ra peu tisk til supraterapeutisk se rum kon sen-
tra sjon av hen holds vis di gi tok sin (ver ti kal stip let lin je) og di gok sin (ho ri son tal stip let lin je). De hel truk ne, svar te lin je ne 
mar ke rer på til sva ren de vis over gan gen fra supraterapeutisk til tok sisk se rum kon sen tra sjon.

Ta bell 3  In di vi du el le se rum kon sen tra sjo ner ved sis te digitoksinanalyse før bytt et og før s te digoksinanalyse ett er bytt et 
hos 304 pa si en ter som bytt et fra di gi tok sin til di gok sin i for bin del se med av re gi stre rin gen av di gi tok sin i 2011. Ni vå inn de-
lin gen av digoksinkonsentrasjon ett er bytt et er ba sert på et es ti mat av sam let se rum kon sen tra sjon av dig i tal is, utt rykt 
som digoksinekvivalenter. 

Etter byttet, antall (%)

Før byttet
Sub-

terapeutisk
Tera-

peutisk
Supra-

terapeutisk Toksisk
Totalt, 

antall (%)

Subterapeutisk 0  1 (0,3) 0 0   1 (0,3)

Terapeutisk  12 (3,9) 108 (35,5) 46 (15,1) 5 (1,6)  171 (56,3)

Supraterapeutisk   4 (1,3)   66 (21,7)    57 (18,8) 4 (1,3)    131 (43,1)

Toksisk 0  1 (0,3) 0 0  1 (0,3)

Totalt 16 (5,3) 176 (57,9) 103 (33,9) 9 (3,0) 304 (100)
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stor an del av pa si en te ne fikk re du ser te se rum-
kon sen tra sjo ner av dig i tal is i for bin del se med 
over gan gen og at man unn gikk enda fle re 
tok sis ke kon sen tra sjo ner.

Det er be kym rings fullt at hver tred je pa -
sient ikke fikk ut ført mer enn én serumkon-
sentrasjonsanalyse av di gok sin i for bin del se 
med over gan gen og at kun 17  % fikk målt 
 se rum kon sen tra sjon av di gok sin i tråd med 
 Le ge mid del ver kets an be fa lin ger. Si den stør s-
te par ten av bi virk nin ge ne som ses ved digita-
lisintoksikasjon er uspe si fik ke, er det ut ford-
ren de å knytt e ak tu el le symp to mer og funn 
til over do se rin ger. Serumkonsentrasjonsana-
lyser bør der for ha en sen tral plass i opp føl-
ging av digitalisbehandlede pa si en ter. Det er 
en po ten si ell feil kil de at noen pa si en ter kan 
ha se po nert di gok sin kort tid ett er over gan-
gen og der med bare ha fått ut ført ana ly sen én 
gang. Vi har ikke in for ma sjon om hvor man ge 
pa si en ter som even tu elt kan ha se po nert 
 di gok sin i lø pet av opp føl gings pe ri oden, og 
fun net må der for tol kes med for sik tig het. Det 
sam me gjel der even tu el le prø ver som kan ha 
vært sendt til et an net la bo ra to ri um.

Ster ke og sva ke si der
Ma te ria let i den ne stu di en ba se rer seg på 
spon tant inn send te prø ver for serumkonsen-
trasjonsanalyse av di gi tok sin og di gok sin. 
Dette kan være en styr ke for di det gir et inn-
trykk av for de lin gen av se rum kon sen tra sjo-
ner i en or di nær norsk pa si ent po pu la sjon, 
men en svak het for di det kan skje en se lek sjon 
der det sær lig er de eld ste el ler sy kes te som 
får målt se rum kon sen tra sjo ne ne re gel mes sig 
(13). Imid ler tid opp lys te både Le ge mid del ver-
ket (5) og re gio nalt le ge mid del in for ma sjons-
sen ter (RELIS) (14, 15) om vik tig he ten av se-
rumkonsentrasjonsanalyser ved over gan gen. 
 Dett e kan ha bi dratt til økt be visst het rundt 
og føl ge lig mer ut strakt bruk av serumkon-
sentrasjonsanalyser som ledd i opp føl gin gen 
av pa si en ter, noe som kan ha til ført stu di en 
en stør re og mer va ri ert pa si ent po pu la sjon.

Det fin nes en rek ke uli ke fak to rer som på-
vir ker in di vi du el le pa si en ters re spons på 
 di gi tal is be hand ling, både i form av te ra pi -
effekt og bi virk nin ger/tok si si tet. Må ling av 
elek tro lytt ni vå er og kreatininkonsentrasjo-
nen i se rum samt kli nis ke opp lys nin ger om 
and re syk doms til stan der og inn tak av and re 
og po ten si elt in ter age ren de le ge mid ler kun-
ne gitt nytt ig til leggs in for ma sjon. Sli ke opp-
lys nin ger var imid ler tid i li ten grad til gjen ge-
lig i da ta ma te ria let.

Samt li ge prø ver som inn går i den ne stu -
dien er blitt sendt til Av de ling for kli nisk far-

ma ko lo gi ved St. Olavs hos pi tal for ana ly se. 
Det kan imid ler tid ikke ute luk kes at prø ver 
fra de sam me pa si en te ne også har blitt sendt 
til and re la bo ra to ri er. Av hen gig av om fan get 
vil dett e kun ne på vir ke fle re av re sul ta te ne i 
stu di en, der iblant tids in ter val le ne mel lom 
ana ly se ne og to tal an tal let ana ly ser for den 
en kel te pa si ent i lø pet av opp føl gings ti den. I 
au gust 2012 var det hen holds vis 30 og 29 
 nors ke la bo ra to ri er som til bød ana ly ser av 
di gi tok sin og di gok sin (16). For trinns vis bur de 
data fra alle dis se la bo ra to ri e ne vært in klu-
dert i en stu die som den ne (17).

Tids in ter val let fra sis te inn tak av di gi tok sin/
di gok sin og frem til prø ve ta king va ri er te i tall-
ma te ria let. Ide elt sett kun ne vi ha stan dar di-
sert kon sen tra sjo ne ne til 24-tim ers legemid-
delfastende kon sen tra sjo ner, ut fra le ge mid-
del spe si fik ke hal ve rings ti der og an gitt e tids-
punkt på re kvi si sjo ne ne. Man ge re kvi si sjo ner 
mang let imid ler tid in for ma sjon om tids-
punkt for sis te inn tak el ler tids punkt for prø-
ve ta king (el ler beg ge de ler), og slett ing av 
sli ke ville med ført be ty de lig data tap. Vi valg te 
der for hel ler å in klu de re alle prø ve ne uav hen-
gig av tids opp lys nin ger på re kvi si sjo nen el ler 
fra vær av slik in for ma sjon. Si den både di gok-
sin og di gi tok sin har svært lan ge hal ve rings-
ti der (hen holds vis to og syv døgn) (12), tror vi 
ikke va ria sjo ner i prø ve ta kings in ter vall vil ha 
på vir ket de mål te kon sen tra sjo ne ne i sær lig 
grad. I den grad dett e er en feil kil de, vil kon-
se kven sen av et end ret in ter vall bli en feil es ti-
me ring av ver di ene som kvan ti ta tivt gir størst 
ut slag for di gok sin.

En eks klu siv in klu sjon av sis te digitoksin-
prøve kan være mis vi sen de, ett er som vi ikke 
har in for ma sjon om om sten dig he te ne rundt 
prø ve ta kin gen. En kel te prø ver kan være tatt i 
si tua sjo ner der pa si en ten al le re de had de se po-
nert di gi tok sin. At det var fle re med tok sis ke 
kon sen tra sjo ner ett er bytt et til di gok sin, kan 
rett og slett være et utt rykk for at opp start med 
digitalispreparater ge ne relt er pro ble ma tisk.

For å es ti me re den sam le de digitalisbelast-
ningen har vi ba sert oss på sum me ring av 
digoksinekvivalenter i si tua sjo ner der pa si en-
ter had de mål ba re kon sen tra sjo ner av di gi-
tok sin og di gok sin i sam me prø ve. Om reg-
nings fak to ren på 10 er den sam me som ble 
brukt i ar tik ke len til Schjøtt og med ar bei de re 
(7) og sam sva rer med de po tens for skjel le ne 
som dis ku te res av Smith (9). Kon sep tet er 
 li ke vel usik kert og sav ner ba sis i ek vi va lens-
stu di er. En an nen om reg nings fak tor, for 
 eks em pel 12 el ler 13, som kan skje vir ker mer 
lo gisk ut fra re fe ran se om rå de ne (tab 1) (11, 12), 
ville ikke ha end ret re sul ta te ne nev ne ver dig. 

To talt sett er 172 av 902 digoksinanalyser på-
vir ket av den ne pro blem stil lin gen.

Kryssreaktivitet ved digoksinanalyser byr 
på pro ble mer med tan ke på for tolk ning av 
da ta ma te ria let. Ved å ta høy de for kryssreak-
tiviteten som opp gis for me to den på 7,7 % (8) 
pre sen te rer vi an ta ke lig re la tivt kon ser va ti ve 
an slag.

Kon klu sjon

De digoksindosene pa si en te ne bytt et til, var i 
et stort an tall til fel ler la ve re enn hva Le ge mid-
del ver ket an be fal te (ram me 1). Dett e kan ha 
bi dratt til at fler tal let av pa si en ter fikk re du-
ser te se rum kon sen tra sjo ner av dig i tal is som 
føl ge av bytt et. An de len pa si en ter i te ra peu-
tisk om rå de holdt seg re la tivt sta bilt, og an de-
len pa si en ter i supraterapeutisk om rå de ble 
re du sert. Til tross for at bytt et for man ge før te 
til en re duk sjon i do se ring og se rum kon sen-
tra sjon, økte også an tal let med tok sisk se rum-
kon sen tra sjon (fig 1, tab 3), slik at et be ty de lig 
an tall pa si en ter på lands ba sis kan ha blitt 
 ut satt for fare som føl ge av over gan gen. Dett e 
in klu de rer pa si en ter som tid li ge re var vel -
regu lert med digitoksinterapi.

Vi tak ker Lud vig Johannessen for hjelp med data uthen-
ting.

Mott att 25.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 20.4.2018, 
 godkjent 27.6.2018.

Ta bell 4  Re la ti ve end rin ger i se rum kon sen tra sjon fra 
sis te digitoksinanalyse før bytt et til før s te digoksinanalyse 
ett er bytt et hos 304 pa si en ter som bytt et fra di gi tok sin til 
di gok sin i for bin del se med av re gi stre rin gen av di gi tok sin  
i 2011. Digoksinkonsentrasjonene ett er bytt et er utt rykt 
som digoksinekvivalenter.

Konsentrasjonsratio1 Antall (%)

< 0,25 2 (0,7)

0,25 – 0,49 62 (20,4)

0,50 – 0,79 115 (37,8)

0,80 – 1,242 77 (25,3)

1,25 – 1,99 40 (13,2)

 2,00 8 (2,6)

1  Definert som kon sen tra sjo nen i digoksin-
ekvivalenter i den sis te prø ven tatt mens 
pa si en ten bruk te di gi tok sin, di vi dert på 
kon sen tra sjo nen i digoksinekvivalenter  
i den før s te prø ven et ter at pa si en ten 
had de byt tet til digoksin

2  Definert som at kon sen tra sjo nen var 
sta bil i for bin del se med byt tet (10)

99
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Syk doms byr den i Norge i 2016

BAK GRUNN
For å kun ne møte hel se ut ford rin ger i be folk nin gen 
tren ger vi over sikt over be folk nin gens hel se til stand.  
I Norge har vi tra di sjo nelt hatt god over sikt over døds -
årsa ker, men vi vet mind re om byr den fra til stan der som 
med fø rer sy ke lig het, så kalt ikke-dø de lig hel se tap. Vårt 
mål var å be skri ve den to ta le syk doms byr den i Norge  
i 2016, ut vik lin gen de sis te ti åre ne samt kjønns for skjel-
ler i syk doms byr de.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi bruk te re sul ta ter fra det glo ba le sykdomsbyrdepro-
sjektet Glo bal Bur den of Diseases, In ju ries and Risk 
Fac tors Study (GBD), som kvan ti fi se rer ikke-dø de lig 
hel se tap slik at det kan må les på sam me ska la som 
dø de lig het i form av tap te le ve år. Sum men av tap te 
le ve år og ikke-dø de lig hel se tap gir sykdomsbyrdemålet 
helsetapsjusterte le ve år (DALY).

RE SUL TA TER
Ikke-smitt som me syk dom mer som hjer te- og kar syk-
dom, kreft, kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom og de mens 
var vik ti ge år sa ker til tap te le ve år hos beg ge kjønn  
i Norge i 2016. Ikke-dø de lig hel se tap ut gjor de 52 % av 
syk doms byr den målt i helsetapsjusterte le ve år. Spe si elt 
mus kel- og skje lett syk dom mer, psy kis ke li del ser og 
rus li del ser var vik ti ge. De sis te ti åre ne har syk doms byr-
den (i al ders jus ter te ra ter) sun ket for man ge til stan der 
som med fø rer tap te le ve år, men ikke for til stan der som 
gir ikke-dø de lig hel se tap.

FOR TOLK NING
Ikke-dø de lig hel se tap ut gjør en stor og øken de an del  
av syk doms byr den i den nors ke be folk nin gen, noe som 
vil gi nye ut ford rin ger for hel se ve se net.

STEIN EMIL VOLL SET
In sti tu te for Health Metrics and Eva lua ti on
Uni ver si ty of Washington
Se att le

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

JO NAS MINET KIN GE
Folkehelseinstituttet

Av de ling for hel se le del se og hel se øko no mi
Uni ver si te tet i Oslo

VE GARD SKIR BEKK
Folkehelseinstituttet

Co lum bia Uni ver si ty
New York

SI MON ØVER LAND
Folkehelseinstituttet
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HO VED BUD SKAP
Det glo ba le sykdomsbyrdeprosjektet 
Glo bal Bur den of Dis ease (GBD) gir 
år lig opp da ter te es ti ma ter av syk - 
doms byr den i form av dø de lig og 
ikke-dø de lig hel se tap for beg ge 
kjønn og alle ald re i 195 land/ter ri -
tori er

Hjer te- og kar syk dom, kreft, kro nisk 
ob struk tiv lun ge syk dom og de mens 
var vik ti ge år sa ker til tap te le ve år 
hos beg ge kjønn i Norge i 2016

Mus kel- og skje lett syk dom mer, 
psy kis ke li del ser og rus li del ser var 
vik ti ge år sa ker til ikke-dø de lig 
hel se tap

Ikke-dø de lig hel se tap ut gjør en stor 
og øken de an del av syk doms byr den  
i den nors ke be folk nin gen

Skal vi kun ne hånd te re hel se ut ford-
rin ger i be folk nin gen, må vi ha 
over sikt over dens hel se til stand. På 
grunn av ob li ga to risk inn rap por-
te ring til Døds år saks re gis te ret har 
vi i Norge hatt god over sikt over 

syk dom mer og ska der som fø rer til død. Re-
gis te ret pub li se rer år lig opp da tert døds år-
saks sta tis tikk (1). Vi mang ler imid ler tid en 
lig nen de over sikt over fore komst av til stan der 
som ho ved sa ke lig med fø rer sy ke lig het, så kalt 
ikke-dø de lig hel se tap. Mus kel- og skje lett li del-
ser og psy kis ke li del ser top pet for eks em pel 
sy ke fra værs sta tis tik ken i Norge i 2017 (2). Tall 
på ikke-dø de li ge syk dom mer må inn gå i en 
full sten dig over sikt over en be folk nings hel-
se til stand.

Det glo ba le sykdomsbyrdeprosjektet The 
Glo bal Bur den of Diseases, In ju ries and Risk 
Fac tors Study (GBD) ble star tet i 1990-åre ne 
som et sam ar beid mel lom Ver dens hel se or ga-
ni sa sjon (WHO) og Ver dens ban ken. Den før s te 
rap por ten, In vesting in Health, ble pub li sert i 
1993 (3). Sykdomsbyrdeanalyser ble tatt i bruk 
i Ver dens hel se or ga ni sa sjon i slut ten av 
1990-åre ne, men si den 2007 har GBD-pro sjek-
tet vært le det fra In sti tu te for Health Metrics 
and Eva lua ti on ved Uni ver si te tet i Washing-
ton i Se att le, USA, med lang sik tig grunn fi nan-
sie ring fra Bill & Me lin da Gates Foun da tion 
(4). GBD-pro sjek tet pub li se rer nå år lig opp da-
ter te es ti ma ter av syk doms byr den fra og med 
1990 frem til det ak tu el le året for 195 land og 

ter ri to ri er i ver den, for beg ge kjønn og alle 
al ders grup per (34 al ders ka te go ri er). Må let er 
å gi en mest mu lig de tal jert og opp da tert 
over sikt over syk dom mer, ska der og ri si ko fak-
to rer som med fø rer både død og ikke-dø de lig 
hel se tap, til bruk for hel se myn dig he ter, hel-
se le de re, fors ke re og be folk nin gen ge ne relt 
(5). Re sul ta te ne kan bru kes til å vise ut vik ling 
i syk doms byr de over tid og å sam men lig ne 
byr den av uli ke syk dom mer mot hver and re 
el ler mel lom for skjel li ge grup per, for eks em-
pel mel lom land, kjønn el ler al ders grup per. 
Den fore lø pig sis te run den av GBD-pro sjek tet 
(2016) ble pub li sert i The Lan cet høs ten 2017 
(6–10). Alle re sul ta ter fra pro sjek tet er i til legg 
åpent til gjen ge li ge i vi sua li se rings verk tøy på 
in ter nett, også på norsk (11).

Senter for syk doms byr de ble etab lert ved 
Folkehelseinstituttet i 2017 og sam ar bei der 
tett med GBD-pro sjek tet. Sen te rets ho ved opp-
ga ver er å kva li tets sik re og bi dra til å for bed re 
de nors ke sykdomsbyrdeestimatene, for  midle 
kunn skap om sykdomsbyrdeanalyser i Norge 
og ut fø re egen forsk ning. Må let med den ne 
ar tik ke len er å be skri ve syk doms byr den i 
Norge i 2016, ut vik lin gen de sis te ti åre ne samt 
kjønns for skjel ler i syk doms byr de.

Ma te ria le og me to de

Vi vil i det føl gen de kort be skri ve pro ses sen 
fra inn hen ting av hel se da ta til fer di ge syk-
domsbyrdeestimater i GBD-pro sjek tet. Ytt er li-
ge re de tal jer fin nes i rap por ter fra Senter for 
syk doms byr de ved Folkehelseinstituttet (12, 
13) samt de sis te Lan cet-pub li ka sjo ne ne med 
metodeappendiks (6–10). De sen tra le syk-
domsbyrdemålene tap te le ve år, ikke-dø de lig 
hel se tap og helsetapsjusterte le ve år er de fi-
nert i ram me 1.

GBD-pro sjek tet har sin egen syk doms- og 
ska de lis te som er hie rar kisk or ga ni sert med 
fire ni vå er og ba sert på Ver dens hel se or ga ni-
sa sjons sykdomsklassifikasjon (International 
Classfication of Diseases, ICD). Det øver ste ni-
vå et i hie rar ki et be står av tre grup per: i) smitt-
som me, mød re-, ny født- og er næ rings syk dom-
mer (også kalt grup pe 1-syk dom mer); ii) ikke-
smitt som me syk dom mer og iii) ska der. På 
nivå 2 er det 21 ka te go ri er, og det sis te ni vå et 
be står av 333 syk dom mer/ska der og grup pe-
rin ger av dis se. Lis ten end res over tid og er 
un der sta dig re vi sjon. GBD-pro sjek tet sam ler 
inn pub li ser te og upub li ser te hel se da ta fra 
hele ver den fra blant an net be folk nings- og 
hel se re gist re, hel se un der sø kel ser og vi ten ska-
pe li ge pub li ka sjo ner og gjør be reg nin ger av 

død, ikke-dø de lig hel se tap og syk doms byr de 
som kan til skri ves ri si ko fak to rer.

De sta tis tis ke mo del le ne til GBD-pro sjek tet 
er kon stru ert for å pro du se re sykdoms-
byrdeestimater for alle syk dom mer, ska der og 
ri si ko fak to rer, for beg ge kjønn, alle al ders-
grup per, 195  land/ter ri to ri er og alle år 
(1990-ak tu el le år). Der gode na sjo na le data 
fore lig ger, vil GBD-es ti ma te ne lig ge tett opp til 
dis se. Der det mang ler gode data, vil mo del -
lene «låne» fra and re år gan ger, al ders grup per 
el ler lig nen de land, slik at alle es ti ma ter all tid 
ge ne re res. Es ti ma ter blir alt så pro du sert selv 
der data er man gel ful le el ler helt mang len de, 
dett e for di fra vær av et es ti mat ofte vil tas til 
inn tekt for at til stan den ikke for år sa ker syk-
doms byr de og der med ikke ut gjør et hel se-
pro blem (5). Nøy ak tig hvil ke da ta kil der som 
inn går, også de nors ke, kan man finne i en 
søk bar da ta ba se via in ter nett (14). Det er stor 
ofte usik ker het for bun det med sykdoms-
byrdeestimatene, og GBD-pro sjek tet ope re rer 
der for med 95 % usik ker hets in ter val ler (UI) for 
alle es ti ma ter. Hvert år in klu de res nye da ta kil-
der og me to de ne vi de re ut vik les. Der for gjø res 
også alle be reg nin ger på nytt for alle ka len-
der år ved hver år lig opp da te ring.

Be reg ning av tap te le ve år
Få land i ver den har ob li ga to risk re gist re ring 
av døds år sa ker. Glo balt er der for kva li te ten på 
sli ke data va ri e ren de. I Norge har Døds år saks-
re gis te ret data på in di vid ni vå til ba ke til 1951 
(1). Det er «un der lig gen de døds år sak», dvs. 
«den syk dom el ler ska de som star tet rek ken av 

Ram me 1

Tap te le ve år, ikke-dø de lig hel se tap og 
helsetapsjusterte le ve år som de fi nert  
i det glo ba le sykdomsbyrdeprosjektet 
(4)

Tap te le ve år (Years of Life Lost, YLL) er 
gjen stå en de for ven te de le ve år når et 
døds fall inn tref fer. Døds fall som inn tref fer 
tid lig i li vet vek tes der med høy ere enn 
døds fall i høy al der.

Ikke-dø de lig hel se tap (Years Lived with 
Dis abil i ty, YLD) for bun det med en syk dom 
be reg nes ved å mul ti pli se re es ti mert fore-
komst av syk dom men med dens helsetaps-
vekt.

Helsetapsjusterte le ve år (Dis abil i ty Adjus-
ted Life Years, DALY) er sum men av tap te 
le ve år (YLL) og ikke-dø de lig hel se tap 
(YLD). Det to ta le an tal let helsetapsjusterte 
le ve år i en be folk ning for ett år kan tol kes 
som av stan den mel lom be folk nin gens 
ak tu el le hel se til stand og en hy po te tisk, 
op ti mal til stand, der alle i be folk nin gen 
le ver fris ke (uten hel se tap) til høy al der.

Tabell 1 og 4 finnes på tidsskriftet.no
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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sy ke li ge til stan der som før te di rek te til dø den» 
(15), som vi ses i sta tis tik ken. GBD-pro sjek tet 
har inn ført be gre pet «gar bage code» (på norsk: 
skrot kode) (16) som be teg nel se på ko der som 
an ven des i døds år saks sta tis tikk, men som me-
di sinsk sett ikke kan være un der lig gen de 
døds år sa ker, f.eks. «plut se lig død», «grå stær» 
el ler «re spi ra sjons svikt». I Norge ut gjør skrot-
ko der to talt 15�–�20 % av re gist rer te døds år sa ker. 
For hver skrot kode de fi ne rer GBD-pro sjek tet 
et sett med mu li ge kor rek te un der lig gen de 
døds år sa ker og om for de ler skrot ko de ne til 
dis se, noe som fø rer til for skjel ler mel lom 
 offi  si ell sta tis tikk og GBD-sta tis tikk.

Tap te le ve år (years of life lost, YLL) er gjen stå-
en de for ven te de le ve år når et døds fall inn tref-
fer. Gjen stå en de le ve år hen tes i GBD-pro sjek tet 
fra en referansedødelighetstabell ba sert på de 
la ves te ob ser ver te dø de lig hets ra te ne glo balt, 
og er lik for beg ge kjønn. Ved å ta hen syn til 
al ders for de lin gen blant de som døde av en spe-
si fikk år sak, kan man be reg ne an tall tap te le-
ve år knytt et til den en kel te syk dom el ler ska de.

Be reg ning av ikke-dø de lig hel se tap
For å kvan ti fi se re ikke-dø de lig hel se tap av en 
syk dom må man vite hvor ut bredt syk dom-
men er og hvor al vor lig den er for de som 

ram mes. I Norge har vi ge ne relt dår lig over-
sikt over fore komst av syk dom mer som ho-
ved sa ke lig med fø rer ikke-dø de lig hel se tap, 
som psy kis ke li del ser og mus kel- og skje lett -
lidel ser. De nors ke es ti ma te ne for fore komst 
av dis se til stan de ne er der for i stor grad ba sert 
på data fra vest-eu ro pe is ke land.

I GBD-pro sjek tet utt ryk kes al vor lig hets grad 
ved hjelp av helsetapsvekter, som er tall mel-
lom 0 (helt frisk) og 1 (død). Helsetapsvektene 
er be reg net fra spør re un der sø kel ser i den ge-
ne rel le be folk nin gen og er like for alle land. 
Del ta ger ne får par vi se be skri vel ser av per so ner 
med for skjel li ge hel se til stan der og blir bedt 

Ta bell 2  Syk doms byr de i Norge 2016. De ti vik tig ste år sa ke ne til tap te le ve år i 2016 og end ring i pe ri oden 2006–16

Menn Kvinner

Endring3 (%) Endring3 (%)

Antall YLL1 
(95 % UI)

An-
del2 
(%)

An-
tall

Alders-
justert

Antall YLL1 
(95 % UI)

An-
del2 
(%)

An-
tall

Alders-
justert

1 Iskemisk  
hjertesykdom

51 285 
(44 281 – 58 126)

15,6 –15,54 –31,34 1 Iskemisk 
 hjertesykdom

29 438 
(25 298 – 33 667)

11,8 –21,74 –30,24

2 Kreft i luftrør, 
bronkie og 
lunge

22 924 
(19 297 – 26 751)

7,0 –3,9 –24,24 2 Alzheimers 
sykdom og 
andre former 
for demens

22 460 
(18 335 – 27 118)

 9,0  4,2 –3,0

3 Tilsiktet egen-
skade (selv-
mord)

17 263 
(13 677 – 23 272)

5,2 1,2 –14,74 3 Kreft i luftrør, 
bronkie og 
lunge

17 756 
(14 981 – 20 804)

 7,1  7,7 –11,1

4 Karsykdom  
i hjernen

15 615 
(13 106 – 18 196)

4,7 –11,2 –27,44 4 Karsykdom  
i hjernen

14 756 
(12 266 – 17 394)

 5,9 –21,54 –29,04

5 Kronisk 
 obstruktiv 
lungesykdom

14 530 
(12 399 – 16 970)

4,4  5,3 –14,94 5 Brystkreft 14 191 
(11 964 – 16 622)

 5,7 –5,0 –18,24

6 Tykk- og ende-
tarmskreft

14 352 
(12 089 – 16 752)

4,4  7,8 –13,5 6 Kronisk 
 obstruktiv 
lungesykdom

13 824 
(11 600 – 16 332)

 5,6  9,5 –5,6

7 Alzheimers 
sykdom og 
andre former 
for demens

14 027 
(11 290 – 17 421)

4,3 16,34 –3,6 7 Tykk- og ende-
tarmskreft

12 102 
(10 174 – 14 321)

 4,9 –1,4 –14,5

8 Prostatakreft 13 830 
(9 925 – 16 502)

4,2  6,5 –14,1 8 Eggstokkreft 7 095 
(5 785 – 8 565)

 2,8  1,9 –13,1

9 Psykiske lidel-
ser som skyldes 
bruk av illegale 
rusmidler

11 353 
(8 929 – 13 754)

3,4  1,0 –13,9 9 Nedre luftveis-
infeksjoner

6 574 
(5 249 – 7 931)

 2,6 –12,0 –22,04

10 Nedre luftveis-
infeksjoner

8 022 
(6 536 – 9 688)

2,4  1,4 –17,1 10 Kreft i buk-
spyttkjertel

6 272 
(5 227 – 7 447)

 2,5 10,4 –4,5

Alle årsaker 329 448 
(289 028 – 369 531)

100 –1,1 –19,24 Alle årsaker 249 070 
(215 047 – 286 269)

100 –5,6 –17,34

1  Antall tap te le ve år (YLL) med 95 % Usik ker hets in ter val ler (UI)
2 Andel i pro sent av to talt an tall tap te leveår
3 Endring i pro sent 2006–16 i an tall og al ders jus ter te rater
4 Signifikant end ring på 5 %-nivå
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ar kisk or ga ni sert og de les inn i tre ho ved grup-
per: mil jø- og yr kes fak to rer, at ferds fak to rer og 
me ta bols ke fak to rer. I GBD-pro sjek tet 2016 ble 
be reg nin ge ne gjort for to talt 84 ri si ko fak to rer 
el ler grup per av sli ke.

Re sul ta ter

Den ab so lutt e syk doms byr den i Norge økte 
fra 1,16 mil li o ner helsetapsjusterte le ve år i 
2006 til 1,21 mil li o ner i 2016, mens syk doms-
byr den målt i al ders jus ter te ra ter per 100 000 
sank med 9  % (95  % usik ker hets in ter vall 
5�–�14 %). Fra 2006 til 2016 økte an de len av syk-
doms byr den som skyld tes ikke-dø de lig hel se-
tap fra 48 % til 52 %, og an de len var stør re hos 
kvin ner (57 %) enn hos menn (48 %). Ikke-smitt-

Sam le må let for syk doms byr de
Sum men av tap te le ve år (YLL) og ikke-dø de lig 
hel se tap (YLD) kal les helsetapsjusterte le ve år 
(dis abil i ty adjusted life years, DALY), og er 
sam le må let på syk doms byr de. Både tap te 
leve år, ikke dø de lig-hel se tap og helsetapsjus-
terte le ve år kan utt ryk kes i an tall og i al ders-
jus ter te ra ter per 100 000. De mo gra fis ke end-
rin ger i be folk nin gen, som be folk nings vekst 
og ald ring, blir tatt hen syn til ved bruk av 
 al ders jus ter te ra ter.

Syk doms byr de som kan til skri ves  
ri si ko fak to rer
Sykdomsbyrdeanalyser in klu de rer også be-
reg nin ger av hvor stor del av syk doms byr den 
som kan til skri ves po ten si elt mo di fi ser ba re 
ri si ko fak to rer. Risikofaktorlisten er også hie r-

om ta stil ling til hvem av de to som har best 
hel se. Ved å un der sø ke hvor dan den en kel te 
hel se til stand blir be dømt i for hold til and re 
hel se til stan der i gjen tatt e par vi se sam men lig-
nin ger, kan man es ti me re en inn byr des ran ge-
ring av alle til stan de ne med hen syn til al vor-
lig het. Ved så å be del ta ger ne sam men lig ne 
ver di en av å unn gå død mot ver di en av å unn-
gå kro nisk syk dom (for eks em pel: Hvil ket til-
tak gir størst ge vinst for fol ke hel sen – det som 
kan av ver ge 5 000 til fel ler av kro nisk ob struk-
tiv lun ge syk dom, el ler det som kan av ver ge 
1 000 døds fall?), kan helsetapsvektene for ank-
res mel lom eks trem ver di ene 0 og 1 (8, 12, 17, 18).

Ikke-dø de lig hel se tap (years lived with dis-
abil i ty, YLD) for bun det med en syk dom, be reg-
nes ved å mul ti pli se re es ti mert fore komst av 
syk dom men med dens helsetapsvekt.

Ta bell 3  Syk doms byr de i Norge 2016. De ti vik tig ste år sa ke ne til ikke-dø de lig hel se tap i 2016 og end ring i pe ri oden 2006–16

Menn Kvinner

Endring3 (%) Endring3 (%)

Antall YLD1 
(95 % UI)

An-
del2 
(%)

An-
tall

Alders-
justert

Antall YLD1 
(95 % UI)

An-
del2 
(%)

An-
tall

Alders-
justert

1 Korsryggs- og 
nakkesmerter

45 061 
(31 622 – 60 501)

15,1 12,64 –4,3 1 Korsryggs- og 
nakkesmerter

53 351 
(37 570 – 70 603)

15,9 17,94  4,4

2 Sykdommer  
i hud og under-
hud

22 153 
(15 105 – 31 527)

 7,4 15,14  1,4 2 Sykdommer  
i hud og under-
hud

27 015 
(18 272 – 38 855)

 8,1 12,34  1,5

3 Sykdommer  
i sanseorgan

18 655 
(12 648 – 26 725)

 6,2 19,74 –1,0 3 Migrene 25 611 
(16 595 – 35 874)

 7,7 12,74  0,9

4 Depressive 
lidelser

13 623 
(9 391 – 18 563)

 4,6 19,24  3,1 4 Depressive 
lidelser

21 322 
(14 715 – 28 906)

 6,4 17,94  5,0

5 Fallskader 13 246 
(8 923 – 18 587)

 4,4 18,74  0,7 5 Angstlidelser 19 682 
(13 940 – 26 696)

 5,9 11,44 –0,4

6 Migrene 12 311 
(7 885 – 17 310)

 4,1 14,94  0,5 6 Sykdommer  
i sanseorgan

18 838 
(12 832 – 26 538)

 5,6 10,34 –1,1

7 Diabetes 
 mellitus

11 975 
(8 235 – 16 590)

 4,0 17,44 –3,7 7 Fallskader 13 149 
(9 261 – 18 037)

 3,9 15,44  4,3

8 Angstlidelser 11 272 
(7 856 – 15 376)

 3,8 14,84 –0,1 8 Tann- og munn-
sykdommer

12 697 
(7 936 – 18 740)

 3,8 16,54  1,9

9 Tann- og munn-
sykdommer

11 065 
(6 717 – 17 277)

 3,7 22,34  1,2 9 Andre muskel- 
og skjelettsyk-
dommer

9 684 
(6 471 – 13 465)

 2,9 –9,3 –20,14

10 Psykiske lidel-
ser som skyldes 
bruk av illegale 
rusmidler

8 925 
(6 430 – 11 601)

 3,0 0,8 –13,44 10 Diabetes mellitus 9 562 
(6 448 – 13 126)

 2,9 11,9 –2,7

Alle årsaker 299 263 
(222 267 – 387 717)

100 15,74 –1,6 Alle årsaker 334 592 
( 249 070 – 431 502)

100 11,34 –0,6

1 Ikke-dø de lig hel se tap (YLD) med 95 % Usik ker hets in ter val ler (UI)
2 Andel i pro sent av to tal YLD
3 Endring i pro sent 2006–2016 i an tall og al ders jus ter te rater
4 Signifikant end ring på 5 %-nivå
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Fi gur 1  Syk doms byr de i Norge 2016, es ti ma ter fra GBD-pro sjek tet. Det er søy ler for alle al ders grup per, selv om dis se ikke er nevnt un der (f.eks.: mel lom 5–9 og 15–19 er 10–14). And re 
 gruppe 1-syk dom mer = hiv/aids og tu ber ku lo se, for søm te tro pis ke syk dom mer og ma la ria, ny født syk dom mer og and re.
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imid ler tid an tall tap te le ve år syn ken de. Det 
sam me gjaldt de al ders jus ter te ra te ne. Dett e 
er tro lig en føl ge av guns ti ge livs stils end rin-
ger i den nors ke be folk nin gen de se ne re år, i 
til legg til frem skritt i fore byg ging og be hand-
ling av hjer te- og kar syk dom (19).

For de røy ke re la ter te døds år sa ke ne lun ge-
kreft og kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom var 
møns te ret noe for skjel lig for menn og kvin-
ner. Det er lang la tens fra re du sert røy king i 
be folk nin gen til eff ek ten blir syn lig som ned-
gang i røy ke re la ter te år sa ker på døds år saks-
sta tis tik ken, og røy ke epi de mi en har vært 
 faseforskjøvet i tid for menn og kvin ner (20). 
For menn var de al ders jus ter te ra te ne for tap-
te le ve år av lun ge kreft og kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom syn ken de i pe ri oden 2006�–�16, 
mens det ikke var noen sik ker end ring i ra te-
ne for kvin ner. Det var hel ler in gen sig ni fi kan-
te end rin ger i an tall tap te le ve år av lun ge kreft 
el ler kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom for ver-
ken menn el ler kvin ner i pe ri oden.

Ut vik lin gen i ikke-dø de lig hel se tap var ge-
ne relt lite po si tiv i pe ri oden 2006�–�16. For både 
menn og kvin ner økte to talt an tall YLD (ikke-
dø de lig hel se tap) som skyld tes kors ryggs- og 
nak ke smer ter, angst, de pre sjon, fall ska der og 
mig re ne, mens de al ders jus ter te ra te ne var 
sta bi le. Det ty der på at den ab so lutt e øk nin-
gen kan for kla res av be folk nings vekst og/el ler 
ald ring – ikke av at folk ge ne relt ble sy ke re. På 
den an nen side ty der sta bi le al ders jus ter te 
ra ter på at vi ikke er blitt flin ke re til å fo re byg-
ge el ler be hand le dis se til stan de ne, som ut-
gjør en stor og øken de an del av syk doms byr-
den i den nors ke be folk nin gen.

Til tross for at kvin ner had de et stør re ikke-
dø de lig hel se tap enn menn i 2016, had de 
menn en stør re to tal syk doms byr de. Si den 
re fe ran se-dø de lig hets ta bel len som be nytt es 
for å be reg ne tap te le ve år i GBD-pro sjek tet er 
den sam me for beg ge kjønn, og menn ge ne-
relt le ver kor te re enn kvin ner, ta per menn 
fle re le ve år. Kvin ner og menn had de for eks-
em pel om trent like man ge døds fall på grunn 
av is ke misk hjer te syk dom i 2016, men kvin ner 
tap te be ty de lig fær re le ve år, for di men ne ne er 
yng re enn kvin ne ne når de dør av hjer te- og 
kar syk dom.

Det er i stor grad de sam me syk doms grup-
pe ne som gir syk doms byr de hos menn og 
kvin ner. Psy kis ke li del ser og rus li del ser til 
sam men for klar te for eks em pel om trent like 
stor an del av det ikke-dø de li ge hel se ta pet hos 
menn som hos kvin ner, hen holds vis 13 % og 
12 %. Mens angst og de pre sjon var do mi ne -
rende år sa ker hos kvin ner, var menn i stør re 
grad også ram met av rus li del ser.

le ve år i Norge i 2016 var i stor grad sam men-
fal len de for menn og kvin ner (tab 4). Syv av 
de ti vik tig ste syk doms grup pe ne var fel les, 
blant an net hjer te- og kar syk dom, lun ge kreft, 
de mens og smer ter i kors rygg og nak ke. Hos 
kvin ner var imid ler tid også mig re ne, angst og 
de pre sjon blant de vik tig ste år sa ke ne til hel-
setapsjusterte le ve år, mens hos menn kom 
rus li del ser, fall ska der og kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom høyt på lis ten. Hos menn var 
det kun to av de ti vik tig ste år sa ke ne til helse-
tapsjusterte le ve år som med før te ute luk -
kende ikke-dø de lig hel se tap (kors ryggs- og 
nak ke smer ter og syk dom mer i san se or ga ner), 
mens det hos kvin ner var fem av ti til stan der 
som gjor de det sam me.

Fi gur 1 vi ser for de lin gen av syk doms byr de 
i form av døds fall, tap te le ve år, ikke-dø de lig 
hel se tap og helsetapsjusterte le ve år et ter 
 al der i 2016. Kreft var en vik tig døds år sak fra 
40�–�50-års al de ren, mens hjer te- og kar syk dom 
og de mens do mi ner te i de eld ste al ders grup-
pe ne. Ulyk ker, over do ser og selv mord var vik-
ti ge år sa ker til tap te le ve år blant unge og 
voks ne opp til 40 år, mens kreft var mer do-
mi ne ren de for dem mel lom 40 og 80 år. Døds-
fall og tap te le ve år i Norge ram mer i stor grad 
be folk nin gen over 60�–�70 år, mens det ikke- 
døde li ge hel se ta pet er be ty de lig al le re de fra 
10�–�20 års al der og hol der seg høyt res ten av 
li vet. Psy kis ke li del ser blir for eks em pel vik tig 
al le re de fra 10-års al de ren, og mus kel- og skje-
lett li del ser fra 20-års al de ren.

Dis ku sjon

Syk doms byr den i Norge i 2016 var do mi nert 
av ikke-smitt som me syk dom mer. Hjer te- og 
kar syk dom, kreft, kro nisk ob struk tiv lun ge-
syk dom og de mens var vik ti ge år sa ker til 
tapte le ve år hos beg ge kjønn. Dess uten var 
selv mord en vik tig år sak til tap te le ve år, spe-
si elt hos menn. Ikke-dø de lig hel se tap ut gjor-
de 48 % av syk doms byr den hos menn og 57 % 
hos kvin ner. Spe si elt mus kel- og skje lett li del-
ser og psy kis ke li del ser var vik ti ge bi drags -
ytere. Mens det de sis te ti åre ne har vært en 
ned gang i al ders jus ter te ra ter for man ge til-
stan der som for år sa ker tap te le ve år, har ra -
tene for til stan der som ho ved sa ke lig med -
fører ikke-dø de lig hel se tap end ret seg lite.

Som føl ge av be folk nings vekst og ald ring 
var det to talt sett en øk ning i ab so lutt syk-
doms byr de i Norge i pe ri oden 2006�–�16, målt 
i an tall DALY (helsetapsjusterte le ve år). For 
hjer te- og kar syk dom, som var vik ti ge år sa ker 
til død og tap te le ve år hos beg ge kjønn, var 

som me syk dom mer ut gjor de 87  % av syk-
doms byr den i 2016, mens ska der ut gjor de 9 %, 
og smitt som me, mød re-, ny født-, og er næ-
rings syk dom mer 4 %.

Ikke-smitt som me syk dom mer som hjer te- 
og kar syk dom, kreft, kro nisk ob struk tiv lun-
ge syk dom og de mens for år sa ket man ge av 
døds fal le ne og tap te le ve år i Norge i 2016, 
både hos kvin ner og menn (tab 1 og 2). Hos 
beg ge kjønn var is ke misk hjer te syk dom den 
klart hyp pig ste døds år sa ken, ett er fulgt av Alz-
heimers syk dom og an nen de mens. Når tap te 
le ve år be reg nes, blir døds fall som inn treff er 
tid lig i li vet til lagt stør re vekt enn døds fall i 
høy al der. Selv mord var for eks em pel ran gert 
på ni en de plass av døds år sa ke ne hos menn i 
2016, men som tred je vik tig ste år sak til tap te 
le ve år. Over do se døds fall var også en vik tig 
 år sak til tap te le ve år hos menn. Hos kvin ner 
var bryst kreft, som ofte ram mer i yng re al der, 
høy ere ran gert som år sak til tap te le ve år enn 
døds fall. Hos kvin ner var også kreft i ova ri er 
og pancreas blant de ti vik tig ste år sa ke ne til 
tap te le ve år. For beg ge dis se til stan de ne var 
imid ler tid 95 %-usik ker hets in ter val le ne over-
lap pen de med selv mord, som var be reg net å 
ha for år sa ket vel 6 000 tap te le ve år blant kvin-
ner i 2016.

For de vik tig ste år sa ke ne til både døds fall 
og tap te le ve år var det ge ne relt en ned gang i 
al ders jus ter te ra ter for beg ge kjønn i pe ri o-
den 2006�–�16 (tab 1, tab 2). Is ke misk hjer te syk-
dom og kar syk dom i hjer nen (hjer ne slag) 
had de størst ned gang i døds fall og tap te le ve-
år. For menn var det dess uten en ned gang i 
tap te le ve år for lun ge kreft, kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom og selv mord, og for kvin ner var 
det en ned gang i døds fall og tap te le ve år for 
bryst kreft.

Ikke-dø de lig hel se tap skyld tes i stor grad 
mus kel- og skje lett li del ser, spe si elt smer ter i 
kors rygg og nak ke, og psy kis ke li del ser, sær lig 
angst li del ser og de pres si ve li del ser (tab 3). 
Sam let sett kom også ka te go ri ene syk dom mer 
i hud og un der hud, syk dom mer i san se or ga-
ner og tann- og munn syk dom mer høyt opp 
på lis ten for beg ge kjønn. Mig re ne og dia be tes 
mellitus var også vik ti ge år sa ker til ikke-dø de-
lig hel se tap.

Det var gjen nom gå en de en øk ning i det ab-
so lutt e ikke-dø de li ge hel se ta pet i be folk nin-
gen i pe ri oden 2006�–�16, mens det var lite end-
ring i de al ders jus ter te ra te ne. Unn ta ke ne var 
en ned gang i al ders jus ter te ra ter for psy kis ke 
li del ser som skyl des bruk av il le ga le rus mid-
ler for menn, og en ned gang i and re mus kel- 
og skje lett syk dom mer for kvin ner.

De vik tig ste år sa ke ne til helsetapsjusterte 
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tisk mu lig å frem skaff e for noe en kelt land 
ale ne. I Norge i 2016 var syk doms byr den do-
mi nert av ikke-smitt som me syk dom mer som 
hjer te- og kar syk dom, kors ryggs- og nak ke-
smer ter, kreft, de mens og psy kis ke li del ser. 
Mens det de sis te ti åre ne har vært en po si tiv 
ut vik ling for til stan der som med fø rer man ge 
tap te le ve år, spe si elt for hjer te- og kar syk dom-
mer, har man ikke sett sam me ut vik ling for 
til stan der som ho ved sa ke lig med fø rer ikke-
dø de lig hel se tap.

Mott att 22.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 25.6.2018,  
god kjent 12.8.2018.

til skri ves ikke-dø de lig hel se tap, kan nok kom-
me over ras ken de på man ge.

Kon klu sjon

Det glo ba le sykdomsbyrdeprosjektet GBD er 
et in ter na sjo nalt epi de mio lo gisk pro sjekt. 
 År lig opp da te res be reg nin ger av byr den av 
syk dom mer, ska der og ri si ko fak to rer for 
 åre ne 1990 og frem over, for 195 land og ter ri-
to ri er i ver den, for beg ge kjønn og alle al ders-
grup per. Dett e gir en over sikt over hel se til-
stan den i be folk nin ger som det ikke er prak-

En av de sto re ny vin nin ge ne ved GBD-pro-
sjek tet er syn lig gjø rin gen av det ikke-dø de li ge 
hel se ta pet i en be folk ning. Til stan der man li-
der med, men ikke dør av, er ofte usyn li ge i 
tra di sjo nell hel se- og døds år saks sta tis tikk. 
Syk doms byr den fra sli ke til stan der blir ana ly-
sert på for skjel li ge må ter i uli ke fag mil jø er og 
fag felt. Dett e gjør sam men lig nin ger på tvers 
svært ut ford ren de. I GBD-pro sjek tet for sø ker 
man å kvan ti fi se re også det ikke-dø de li ge hel-
se ta pet med én fel les me to dikk, slik at det kan 
må les på sam me ska la som tap te le ve år. At i 
over kant av halv par ten (52 %) av syk doms byr-
den i den nors ke be folk nin gen i 2016 kun ne 
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Mul ti mo dal kreft be hand ling  
av gas tro in tes ti nal stromal  
tu mor

Gas tro in tes ti nal stromal tu mor er 
en sub ty pe av sar kom som kan opp-
stå i hele mage-tarm-sy ste met, hyp-
pigst i ma ge sekk og tynn tarm. De 
van lig ste symp to me ne er blød ning 
og ma ge smer ter. I den ne kli nis ke 
over sik ten opp sum me rer vi frem-
skritt e ne og re de gjør for an be falt 
dia gnos tikk og be hand ling.

Opp da gel sen av onkogene 
mu ta sjo ner i KIT-ge net i 1998 
(1) før te til at en pa si ent med 
me ta sta tisk gas tro in tes ti nal 
stromal tu mor (GIST) ble be-
hand let med tyrosinkinase-

hemmeren imatinib. Imatinib bin der seg til 
og hem mer ak ti ve rin gen av KIT, og pa si en ten 
opp lev de en rask og for mi da bel be hand lings-

re spons. Ka sui stik ken ble pub li sert i New Eng-
land Journal of Medicine (2). Kort tid ett er vis te 
en stu die klar for bed ring i over le vel se (3) sam-
men lig net med his to ris ke data hvor kon ven-
sjo nell cel le gift be hand ling ble an vendt (4).

Imatinib ble god kjent som be hand ling for 
me ta sta tisk gas tro in tes ti nal stromal tu mor 
al le re de i 2002. På Ra di um hos pi ta let fikk den 
før s te pa si en ten med den ne syk dom men ima-
tinib i au gust 2001 (5). Me di ka men tet har 
 se ne re vist seg å ha eff ekt også som til leggs-
be hand ling (ad ju vant) ett er ope ra sjon for 
 lo ka li sert gas tro in tes ti nal stromal tu mor med 
høy ri si ko for til ba ke fall (6). I kjøl van net av 
suk ses sen med imatinib har fle re and re tyro-
sinkinasehemmere blitt god kjent for be hand-
ling av me ta sta tisk gas tro in tes ti nal stromal 
tu mor (fig 1). Ut vik lin gen de to sis te ti å re ne 
gjør at ut red nin gen og be hand lin gen kre ver 
sam ar beid mel lom man ge spe sia lis ter. Hen-
sik ten med den ne ar tik ke len er å gi le se ren 
kjenn skap til syk dom men og in for ma sjon om 
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dia gnos tikk og be hand ling ba sert på in ter na-
sjo na le ret nings lin jer (7), et ut valg av ak tu ell 
litt e ra tur, tverr fag lig er fa ring samt forsk ning 
fra Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi -
talet.

Epi de mio lo gi og etio lo gi

Gas tro in tes ti nal stromal tu mor er en uvan lig 
kreft form med år lig fore komst på 10�–�15 til fel-
ler per mil li on (8), men er li ke vel den van -
ligste sub ty pen av sar kom (9). Syk dom men 
har lik kjønns for de ling, og me di an al der ved 
dia gno se er 65 år (10). Gas tro in tes ti nal stro-
mal tu mor an tas å ha sitt histogenetiske opp-
hav i Cajal-cel ler, som er mo ti li tets re gu le -
rende pace ma ker cel ler i ma ge sekk og tarm 
(9). Svuls ter kan der for opp stå i hele mage-
tarm-sy ste met, men er van ligst i ma ge sekk 
(60 %) og tynn tarm (35 %), sjeld ne re i tykk tarm 
og en de tarm (5 %), og uvan lig i spi se rør (< 1 %) 
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(10). Syk dom men om fatt er små svuls ter med 
god ar tet bio lo gi til sto re svuls ter med høy 
 ri si ko for me ta sta ser. Hvis en gas tro in tes ti nal 
stromal tu mor me ta sta se rer, er det of test til 
le ver el ler buk hu le, sjel den til ekstraabdomi-
nale or ga ner (10). Over 90 % har ak ti ve ren de 
mu ta sjo ner i transmembranreseptorene KIT- 
el ler platederivert vekst fak tor re sep tor-  
(platelet-de rived growth fac tor receptor- , 
PDGFRA) (fig 2), og dis se mu ta sjo ne ne an s es å 
være ho ved år sa ken til ut vik ling av syk dom-
men (1). KIT-mu ta sjo ner er van ligst og ses hos 
om lag 80 % av pa si en te ne. PDGFRA-mu ta sjo-
ner fin ner man hos om lag 10 %, mens 5�–�10 % 
har ikke mu ta sjon i KIT el ler PDGFRA (10, 11).

Symp to mer og dia gnos tikk

Hos en fi re del av pa si en te ne blir svuls ten opp-
da get til fel dig ved ra dio lo gisk ut red ning av 
an nen år sak el ler ved ope ra sjon for and re syk-
dom mer (8). Symp to mer av hen ger av tu mor-
stør rel se, vekst måte og lo ka li sa sjon. Blød ning 
fra svuls ten og ma ge smer ter er de to hyp -
pigste symp to me ne, ett er fulgt av ab do mi nalt 
ube hag, kval me og opp kast, for stop pel se, dia ré 
og trett het (8). Gas tro in tes ti nal stromal 
 tu mor kan føre til al vor lig blød ning, tarm per-
fo ra sjon el ler tarm ob struk sjon som kre ver 
akutt kir ur gi (8).

CT av ab do men og bek ken er et krav i ut red-
nin gen (7). Ved tu mor i oeso pha gus, ven trik-
kel og duo de num vil øvre en do sko pi, even -
tuelt sup plert med en do sko pisk ul tra lyd, 
kun ne gi nytt ig til leggs in for ma sjon, men er 
ikke ob li ga to risk ved et ka rak te ris tisk ra dio-
lo gisk bil de. Gas tro in tes ti nal stromal tu mor i 
rek tum ut re des med rek to sko pi og MR. Bi opsi 
gir en de lig dia gno se og gjen nom fø res en ten 
som en do sko pisk nåle bi op si el ler som ul tra-
lyd- el ler CT-vei le det tran sku tan pro se dy re (7). 
Tran sku tan bi op si an s es å være trygt, med 
 li ten el ler in gen ri si ko for ut sæd av tu mor cel-
ler (7). Hvis pre ope ra tiv imatinib vur de res, er 
det nød ven dig med bi op si der man sik rer 
 tu mor ma te ria le til mu ta sjons ana ly se, for di 
en kel te mu ta sjo ner med fø rer re si stens mot 
be hand lin gen (fig 2).

Gas tro in tes ti nal stromal tu mor har fle re 
his to lo gis ke diff e ren si al dia gno ser og skil les 
fra mor fo lo gisk lig nen de svuls ter ved at de er 
im mun his to kje misk po si ti ve for KIT (CD117; 
> 95 %) og/el ler anoktamin 1 (DOG-1) (9). Mu ta-
sjons ana ly ser bru kes dia gnos tisk hvis den 
im mun his to kje mis ke ana ly sen er van ske lig å 
tolke (9). Ved Ra di um hos pi ta let ut fø res mu ta-

Fi gur 1  Vik ti ge mi le pæ ler i me di ka men tell be hand ling av gas tro in tes ti nal stromal tu mor.

Fi gur 2  Mu ta sjo ner i KIT- og PDGFRA-re sep to rer. Lo ka li sa sjo nen av mu ta sjo ner vi ser til hvil ken struk tu rell del av pro -
teinet ek so net ko der for. PDGFRA = platederivert vekst fak tor re sep tor- .

Se lederartikkel side 1398
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sjons ana ly se ved San ger-se kven se ring av KIT-
ek son 9, 11, 13 og 17 og PDGFRA-ek son 12, 14 og 
18.

Be hand ling av lo ka li sert  
syk dom
Ek si sjon av tu mor der man til stre ber frie mar-
gi ner, er en for ut set ning for hel bre del se. 5- og 
15-års re si div fri over le vel se hos pa si en ter med 
ope ra bel, lo ka li sert gas tro in tes ti nal stromal 
tu mor er hen holds vis 70 % og 60 % (10). Gas-
tro in tes ti nal stromal tu mor me ta sta se rer 
 ytt erst sjel den til lym fe knu ter, og det er der for 
ikke nød ven dig med lymfeknutedisseksjon 
som ved kir ur gi for kar si nom (7). Or gan be spa-
ren de kir ur gi er et mål, og man ge svuls ter kan 
fjer nes ved lo ka le ek si sjo ner. Svuls ter som kre-
ver om fatt en de pri mæ re re sek sjo ner, kan ofte 
fjer nes med lo kal ek si sjon ett er for be hand ling 
med imatinib i 6�–�12 må ne der (7) (fig 3).

Gas tro in tes ti nal stromal tu mor mind re enn 
2 cm i ven trik ke len gir sjel den me ta sta ser og 

kan ob ser ve res ube hand let, mens stør re svuls-
ter bør som ho ved re gel ope re res (7). Også små 
svuls ter i oeso pha gus, duo de num og rek tum 
kan unn taks vis også ob ser ve res ube hand let. 
Her må ri si ko og se kve ler knytt et til inn gre pet 
veies opp mot ri si ko for me ta sta se ring. Hos 
kir ur gis ke ri si ko pa si en ter kan me di ka men tell 
pri mær be hand ling være ak tu elt også uten 
me ta sta ser. Dis se vur de rin ge ne må gjø res av 
er far ne tverr fag li ge team. Små tu mo rer kan 
fjer nes la pa ro sko pisk med de sam me on ko lo-
gis ke prin sip pe ne som ved åpen kir ur gi (7), 
men svuls te ne er skjø re og må hånd te res med 
for sik tig het for ikke å rumpere. Tumorruptur 
øker ri si ko en for til ba ke fall dra ma tisk (12, 13) 
og er noe som også må vur de res før ope ra-
sjon, da imatinib pre ope ra tivt kan re du se re 
den ne ri si ko en (14).

Pa si en ter som er ope rert for lo ka li sert syk-
dom, risikostratifiseres ba sert på tu mor stør-
rel se, an tall mi to ser, ana to misk lo ka li sa sjon 
og om det fore lig ger tumorruptur (7). Pa si en-
ter med høy ri si ko for til ba ke fall til bys ad ju-
vant imatinib i tre år (7). An be fa lin gen er 

 ba sert på en ran do mi sert stu die som vis te at 
pa si en ter be hand let med imatinib i tre år 
had de sig ni fi kant bedre re si div fri- og to tal-
over le vel se enn de som ble be hand let i ett år 
(6). I en på gå en de stu die un der sø ker man om 
be hand ling i fem år er bedre enn tre år. Mu ta-
sjons ana ly se skal gjø res før man star ter ad ju-
vant be hand ling, et ter som pa si en ter med 
en kel te mu ta sjo ner ikke har nytt e av imatinib 
(fig 2).

Be hand ling av me ta sta tisk  
syk dom
Me ta sta tisk syk dom reg nes for å være uhel-
bre de lig. Tid li ge re var me di an over le vel se på 
ca. ni må ne der (4). Over le vel sen er be ty de lig 
for bed ret ett er inn fø ring av imatinib og andre 
tyrosinkinasehemmere. Data fra Oslo uni ver-
si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let vi ser at me-
di an over le vel se har økt til syv år (5).

Imatinib 400 mg én gang dag lig er stan-
dard før s te lin je be hand ling for me ta sta tisk 
gas tro in tes ti nal stromal tu mor (7). Pa si en ter 
med KIT ek son 9-mu ta sjon kan ha nytt e av en 
høy ere dose (800 mg/dag) (7). Imatinib to le-
re res van lig vis godt, men nes ten alle opp le ver 
en kel te bi virk nin ger, som kval me, periorbitalt 
ødem, dia ré, mus kel kram per, trett het og mo-
de rat ane mi (3). Pa si en te ne re spon de rer ofte 
raskt på be hand lin gen, og me di an va rig het av 
re spons er 2�–�3 år (3). En kel te har levd i 10�–�15 
år uten pro gre die ring (5), men selv med lang-
va rig be hand lings eff ekt reg nes ikke pa si en -
tene som hel bre det. Det er vist at nes ten samt-
li ge pa si en ter med me ta sta tisk gas tro in tes ti-
nal stromal tu mor som stop per med imati-
nib, får syk doms pro gre die ring in nen to år 
(15). In ter na sjo nalt er man der for enig om at 
be hand lin gen med imatinib må være livs lang 
(7, 16).

Ut vik ling av se kun dæ re mu ta sjo ner un der 
be hand ling med imatinib er den van lig ste 
år sa ken til pro gre die ring (17). I til legg er det 
vist be ty de lig va ria sjon i imatinibplasmakon-
sentrasjon (18). Ved pro gre die ring un der ima-
tinibbehandling kan noen av pa si en te ne ha 
nytt e av dose øk ning til 800 mg/dag, og dett e 
bør for sø kes før man bytt er tyrosinkinase-
hemmer (7). Stan dard annenlinjebehandling 
er sunitinib, og i tred je lin je gis regorafenib 
(7). Dis se to me di ka men te ne har ge ne relt mer 
bi virk nin ger enn imatinib og er ikke like 
 eff ek ti ve. Fle re and re tyrosinkinasehemmere 
(pazopanib, nilotinib og sorafenib) har vist 
ak ti vi tet ved me ta sta tisk gas tro in tes ti nal stro-

Fi gur 3  CT av ab do men og bek ken hos en pa si ent med en stor gas tro in tes ti nal stromal tu mor i ven trik ke len før pre ope-
ra tiv imatinib (a), med god re spons på be hand lin gen ett er ca. 9 må ne der (b). Pa si en ten ble ope rert, og sto re de ler av 
ven trik ke len kun ne be va res. Han fikk si den ad ju vant imatinib og er re si div fri (sis te kon troll i de sem ber 2017).
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kan vur de res for å re du se re tu mor vo lu met, 
hvil ket kan for len ge ti den til re si stens ut vik-
ling. Det er do ku men tert økt over le vel se hos 
pa si en ter som re spon de rer på imatinib og får 
fjer net alle gjen væ ren de me ta sta ser (20). Ved 
fo kal pro gre die ring i en el ler få me ta sta ser 
bør kir ur gisk ek si sjon av dis se vur de res (7). 
Pa si en ter med ut bredt pro gre die ren de syk-
dom bør nor malt ikke ope re res, da ti den til 
ny pro gre die ring van lig vis er kort (20). Ra dio-
fre kvens ab la sjon el ler ste reo tak tisk strå le -
behand ling av le ver me ta sta ser kan vur de res 
som et al ter na tiv når kir ur gi er van ske lig el ler 
uak tu elt (7). Strå le be hand ling bru kes ved 
smer te ful le skje lett me ta sta ser og ved fo kal 
pro gre sjon av me ta sta ser i buk hin nen når kir-
ur gi ikke er ak tu elt (7).

rel se av le ver me ta sta ser på CT, mens stør rel-
sen for blir nok så uend ret ved ved va ren de re-
spons. For vur de ring av be hand lings eff ekt må 
der for tett het vur de res i til legg til stør rel se (7). 
Diffusjonsvektet MR el ler po si tron emi sjons-
to mo gra fi (PET) med 18F-fluorodeoksyglukose 
kan bru kes til å vur de re tid lig be hand lings -
respons (19) el ler ved usik ker het ved eva lue-
ring med CT. Nye me ta sta ser, vekst av kjen te 
me ta sta ser el ler syk doms ak ti vi tet i en me ta-
sta se som tid li ge re har re spon dert (node in 
mass), reg nes som syk doms pro gre die ring (7).

Kir ur gi og strå le be hand ling

Ved me ta sta tisk syk dom hos pa si en ten er be-
hand lin gen som ho ved re gel me di ka men tell 
(7). Me ta sta se kir ur gi ett er re spons på imatinib 

mal tu mor og kan bru kes i ut valg te til fel ler 
(7).

Re spons eva lue ring

Ra dio lo gisk vur de ring av be hand lings re spons 
på tyrosinkinasehemmere gjø res i ho ved sak 
med CT (7). Pri mæ re svuls ter og me ta sta ser i 
buk hin nen har ofte va ri e ren de grad av kon-
trast opp tak før be hand ling, og ved re spons 
ses la ve re kon trast opp tak og ett er hvert re du-
sert tu mor stør rel se. Le ver me ta sta se ne har 
ty pisk mer kon trast opp tak i pe ri fe ri en før be-
hand ling. Ved be hand lings eff ekt blir de mer 
ho mo gent lav tett e (utt rykk for nek ro se i tu-
mor), skarpt av gren set mot om gi ven de le ver-
vev og får et ut se en de som lig ner le ver cys ter. 
Re spons kan ini tialt føre til lett øk ning i stør-
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skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer 

for organskade. Absorpsjon: Panodil: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Tmax ½–1 time. 

Proteinbinding: Ved terapeutisk nivå 0–25 %. Fordeling: Vd ca. 1 liter/kg. Halveringstid: 2–3 timer. 

Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033–0,133 mmol/liter (5–20 μg/ml). Metabolisme: Over 80 % 

konjugeres til glukuronat og sulfat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres med CYP450. 

Ca. 3 % forblir uomdannet. Utskillelse: Paracetamol og metabolitter utskilles renalt. Pakninger uten 
resept: Panodil tabletter 500 mg 20 stk. Pakninger og priser: Panodil: 500 mg: 20 stk. (blister) 

083621. 96 stk.1 (blister) 083666. 300 stk.1 (boks) 083865. 1 g: 100 stk.1 (boks) 085944.

Refusjon: 1Se N02B E01_2 side . d. i Refusjonslisten. 
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Forskriv en medisin 
som er lett å svelge.
•  Omtrent 25 % av alle voksne har  problemer med å svelge tabletter1. 

Et problem som er enda større blant kvinner og personer med dysfagi1,2. 
Studier viser også at størrelse, form og ytterlag spiller en stor rolle for 
pasienten når tabletten skal svelges3,4.

•  Panodil 500 mg har en fi lmdrasjering og en avlang form med delestrek 
som gjør det mulig å dele tabletten.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS, 180 Vinderen, 0319 Oslo

Referenser: 1) Andersen Ø et al. Problemer med å svelge tabletter. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9. 2) Schele JT et al. Diffi culties swallowing 

solid oral dosage form in a general practice population: prevalence, causes, and relationship to dosage forms. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69:937-48 

3) Yamamoto S et al. How do tablet properties infl uence swallowing behaviours? J. Pharm. Pharmacol. 2013; 66:32-9 4) Fields J. Pill properties that 

cause dysphagia and treatment failure. Curr Ther Res Clin Exp 2015; 77: 79-82.C
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Mann i 20-åre ne  
med svim mel het, dob belt syn  
og pe ri fer fa cia lis pa re se

Svim mel het og ustø het er uspe si  fik ke 
symp to mer som ofte vil være for -
årsa ket av for styr rel ser i ba lan se  - 
ap pa ra tet. Når pa si en te ne i til legg 
har nev ro lo gis ke funn, bør man 
imid ler tid ten ke på syk dom mer  
i res ten av ner ve sy ste met. Dis se 
symp to me ne kan være tegn på 
 al vor lig sy ste misk syk dom, noe 
 den ne ka sui stik ken il lust re rer.

En mann i slutt en av 20-åre ne kon tak tet 
sin fast le ge da han i noen da ger had de 
følt seg øken de svim mel og ustø. Fast-
le gen mis tenk te be nign pa rok sys mal 
po si sjons ver ti go, men selv et ter be-
hand lings for søk med Epleys man øver, 

had de pa si en ten ved va ren de symp to mer. To må-

ne der ett er før s te kon takt med fast  lege fikk han i 
til legg grad vis inn sett en de høy re si dig fa cia lis -
pare se, dob belt syn, ho de pi ne og øre sus. Han ble 
der for hen vist akutt til vur de ring ved øre-nese-
hals-av de ling. Ved kli nisk un der sø kel se ble det 
fun net pe ri fer fa cia lis pa re se, el lers in gen and re 
sik re pa to lo gis ke funn. På mis tan ke om Bells pa-
re se star tet man po li kli nisk en kur med pred ni -
solon 60 mg x 1 i fem da ger, før ned trap ping med 
10 mg dag lig til se po ne ring. I til legg ble det tatt 
borreliaserologi. Pa si en ten føl te seg ustø og 
 had de ho de pi ne og han ble der for hen vist til en 
po li kli nisk MR-un der sø kel se av ho det. Da blod-
prø ve ne ett er få da ger vis te po si tiv se ro lo gi for 
IgM-borreliaantistoff valg te man å leg ge til dok-
sy cyk lin 100 mg to tab lett er dag lig i 14 da ger for 
be hand ling av mu lig nev ro bor re li o se. Prø ve ne var 
ne ga ti ve for IgG-borreliaantistoffer, så mis tan ken 
om nev ro bor re li o se var imid ler tid li ten.

Den van lig ste år sa ken til iso lert øk ning i IgM-
borreliaantistoff er uspe si fikk re ak ti vi tet. Ved 
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bor re lio se kan tes ter for IgG- og IgM-borrelia-
antistoffer være ne ga ti ve tid lig i syk doms for-
lø pet. Van lig vis er det an be falt å kon trol le re 
se ro lo gi ett er 6�–�8 uker.

Pa si en ten anga ved te le fo nisk kon takt med øre-
nese-hals-av de lin gen rask symp tom bed ring. Dob-
belt sy net og ho de pi nen for svant, og fa cia lis pa re-
sen gikk del vis i re gress. Symp to me ne re si di ver te 
imid ler tid en uke ett er se po ne ring av sy ste mis ke 
ste ro i der, og han ble inn lagt akutt i nev ro lo gisk 
av de ling med spørs mål om nev ro bor re li o se. MR-
un der sø kel sen av ho det var enda ikke tatt. Ved 
inn leg gel sen had de pa si en ten re la tivt god all-
menn til stand og kun ne gjø re godt rede for sy ke-
his to ri en. Hans for eld re var opp rin ne lig fra Sør-
øst-Asia, men han var selv født og opp vokst i 
Norge. Pa si en ten kjen te ikke til nev ro lo gis ke syk-
dom mer hos nære slekt nin ger.

Ved nev ro lo gisk un der sø kel se fant man atak-
tis ke føl ge be ve gel ser med øy ne ne, ho ri son tal og 
ver ti kal ny stag mus, høy re si dig abducensparese 
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og pe ri fer fa cia lis pa re se. Gan gen var ustø og 
atak tisk, med fall ten dens mot høy re, for en lig med 
lillehjerneaffeksjon. Det var el lers nor mal sen si-
bi li tet, mo to rikk og re flek ser. Alle vi ta le pa ra-
metere var nor ma le, og det var in gen funn ved 
un der sø kel se av hjer te, lun ger el ler ab do men. 
Orien te ren de blod prø ver var nor ma le, in klu dert 
leu ko cytt er, CRP og senk ning. Borreliaserologi ble 
gjen tatt og var uend ret, med po si tiv test for IgM-
an ti stoff er og ne ga tiv for IgG-an ti stoff er.

Grad vis de but av symp to mer med et sub akutt 
for løp og symp tom bed ring un der be hand ling 
med ste ro i der gjor de at ak tu el le diff e ren si al-
dia gno ser i den ini tia le ut red nin gen først og 
fremst var in flam ma to ris ke, in fek si ø se el ler 
eks pan si ve til stan der. Nev ro bor re li o se ble vur-
dert som mind re sann syn lig ut fra se ro lo gi en 
og mang len de eff ekt av dok sy cyk lin. For å av-
dek ke pa to lo gi som kre ver øye blik ke li ge til-
tak, for eks em pel tu mor med utt alt he vel se, 
er ce re bral com pu ter to mo gra fi (CT) en rask 
og lett til gjen ge lig un der sø kel se.

CT-un der sø kel se uten kon trast av ho det ble tatt 
umid del bart ett er inn leg gel se og vis te lavatte-
nuerende for and rin ger i hvit sub stans fron talt i 
høy re storhjernehemisfære (fig 1) og i høy re lille-
hjernehemisfære. Sup ple ren de mag ne tisk re so-
nans to mo gra fi av hjer ne og med ul la på føl gen de 
dag av dek ket mul tip le le sjo ner i hjer ne stam me, 
lil le hjer ne og beg ge storhjernehemisfærer (fig 2). 
Nevroradiolog vur der te funn som for en lig med 
mul tip le me ta sta ser, hjer ne tu ber ku lo se, pa ra sitt-
syk dom el ler sep tis ke embolier med se kun dær 
ab scess dan nin ger. Spi nal væs ke un der sø kel se  vis te 
leukocyttnivå på 9 · 109/l, men el lers nor ma le ver-
di er for ery tro cytt er, glu ko se og pro tein. Det ble 
sam me kveld ut ført CT av tho rax, ab do men og 
bek ken for å se ett er tegn til ekstracerebral syk-
dom, in klu dert kreft, bak te ri elt in fek sjons fo kus, 
tu ber ku lo se i el ler uten for lun ger, even tu elt tegn 
til pa ra sitt syk dom. Den ne av dek ket mul tip le mi-
kronoduli i lun ge ne, mest i api ka le de ler av beg ge 
over lap pe ne, én litt stør re nodulus api kalt og la-
te ralt i venst re over lapp samt en li ten høyatte-
nuerende le sjon til høy re for av gan gen av høy re 
hovedbronkus som var for en lig med en for kal ket 
lym fe knu te (fig 3). Det var mul tip le lavattenue-
rende le sjo ner i ab do men og bek ken, mest i øvre 
del av le ver, og i til legg le sjo ner i nyre og pro sta ta. 
Ra dio lo gen be skrev fun ne ne som mest for en lig 
med miliær tu ber ku lo se.

Tu ber ku lo se bak te ri er over fø res via luft smitt e. 
Der som krop pens im mun for svar ikke be kjem-
per in fek sjo nen, vil det i lun ge ne dan nes et 

gra nu lom el ler en tu ber kel gjen nom en in-
flam ma to risk pro sess. Dett e kal les et pri mær-
fo kus. Et pri mær fo kus med til hø ren de tu ber-
ku lo se in fi ser te hilusglandler dan ner et pri-
mær kom pleks. Her fra kan bak te ri e ne spres via 
blod ba nen. I de fles te til fel ler vil im mun for sva-
ret hind re vi de re spred ning, men bak te  riene 
kan også over le ve i lang tid. Til stan den kal les 
da la tent tu ber ku lo se, noe som per  de fi ni sjon 
ikke gir symp to mer. Hos el lers  im mun fris ke 
pa si en ter vil 90�–�95 % av de som blir in fi sert kun 
få la tent tu ber ku lo se, mens 5�–�10 % ut vik ler 
 ak tiv syk dom. Blant de med  ak tiv syk dom vil 
de fles te ut vik le lun ge tu ber ku lo se, men rundt 
en fi re del til en tre del vil få eks tra pul mo nal 
tu ber ku lo se. Ved disseminert el ler miliær 
 tu ber ku lo se kan in fek sjo nen spres via blod -
banen til alle de ler av krop pen. Vår pa si ent 
had de le sjo ner i sen tral ner ve sy ste met, lun ger, 
le ver, ny rer og pro sta ta som kun ne pas se med 
he ma to gen spred ning av tu ber ku lo se.

Grun net mis tan ke om po ten si elt smitt e fø ren de 
tu ber ku lo se ble pa si en ten flytt et til luft smitt e iso lat 
ved in fek sjons me di sinsk sek sjon. Nær me re gjen-
nom gang av anam ne sen av slør te noe vektt ap og 
natte svett e den sis te ti den, men in gen hos te, tung-
pus tet het el ler fe ber fø lel se. Pa si en ten opp ga at 
han had de opp holdt seg 2�–�3 må ne der i for eld re nes 
hjem land i Sør øst-Asia seks må ne der før symp tom-
de but. Han had de fått BCG-vak si ne som barn. Som 
vi de re ledd i tu ber ku lo se dia gnos tik ken ble det tatt 
re pe ter te prø ver av saltvannsindusert eks pek to rat, 
bron ko sko pi med bron kial skyl le prø ve samt my-
kobakteriedyrkning av urin og av fø ring. Selv om 
man enda ikke had de sik re hol de punk ter for 
 tu ber ku lo se, ble det ett er bron ko sko pi star tet anti-
tu ber ku løs be hand ling med in tra ve nøs rifampicin 
og per oral iso nia zid, pyrazinamid og etambutol 
med do ser som an be falt i tu ber ku lo se vei le de ren 
(1). Ini tialt valg te vi å leg ge til høy do se moksiflok-
sacin 800 mg x 1 med tan ke på bed ret pe ne tra sjon 
til sen tral ner ve sy ste met. I til legg til den an ti tu ber-
ku lø se be hand lin gen star tet man deksametason 
12 mg x 1 for å dem pe he vel se i hjer nen.

Van lig tu ber ku lo se be hand ling er delt inn i en 
in ten siv fase med rifampicin, iso nia zid, pyra-
zinamid og etambutol i to må ne der og der -
etter en kon ti nua sjons fase med rifampicin og 
iso nia zid i fire må ne der (1). Ved tu ber ku lo se i 
sen tral ner ve sy ste met, sær lig ved tu ber ku løs 
me nin gitt, for len ges van lig vis kon ti nua sjons-
fa sen, slik at to tal be hand lings tid blir 12 må-
ne der. Iso nia zid pe ne tre rer fritt til spi nal -
væske og har sterk bak te ri cid eff ekt gjen nom 
hele be hand lings for lø pet (2). Rifampicin har 

dår lig pe ne tra sjon til spi nal væs ke, men har 
po tent an ti tu ber ku løs virk ning og reg nes 
som en hjør ne stein i be hand ling av all tu ber-
ku lo se, også i sen tral ner ve sy ste met (3). Pyra-
zinamid har god pe ne tra sjon gjen nom blod-
hjer ne-bar rie ren, mens etambutol har dår lig 
pe ne tra sjon gjen nom blod-hjer ne-bar rie ren.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  CT ca put uten konstrastmiddel vi ser lavattenue- 
rende for and rin ger i hvit sub stans fron talt i høy re stor- 
hjernehemisfære (stjer ne).

Fi gur 2  T1-vek tet vo lu met risk mag ne tisk re so nans to mo  - 
gra fi av hjer ne og med ul la, tatt med kon trast mid del. 
 Bildet vi ser mul tip le le sjo ner i storhjernehemisfæren.

100
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Det ble ikke sett sy re fas te sta ver i di rek te mik ro-
sko pi av ver ken spi nal væs ke, in du sert sputum 
el ler bron kial skyl le væs ke. Po ly me ra se kje de re ak-
sjons test (PCR) med hen blikk på tu ber ku lo se kom-
plek set var ne ga tiv i de sam me prø ve ne. Mis tan-
ken om tu ber ku lo se var imid ler tid sterk, og det 
var in di ka sjon for vevs bi op si er for di rek te på vis-
ning av my ko bak te ri er. Bi op si av lun ge el ler pro-
sta ta ble vur dert som tryg ge re enn bi op si av nyre 
og ikke minst hjer ne. Di rek te mik ro sko pi av 
transurethral bi op si fra pro sta ta og CT-vei le det 
transtorakal bi op si fra lun ge ga ne ga ti ve funn. 
Fire da ger ett er prøvetakning ble det ved PCR av 
pro sta ta vev på vist DNA fra my ko bak te ri er til -
høren de tu ber ku lo se kom plek set. I til legg var 
 den ne prø ven po si tiv for mu ta sjon i rpoB-ge net.

Dia gno sen tu ber ku lo se ble be kref tet ved PCR-
fun net i pro sta ta ve vet. Mu ta sjo ner i rpoB- 
genet er en mar kør for rifampicinresistens. 
Ved på vist rifampicinresistens er det over 90 % 
sann syn lig het for sam ti dig isoniazidresistens. 
Der som bak te ri en er re si stent for beg ge dis se 
pri mær mid le ne, fore lig ger per de fi ni sjon 
mul ti re sist ent tu ber ku lo se. Mul ti re sist ent 
 tu ber ku lo se er as so siert med dår li ge re pro-
gno se og økt mor ta li tet. Til stan den kre ver 
leng re be hand ling med me di ka men ter, med 
økt ri si ko for al vor li ge bi virk nin ger, og be-
hand lin gen er sen tra li sert til re gi on sy ke hus-
nivå.

Med for be hold om at PCR-me to den ikke var va li-
dert for det ak tu el le prø ve ma te ria let, mått e vi ta 
høy de for at det kun ne fore lig ge mul ti re sist ent 
tu ber ku lo se. Som an be falt i tu ber ku lo se vei le de-
ren skif tet vi til en hyp pig valgt em pi risk kom bi-
na sjons be hand ling for mis tenkt mul ti re sist ent 
tu ber ku lo se: moksifloksacin, pyrazinamid, ami-

kacin, cycloserin, og protionamid. Vi valg te i til-
legg å be hol de iso nia zid i re gi met til even tu ell 
re si stens ble be kref tet. Pa si en ten had de al le re de 
fått be hand ling i en drøy uke og føl te seg bedre. 
Det var li ke vel en mu lig het for at dett e kun ne 
 til skri ves eff ekt av pyrazinamid og sy ste mis ke 
 ste ro i der. Ett er to uker med be hand ling var han 
fort satt ustø, men had de nes ten in gen abducens- 
el ler fa cia lis pa re se.

Re si stens mot tu ber ku lo se mid le ne, sær lig 
mul ti re sist ent tu ber ku lo se (4), men også 
mono re si stens mot iso nia zid (2), er for bun det 
med økt dø de lig het ved tu ber ku løs me nin-
gitt. Re ser ve me di si ne ne som bru kes mot mul-
ti re sist ent tu ber ku lo se har mye bi virk nin ger. 
Vår pa si ent fikk nev ro psy kiat ris ke symp to mer 
en uke ut i be hand lin gen, men kom seg ett er 
at cycloserin ble se po nert.

Fire uker inn i be hand lin gen for mis tenkt mul ti-
re sist ent tu ber ku lo se til kom vekst av tu ber ku lose-
bak te ri er i prø ve av pro sta ta vev. Noe over ras ken-
de vis te ny PCR in gen mu ta sjon i rpoB-ge net. 
 Re si stens be stem mel se ut ført ved Folkehelseinsti-
tuttet vis te fe no ty pisk føl som het for alle pri mær-
mid le ne. Det ble ikke fun net mu ta sjon i rpoB el ler 
mar kø rer for re si stens mot iso nia zid.

Da mul ti re sist ent tu ber ku lo se ble av kref tet, 
gikk man til ba ke til før s te lin je be hand ling. På 
grunn syk dom mens al vor lig hets grad samt 
om fatt en de sen tral ner vøs ut bre del se, valg te 
vi å be hol de til legg av moksifloksacin gjen-
nom in ten siv fa sen, selv om det ikke fin nes 
god do ku men ta sjon for det te val get ved 
 tu ber ku lo se føl som for pri mær mid le ne. Pa -
sien ten fikk der ett er kon ti nua sjons be hand-
ling med rifampicin og iso nia zid i en sam let 
be hand lings tid på 12 må ne der. Ett er seks uker 
reis te pa si en ten hjem fra sy ke hu set. Ved ut -
reise var det full sten dig til ba ke gang av hjerne-
ner ve ut fal le ne, men han var fort satt noe ustø 
ved gan ge. Det ble ikke fun net vekst av my ko-
bak te ri er i øv ri ge prø ver tatt fra luft vei er, og 
vi vur der te pa si en ten som ikke-smitt e fø ren de. 
Det var hel ler ikke vekst i urin, av fø ring el ler 
spi nal væs ke. Had de mul ti re sist ent tu ber ku-
lo se blitt på vist, ville pa si en ten van lig vis ha 
blitt iso lert inn til tre dyrk nings prø ver var 
 ne ga ti ve.

Dis ku sjon

Ka sui stik ken il lust re rer en sjel den, men livs-
tru en de ma ni fes ta sjon av tu ber ku lo se. Kom-

bi na sjo nen av kli nisk un der sø kel se, anam -
nese opp tak, ra dio lo gis ke un der sø kel ser og 
epi de mio lo gisk tan ke gang ga mis tan ke om 
tu ber ku lo se i sen tral ner ve sy ste met. Pa si en-
tens symp to mer med ho de pi ne, svim mel het 
og dob belt syn samt de kli nis ke fun ne ne i 
form av hjer ne ner ve ut fall og atak si skyld tes 
tuberkulomer i hjer ne stam me og lil le hjer ne. 
Dett e er en sjel den til stand i Norge, men fore-
kom mer of te re hos pa si en ter med opp rin-
nelse fra el ler opp hold i et høy en de misk 
land.

Si den di rek te mik ro sko pi har lav sen si ti vi-
tet og vekst av my ko bak te ri er kan ta inn til 
seks uker, er det i al vor li ge til fel ler ofte nød-
ven dig å star te be hand ling før dia gno sen tu-
ber ku lo se er be kref tet. PCR kan være nytt ig for 
å på vi se tu ber ku lo se bak te ri en ved ne ga tiv 
mik ro sko pi og kan også gi in for ma sjon om 
an ti bio ti ka føl som het ved ge no ty pisk re sis-
tens be stem mel se. Ved på vist mu ta sjon som 
ty der på re si stens mot rifampicin, må man 
anta at det er høy sann syn lig het for sam ti dig 
isoniazidresistens. Kom bi na sjo nen av re sis-
tens mot både rifampicin og iso nia zid de fi ne-
rer mul ti re sist ent tu ber ku lo se, som kre ver 
svært lang va rig og po ten si elt tok sisk be hand-
ling. PCR-me to den for resistenspåvisning er 
ikke va li dert for å bru kes di  rekte på prø ve -
mate ria le. I dett e til fel let før te den til at den ne 
pa si en ten fikk unø dig be hand ling med bivirk-
ningsbeheftede re ser ve me di si ner. Vi valg te 
li ke vel å gjø re den ne un der sø kel sen for di det 
ved le sjo ner i sen tral ner ve sy ste met er vik tig 
å få svar så raskt som mu lig, da rik tig be hand-
ling er liv red den de. Fe no ty pisk re si stens -
bestem mel se har bedre sen si ti vi tet og spe si-
fi si tet og gir også re si stens re sul ta ter for fle re 
me di ka men ter. Vår pa si ent kun ne der for gå 
til ba ke til før s te lin je me di ka men ter idet prø-
ven av kref tet mul ti re sist ent tu ber ku lo se.

Ved mis tenkt eks tra pul mo nal tu ber ku lo se 
er det vik tig å sik re prø ve ma te ria le, og bi opsi 
av fle re lo ka li sa sjo ner kan være nød ven dig 
for å øke dia gnos tisk treff sik ker het. Dia gnos-
tikk ved hjer ne bi op si er kre ven de og in ne -
bærer ri si ko for al vor li ge kom pli ka sjo ner. 
Si den tu ber ku lo se i hjer nen er utt rykk for 
lymfohematogen spred ning av my ko bak te-
ri er, er det vik tig å un der sø ke hvor vidt det 
fore lig ger ekstrakranial syk dom. Om lag tre 
fi re de ler av pa si en te ne med tu ber ku lo se i 
sen tral ner ve sy ste met har ekstrakraniale 
 le sjo ner som kan være lett e re til gjen ge lig for 
dia gnos tikk (5). Vår pa si ent had de le sjo ner i 
både lun ge, nyre, le ver og pro sta ta, og prø ve-
tag ning fra dis se or ga ne ne in ne bar mind re 

Fi gur 3  CT tho rax tatt ett er in jek sjon av intavenøst kon-
trast mid del. Bil det vi ser mul tip le mikronoduli i beg ge 
lun ge top per og en 9 mm nodulus api kalt og la te ralt  
i venst re over lapp (pil).
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Vi tak ker ra dio lo ge ne Jo nas Lind og Siri Ma rie Blom berg 
for hjelp til tolk ning av MR- og CT-bil der og ver di ful le 
 kommen ta rer til ma nu skrip tet.

Mott att 17.9.2017, før s te re vi sjon inn sendt 9.11.2017,  
god kjent 25.6.2018.

Sy ke his to rie og funn il lust re rer vik ti ge 
 po eng i dia gnos tikk av tu ber ku lo se. Det er all 
grunn til å være år vå ken over for den ne gam le, 
men fort satt like re le van te syk dom men.

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

ri si ko enn hjer ne bi op si. Ett er ne ga ti ve prø ver 
fra både luft veis sek ret, urin og av fø ring samt 
CT-vei le det bi op si av lun ge for and rin ger, var 
det bi op si fra pro sta ta som til slutt be kref tet 
dia gno sen.
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MEDISIN OG TALL

ROC-kur ver og dia gnos tis ke tes ter

Når en dia gnos tisk test kun skil-
ler mel lom ne ga tivt og po si tivt 
re sul tat, kvan ti fi se res tes tens 
egen ska per med dens sen si ti vi-
tet og spe si fi si tet. For en dia-
gnos tisk test på en kon ti nu er lig 
ska la, der imot, kan en ROC- 
kurve være en eg net frem stil ling 
av tes tens egen ska per.

ROC-me to dik ken ble opp rin ne lig ut vik let 
 un der and re ver dens krig for å måle ra dar ope-
ra tø re nes evne til å skille mel lom fi endt li ge 
ob jek ter og støy, her av nav net «re cei ver ope-
ra ting char ac ter is tic cur ve», som ikke har fått 
noen etab lert norsk over sett el se.

La oss star te med et eks em pel, ba sert på 
 Ly der sen (1). Kon sen tra sjon av pro sta ta spe si-
fikt an ti gen (PSA) i se rum er en mar kør for pro-
sta ta kreft. Ta bell 1 vi ser et tenkt eks em pel med 
re sul ta ter fra 28 pa si en ter, hvor av bi op si vis te 
at 10 had de pro sta ta kreft, og 18 ikke  hadde pro-
sta ta kreft. Hvis gren se ver di en for po si tiv test 
sett es til en PSA-kon sen tra sjon på 6 ng/ml, vil 
es ti mert sen si ti vi tet bli 9/10 = 0,90, og es ti mert 
spe si fi si tet bli 11/18 = 0,61. Hvis gren se ver di en 
der imot sett es til 8 mg/ml, får vi en sen si ti vi tet 
på 5/10 = 0,50 og en spe si fi si tet på 13/18 = 0,72. 
Slik kan man be reg ne sen si ti vi tet og spe si fi si-
tet for en hver mu lig gren se ver di. Et plott av 
alle mu li ge par av sen si ti vi tet og spe si fi si tet 
som vist i fi gur 1, kal les en ROC-kur ve.

Are al un der kur ven
Are a let un der kur ven (AUC) er et mål på tes-
tens evne til å dis kri mi ne re mel lom syke og 
fris ke. I dett e eks emp let fås AUC = 0,76. En per-
fekt dia gnos tisk test ville få en ROC-kur ve som 
gikk fra (0,0) via (0,1) til (1,1), og ha AUC = 1. En 
test som ikke gir noen som helst in for ma sjon, 
ville få en ROC-kur ve på dia go na len fra (0,0) 
til (1,1) som vist i fi gur 1, og ha AUC = 0,5.

En tolk ning av AUC er som føl ger: Hvis vi 
trek ker én til fel dig per son blant de syke og én 
blant de fris ke, så er AUC lik sann syn lig he ten 
for at den syke har høy ere ver di på mar kø ren 
enn den fris ke. And re for tolk nin ger av AUC er 
gjen nom snitt lig sen si ti vi tet over alle ver di ene 
av spe si fi si tet, el ler gjen nom snitt lig spe si fi si-
tet over alle ver di ene av sen si ti vi tet.

Hvil ke AUC-ver di er mel lom 0,5 og 1 kan sies 
å re pre sen te re dår lig, god el ler me get god dis-
kri mi ne ring? En kel te for fatt e re har fore slått 
tom mel fin ger reg ler for dett e, for eks em pel 
ka te go ri ene dår lig (0,5�–�0,7), god (0,7�–�0,8), 
 me get god (0,8�–�0,9) og ut mer ket (over 0,9) (2, 
s. 177). And re for fatt e re fra rå der sli ke ge ne  relle 
klas si fi se rin ger, for di dett e av hen ger av den 
ak tu el le syk dom men og prak tisk kli nisk an-
ven del se (3, s. 29).

En svak het ved AUC-må let er at den re pre-
sen te rer gjen nom snitt lig sen si ti vi tet over alle 
ver di er av spe si fi si tet mel lom 0 og 1, også ver-
di er av spe si fi si tet der det ville være uak tu elt 
å bru ke tes ten i prak sis. Dett e er nær me re dis-
ku tert av Zhou og med ar bei de re (3, s. 35�–�36).

Valg av gren se ver di
En kel te fors ke re bru ker ROC-kur ven til å finne 
en «op ti mal» gren se ver di for å skille mel lom 
en po si tiv og ne ga tiv test. Et mu lig valg kan 
være det punk tet der den prikkede lin jen fra 
(1,0) til (0,1) krys ser ROC-kur ven, punkt A i 
 fi gur 1. Ved å vel ge dett e punk tet fås en test 
med sen si ti vi tet lik spe si fi si tet. Et an net valg 
kan være det punk tet hvor sum men av sen si-
ti vi tet og spe si fi si tet er mak si mal. Dett e sva rer 
til mak si me ring av Youdens in deks, som er 
de fi nert som sen si ti vi tet pluss spe si fi si tet mi-
nus 1 (4, s. 12). Dett e vil gi punkt B i fi gur 1. Et 
tred je valg er det punk tet som lig ger nær mest 
(0,1), punkt C i fi gur 1. Men dis se kri te ri e ne er 
i li ten grad an be falt i litt e ra tu ren. De har den 
svak het at de vekt leg ger sen si ti vi tet og spe si-
fi si tet til nær met likt og tar ikke hen syn til den 
ak tu el le syk dom men og prak tisk kli nisk an-
ven del se. Et mer re le vant kri te ri um kan for 
eks em pel være å vel ge det punk tet som gir 
høy est mu lig sen si ti vi tet, sam ti dig som man 
kre ver en mi ni mums ver di av spe si fi si te ten, 
for eks em pel 0,80 (3, s. 34�–�35). I eks emp let i 

fi gur 1 ville man da få sen si ti vi tet 0,40 og spe-
si fi si tet 0,80.

En ROC-kur ve er en nytt ig frem stil ling av 
egen ska pe ne til en dia gnos tisk test på en kon-
ti nu er lig ska la. Det er van lig vis hen sikts mes-
sig å vise hele ROC-kur ven, og ikke bare rap-
por te re are al un der kur ven el ler ver di er som 
sva rer til ett punkt på kur ven.

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er dr.ing. og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
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hel se vi ten skap, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe -
lige uni ver si tet (NTNU).
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Tabell 1  Et tenkt eksempel på PSA-nivå (ng/ml) i serum 
etter biopsiresultat hos 28 pasienter (1).

Prostatakreft Ikke prostatakreft

3,8 
6,5 
6,7 
7,0 
7,9 
8,1 
10,8 
11,3 
14,5 
15,3

0,4 
0,6 
0,8 
1,1 
1,5 
2,6 
2,8 
5,0 
5,0 
5,1 
5,3 
6,1 
6,3 
8,2 
9,9 
10,9 
12,6 
18,6

0,2 0,4 0,80,6 1,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Sensitivitet

1-spesifisitet

0

C

B

A

Fi gur 1  ROC-kur ven for eks em pe let i ta bell 1 (hel truk ken 
grønn lin je), og ROC-kur ven for en ikke-in for ma tiv test 
(stip let lin je fra (0,0) til (1,1)). Punk te ne A, B og C vi ser 
skil let mel lom po si tiv og ne ga tiv test ved for skjel li ge kri-
te ri er. A er punk tet der den prikkede lin jen fra (1,0) til (0,1) 
krys ser ROC-kur ven.
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In spi rert av Gandhi

Es pe ran za Diaz valg te å bli lege for å prak ti se re i u-land og end te opp med å fors ke på mi grant hel se  
i Bergen.

Hun fant sin nors ke ek te mann  
i USA, men han ville hjem til 
Bergen. Da tok kar rie ren en 
an nen vei. Til gjen gjeld har 
Es pe ran za fått ut fol de seg 
nær mest uhem met fag lig.

– Jeg er glad min mann ikke er lege, ut bry-
ter hun.

– Han er da ta mann med fast ar beids tid  
og tri ves med å ta ho ved an sva ret hjem me  
i de pe ri ode ne jeg bru ker mye tid på fa get 
og rei ser mye.

Pe ri ode ne hun snak ker om vi ser seg  
å være både lan ge og man ge, men man nen 
er iføl ge hen ne like blid.

Hun er vi den kjent for sine rau se mid dags-
in vi ta sjo ner og in vi te rer meg hjem på fre-
dags mid dag når vi skal av ta le et treff. I beste 
sam ar beids ånd la ger han gril let bros me 
mens hun wo ker grønn sa ker. Jeg plas se res 
ved kjøk ken bor det for å få skri ve plass. Kni-

ven ar bei der seg raskt gjen nom søt po tet, 
pap ri ka, gul rot og løk mens hun for kla rer 
om sin kom plek se ar beids hver dag: Halv 
jobb i Bergen og halv jobb i Oslo. Selv om 
hun ikke er fy sisk til ste de i Oslo den hal ve 
uken, blir det mye rei sing, in klu dert uten-
lands tu rer om trent en gang i må ne den.

– Du kan si hva du vil om Bergen og de sen-
tra li se ring, men når det skjer noe på na sjo-
nalt plan, må man som of test rei se til Oslo, 
sier hun, og leg ger til: – Fa mi li en kun ne nok 
flytt et til Oslo for min kar rie res skyld, men 
vi blir i Bergen i alle fall så len ge bar na bor 
hjem me.

Hun er også fast le ge med én kon tor dag  
i uken og 800 pa si en ter på lis ten. Man ge  
av pa si en te ne er spansk ta len de og har valgt 
hen ne på grunn av språket.

– Det er slit somt å dele seg. Det er ikke 
greit ver ken for dem el ler meg med så stor 
vi kar bruk som jeg har hatt. Der for har jeg 

sagt opp fast le ge av ta len min. Det har vært 
en tung pro sess å be stem me seg for dett e, 
for di det på man ge må ter er fast le ge job ben 
som har gitt meg mest ener gi. Det er der jeg 
opp le ver at jeg vir ke lig kan være til nytt e.

– Jeg had de in gen pla ner om å bli fors ker, 
fort sett er hun.

– Men jeg er vel dig for nøyd med at det  
ble som det ble. Jeg en per son som har stor 
gle de av det mes te jeg gjør. Det er jo slik at 
det ikke bare er én vei å gå inn i frem ti den 
på.

Fra fast le ge til fors ker
In ter es sen for forsk ning ble tent av frust ra-
sjo nen over at hun ikke had de verk tøy til  
å mot si det le ge mid del re pre sen tan te ne 
pre sen ter te på sine lunsj be søk på fast le ge-
kon to ret.

– Jeg føl te at de ikke kom med hele sann-
he ten, for tel ler hun.
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Til fel dig vis kom hun i kon takt med 
 Ja ne cke The sen og Stei nar Hun skår på 
 Institutt for all menn me di sin i Bergen. De 
in vi ter te hen ne til å være med på å un der -
vise på kom mu ni ka sjons kurs i Bergen. Hun 
ble kjent med mil jø et på in sti tutt et, og så 
be gyn te snø bal len å rul le:

– Jeg ble spurt om jeg ville del ta i et stør re 
forsk nings pro sjekt i Gua te ma la der de 
treng te en lege som had de lyst til å fors ke  
og som be hers ket norsk, spansk og eng elsk.

Te ma et for dok tor gra den ble kvin ners 
ri si ko for kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom 
(kols) si den de la ger mat over åpen ild i hus 
med dår lig ven ti la sjon.

– Dett e var forsk ning som ga me ning for 
meg! ut bry ter hun en tu si as tisk og for kla rer 
at mer hjem li ge forsk nings te ma er som 
urin veis pla ger hos kvin ner ald ri har fen get 
hen ne.

Hun dis pu ter te da fi nans kri sen ram met 
den vest li ge ver den i 2008.

– Da ble ame ri kansk støtt e til pro sjek ter  
i u-land kutt et. Det var ikke mer pen ger fra 
Forsk nings rå det i Norge hel ler, men jeg har 
vært så hel dig å kun ne fort sett e forsk nings-
kar rie ren på mi grant hel se. Det er det nær-
mes te man kom mer u-lands me di sin når 
man bor i Bergen, hum rer hun.

Plut se lig ser hun rett på meg med et 
 in tenst læ rer in ne blikk. Hun tar seg ikke 
bry et med å sjek ke kunn skaps ni vå et, men 
går rett på en rask vok sen opp læ ring:

– Først må jeg få si noe om hva mi grant-
hel se ikke hand ler om: In fek sjo ner og ek so-
tis ke syk dom mer samt for hold som kan 
for kla res på grunn av fatt ig dom.

Hun for kla rer at mi grant hel se hand ler 
om hvor dan det å være inn vand rer på vir ker 

hel sen, gjer ne i in ter ak sjo nen med and re 
helsedeterminanter. Mi gran ter kan ha opp-
levd mye før de kom til nytt land. Her får  
de nye ut ford rin ger for di de ikke len ger har 
hjem lan dets re fe ran se ram me til å tolke sin 
si tua sjon i. Man ge mang ler også nett verk de 
kan dele spørs mål, sor ger og gle der med.

– For mi gran te ne blir der for man ge hel se-
for hold mer kom pli ser te enn vi er vant til, 
slår hun fast.

Es pe ran za er opp tatt av at vi ofte ten ker 
ste reo ty pi er når vi treff er inn vand re re.  
I man ge af ri kans ke land er det for eks em pel 
kvin ne ne som ar bei der i jord bru ket, mens  
vi har van s ker med å se for oss af ri kans ke 
kvin ner på en trak tor i Norge. Dett e po ten se-
rer ut ford rin ge ne de har med å bli in te grert.

– God in te gre ring kre ver yd myk het og 
kul tur for stå el se fra beg ge par ter. Det sli ter  
vi med alle sam men.

Å se sine egne for dom mer
Es pe ran za for tel ler at hun ny lig had de en 
av ta le med en kvin ne som skul le bli dok tor-
grads sti pen di at på in sti tutt et.

– Til av talt tid gikk jeg ut og så ett er hen ne, 
men der satt det bare en kvin ne i hi jab. Min 
au to ma tis ke tan ke var at hun jeg skul le treff e 
kan skje had de mis for stått av ta le ti den. Jeg 
treng te noen se kun der for å for stå at da men 
med hi jab kun ne være vår kom men de ph.d.- 
sti pen diat. Tenk at jeg, som er så opp tatt av 
mi gran ter, går i en så ele men tær fel le! ut bry-
ter hun med en be skjem met latt er.

– Jeg tror ikke jeg er den enes te som snub-
ler i sli ke ste reo ty pi er. Vi må tør re å snakke 
om dem for å end re våre for dom mer. Dy pest 
sett tror jeg ald ri de for svin ner helt, men  
vi kan re du se re dem og vi bør i hvert fall  
ta an svar for kon se kven se ne. Uten re flek - 
sjon over egne for dom mer kom mer vi  
ikke vi de re.

Hun trek ker raskt trå den vi de re:
– Dett e hand ler også om hvor dan vi ten ker 

om våre uten lands ke kol le g er. Li ke stil ling 
hand ler ikke bare om kjønn, men like mye 
om and re for hold som ska per for dom mer.

Hun sier hun sav ner en kul tur som åp ner 
for å lære av de uten lands ke kol le g ene.

– Det vir ker som vi har et en si dig fo kus på 
å lære dem mest mu lig, både språk og norsk 
me di sinsk tenk ning. Jeg tror de uten lands ke 
le ge ne mis ter trygg he ten til å åpne seg, 
si den de ikke fø ler at de står på like fot med 
sine nors ke kol le g er. Dess uten er det jo rart 
om norsk me di sin skul le være så per fekt  

«Uten refleksjon over egne 
fordommer kommer vi ikke 
videre»ES PE RAN ZA DIAZ
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Før s te ama nu en sis ved Institutt for glo bal 
hel se og sam funns me di sin 2008

Job bet ved Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for 
mig ra sjons- og mi no ri tets hel se si den 2013, 
som fors ker, forsk nings le der og fun ge ren de 
di rek tør

Kom mu ne le ge i Fusa i 1999�–�2002

Fast le ge i Bergen i 2002�–�09 og 2011�–�18
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at den ikke har noe å lære fra and re lands 
tra di sjo ner.
– Fris tes du ikke til å bli po li ti ker når du 
job ber med mi grant spørs mål?

– Si den jeg ikke har norsk stats bor ger skap 
kan jeg ikke stem me. Det gjør jo po li tisk 
ar beid litt van ske lig, sva rer hun, og leg ger  
til det åpen ba re fak tum at døg net bare har 
24 ti mer.

– Skul le jeg ha en ga sjert meg po li tisk, 
mått e jeg ha valgt bort noe an net. Når jeg 
har valgt et aka de misk ar beids felt, hand ler 
det nok også om at jeg vil ha fakta i en sak. 
Det er for mye syn sing på dett e fel tet. Jeg 
ten ker at noen må skaff e fakta, and re kan 
bru ke dem til po li tisk ar beid.

Med Ghandi som in spi ra tor
Es pe ran za voks te opp i Madrid. Mo ren er 
his to ri ker, fa ren fi lo sof.

Hen nes opp rin ne li ge plan var å bli te le-
kom mu ni ka sjons in gen iør, el ler det man 
kal ler IT-kon su lent på norsk. Til fel dig vis 
kom hun over en bok om Ghandi, og plut se-
lig så hun klart for seg at hun hel ler ville 
jobbe med men nes ker – hvor på hun skrev 
en bok om Ghandi. Den ble den før s te bo ken 
i en se rie som hen nes for eld re ga ut på eget 
for lag om per so ner som har vir ket in spi re-
ren de på man ge.

Det som fa sci ner te hen ne med Ghandis 
fi lo so fi var tan ke ne om ikke-vold og at han 
som re li gi øst ak tiv var så åpen for å se sann-
he ten i and re re li gi o ner.

– Man ge tror at en re li gi on inn snev rer 
for di det lig ger i dens na tur at den be sitt er 
den enes te sann he ten. Ghandi, som selv  

var hin du, vis te meg at det ikke be hø ver  
å være slik. Som tro en de ka to likk fant jeg 
mye å ten ke over i hans lære. Han så på 
is lam og hin du is men som kom ple men tæ re 
re li gi o ner. Slik me ner jeg at vi må ten ke om 
inn vand re re også. De har mye å lære av oss, 
men vi har også mye å lære av dem.

Hun skyn der seg å leg ge til:
– Nå vil jeg ikke på noen måte si at det 

bare er nord menn som har noe å lære her. 
Span jo le ne og alle and re har også en vei å gå 
med å inn se at and re kan til fø re de res kul-
tur nye ver di er.

Å flytt e til Norge
Da hun fikk barn – pre ma tu re tvil lin ger, 
in tet mind re – tenk te hun at det var pro ble-
ma tisk at man nen og bar na skul le snakke 
norsk uten at hun for sto hva de sa.

Fa mi li en valg te der for å flytt e til Norge for 
at hun skul le lære norsk.

– Man nen min had de kan skje glemt hvor 
fint det er å bo i Norge ett er man ge års uten-
lands opp hold, og med små barn opp da get  
vi fort hvor en kelt det er her, med kor te 
 ar beids da ger og god bar ne ha ge dek ning.

– Det før s te året i Norge gråt jeg nes ten 
dag lig uten at mine ut sagn om meg selv 
som de pri mert gjor de sær lig inn trykk på 
man nen min. I den grad han er opp tatt av 
me di sins ke pro blem stil lin ger, har han stor 

sans for de batt en rundt over dia gnos tikk. 
Mine de pres si ve symp to mer ble plas sert  
i den ka te go ri en. Det var sik kert for nuf tig, 
kon sta te rer hun tørt og ler hjer te lig.

Det stør ste sjok ket med å flytt e til Norge 
var det so si a le li vet og mør ket.

– I Norge er det slik at for å være ven ner 
må man ha fel les ak ti vi te ter som ut gangs-
punkt, så kom mer venn ska pet ett er hvert.  
I spansk kul tur in vi te rer man folk hjem 
for di ma ge fø lel sen til si er at det kan ut vik le 
seg et venn skap. Vi ser det seg at det var feil, 
lar man det gli ut i san den. Får man god 
kon takt, pleier man kon tak ten vi de re.

Hun le ner seg til ba ke i sto len og fort sett er:
– Når jeg ser til ba ke, in vi ter te jeg folk hjem 

alt for tid lig for di jeg ikke for sto de so si a le 
spil le reg le ne. Når man in vi te rer noen hjem, 
for ven ter man jo en in vi ta sjon til ba ke. Det 
skjed de sjel den. For nord menn er det nok 
ofte mer na tur lig å in vi te re hjem når man 
har kjent noen i fem år.

Hun har lært seg stra te gi er for å tak le 
mør ket. Hun fast slår at selv om Bergen ikke 
lig ger så langt nord, er mør ket om høs ten 
og vin te ren mer tyn gen de enn len ger nord 
for di byen er så snø fatt ig.

– In tet er så mørkt som en regn full kveld 
sen høs tes i Bergen. Som du ser, lar jeg deg 
sitt e med an sik tet mot vin du et og mør ket, 
selv vel ger jeg all tid å sitt e med ryg gen mot 
vin du et og se inn over i rom met. På den 
måten kan jeg glem me det tun ge mør ket. 
Kan skje er det at jeg job ber så mye en måte 
å for tren ge mør ket på. Har jeg fo kus på noe 
jeg job ber med, glem mer jeg lett e re at det er 
mørkt ute.

«Det største sjokket med  
å flytte til Norge var det sosiale 
livet og mørket»

Esperanza i det gamle kapellet i Armauer Hansens leprasjukehus.
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Es pe ran za for tel ler at hun ett er snart 20 år 
i Norge ikke len ger drøm mer om å flytt e til 
Spa nia.

– Skul le jeg flytt e fra Norge nå, mått e det 
være for å full fø re min opp rin ne li ge plan  
og finne meg en jobb i et u-land. Ikke ser  
jeg for meg pen sjo nistt i den i Spa nia hel ler. 
Når den tid kom mer, har jeg nep pe fa mi lie 
der len ger. Og jeg er jo ikke len ger den jeg 
var. Jeg har for and ret meg og blitt glad  
i Norge.

Me di sinsk fi lo so fi
Es pe ran za er med i sty ret for Fi lo so fisk po li-
kli nikk i Bergen. Hun er rask til å pre si se re at 
hun ikke er den som bi drar mest, men tri ves 
der for di det er et sted for lan ge tan ker.

– Dum me tan ker er det også plass til hvis 
det skul le falle seg slik, leg ger hun til, og 
fort sett er:

– Vi har en agen da om å ten ke ho li stisk 
rundt syk dom og hel se. Dess uten leg ger  
vi til rett e for å lære av dem som ikke ten - 
ker likt som oss selv. Må let er en dia log der 
man kan snakke seg frem til en fel les for stå-
el se.

Te ma ene har all tid noe me di sinsk ved seg, 
men det duk ker opp folk fra man ge uli ke 
yr kes grup per på mø te ne.

Es pe ran za for tel ler at hun al le re de i stu-
die ti den had de be hov for å for stå syk dom 
som noe mer enn et bio lo gisk fe no men. 
Dett e til freds stil les på den fi lo so fis ke po li kli-
nik ken.

– Jeg er vel litt ar ve lig be las tet med en far 
som er fi lo sof.

Hun for tel ler at i stu die ti den ble dett e 
be ho vet så stort at hun det fjer de stu die å ret 
valg te å dis tan se re seg fra det me di sins ke 
mil jø et.

– Jeg opp lev de det in va sivt at så man ge 
skul le få se syke men nes ker av kledd i dob bel 
for stand. Jeg prøv de å lese på egen hånd, 

men inn så ett er hvert at jeg da mis tet mye 
kli nisk kunn skap.

Nye opp ga ver
Å bli le der i Na sjo nalt kom pe tan se sen ter  
for mig ra sjons- og mi no ri tets hel se (NAKMI), 
ga Es pe ran za nye ut ford rin ger.

– Jeg har lite le der er fa ring fra før. Da jeg 
ble spurt om å ta job ben, had de jeg val get 
mel lom tre ting: Jeg kun ne si nei, jeg kun ne 
si ja til å være le der, men ikke bru ke så mye 
ener gi på job ben, el ler si ja og gå inn for  
å være en god le der. For meg er det sis te 
val get det enes te jeg kan leve med. Hel dig vis 
sy nes jeg at det er spen nen de med nye opp-
ga ver. Dett e kan også være en mu lig het til  
å gå vi de re inn i po li tik ken, uten at jeg nå 
har noen kon kre te pla ner om det.

Hun for tel ler at hun går på et kurs i Lon-
don for kvin ner som har le der stil lin ger  
i hel se ve se net.

– Dett e kur set har vært svært be ri ken de. 
Jeg læ rer mye om meg selv, for eks em pel 
hvor dan jeg re age rer på å være i en kon flikt, 
hvor dan jeg skal sett e gren ser rundt meg  
og hvor dan jeg skal for mid le mine vi sjo ner  
i or ga ni sa sjo nen. Jeg kan jo ikke ta det for 
gitt at and re er eni ge med meg el ler skjøn-
ner hvor jeg vil som le der hvis jeg ikke bru-
ker tid og ener gi på å for mid le det til dem.

Es pe ran za har utvil somt stor ar beids ka pa-
si tet. Vi dve ler litt ved det, jeg er nys gjer rig 
på hva det er som dri ver hen ne til å jobbe så 
mye og hvor dan hun mest rer å være en ga-
sjert i man ge fag li ge pro sjek ter på en gang.

– Av og til blir det for mye. Da tar jeg pau se, 
er sam men med ven ner el ler be stil ler en 
rei se. Jeg ten ker ofte på at det ikke er and re 
som pres ser meg til å jobbe så mye. Si den  
det er meg selv som for ven ter mest, er det  
jo bare jeg som kan sett e gren ser også.

– For ti den ten ker jeg mye på at noen 
bur de gjort mer for de pa pir lø se mi gran -
tene her i Bergen. De er den sva kes te grup-
pen i lan det vårt i dag.

Hun for tel ler at hun len ge har tenkt på  
å or ga ni se re noe med de som dri ver det lil le 
til bu det som fin nes i Bergen, men at hun 
har inn sett at hun ikke mak ter det – i hvert 
fall ikke nå.

– Had de jeg hatt fle re ti mer, had de jeg nok 
gjort noe, fun de rer hun.

– Jeg har nok et pro blem med at jeg øns-
ker så mye mer enn det er mu lig å få gjort 
når man bare har ett liv til rå dig het, av slut-
ter hun med en tril len de latt er.

JAN NI KE REY MERT
jannike.reymert@gmail.com

«Siden det er meg selv som 
forventer mest, er det jo 
bare jeg som kan sette 
grenser også»
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Foto: Na sjo nal bib lio te ket/Anders Beer Wil se.

Tordenskiolds  
ob duk sjons rap port

Hva døde Tor den skiold av? Vi pre sen te rer her en ska de kir ur gisk  
og retts me di sinsk vur de ring av ob duk sjons rap por ten. Pet er Wessel Tor den skiold døde 

bare 30 år gam mel (1690�–�1720).  
I lø pet av sitt kor te liv opp lev de 
han en used van lig kar rie re. Han 
ble ad let som 27-år ing og to år 
se ne re for frem met til vi se ad mi-

ral. Da Den sto re nor dis ke krig (1700�–�1721) 
var over (1), ble den dansk-nors ke flå ten lagt 
i opp lag, og Tor den skiold gikk i land. Men 
fre den gjor de ham rast løs, og han bega seg 
ut på en lang rei se rundt i Eu ro pa. Un der et 
sel skap i fyrs te døm met Hann over kom han 
opp i en kran gel som le det til en du ell som 
før te til hans død (2–4).

Over le ge Kath rin Pulverer har for før s te 
gang over satt ob duk sjons rap por ten til 
norsk. Vi har fore tatt en kir ur gisk og retts-
me di sinsk vur de ring av de på før te ska de ne 
slik de frem kom mer i ob duk sjons rap por ten.

Sel ska pet 9. no vem ber –  
opp tak ten til Tordenskiolds død
Eu ro pa rei sens mål er ukjent, og Tor den-
skiold reiste med hest og vogn sam men 
med kap tein Ployart, sin kam mer tje ner 
Chris ti an Niel sen Kold (1693�–�1762), en kusk 
og en løpe dreng.

Før s te del mål på rei sen var fyrs te døm met 
Hann over der den eng els ke kong George 1. 
var kur fyr ste, og der Tor den skiold og hans 
føl ge inn lo sjer te seg på to væ rel ser hos 
stabs kir urg Wre de i Markstrasse. Opp tak ten 
til du el len skjed de un der et sel skap den 
9. no vem ber hos kam mer pre si dent Gørtz  
i hans bo lig i Fürstenhof, der kong Georg 
også var til stede. Da mid da gen var omme, 
an kom en adels mann fra tid li ge re svensk 
Liv land, Ja cob Axel Stäel von Hol stein 
(1680�–�1730), som had de gjort tje nes te som 
oberst i den svenske ar me en. I lø pet av kvel-
den kom Tor den skiold og Stäel i kran gel 
– Tor den skiold kal te Stäel for falsk spil ler, og 
Stäel kal te Tor den skiold for mat ros. Det ble 
hånd ge meng, og Tor den skiold ga Stäel en 
blå veis og fle re and re slag. Da fle re fra sel-
ska pet fikk skilt de to, ut ford ret den for slått e 
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Stäel Tor den skiold til du ell, for å «gjen opp-
rett e sin ære» (2–4).

Det er van ske lig å re de gjø re eks akt  
for his to ri en rundt du el ler, ett er som tra di-
sjo  nene har skif tet, og det var geo gra fis ke 
for skjel ler. På Kon ti nen tet var blan ke vå pen 
van ligst. Sver det (sa bel, kår de) var sym bo - 
let på man dig het og ære. Du el len ble of test 
ut kjem pet i pe ne re hver dags tøy, og man 
stop pet ved før s te treff. Den ne tra di sjo nen 
med et riss på kin net el ler et lite kutt i ar men 
holdt seg i bl.a. tys ke mi li tær for leg nin ger  
og stu dent for en in ger helt frem til før s te 
ver dens krig. Bl.a. fin nes det en be ret ning 
om at Martin Lu ther un der et av sine før s te 
år på uni ver si tet holdt på å om kom me 
un der en du ell med en stu die venn, da han 
fikk et stikk i leg gen og holdt på å for blø (5).

En kår de var ikke som da gens konkur-
ransekårder, uten knivs egg. De mi li tæ re 
kår de ne var på 1700-tal let en rett sa bel med 
egg på beg ge si der av klin gen (6). En av Tor-
denskiolds man ge kår der (sab ler) opp  beva-
res i dag på Ma ri ne mu se et i Horten (se foto-
grafi). Den har fle re kryss i tre skjef tet som 
in di ke rer hvor man ge gan ger Tor den skiold 
had de brukt den i du ell. Vi har også en skrift-
lig be ret ning om en du ell mel lom Tor den-
skiold og en navn gitt med stu dent un der 
ti den på sjø krigs sko len i Kø ben havn (4).

Det er der for høyst tvil somt om du el len 
som tok li vet av Tor den skiold, skul le være  
en «du ell på liv og død». Sann syn lig vis var 
det plan lagt, i tråd med da ti dens tra di sjon,  
å stan se ved før s te treff. Slik om ta les den 
også av den his to ris ke for fatt er Cas per Pe ter 
Ro the (1724�–�1784) i den før s te bio gra fi en  
om Tor den skiold: «det skal være en lil le 
pro for ma fægtning, for at give oberst Stäel 
nogen Revange» (7).

Be ret nin ge ne om at Tor den skiold ut kjem-
pet du el len med en li ten paradekårde,  
mens Stäel bruk te ka va le ri ets lan ge sa bel,  
er bare en myte. Kun kam mer tje ner Kold 
skri ver dett e i sin be ret ning mer enn 20 år 
se ne re. Alle and re be ret nin ger om ta ler  
like vå pen. Det var dess uten hen imot 20 
offi  se rer fra Hann over til ste de som til -
skuere. De ville selv sagt ikke ak sep tert at  
det var uli ke vå pen. Den sa be len Tor den-
skiold an gi ve lig bruk te i du el len, ble for 
øv rig fun net i Tysk land i 1990-åre ne. Klin gen 
mål te 87,6 cm (4).

Du el len
Tor den skiold ble opp søkt i sin mid ler ti di ge 
re si dens da gen ett er det fa mø se sel ska pet. 
Du el len ble av talt til om mor ge nen den 
12. no vem ber. Kvel den før var Tor den skiold  
i sel skap hos ba ron Bülow, der han spis te, 

drakk og mo ret seg, Han vir ket an gi ve lig 
helt ube rørt av at han skul le ut kjem pe en 
du ell nes te mor gen (3, 4).

Kl. 05 om mor ge nen ble han hen tet av  
den ut pek te se kun dan ten, oberst von 
Münch hau sen (far til lyst løg ner-ba ro nen). 
De dro til lands by en Gleidingen ca. 15 km 
sør for Hann over. Du el len ble ut kjem pet i en 
gress-skrå ning ved en myr. Der ven tet oberst 
Stäel og hans se kun dant, den svensk-frans ke 
offi  se ren An dré Sicre. I til legg til de om lag 
20 offi  se re ne fra Hann over var de to se kun-
dan te ne og kam mer tje ner Kold til sku e re. 
Det var også en kir urg til ste de, sann syn lig-
vis stabs kir urg Wre de, der Tor den skiold og 
hans føl ge var inn kvar tert.

Det fore lig ger fle re øye vit ne skild rin ger 
som alle er gan ske like når det gjel der sel ve 
hen del ses for lø pet: Du el len var te bare ca. ett 
mi nutt. Stäel an grep, og Tor den skiold re ti-
rer te (trakk seg bak over) 3�–�4 skritt. Tor den-
skiold an grep så has tig (styr tet frem) med 
kår den he vet i høy re hånd for et støt mot 
Stäel. Den ne nåd de å få opp sin kår de til et 
mot støt med nær mest strak arm og traff 
den an gri pen de Tor den skiold i hans høy re 
side like over bryst vor ten. Stø tet var kraf tig. 
Kår den gikk langt inn i bryst kas sen. Tor den-
skiold falt. Han ut brøt «Ich habe genug. 
Mein Arm ist ab.» (Jeg har fått nok. Min  
arm er av.) Kir ur gen stor met til og prøv de  
å stoppe den kraf ti ge blød nin gen fra stikk-
åp nin gen i bryst kas sen. Tor den skiold døde  
i lø pet av 3�–�4 mi nutt er (4).

Oberst Stäel von Hol stein var 10 år eld re 
enn Tor den skiold. Han var over vek tig, 
 nær synt og dår lig trent. Da Tor den skiold  
(i bak rus?) gjor de sitt has ti ge frem støt, fikk 
obers ten løf tet sa be len. Man ge me ner at  
han be visst sik tet mot Tordenskiolds over-
arm for å for år sa ke en sår ska de der, slik at 
du el len kun ne av slutt es med ham som 
sei er her re, i tråd med tra di sjo nen om du ell 
til før s te blød ning. Dett e pas ser også med 
Torden skiolds rop umid del bart ett er stø tet: 
«Jeg har fått nok. Min arm er av.»

El ler som Stäel skrev tre da ger se ne re i sin 
rap port: «Jeg var så uhel dig å gi ham et støt 
nær høy re bryst vor te. Han rop te Halt! Jeg 
stan set øye blik ke lig, han ble un der søkt, og 
det vis te seg at den sto re puls åre var over-
skå ret, hvor på han øye blik ke lig ut ån det»  
(4, 8).

Før den lan ge hjem trans por ten til Kø ben-
havn mått e li ket bal sa me res. Dett e ble 
 or ga ni sert av den dans ke le ga sjons sek re -
tæren von Jes sen som kom fra Hann over  

Tordenskiolds kår de som opp be va res på Ma ri ne mu se et i Hor ten. Der kan den sees i de res fas te ut stil ling med fle re av 
hans and re vå pen. Foto: Ma ri ne mu se et i Hor ten. 
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to da ger se ne re. Før bal sa me rin gen ble  
det for tatt retts me di sinsk ob duk sjon av  
tre tys ke le ger (8).

Ob duk sjons rap por ten
Len ge trod de man at ob duk sjons rap por ten 
ikke ek si ster te. Den ble imid ler tid gjen opp-
da get for noen tiår si den som et hånd skre-
vet do ku ment i Tordenskiolds egen no tis-
bok. Teks ten var skre vet med en slags bly ant 
(sølv stift), dels med go tis ke bok sta ver på 
(gam mel) tysk, de me di sins ke ord med 
la tins ke bok sta ver, og var i ti dens løp blitt 
nok så ule se lig. I 1950-åre ne lyk tes det to 
dans ke le ger, ved hjelp av en spe si ell fo to tek-
nisk me to de, å få ko pi ert teks ten til ty de li -
gere skrift (9). Med spe si al lupe lyk tes det  
da å tyde teks ten re la tivt bra (10). Fle re his to-
ri ke re har si den kom met med al ter na ti ve 
tydningsforslag (11), men den opp rin ne li ge 
ser ut til å ha blitt stå en de (8).

Den hånd skrev ne rap por ten er sig nert av 
tre le ger, den ene kan se ut som het Meyer. 
Ob duk sjons rap por ten ser ut til å være skre-
vet ett er dik tat, sann syn lig vis av en ikke 
me di sinsk kyn dig per son (8). Det sy nes også 
som dik te rin gen har gått litt fort for skri ve-
ren. Fle re ord er ikke full ført, og man ge 
sy nes ute latt. Man an tar at skri ve ren er den 
dans ke le ga sjons sek re tæ ren von Jes sen, som 

skul le or ga ni se re bal sa me rin gen og hjem-
sen del sen (8).

Kir ur gisk be skri vel se av ska de ne
Kår den (sa be len) gikk alt så inn i høy re  
side av tho rax. På vei en inn ska det den 
 over ar men der den laget en le sjon (3 fin ger-
bred der × 4 fin ger bred der) i mus cu lus 
 deltoideus, der den ne går ned på over -
armen.

Stikk-ka na len gikk gjen nom bryst veg gen, 
den per fo rer te høy re lun ge og pe ri kard og 
laget en 2 tom mer lang le sjon i aor ta. Stikk-
ka na len gikk vi de re gjen nom venst re del av 
bryst kas sen og kom ut bak venst re cla vi cu la 
og end te en tom me bak den ne – alt så en 
ret ning ne den fra og litt opp over i krop pen, 
tvers gjen nom hele bryst kas sen. Den ne 
be skri vel sen kan pas se med en kel te øye -
vitne skild rin ger som be skrev at nes ten  
hele kår dens klin ge var inne i krop pen (4).

Det er imid ler tid også uover ens stem mel-
ser mel lom kil de ne. I von Jessens rap port, 
da tert den 15. no vem ber, alt så tre da ger 
se ne re, skri ver han at «han den fore gå en de 
dag had de vært til ste de ved li kets bal sa me-
ring. Stäels klin ge had de gått inn mel lom 
før s te og an net rib ben, var trengt gjen nom 
lun gen inn til rygg ra den og had de over skå-
ret beg ge ar te ri er» (8).

Inn stikk mel lom 1. og 2. rib ben er ikke 
an gitt av ob du sen te ne, hel ler ikke at stikk-
ka na len stop pet ved rygg ra den. Tvert imot 
be skri ver ob duk sjons rap por ten at stikk- 
kana len fort satt e gjen nom venst re tho rax-
halv del bak cla vi cu la og stop pet nær venst re 
skul der. Von Jes sen an gir også at beg ge 
ar te ri er var over skå ret, mens ob duk sjons-
rap por ten bare skri ver aor ta.

Retts me di sinsk vur de ring
Si den det også var en nok så stor ska de på 
ar men, kan det pas se med at ar men har 
vært struk ket frem, og at det har opp stått et 
skarp kan tet sår, kan skje en blan ding av et 
skjæ re- og stikk sår, i mus ku la tu ren øverst 
mot skul de ren. En kår de, med rund form, 
ville gitt et rundt sår, mens en tve eg get 
kår de er bedre for en lig med et skjæ re sår  
i ar men, som be skri ves som 3�–�4 fin ger -
bredder stort, og som er en nok så be ty de lig 
le sjon av mus cu lus deltoideus. Ka na len går 
også fra side til side av tho rax, for en lig med 
at Tor den skiold har hatt høy re del av sin 
bryst kas se vendt mot mot stan de ren, slik 
man gjer ne har i fek te si tua sjo ner.

Å fast slå du el lan te nes eks ak te po si sjo ner 
er ikke mu lig, men en stikk-ka nal litt opp-
over i Tordenskiolds kropp kan vel være 
for en lig med et stikk fra en hånd holdt 

Stik ket gikk inn i bryst kas sen, oven for høy re bryst vor te, og gjen nom høy re lun ge. Il lust ra sjons fo to: Flo ry/iStock, end ret  
og far ge lagt hos Tids skrif tet.

Ram me 1

No tis bo kens side 4–6, ob duk sjons rap por-
ten, over satt til norsk av over le ge Kath rin 
Pulverer, Or to pe disk av de ling, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus. (Over set tel sen er 
ba sert på re fe ran se ne 8, 10 og 11.)

(Et kutt) på inn si den av høy re arm som 
må ler cir ka 3 fin ger bred der × 4 fin ger bred-
der i leng den i Intugmenta universalia  
(= hu den).

Vi de re (ses) en nok så be ty de lig le sjon  
av mus cu lus deltoideus som er lo ka li sert 
her og kut tet ca. 3 fing re bredt.

(Kut tet/stik ket) stop per ved venst re skul-
der ca. 1 zoll (= 2,54 cm) bak venst re cla vi-
cu la.

(Kut tet for lø per) fra bak (si den) på mot satt 
(= venst re) side gjen nom pleu ra på sam me 
side (= høy re) gjen nom lungelobum cir ka  
2 zoll (= 5,08 cm) kut tet inn i aor ta.

Gjen nom lobum, om trent 4 zoll lang  
(= 10,16 cm) helt gjen nom pericardium  
på sam me side

(tre un der skrif ter)
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 kår de/sa bel. Stik ket som har gått inn i bryst-
kas sen, oven for høy re bryst vor te, har gått 
gjen nom høy re lun ge. En slik ska de er i seg 
selv ofte livs tru en de, gjer ne med pneu mo-
tho rax, men er ikke umid del bart dø de lig. 
Stik ket har vi de re gått inn i pe ri kard og 
der ett er ska det aor ta (el ler kan skje som 
le ga sjons sek re tæ ren skri ver: «beg ge ar te -
rier», = aor ta og arteria pulmonalis?, som 
beg ge lig ger inne i pe ri kard). Si den det ikke 
er om talt noen ska de på venst re lun ge, ta ler 
det for at stikk-ka na len har hatt ret ning litt 
opp over, og kan skje pas sert like oven for 
lun ge top pen. Spørs må let er om det også  
har fore lig get hjertetamponade. Ska den  
i aor ta skal ha vært ca. 5 cm, noe som kan 
bety en gan ske stor rift i hjer te po sen. Dett e 
mins ker sjan sen for hjertetamponade for di 
blo det renner ut i pleurahulen, slik at hjer-
tet fort satt kan ut fø re sin pum pe funk sjon. 
Litt blod vil som re gel fin nes i pe ri kard, men 
ofte ikke nok til å være av funk sjo nell be tyd-
ning.

Det er van ske lig å an slå sik kert hvor len ge 
man kan over le ve med en slik ska de, men 
ska den vil med fø re blod trykks fall, med 
ned satt ce re bral sir ku la sjon, og be visst hets-
tap i lø pet av me get kort tid. Både ved hjerte-
tamponade og ved rent blod tap fra aor ta vil 

dø den kun ne inn tre i lø pet av få mi nutt er, 
noe som er for en lig med opp lys nin ge ne fra 
til sku er ne.

En hur tig blød nings død
Til tross for at ob duk sjons rap por ten har 
vært til gjen ge lig i mer enn fem ti år, har  
den til sy ne la ten de ikke vært gjen stand  
for om fatt en de me di sins ke vur de rin ger.  
Vi har kun fun net én pub li ka sjon – pub li sert 
i Tids skrif tet – som på me di sinsk grunn lag 
prø ver å vur de re rap por ten (8).

Hagelsten leg ger til grunn at draps vå pe-
net, en kår de, kun var et stikk vå pen. Uten  
å ana ly se re be skri vel sen i ob duk sjons rap-
por ten nær me re me ner han at «den må 
være forkert», og at det er på fal len de at et 
stikk vå pen kan for år sa ke «en 3 fin ger bred 
le sjon i deltoideus». Han me ner at dø den, 
for år sa ket av et stikk vå pen, ba sert på øye -
vitne skild rin gen, mått e skyl des trykkpneu-
mothorax. Han vekt leg ger sær lig kam mer-
tje ner Kolds be ret ning, skre vet mer enn 20 
år ett er hen del sen: «Stahl lot hannem en stif 
Arm, gjor de og tillige et Udfald i det sam me 
mod Tor den skiold, som så le des var kom met 
hans Klin ge for nær, at han stødte Tor den-
skiold ind un der hans høy re Arm i en Qvart, 
saa Klin gen igjen gik bag ud af Skul de ren, 

og trekkede den derpaa igien tilbage i en 
Ters» (7, 8).

Ba sert på den ne be skri vel sen har and re 
ment at si den kår den gikk inn på høy re  
side av bryst kas sen og ut bak høy re skul der, 
mått e dø den være for år sa ket av blod tap på 
grunn av le sjon i høy re arteria subclavia.

Ett er å ha ana ly sert ob duk sjons rap por ten 
vil vi kon klu de re an ner le des. Ska de ne for -
årsa ket av en tve eg get sa bel, stuk ket tvers 
igjen nom bryst kas sen med om fatt en de 
ska der av lun ge, pe ri kard og aor ta, var selv-
sagt dø de li ge og for år sa ket en hur tig blød-
nings død. Øye vit ne skild rin ge ne be skrev  
en svær blød ning som kir ur gen ikke klar te  
å stoppe. Åsteds grans kin gen noen da ger 
se ne re av de lo ka le myn dig he te ne vis te også 
sto re meng der blod på bak ken (4, 8).

De fles te mo der ne dans ke his to ri ke re 
me ner i dag at Tordenskiolds død min ner 
mest av alt om et uhell un der en du ell der de 
to du el lan te ne bare ville «pirke i hver  andre», 
alt så en æres du ell uten hen sikt å dre pe, bare 
gjen opp rett e æren (3, 4, 12): Kan skje «tråd te 
Tor den skiold sim pelt hen forkert der han 
styr te de frem i det dugvåde græs den ne 
tid li ge høst mor gen, og kom for hur tig på 
den fi endt li ge kår de». Sagt på en an nen 
måte: Tor den skiold snub let inn i dø den.
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LEGELIVET

Fød sels ska de i øret på vei til jobb

«I re mind my self every mor ning: Noth ing I say this day 
will teach me an y thing. So if I’m go ing to learn, I must  
do it by lis ten ing.» – Lar ry King

Å hol de seg opp da tert som lege kan være kre ven de. Bun ken med 
tids skrif ter du bur de ha lest bare vok ser, nye ar tik ler og ret nings -
linjer må vike plass for ba sa le be hov som å spi se og be sø ke toa lett et  
i lø pet av ar beids da gen. En ny me di sinsk ar tik kel pub li se res hvert 26. 
se kund (1), og du skul le gjer ne lest en li ten brøk del av dem. Du mis tet 
imid ler tid den sis te for dyp nings da gen din grun net syk dom i av de lin-
gen, og jam men må ikke un ge ne hen tes i bar ne ha gen i dag også.

Nå kan du bøte på den dår li ge sam vitt ig he ten ved å lære noe nytt 
hver dag, idet du pend ler til job ben el ler vas ker vin du er. Pod kast er 
nem lig en glim ren de kil de til fag li ge opp da te rin ger. Dett e er ra dio-
pro gram mer som las tes ned gjen nom en app, slik at du kan lytt e  
til inn hol det når du vil, hvor du vil. Noen er ba sert på ek si ste ren de 
ra dio pro gram mer, and re fin nes kun som pod kast. Uan sett om du 
sitt er på fly et uten mo bil dek ning el ler er ute på lø pe tur, kan du 
sluk ke kunn skaps tørs ten med et over vel den de til bud av hel se re la-
ter te pod kas ter. Du kan abon ne re på dine fa vo ritt pro gram mer,  
spo le frem og til ba ke, og en kelt dele epi so der med and re på so si a le 
me di er. Vil du være eks tra eff ek tiv, kan du øke far ten på av spil lin gen, 
slik at du får hørt enda mer på den ti den du har til rå dig het. Å lytt e 
til pod kast er som å kob le hø re te le fo ne ne rett inn i et gi gan tisk 
bib lio tek: Man kan fråt se i pro gram mer om alt mel lom him mel og 
jord. For ma tet åp ner for ni sje pro gram mer, der en ga sjer te eks per ter 
en kelt kan dele sin kunn skap med lytt e re i hele ver den.

Det fin nes al le re de man ge gode me di sins ke pod kas ter. Man ge av 
de sto re me di sins ke tids skrif te ne har sin egen, det sam me gjel der 
Up To Date og Medscape. Det er uan sett rom for fle re: Uni ver si te te-
nes me di sins ke fa kul te ter kun ne tatt for seg ny forsk ning, etis ke 
di lem ma er, el ler vi de re for mid let un der vis ning som al le re de fin ner 
sted. Spe sia list for en in ge ne i Le ge for en in gen kan dyp dyk ke inn i sine 
fag om rå der. Kan skje man kan få en intraaurikulær re pe ti sjon om 
til stan den hy per ka le mi nes te gang man er på jog ge tur?

Man tren ger ikke høre på rent me di sins ke pod kas ter for å lære 
noe nytt ig hel ler. Ta for eks em pel pro gram met «Tus vik og Tøn ne»: 
Her for tal te ko mi ker Sig rid Bon de Tus vik svært så åpen hjer tig om 
sine al vor li ge fød sels ska der. Over 80 000 må ned li ge lytt e re fikk en 
usen su rert be skri vel se av hvor dan hun fikk «laget et nytt rum pe-
hull» – og ga der med en stem me til alle kvin ner som er ram met av 
en re la tivt van lig til stand det ikke snak kes så mye om. Ikke bare er 

det mor somt å høre Bon de Tus vik sin be skri vel se av si tua sjo nen;  
for le ger kan det være nytt ig å høre hvor dan en slik trau ma tisk 
hen del se opp le ves fra pa si en tens per spek tiv. Man ge tema er re le -
vante for oss som job ber i skjæ rings punk tet mel lom men nes ker, 
vi ten skap og tek no lo gi. Syk doms for stå el se, be hand lings al ter na ti ver, 
fag ut vik ling og hel se po li tikk blir på vir ket av det sam fun net vi le ver 
i, og pod kas ter med tema som er næ ring, psy ko lo gi, po li tikk, di gi ta li-
se ring og forsk ning kan alle gi oss nytt ig inn sikt. Kan skje kan det 
også være kil de til in no va ti ve idéer om hvor dan vi kan drive hel se -
tjenes ten frem over?

Pod kast føy er seg inn i lis ten over «on de mand»-tje nes ter, der alt 
skal være til gjen ge lig for oss ak ku rat da og der vi øns ker det. Vi 
strøm mer tv-se ri er og mu sikk; til og med le gen kan be stil les «on 
de mand» i dis se da ger, gjen nom et sta dig vok sen de til bud av uli ke 
tje nes ter på nett. At vi hele ti den kan vel ge hvil ket inn hold vi vil se 
og høre på, har det selv føl ge lig noen ulem per. Å lytt e til et over fla-
disk sam men drag kan selv føl ge lig ikke all tid er statt e fo ku sert les-
ning. Dess uten mis ter man ofte den re dak sjo nel le kva li tets sik rin gen 
man har i etab ler te me di er og der for blir kil de kri tisk til nær ming 
vik tig. Selv hør te jeg fle re epi so der av en til sy ne la ten de se ri øs pod-
kast om hel se før pro gram le de ren plut se lig be gyn te å snakke om 
behanding av kreft med krys tal ler. Jeg av slutt et det abon ne men tet 
gan ske raskt, for å si det sånn. I til legg ri si ke rer man «ekko kam mer-
eff ek ten», alt så at man bare sø ker seg til de kil de ne som be kref ter 
ens nå væ ren de opp fat nin ger, uten at man eks po ne res for mot stri-
den de ar gu men ter. Ikke minst skal man være opp merk som på at 
pod kast i øken de grad blir be nytt et som et mar keds fø rings verk tøy, 
der bud ska pet er på vir ket av at for mid le ren har noe han el ler hun 
skal sel ge.

Un der ex.phil. lær te vi om for skjel len på a prio ri og a pos te rio ri 
kunn skap. Nå kan vi føye til a poderiori kunn skap: det man har lært 
ved å lytt e til pod kast.

Del gjer ne dine tips til me di sins ke pod kas ter på Twitt er un der 
em ne knag gen #lege pod kast.
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«Kanskje man kan få en intraaurikulær 
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i skjæringspunktet mellom mennesker, 
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SPR ÅKSPALTEN

Re sept al fa be tet ut vi des

A-, B- og C-re sep ter er de se ne re år sup-
plert av e-re sep ter og h-re sep ter. Bru ken 
av hen holds vis sto re og små bok sta ver 
av spei ler at ka te go ri se rin gen skjer ett er 
uli ke kva li te ter og di men sjo ner ved 
re sep te ne.

Re sept er den for mel le for skriv ning av  
et le ge mid del til en pa si ent. Ett er hvert  
er or det re sept blitt brukt om an be fa lin- 
 ger og til tak på man ge av li vets om rå der, 
gjer ne sy no nymt med «opp skrift» (1). I Tids-
skrif tets spal ter fin nes tit ler som «Ro på 
resept», «Resept på lyk ke» og «Re sept for en  
frisk pla net».

Reg le ne for le ge mid del re sep ter fin nes  
i for skrift om le ge mid ler fra apo tek (2), der 
re sept de fi ne res som «be stil ling av le ge mid-
del til bruk for be stem te per so ner el ler dyr, 
el ler til bruk i re kvi ren tens prak sis» (§ 1-3 c). 
Uli ke re septt y per om ta les både med far ger 
og bok sta ver.

Far ge ri ke re sep ter
Hvit re sept er den tra di sjo nel le be teg nel sen 
på for skriv ning av le ge mid ler som pa si en-
ten selv må be ta le. Re sept på le ge mid ler 
som kan re fun de res, kal les blå re sept, even-
tu elt blå re sept (3), for di blan kett e ne som ble 
be nytt et til slik for skriv ning, var tryk ket på 
ly se blått pa pir med blå tekst. Far ge spek te ret 
ble ut vi det i fol ke hel se mel din gen i 2003, 
som for øv rig had de titt e len «Re sept for et 
sun ne re Norge» (4). Der ble be gre pet grønn 
re sept in tro du sert for kon kre te livs stils til- 
 tak. Be teg nel sen rosa re sept er lan sert som 
 be teg nel se på gra tis pre ven sjons mid ler til 
unge kvin ner (3).

And re fan ta si ful le re sept va ri an ter fin nes 
også. Vent-og-se-re sept er for eks em pel en 
re sept på et le ge mid del, van lig vis et an ti bio-
ti kum, som gis sam men med råd om å vente 
en be stemt tid og kun bru ke le ge mid let hvis 
man ikke blir bedre, for eks em pel av en 
luft veis in fek sjon (5).

A-, B- og C-re sep ter
Av hen gig av hvil ke le ge mid ler som for skri-
ves, får re sep ter uli ke bokstavforstavelser. Da 
be nytt es ver sa ler, sto re bok sta ver, i re sept-
sam men set nin ge ne. A-re sep ter er re sep ter 
på le ge mid ler i re sept grup pe A, dvs. sterkt 
va ne dan nen de le ge mid ler med mis bruks -
risi ko som mor fin og and re opio i der, med 
sær li ge krav til for skriv nin gen. Re sep ter på 
le ge mid ler i re sept grup pe B, som om fatt er 
and re va ne dan nen de le ge mid ler, kal les 
B-re sep ter. Også for B-re sep ter er det sær li ge 
krav knytt et til for skriv nin gen. Re sep ter på 
alle and re le ge mid ler som er re sept be lag te, 
kal les C-re sep ter.

Før ut le ve rings for skrif ten ble end ret  
i 1986 ble også be teg nel sen D-re sep ter brukt 
om re sep ter som var gyl di ge ett år, men 
med ube gren set an tall utt ak i lø pet av året.  
I den ne re sept grup pen var bl.a. man ge 
in fu sjons- og in jek sjons pre pa ra ter, som 
in su lin, brekk mid ler til barn og akne mid ler. 
Le ge mid ler som er unn tatt re sept plikt, 
kal les F-pre pa ra ter, men ett er som de er 
re sept frie, blir F-re sep ter en selv mot si gel se. 
CF-pre pa ra ter er be teg nel sen på re sept plik -
tige le ge mid ler der en kel te pak nin ger, styr-

ker el ler le ge mid del for mer er unn tatt fra 
re sept plikt.

e- og h-re sep ter
Med ut vik lin gen av di gi tal kom mu ni ka-
sjons tek no lo gi er det etab lert et elek tro nisk 
sy stem for rek vi re ring og eks pe de ring av 
re sept plik ti ge le ge mid ler. Fel les be teg nel sen 
for sli ke elek tro nis ke re sep ter er e-re sep ter. 
E-re sep ter fun ge rer i prin sip pet som pa pir-
re sep ter, og kan slik sett sam ti dig være både 
A-, B- og C-re sep ter, av hen gig av hvil ke pre pa-
ra ter som for skri ves. Le gen sen der re sep ten 
elek tro nisk til en sen tral da ta ba se, Re sept-
for mid le ren, som alle apo te ker i Norge har 
til gang til og kan eks pe de re re sep ter fra.

Det se nes te til skud det til re sept al fa be tet  
er h-re sep ter. Dett e er re sep ter på hel se fo re-
taks fi nan si er te le ge mid ler brukt uten for 
sy ke hus (h-re sept le ge mid ler). Ord nin gen  
ble inn ført i 2006. Når spe sia list hel se tje nes-
ten har be hand lings an svar for en le ge mid-
del  behand ling, har de re gio na le hel se fo re -
takene også fi nan si e rings an svar for le ge-
midle ne selv om be hand lin gen skjer uten for 
sy ke hus. For skriv nin gen av sli ke le ge mid ler, 
som ofte kan være kost ba re, er re gu lert av  
en egen for skrift (6) og skjer ved hjelp av 
h-re sept.

I norsk bru kes bin de strek ett er en kelt bok-
sta ver som står for et helt ord i be gyn nel sen 
av et sam men satt sub stan tiv, f.eks. p-pil le, 
e-bok. Da be nytt es mi nusk ler, små bok sta ver, 
og stor for bok stav bare ett er punk tum. Slik 
blir skri ve må ten av e-re sept og h-re sept 
pa ral lell til e-hel se og m-hel se (7).
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Le gen ver sus dø den

OM DØ DEN

Le gen er li vets be skytt er. Fra stu di ets før s te 
dag er dett e le de trå den for all hans virk som-
het og må let for hele hans inn sats. Den ne 
inn sats har også bå ret rike fruk ter, sær lig  
i vårt år hund re. I 1916 var for eks em pel gjen-
nom snitts al de ren for dem som døde ved  
VII avd., Ul le vål sy ke hus, bare vel 20 år. I dag 
nær mer den gjen nom snitt li ge le ve al der seg 
75 år, og gjen nom snitts al de ren for dem som 
dør ved de me di sins ke av de lin ger er ikke 
langt fra 80 år. På bak grunn av dis se utro li ge 
frem skritt er det na tur lig at all vår in ter es se 
har sam let seg om li vet, som om dø den ikke 
len ger ek si ster te. Der for er det li ten el ler 
in gen forsk ning om kring dø den; der for 
skri ves det lite om den i tids skrif te ne; der for 
får stu den te ne som godt som in gen un der-
vis ning om hvor dan døds leiet bør le des; 
der for dis ku te res dis se pro ble mer ald ri på 
våre fag li ge mø ter, og der for er det me get få 
le ger som be skjef ti ger seg inn gå en de med 
dø den og døds leiet. Og li ke vel har den føl-
gen de set ning fra et eld gam melt norsk 
hånd skrift fort satt sin ful le gyl dig het: «In tet 
er vissere enn dø den, in tet er uvissere enn 
dø dens time.»

Me get er li ke vel blitt an ner le des enn det 
var. I tid li ge re ti der ram met dø den i blin de, 
og i alle bar ne flok ker var det noen som 
døde. I dag er dø den i ferd med å finne sin 
plass som li vets na tur li ge av slut ning. Dess-
uten har dø den mis tet me get av sin gru, 
for di det i dag fin nes mid ler som kan lind re 
den sy kes li del ser. Dett e be tyr imid ler tid 
ikke at det er blitt enk le re og lett e re å lede 
døds leiet. Tvert imot, døds leiet stil ler sto re 
krav til le gen både som lege og som men-
nes ke. Der for er det nød ven dig at den 
 dø en de får den sam me in ter es se og 
 om tan ke som den pa si ent som skal leve 
vi de re.

Cicely Saun ders  har viet sitt liv til 

ar bei det med de håp løst syke. Hun ar bei det 
som sy ke plei er ske un der kri gen. Der ett er 
var hun so si al ku ra tor for håp løst syke. Dett e 
ar beid bragte hen ne til å stu de re me di sin, 
og si den 1957 har hun ar bei det med de 
 sam me pa si en ter som lege, sam ti dig som 
hun har vært en ga sjert i far ma ko lo gisk 
forsk ning. (…)

Al vor lig syke pa si en ter rei ser to pro ble-
mer for le gen. Det ene pro blem er av etisk-
men nes ke lig na tur, og det an går le gens 
hold ning. Dett e pro blem har man ge si der: 
hva le gen skal for tel le sine pa si en ter, hva 
han skal for tel le de på rø ren de, hvil ket mål 
han skal sett e for be hand lin gen, hvil ken 
ri si ko han har rett til å ta i håp om ra di kal 
hel bre del se, hvor len ge han skal fort sett e  
en håp løs be hand ling, osv. Alt dett e er pro-
ble mer som ikke har noen al men gyl dig 
løs ning, pro ble mer som le gen må ta stil ling 
til på nytt for hver en kelt pa si ent. I dis se 
van ske li ge av gjø rel ser vil man ge ha nytt e  
av dr. Saun ders  klo ke råd. Hen nes syn  
kan kan skje sam men fatt es ved å si at dett e 
er spørs mål – om ikke sto re prin sip per – 
men om til lit mel lom to men nes ker, om 
om tan ke, var me og god het. Dis se pro ble mer 
er ulø se li ge i prin sip pet, men ofte fin ner de 
en prak tisk løs ning hvis bare: «. . . . . some 
one care enough to try». Le gens opp ga ve er 
der for å være den som bryr seg så me get om 
pa si en ten at han hele ti den sø ker svar på 
dis se spørs mål, svar som ikke er al men gyl -
dige, men som er noen lun de rik ti ge for 
den ne spe si el le pa si ent.

Det an net pro blem er av tek nisk-me di sinsk 
na tur. Det har med lind ring av pa si en tens 
li del ser å gjø re, med smer te, angst, tørst, 
ån de nød, kval me, ok sy gen man gel, hos te, 
søvn løs het, osv. Dett e er prak tis ke pro ble-
mer som kre ver er fa ring, kyn dig het og 
nøy ak tig ob ser va sjon av pa si en ten. Sam -
arbeid mel lom søst re, le ger og på rø ren de  
er nød ven dig for å løse dem. Også her gir  

dr. Saun ders  enk le råd som er ba sert på 
prak tisk er fa ring. Hen nes fas te re gi me for 
smer te stil len de mid ler er for eks em pel langt 
bed re enn det som vel er det van li ge, nem lig 
å gi sprøy ter når pa si en ten ber om det.

Den en kel te lege må ar bei de med dis se 
pro ble mer i sitt eget sinn, for på dett e 
 om rå de er in tet mer ska de lig enn fik ser te 
me nin ger og hold nin ger. Dess uten kan det 
ikke være tvil om at stu den te ne bør få mer 
po eng tert og ge ne rell un der vis ning om 
døds leiet. De må for stå de men nes ke li ge 
pro ble mer og lære seg de prak tis ke råd.  
I dag læ rer alle stu den ter fød sels hjelp, men 
lite om «døds hjelp», til tross for at det sis te 
er vik ti ge re for man ge av dem, for di dett e 
ald ri kan bli en spe sia li tet for noen få. Det  
er også sann syn lig at dis se pro ble me ne bør 
tas opp i fort sett el ses kurs og i tids skrift; det 
gjel der sær lig for nuf tig bruk av me di ka men-
ter. En de lig kan det ten kes at sy ke hu se ne 
kan for bed re sin inn sats for dis se pa si en ter. 
For eks em pel bør den døds sy ke pa si ent ha 
én fast lege som går inn til ham ofte; sto re 
vi sitt er har lite hos sli ke pa si en ter å gjø re.

Alt dett e vil brin ge oss til et mer sak lig  
og na tur lig for hold til dø den. Det fak tum  
at de sto re etis ke pro ble me ne er ulø se li ge, 
fø rer ofte til at de man ge små prak tis ke 
pro ble mer hel ler ikke blir løst, for di dø den 
på en måte ikke er god tatt av le ge ne. Me get 
kan der for gjø res bed re, og kan skje kan vi 
også på lang sikt mins ke fryk ten for dø den 
hos våre pa si en ter, hvis vi selv får en rik ti -
gere hold ning. «Det er ikke dø den selv  
som er fryk te lig, men fryk ten for dø den»,  
sa  Sen eca. Kan skje bør vi der for gjø re  
Roosevelts be røm te valgsprog til vårt eget 
når vi ar bei der med døds sy ke pa si en ter: 
«The only thing we have to fear is fear itself.»

Pe ter F. Hjort

«Hvis dø den ikke var, ville li vet ditt, fø lel se ne, for hol de ne, for els kel se ne, alt ville vært uut hol de lig. At li vet er av gren set, gir  
det po tens», sa Per Fu gel li. Men det er van ske lig å ten ke seg et tema som kan opp le ves som mer vold somt og frykt inn gy ten de 
enn dø den. Hvor dan kan le ge ne, sel ve li vets be skytt e re, for hol de seg til det? Un der føl ger en ar tik kel fra Tids skrif tet nr. 4/1967 
(Tidsskr Nor Lægeforen 1967; 87: 267�–�8).
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Å lete opp syk dom  
før den blir far lig

Le gen har man ge rol ler. En av dem er  
å fo re byg ge syk dom. Se kun dær fore byg ging 
er å opp da ge en syk dom før den gir symp to-
mer. Kreft screen ing er et ofte brukt eks em-
pel. Man un der sø ker pre sump tivt fris ke 
men nes ker for å se om de kan ha kreft i et 
tid lig sta di um, når den fort satt er mu lig  
å ku re re. Screen ing for liv mor hals- og bryst-
kreft er godt etab lert. Tykk tar men står for 

LUNG CAN CER 
SCREEN ING
Mark S. Parker, Ro bert 
C. Gro ves, Joan na 
E.  Kusmirek et al. 
104 s, tab, ill. New York, NY: 
Thie me, 2018. Pris EUR 60 
ISBN 978-1-62623-513-7

tur. Lun ge kreft har len ge vært sett på som 
den ul ti ma te syk dom men å scree ne for. 
Syk dom men er svært dø de lig og opp da ges 
of test for seint til å kun ne hel bre des. Dens 
kom plek se bio lo gi har imid ler tid gjort at 
fle re for søk på å be vi se eff ek ten av screen ing 
har mis lyk kes. Selv det å ta rønt gen tho rax 
hver tred je må ned ga in gen på vis bar eff ekt.  
I 2011 ble det en de lig vist at man ved å bru ke 
lav do se CT tho rax kun ne opp da ge syk dom-
men i tid li ge sta di er og der med sta tis tisk 
hind re døds fall. Dett e har med ført at man  
i USA har til latt screen ing av men nes ker som 
opp fyl ler vis se krav om al der og røy ke be last-
ning.

Den ne bo ken er en inn fø ring i de fles te 
as pek ter knytt et til lun ge kreft screen ing. 
Sine 100 si der til tross be skri ver for fatt er ne 
bo ken som en alt om fatt en de hånd bok.  
Den spen ner fra ame ri kansk epi de mio lo gi, 
gjen nom ri si ko fak to rer for lun ge kreft, til 
for slag om prak tisk gjen nom fø ring og fram-
ti di ge vi sjo ner. Fle re ka pit ler tar for seg 
rønt gen funn og hvor dan dis se best be skri-
ves i et sy stem ut vik let spe si elt for den ne 
ty pen CT-un der sø kel ser (LungRADS). I det 
hele tatt er mye av bo ken pre get av at den, 

med unn tak av ett ka pitt el, er skre vet av 
ra dio lo ger.

I bo ken er det også plass til ar gu men ter 
som ta ler for og imot eff ek ten av screen ing.  
I dett e ka pit let har man i stor grad brukt 
nytt en av mam mo gra fi og sigmoidoskopi 
ved hen holds vis bryst kreft- og tykk tarms-
screen ing, til å vise at CT tho rax er et minst 
like eff ek tivt vir ke mid del for å fo re byg ge 
kreft død som de to etab ler te screen ing pro-
gram me ne. Her mang ler det li ke vel en 
om ta le av hvor for Eu ro pa fore lø pig har  
valgt en av ven ten de hold ning til å inn fø re 
screen ing for lun ge kreft.

Bo ken bæ rer preg av å være skre vet av 
ame ri kans ke le ger for ame ri kans ke le ger 
som plan leg ger å inn fø re lun ge kreft scree-
ning for ame ri kans ke pa si en ter. For oss 
eu ro pe e re er den mest in ter es sant for di den 
på re la tivt få si der gir en inn fø ring i lun ge-
kreft screen in gens hvor for og hvor dan. Slik 
sett kan den le ses med ut bytt e av alle som  
er opp tatt av dett e fel tet.

LARS FJELL BIR KE LAND
Over le ge, Lun ge av de lin gen 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

Hen dig og 
 gjenkjenne lig

Hud er et vi su elt fag. Man må se en hud -
lidelse for å kun ne stil le en dia gno se.

Det kre ver tre ning å over sett e vi su el le 
inn trykk til språk li ge utt rykk – noe som er 
helt es sen si elt når man skal kom mu ni se re 
om en hud le sjon med en kol le ga.

Sam ti dig er det kre ven de å for stå hvor dan 
en le sjon ser ut der som man ikke har sett en 
til sva ren de før. Og det kan være van ske lig  

DERMATO-VENERO- 
LOGISKE CASES
Si mon Francis Thom sen, 
An dre as Pihl, Mu ham-
mad Sab bah et al. red
272 s, tab, ill. Kø ben havn: 
Munks gaard, 2018.  
Pris DKK 250  
ISBN 978-87-628-1856-9

å huske for skjel len på nok så li ke ar te de 
le sjo ner, sær lig når det er len ge si den sist.

For fatt er ne av Dermato-venerologiske  
cases har laget en hen dig bok. Og titt e len 
ly ver ikke: Dett e er en sam ling av dermato-
venerologiske ka sui stik ker. Det er 61 av dem 
i bo ken, som er skre vet på dansk.

Le se ren får pre sen tert et el ler fle re bil der 
av en hud le sjon på høy re side. Bil det er 
led sa get av kort in for ma sjon om pa si en ten. 
Un der bil det stil les syv spørs mål, der man 
blant an net blir bedt om å be skri ve hud for-
and rin ge ne, gi en de fi ni sjon og klas si fi se-
ring av syk dom men, samt for tel le om ut red-
ning, epi de mio lo gi og be hand lings prin sip-
per. Man blir også bedt om å ten ke over 
diff e ren si al dia gno ser. Når man så blar over 
til nes te dob belt si de, gis det svar på dis se 
spørs må le ne. I de fles te ka sui stik ke ne for -
klares le sjo ne ne med hjelp av pi ler og/el ler 
sup ple ren de bil de ma te ria le.

For uten å bli tvun get til å be skri ve bil -
dene, er «gul let» i den ne bo ken ett er min 
me ning den svært in for ma ti ve og gjen nom-
tenk te de len om diff e ren si al dia gno ser.  
Her er det fo to gra fi er av hud le sjo ner som 
lig ner på den ka sui stik ken om hand ler, samt 

3�–�5 lin jer om dis se til stan de ne. Slik kan en 
en kelt bli min net på ho ved for skjel len mel-
lom ro sa cea og po ly morft lys ut slett, mel lom 
li chen sim plex chronicus, li chen planus og 
nummulat ek sem el ler pityriasis versicolor 
og vi ti li go.

Bo ken tar ikke mål av seg å være et opp-
slags verk. Det har ikke lyk kes meg å få tak  
i noe sy stem over hvor dan ka sui stik ke ne er 
plas sert i bo ken – det vir ker helt til fel dig.  
Det er der for noe kre ven de å skul le gjen -
finne et godt bil de av en hud li del se en 
 gjer ne skul le bli min net på hvor dan så ut. 
Bo ken har hel ler ikke noe re gis ter over de 
uli ke hud li del se ne som er pre sen tert – mu li-
gens er dett e av pe da go gis ke hen syn? Jeg 
skul le li ke vel øns ke meg dett e, slik at man  
i til legg til å bru ke den ne gode bo ken som 
eks amens tre ning el ler til opp frisk ning av 
kunn skap for all menn prak ti ke re og sy ke-
hus le ger også kun ne slå opp i den mel lom 
kon sul ta sjo ner i en tra vel hver dag.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
All menn le ge i spe sia li se ring og me di sinsk re dak tør 
i Tids skrif tet
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Me to de nes his to rie

«Jeg had de øns ket at de her re men ne ne, som 
be kref tel se, ville ha sett man ge and re duer 
og man ge and re dyr av for skjel lig stør rel se 
bli bitt av den sam me or men som had de 
drept de fem du e ne, for å se om den sin te 
gif ten vir ke lig had de uen de li ge kref ter.»  
Det skrev den ita li ens ke vi ten skaps man nen 
Fran ces co Redi (1626�–�97) i et brev til Cimento-
aka de mi et i Fi ren ze i 1670. Bre vet var en 
kri tikk av den frans ke apo te ke ren Moy se 
Charas’ (1619�–�98) eks pe ri men ter med slan ge-

ABOUT METH OD
Jutt a Schickore
Experimenters, sna ke 
ven om, and the hi sto ry of 
wri ting scientifically. 316 s. 
Chi ca go, IL: The Uni ver si ty 
of Chi ca go Press, 2017.  
Pris USD 50  
ISBN 978-0-226-44998-2

gift som had de blitt pub li sert noen må ne der 
tid li ge re. Charas men te at det ikke var gif ten 
i seg selv som var dø de lig. Sna re re var or me-
bitt dø de lig kun når or men var sint, for da 
ville sin te ån der strøm me ut av ten ne ne og 
inn i bytt e dy ret. Der Redi ett er spur te fle re 
eks pe ri men ter med gjen  tatte funn, vekt la 
Charas sam men lik ning og trakk slut nin ger 
ved å va ri e re eks pe ri ment be tin gel se ne med 
ag gres si ve og ro li ge or mer på for skjel li ge 
bytt e dyr. Eks pe ri men tet som me to de sto 
imid ler tid sen tralt hos beg ge, og som Jutt a 
Schickore skri ver i About meth od, var det 
gjen nom dett e, og ikke gjen nom re son ne-
ment ale ne, at kunn skap opp sto.

Schickore øns ker ikke bare å for tel le 
 slan ge gift eks pe ri men te nes his to rie. Hen nes 
ho ved am bi sjon er å bru ke eks pe ri men te ne 
med slan ge gift fra 1600-tal let og frem over 
for å for tel le en bre de re vi ten skaps teo re tisk 
his to rie frem til mid ten av det 20. år hund re 
med vi ten ska pe lig me to de som stu die ob jekt. 
Gift forsk nin gen er iføl ge Schickore et godt 
ut gangs punkt for å føl ge eks pe ri men tets 
lan ge his to rie ett er som slan ge eks pe ri men -
tene var kon tro ver si el le og kom plek se,  
og der for har ett er latt oss om fatt en de 
 me to de be skri vel ser. Fun ne ne har dess uten 

fått re le vans for man ge fag, som patologi, 
fysiologi, bakteriologi og immunologi. 
Schickore vi ser også hvor dan vi ten ska pe lig 
teks ter er his to ris ke ob jek ter der narrativ, 
struktur og publiseringskanaler er vevd 
sam men med me to dis ke vur de rin ger og 
be trakt nin ger om eks pe ri men tets vi ten ska-
pe li ge rol le. Skal vi historisere vitenskapelig 
metode, må vi vie alle disse forskjellige 
lagene – det Schickore kaller metodens 
 diskurs – vår oppmerksomhet. Med denne 
fremgangsmåten viser hun også hvordan 
metodediskursen er formet av ytre forhold.

Schickore en der som sagt sin stu die rundt 
mid ten av for ri ge år hund re. Den strin gen te 
struk tu ren som kjen ne teg ner da gens me di-
sins ke ar tik ler – IMRAD-struk tu ren (In tro duc-
tion, Meth ods, Results and Dis cus sion) – 
 voks te frem på 1930-tal let og ble raskt nor-
men. Mest fa sci ne ren de for den ne le se ren var 
å se hvor fatt i ge og anemiske me to de av snit -
tene i da gens me di sins ke pub li ka sjo ner frem-
står sam men lik net med de fro di ge me to de -
beskri vel se ne fra det 17. og 18. år hund re. Bare 
av den grunn kan jeg an be fa le bo ken.

KE TIL SLAG STAD
Me di sinsk re dak tør, Tids skrif tet

Re flek sjo ner om død

Ane ste si le ge Øy vind Tho mas sen, en er fa ren 
kol le ga med bak grunn fra blant an net luft-
am bu lan se og Sea King, har ny lig gitt ut en 
bok om dø den. Iføl ge om slags teks ten har 
Thomassens opp le vel ser over be vist ham om 
at ta bu ene rundt dø den bør bry tes ned. Det 

LIV RED DE REN  
OG DØ DEN
Øy vind Tho mas sen
His to ri er om red ning, håp 
og av skjed. 192 s, ill. Bergen: 
Vig mo stad & Bjør ke, 2018. 
Pris NOK 379  
ISBN 978-82-419-1397-6

blir for talt 18 kor te his to ri er med for skjel li ge 
syns punk ter. Ofte er det for fatt e rens egne 
opp le vel ser som blir be skre vet, men med 
rød tråd be vart tar han også for seg and re 
men nes kers er fa rin ger og sett er seg selv i en 
ren for tel ler po si sjon. Gode sort-hvitt il lust ra-
sjons fo to, som re gel por trett er, føl ger hvert 
ka pitt el.

Det er et fak tum at man blir godt kjent 
med dø den som pre hos pi tal lege. Det er 
spen nen de å føl ge for fatt e rens re flek sjo ner 
om dø den, sær lig hvor dan ett er latt e og 
hjel pe mann ska per hånd te rer dis se si tua sjo-
ne ne. Ny lig av dø de Per Fu gel li har til nå vært 
«dø dens til lits mann» i Norge. Tho mas sen 
vir ker ty de lig in spi rert, og om ta ler så gar  
sin fa mi lie som «min flokk» i ett er or det. 
Gjen nom ren og upyn tet pro sa får vi inn-
blikk i en rek ke pro ses ser rundt men nes kers 
død, spe si elt be gra vel sen. Sti len er ut pre get 
sak lig, uten over dre ven sen ti men ta li tet som 
lett kan pre ge dett e te ma et.

Som «he li kop ter le ge» er for fatt e ren i en 
po si sjon til å for tel le his to ri er få and re kan. 
Som le ser og lege føl te jeg at bo ken var på 

sitt mest en ga sje ren de da Tho mas sen 
 be skrev sine egne opp le vel ser. Men den  
er nok tenkt til et bre de re pub li kum. Den 
røde trå den blir holdt selv om man ge av 
his to ri e ne ikke nød ven dig vis er knytt et til 
red nings tje nes te. Det er mye mer en bok  
om dø den enn om liv red ning, he li kopt re  
og akutt me di si nens hem me lig he ter. Sis te 
ka pitt el er så gar en punkt vis hånd bok om 
hvor dan man gjør be gra vel ser ri me li ge re, 
og i et an net be skri ver han hvor dan han 
som tur nus le ge sy ner lik.

Dis se små his to ri e ne er sør ge li ge,  mor- 
 som me, rø ren de. Pen nen er god – fint -
følende uten fø le ri. Den all men ne le se ren  
vil lære mye om hva som fore går bak ku lis-
se ne på fle re om rå der, mens jeg som lege 
sav net mer av for fatt e rens egne opp le vel ser 
og re flek sjo ner. Latt er og tå rer vil imid ler tid 
alle kun ne finne.

STI AN WEN DEL BORG
Lege i spe sia li se ring i kir ur gi, Uni ver si tets sy ke -
huset Nord-Norge
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Plan legg å lese den ne

«Hel se pro ble ma er eigentleg ikkje blitt 
mind re med den nye fol ke hel sa, men alt er 
blitt annleis.» Dett e si ta tet fra bo ken sy nes 
jeg utt ryk ker det jeg opp fatt er som for fatt er-
nes bok pro sjekt: Hvor dan drive bo steds-
plan leg ging og lo kal sam funns ut vik ling i vår 
tid, der egen opp le vel sen av hel se og triv sel 
har blitt en vik ti ge re fak tor.

PLAN LEG GING FOR 
HEL SE OG TRIV SEL
Øi vind Larsen, Gun nar 
Ridderström, Mag ne 
Ny len na
328 s, ill. Bergen: Fag bok-
for la get, 2018. Pris NOK 449 
ISBN 978-82-450-2364-0

Bo ken er skre vet av tre for fatt e re og delt 
opp i tolv ka pit ler. Teks ten fram står som et 
yp per lig «grup pe ar beid» der alle har bi dratt 
med sin spe si al kom pe tan se: pro fes sor eme-
ri tus i me di sinsk his to rie (Larsen), si vil ar ki-
tekt og plan leg ger med dok tor grad om 
fy sisk plan leg ging og hel se (Ridderström), 
og pro fes sor i sam funns me di sin med stort 
fag litt e rært for fatt er skap (Ny len na). Bo ken 
er fint il lust rert med man ge bil der som 
un der byg ger teks ten. Språket er va ri ert  
og godt, og det er man ge pre si se og klar gjø-
ren de for mu le rin ger som ty de lig gjør sam-
men hen ger og bud skap.

Ka pit le ne er te ma tis ke. Tre av ka pit le ne 
hand ler hhv. om forsk nings litt e ra tu ren  
om bo mil jø, hel se og triv sel, om lov grunn-
laget for fy sisk plan leg ging og om kunn skap 
som så dan. Men som det står i bo ken om 
plan leg ging: «Hugs at alt heng sam an, og  
sjå til at det kan gjere det.» Slik kan fy sisk 
plan leg ging bi dra til opp le vel se av sam men-
heng («sen se of co her ence») og steds fø lel se 
 («sen se of place»). Det sis te ka pitt e let i bo ken 
er en opp sum me ring av ho ved bud ska pet  

i åtte prak tis ke punk ter til det kon kre te 
plan leg gings ar bei det.

Bo ken in ne hol der in gen eks pli sitt dis ku-
sjon om den off ent li ge plan leg gin gens ver di 
el ler «hvor mye» plan leg ging som skal til for 
å iva re ta med virk ning. En grunn kan være  
at lov re gu le rin gen er så ty de lig i Norge at 
det egent lig ikke er en dis ku sjon. Sam ti dig 
er kom mu ne ne un der sterkt press fra mar-
keds kref ter og i kre ven de pri ori te rings -
dilem ma er mel lom drift og ut vik lings opp-
ga ver. Og ikke minst: Den so si a le ulik he ten  
i Norge er øken de.

Bo ken an be fa les til de an gitt e mål grup -
pene: Kom mu ne le ger og an net hel se per so-
nell som ut ar bei der kunn skaps grunn lag for 
fol ke hel se og som med vir ker i plan pro ses-
ser, plan leg ge re, ut byg ge re og po li ti ke re  
i alle kom mu ner.

Dett e blir et opp slags verk for meg i mine 
nes te bi drag i kom mu nens plan do ku men-
ter.

HEGE RAA STAD
Kom mu ne over le ge, Ha mar kom mu ne

Den sto re bo ken om 
ka ta stro fe psy kia tri

Det er hyg ge lig, og an ta ge lig vik tig, at 
 nors ke me di si ne re bi drar på fag om rå der 
som el lers lett blir do mi nert av nord ame ri-
kans ke kref ter.

Lars Weisæth er, sett med nors ke øyne, 
gle de lig nok med re dak tør for den ne nye 
ut ga ve av en om fatt en de læ re bok om ka ta-
stro fe psy kia tri sam men med le den de navn 
in nen fel tet in ter na sjo nalt, slik han også var 
for før s te ut ga ve i 2007.

TEXTBOOK  
OF  DISASTER  
PSY CHI A TRY
Ro bert J. Ursano, Ca rol 
S. Ful ler ton, Lars Weisaeth, 
Be ver ley Raphael, red
2. utg. 351 s, tab, ill. Cam-
brid ge: Cam brid ge Uni ver-
si ty Press, 2017. Pris GBP 85 
ISBN 978-1-107-13849-0

Bo ken hen ven der seg sta dig til både 
 kli  nike re og sam funns me di si ne re, og tar  
mål av seg å gi en opp da tert kunn skaps over-
sikt over både psy ko lo gis ke, bio lo gis ke og 
so si a le si der av for be re del se, akutt re spons 
og ett er ar beid ved ka ta stro fa le hen del ser. 
Den gir en om fatt en de og so lid gjen nom-
gang, og har man ge ka pit ler (22 i alt) og 
man ge re fe ran ser. Man har be nytt et hele  
56 for fatt e re, der iblant pro fes sor Trond Heir, 
i til legg til Weisæth.

Bo ken har først ge ne rel le ka pit ler om 
te ma er som for eks em pel epi de mio lo gi, 
nev ro bio lo gi og be hand ling ge ne relt. Der -
etter føl ger en rek ke ka pit ler om spe si el le 
em ner, som dek ker alt fra kjer ne fy sis ke 
ka ta stro fer til kon se kven ser av me die dek-
ning.

Med så man ge for fatt e re og så pass man ge 
ka pit ler er det ikke til å unn gå at det blir  
en del gjen ta gel ser. Sam ti dig er det lo gisk  
å ikke star te et ka pitt el ut fra «in tet». Hvert 
en kelt ka pitt el kan der for le ses for seg.

Det er usik kert hvor mye de uli ke sce na-
rio er for ka ta stro fer egent lig skil ler seg fra 
hver and re, og med så man ge ka pit ler kan 
fel tet frem stå som mer kom pli sert enn det 
kan skje er.

Sett med eu ro pe is ke øyne blir det mu li-
gens noe ufull sten dig å om ta le den «akutt e 
stress li del se», som er en dia gno se i DSM- 
syste met (Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nu al 
of men tal dis or ders), uten at det pro ble ma-
ti se res noe sær lig hvor den nor ma le re ak-
sjon slutt er og en psy kisk li del se be gyn ner.

Un der teg ne de sav ner også mo der ne per-
spek ti ver fra evo lu sjons psy ko lo gi, samt at 
kli nisk vik ti ge fe no me ner som skyld og 
skam får mer om ta le.

Mine inn ven din ger er ikke ve sent li ge,  
og bo ken frem står som et vik tig bi drag og 
en god opp da te ring. Den an be fa les for alle 
med in ter es se for fel tet. Et hvert dis trikts psy-
kiat risk sen ter bør ha minst én lege som har 
lest den ne og som er den lo ka le spe sia list og 
råd gi ver på fel tet, samt at den bør stå i hylla 
(ikke ulest) hos alle som har et an svar for 
plan leg ging og hånd te ring av ka ta stro fer  
i sam fun net.

JON G. REICHELT
Spe sia list i psy kia tri, For sva rets sa ni tet
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ANMELDELSER

Kom plett om  
arak no i da le cys ter

ARACHNOID CYSTS
Knut Wester, red
Epidemiology, bi ol o gy, and 
neuroimaging. 221 s, tab, ill. 
Lon don: Ac a dem ic Press, 
2018. Pris GBP 79  
ISBN 978-0-12-809932-2

ARACHNOID CYSTS
Knut Wester, red
Clin i cal and sur gi cal 
 ma na ge ment. 306 s, tab, ill. 
Lon don: Ac a dem ic Press, 
2018. Pris GBP 100  
ISBN 978�–�0-12�–�814378�–�0

In tra kra ni a le arak no i da le cys ter er den 
rom opp fyl len de in tra kra ni a le til stan den 
som på vi ses hyp pigst, ofte som til fel dig 
funn ved bil led un der sø kel ser. Til stan dens 
kli nis ke be tyd ning er om dis ku tert, og det  
er ikke pub li sert sy ste ma tis ke litt e ra tur gjen-
nom gan ger som sam men fatt er kunn ska pen 
om sli ke cys ter. Det er der for et am bi si øst 
pro sjekt pro fes sor eme ri tus Knut Wes ter  
ved Uni ver si te tet i Bergen har på tatt seg  
ved å re di ge re et to binds læ re verk om til-
stan den.

Bø ke ne hen ven der seg først og fremst til 
nev ro lo ger, nev ro kir ur ger, nev ro psy ko lo ger, 
ra dio lo ger, bar ne le ger og and re kli ni ke re, 
men også fors ke re som ar bei der med ba sa le 
syk doms me ka nis mer og pa to fy sio lo gi kan 
ha nytt e av bø ke ne.

Vo lum 1 om ta ler bio lo gis ke as pek ter, 
epi de mio lo gi og bil led un der sø kel ser. Ka pit-
le ne om his to ris ke per spek ti ver er in ter es-
san te og byr på til dels un der hol den de 
le sing. Vo lum 2 pre sen te rer kunn skap fra 
kli nisk forsk ning om arak no i da le cys ter  
som mu lig år sak til van li ge pla ger som 
ho de pi ne, svim mel het, syns for styr rel ser  
og re du sert kog ni tiv funk sjon, samt en 
de tal jert gjen nom gang av ak tu el le nev ro -
kirur gis ke be hand lings me to der.

Ka pitt el for fatt er ne er re krutt ert fra hele 
ver den, men det nevrofaglige forsk nings -
miljø et ved Uni ver si te tet i Bergen, in klu si ve 

re dak tø ren selv, bi drar med hele 17 av bø ke-
nes 36 ka pit ler. De fles te be gyn ner med et 
kort fatt et sam men drag av kon klu sjo ne ne 
fra litt e ra tur gjen nom gan gen som pre sen te-
res, sor tert på evi dens nivå (I–IV). Kunn skaps-
grunn laget pre ges av at de fles te pub li ser te 
kli nis ke stu di er er se lek ter te pa si ent se ri er, 
hvil ket med fø rer at evi dens ni vå et van lig vis 
er på III el ler IV. For fatt er ne trek ker li ke vel 
kla re kon klu sjo ner og an be fa ler kir ur gisk 
be hand ling med nevroendoskopisk ope ra-
sjon el ler kra nio to mi for pa si en ter med 
utt al te symp to mer uten an nen åpen bar 
år sak. Noen av an be fa lin ge ne vil nok være 
om dis ku tert i fag mil jø ene.

Ka pit le ne kan le ses hver for seg som 
 en kelt stå en de over sikts ar tik ler, men ut gjør  
til sam men et kom plett læ re verk. Bø ke ne er 
ri ke lig il lust rert med gode bil der og fi gu rer. 
Ka pit le ne over lap per mer enn nød ven dig, 
og det fore kom mer, som re dak tø ren selv 
på pe ker i for or det, til dels mot stri den de 
tolk nin ger av kunn skaps grunn laget i de 
for skjel li ge ka pit le ne. Bø ke ne an be fa les 
li ke vel som det sann syn lig vis mest kom -
plette til gjen ge li ge lære- og opp slags ver ket 
om arak no i da le cys ter.

TOR IN GE BRIGT SEN
Pro fes sor II, Institutt for kli nisk me di sin
Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet
Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I OSLO
www.med.uio.no/disputaser/

ANJA MARIA LYCHE BRÆND
Clinical drug trials in Norwegian general practice.  
A study of a 10-year cohort of trials identified from 
applications to the Norwegian Medicines Agency 
1998�–�2007. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. 
Disputas 28.8.2018.
Bedømmelseskomité: Jens Søndergaard, Syd-
dansk universitet, Odense, Danmark, Lillebeth 
Larun, Folkehelseinstituttet, Oslo, og Atle Fretheim, 
Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, 
Institutt for helse og samfunn, Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Atle Klovning og Jørund Straand.

VIKAS KUMAR SARNA
Coeliac disease and non-coeliac gluten sensitivity –  
A study of responses to gluten challenge and applica-
tion of blood-based diagnostic immunology. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.8.2018.
Bedømmelseskomité: Kalle Kurrpa, University of 
Tampere, Finland, Tor Brynjar Stuge, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Marianne 
Klemp, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Knut E. A. Lundin og Ludvig M. Sollid.

KORNELIA KATALIN BEISKE
Assessment of excessive daytime sleepiness and health 
status in subjects with obstructive sleep apnea or 
 hypersomnias. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 31.8.2018.
Bedømmelseskomité: Poul Jennum, Institut for 
Klinisk Medicin, Københavns universitet, Danmark, 
Ståle Pallesen, Institutt for samfunnspsykologi, 
Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
og Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veileder: Knut Stavem.

KAREN ROKSUND HOV
Delirium: aspects of pathophysiology and treatment. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
4.9.2018.
Bedømmelseskomité: David Meagher, Graduate 
Entry Medical School, University of Limerick, 
Irland, Arjen Slooter, Brain Center Rudolf Magnus, 
Utrecht University, Nederland, og Cecilie Røe, 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
 Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Torgeir Bruun Wyller, Leiv Otto Watne  
og Vegard Bruun Bratholm Wyller.

SVERRE GEORG STÆTHER
Biomarkers of systemic and neuronal autoimmunity 
in acute psychiatric disorders. Utgår fra Institutt for 
psykisk helse. Disputas 22.8.2018.
Bedømmelseskomité: Bjørn H. Ebdrup, CNSR, 
 Medisinsk Fakultet, København Universitet, 
Danmark, Sigrun Hope, Oslo universitetssykehus, 
og Sara Germans Selvik, Institutt for Psykisk Helse, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Daniel Kondziella, Arne Vaaler og Sol-
veig Klæbo Reitan.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

STIAN KREKEN ALMELAND
Undergraduate education in plastic surgery. Utgår fra 
Klinisk institutt 1. Disputas 31.8.2018.
Bedømmelseskomité: Tiina Jahkola, University  
of Helsinki, Finland, Trude Staalesen, Volvat Plas-
tikkirurgi, Volvat Medisinske senter, og Christina 
Brudvik, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Emma Hansson, Anne Berit Guttormsen, 
Carolin Freccero og Louis de Weer.

MARIANN HAAVIK LYSFJORD BENTSEN
Tidal breathing parameters in extremely premature 
infants. Feasibility and clinical utility of electromag-
netic inductance plethysmography. Utgår fra Klinisk 
institutt 2. Disputas 6.9.2018.
Bedømmelseskomité: Kajsa Bohlin, Karolinska 
Institutet, Sverige, Charlotte Bolton, Universitetet  
i Nottingham, Storbritannia, og Jon Andrew Hardie, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Thomas Halvorsen, Trond Markestad  
og Knut Øymar.

MARIANNE AARDAL GRYTTAAS
Primary aldosteronism in Western Norway. Studies  
of diagnostic approach and treatment outcome. Utgår 
fra Klinisk institutt 2. Disputas 6.9.2018.
Bedømmelseskomité: Martin Reincke, Ludwig-
Maximilians University, Tyskland, Sverre Erik Kjeld-
sen, Universitetet i Oslo, og Mai Tone Lønnebakken, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Kristian Løvås, Eystein S. Husebye og 
Hrafnkell Thordarson.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

http://www.ntnu.no/
kalender#tag=disputaserdmf

LINE VERONIKTA HJELLE
Serum platinum retention and long-term effects  
in testicular cancer survivors. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 30.8.2018.
Bedømmelseskomité: Jourik Gietema, Univer-
sity Medical Center Groningen, University of 
Groningen, Nederland, Olbjørn Harald Klepp, 
Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, 
Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, og 
Marit Dahl Solbu, Institutt for klinisk medisin, Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Hege Sagstuen Haugnes, Roy Bremnes 
og Jan Olderburg.
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SIGURD LIESTØL

Vår gode kollega Sigurd Liestøl døde 24. mai, 
54 år gammel.

Rolig, grundig og samvittighetsfull er ord 
som beskriver fagmannen Sigurd. Han ble 
uteksaminert som lege ved Universitetet  
i Oslo i 1989, og han gjennomførte turnustje-
neste og den første delen av sin indremedi-
sinske utdanning ved Sykehuset Innlandet 
Elverum. Han fortsatte på den indremedi-
sinske løpebanen ved Ullevål universitets-
sykehus fra 1995, og han ble godkjent spesia-
list i indremedisin i 1997. Sigurd valgte der-
etter subspesialisering i blodsykdommer,  
og nødvendig tjeneste for spesialisering 
gjennomførte han ved Hematologisk avde-
ling og Kreftavdelingen ved Ullevål universi-
tetssykehus. Han ble godkjent spesialist  
i blodsykdommer i 2007.

I 2004, mens han jobbet ved Hematolo-
gisk avdeling, ble han rekruttert til forsk-
ning i professor Finn Wisløffs forsknings-
gruppe. Han disputerte for den medisinske 

arbeid med mål å videreutvikle behand-
lingen av akutt lymfoblastisk leukemi.

Sigurd var en lege som pasientene og 
kollegene trivdes godt med og kunne stole 
på. Men han fremsto ikke som noen faglig 
nerd, selv om han alltid var meget godt 
faglig oppdatert. Blant de tingene vi kom-
mer til å savne er de små samtalene om 
selve livet; barna, relasjoner, hager, hus, 
hytte, båt, god mat, musikk, ja, alt slikt som 
hører livet til.

Han kunne så mye om så mangt. Han var 
spesielt interessert i hagens blomster og 
planter, og han hadde en utpreget estetisk 
sans. Han var også en veldig god kokk.

Sigurd var en kjær kollega, og vi vil alle 
savne den staute skikkelsen med det lune 
smilet.

På vegne av
Avdeling for blodsykdommer
Oslo universitetssykehus
FINN WISLØFF, EVA MARIE JACOBSEN, 
NINA GULBRANDSEN, GEIR E. TJØNNFJORD

doktorgraden i 2008. Temaet for doktor-
gradsarbeidet var fosfolipid-antistoffer, en 
risikofaktor for dannelse av blodpropp. Han 
arbeidet grundig og nøyaktig, og han hadde 
den nødvendige kritiske distansen til egne 
funn som kjennetegner en genuin forsker. 
Han oppnådde stor anerkjennelse for sine 
funn, og flere av publikasjonene hans har 
blitt standardreferanser i den internasjonale 
litteraturen på fagfeltet.

Sigurd ble tilsatt som overlege ved Hema-
tologisk avdeling i 2009. Med hans brede 
erfaring med lymfom fra tiden ved Kreft-
avdelingen var det naturlig at han fikk 
 ansvaret for det nye behandlingsprogram-
met for akutt lymfoblastisk leukemi hos 
voksne, NOPHO 2008, som var et nordisk 
samarbeidsprosjekt. Ved etableringen av 
Oslo universitetssykehus og én sammenslått 
Avdeling for blodsykdommer fikk Sigurd 
ansvaret for behandling av akutt lymfoblas-
tisk leukemi i hele Helseregion Sør-Øst. 
Prosjektet var meget vellykket og represen-
terte et klart fremskritt i behandlingen av 
sykdommen hos voksne. Sigurd hadde det 
siste året arbeidet mot et europeisk sam-

JON LEK VEN

Pro fes sor Jon Lek ven gikk bort 16. juni 2018, 
77 år gam mel, ett er leng re tids syk dom. 
Lek ven var do sent i eks pe ri men tell kir ur gi 
ved Det me di sins ke fa kul tet ved Uni ver si te-
tet i Bergen fra 1978 og pro fes sor fra 1984 til 
han gikk av for al ders gren sen i 2011. Han 
had de sin dok tor grad fra Institutt for eks pe-
ri men tell me di sinsk forsk ning ved Uni ver si-
te tet i Oslo i 1975 og ett er dett e et forsk nings-
opp hold i USA. Lek ven had de vik ti ge og 
byg gen de opp ga ver in nen eks pe ri men tell 
kir ur gi og sitt eget forsk nings felt som var 

sjo ner var sen tra le tema og er det som først 
og fremst står igjen ett er hans lan ge ar beids-
dag ved Uni ver si te tet i Bergen.

Lek ven var en dyk tig med ar bei der og 
in spi re ren de men tor. Han mott ok Ole Stor-
steins Pris for Kar dio lo gisk Forsk ning fra 
Uni ver si te tet i Oslo, Sø ren Falch og øienlæge 
Sig urd Falchs pris for frem ra gen de le der-
skap i me di sinsk forsk ning fra Uni ver si te tet 
i Bergen og Or ki dé pri sen fra Den nors ke 
le ge for en ing for sitt ar beid. Lek ven ble i 2011 
Rid der av 1. klas se av St. Olavs or den.

Mye av Lekvens ar beid har vært ny brotts-
ar beid der han søk te ett er mu lig he ter og 
løs nin ger, hel ler enn å gå kjen te sti er. Han 
lik te dett e og ty de lig vis også i bå ten der han 
brak te mye fri tid sam men med fa mi li en.  
Da fa mi li en ble kon sul tert om hva som 
kun ne være en pas sen de på skjøn nel se ett er 
en lang de kan pe ri ode, kom sva ret kon tant: 
«Han tren ger sjø kart.»

Vi er man ge som har gode min ner fra 
sam ar bei det med ham. Vi ly ser fred over 
hans min ne.

KE TIL GRONG, ROLF REED, PER OM VIK, 
PER BAK KE

hjer te fy sio lo gi og pa to fy sio lo gi og byg get 
opp et bæ re kraf tig mil jø rundt dett e ved 
Kir ur gisk in sti tutt. Lek ven var også sen tral  
i etab le rin gen av Vi va ri um og Fel les forsk-
nings sen ter ved Det me di sins ke fa kul tet.

Lek ven på tok seg man ge verv og opp -
gaver, også na sjo nalt. Han var de kan i pe ri o-
den 1993�–�99 og pro de kan før dett e. En sen-
tral opp ga ve i den ne ti den var ut byg ging  
av den kli nis ke le ge ut dan nin gen ved sy ke-
hus på hele Vestlandet. Han star tet også, 
sam men med sin de kan kol le ga i Tromsø, 
ut dan ning av le ger fra Bots wa na i Bergen  
og Tromsø. Han var en ga sjert i dett e ar bei-
det også len ge ett er sin de kan pe ri ode.

Lek ven var de kan i en tid da stu dentt al let 
på me di sin stu di et økte, og det var gjen tatt e 
ut red nin ger om kring uni ver si tets til skud det 
til forsk ning og ut dan ning. Lek ven had de 
sen tra le po si sjo ner dett e ar bei det ved inn -
førin gen av hel se fo re taks re for men. Lek ven 
le det Re gio nal etisk ko mi te Vest gjen nom 
fle re år og var sty re med lem i det før s te 
sty ret i Hel se Vest. Han del tok i man ge na sjo-
na le ut valg i Nas jo nal fo re nin gen, Nor ges 
forsk nings råd og Hel se til sy nets fag råd for 
høy spe sia li sert me di sin. Vi sjo nær in sti tu-
sjons byg ging og sam ar beid mel lom in sti tu-
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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

16
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Universitetsstillinger, Allmennmedisin  LEGEJOBBER
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Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Professor/førsteamanuensis    
i medisin (farmasi)
100 % fast stilling.

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 31.10.2018

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jo
bb

no
rg
e.
no

Se ntnu.no/ledige-stillinger

Det handler om å utfordre. Om å stille spørsmål og se 
muligheter. På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 

studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. 
Nå søker vi nye utfordrere.

UNIVERSITETSSTILLINGER

ALLMENNMEDISIN

www.oslo.kommune.no

Fastlegehjemmel til Grønland 
(Bydel Gamle Oslo)
Etablert fastlegepraksis med ca.1100 listepasienter 
tilknyttet veletablert 4-legepraksis hos Legene i 
Grønlandsleiret, sentralt i Oslo, fom 01.03.19.

Fullstendig utlysning,  
www.ledigestillinger.oslo.kommune.no ref.nr 3918116111

Kontaktperson: 

Hjemmelsinnehaver, Anne Bjerkedal  tlf. 909 83 164

Fastlege,  Kim Kaltenborn  tlf. 971 13 433

Bydelsoverlege, Irene Teslo  tlf. 414 03 118 

Søknadsfrist 23.10.18

Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo
Platous gate 16, 
0190 OSLO

102
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

GOL KOMMUNE
Gol ligg midt i Hallingdal og er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Gol er eit knutepunkt  I regionen, 
med eit allsidig næringsliv, særleg innan reiseliv, handel og jordbruk. Kommunen byr på gode moglegheiter 

to kunstgrasbanar, alpinanlegg og langrennsstadion. Gol har eit koseleg sentrum og er ein populær handle-
plass med mange og varierte butikkar. Kommunen har god barnehagedekning, ny barne- og ungdomsskule og 
vidaregåande skule. www.gol.kommune.no

arbeid

Det er oppretta 1 ny heimel som fastlege i Gol kommune frå 1.1.2019. Det er 5 legar og 1 turnuslege samla i eit kommunalt 
legekontor og 1 lege som driv privatpraksis i eige lokale. Det er under arbeid eit prosjekt for å få etablert utdanningsstillingar for 
allmennlegar i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal sjukestugu.

Ynskjer du eit spennande og variert legeliv med arbeidsoppgåver som inkluderer det meste, og med gode samarbeidspartnerar, 
er dette arbeidsstaden for deg. Kontoret er velutstyrt, med blant anna skadestuer og mykje moderne utstyr, blant anna digitalt 
røntgenustyr og ultralyd. 

Kommunen eig og driftar kontoret med erfarne medarbeidarar og sjukepleiarar. Per d.d. er det ca. 3.300 innbyggjarar på 
fastlegelister. I tillegg utgjer nødvendig legehjelp til Gols mange besøkande ein betydeleg del av arbeidet. 

Det er for tida legevaktsamarbeid med Hemsedal kommune, 7-delt kvelds-/ helgevakt. Det er interkommunalt samarbeid om 
nattlegevakt for heile Hallingdal med base i nabokommunen Ål, med ca. 20-delt nattevakt. 

-
lom legane og kommunen. Denne utlysinga på 20 % er for tida knytt opp til funksjon som sjukeheimslege.

Heimelen har eit listetak på inntil 800 pasientar som tilsvarar ein full legeheimel i kommunen.

Vi søkjer:

• Du har interesse for fagutvikling, kvalitetsarbeid og vilje til tverrfagleg samarbeid 
• Du har gode kommunikasjonsevner med pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
• Du er personleg eigna som fastlege og kollega
• Du har gode samarbeidsevner med kollegaer og medarbeidarar
• Du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk 

• Lege med norsk autorisasjon 
• Spesialist i allmennmedisin eller er under utdanning som spesialist i allmennmedisin
• Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
• Førarkort for bil

Andre krav:
• Søkar må slutte seg til interne avtaler på lik line med dei andre legane
• Full deltaking i legevaktarbeidet
• Politiattest
• Det vil bli innhenta referansar

For heimelen gjeld:
• Disponering av legekontor og tilgang til medarbeidarar og utstyr ved kommunelegekontoret. Forbruksmateriell og medi-
sinar må refunderast til kommunen. 

Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Ingebjørg By Teigen tlf.91348300. 
Søknadsfrist: 20.10.2018.
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

FAGDIREKTØR
Legeforeningen er inne i en viktig utvikling der Landsstyret har 
besluttet å styrke fagets plass i foreningen. Ny fagdirektør får  
en svært viktig rolle i å legge til rette for og gjennomføre disse 
endringene. Vi søker en fremtidsrettet og engasjert leder som  
sammen med fagstyret og egen avdeling skal bidra til at 
Legeforeningen styrker sin rolle som en betydelig medisinsk- 
faglig aktør i det norske samfunnet.  Samtidig skal fagavdelingens 
arbeid med legers grunn-, videre- og etterutdanning medisinsk 
fagutvikling, kvalitetsarbeid og e-helse videreføres. 

Rett person får strategisk viktige oppgaver og store utfordringer  
i grenseflaten mellom fag, utdanning, organisering og ledelse. 

Vi søker deg som er legespesialist med relevant ledererfaring  
og bred bakgrunn fra helsetjenestene. Ideelle kandidater har god  
fagpolitisk innsikt, lederutdanning, erfaring fra medisinsk 
forskning, samfunnsforståelse og innsikt i sentrale utviklingstrekk 
innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer. Vilje til 
å finne nye løsninger og samhandlingsformer både innad i 
Legeforeningen og i forhold til myndigheter er viktig. 

Faglig og personlig tyngde kombinert med solid rolleforståelse, 
sterk prosesskompetanse og gode kommunikasjonsevner vil ha  
betydning for å lykkes. Fagavdelingens arbeid vil skje i tett 
dialog med foreningsledd, medlemmer og andre avdelinger 
i Legeforeningens sekretariat. Det vil kreve at du er en god 
relasjonsbygger og inspirator som vedsetter forankrings- og 
medvirkningsprosesser samtidig som du får fremdrift og er 
opptatt av resultater. 

Fagdirektør rapporterer til Legeforeningens generalsekretær  
og inngår i sekretariatets ledergruppe.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med  
Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.  
Søknad med CV merket 46169 leveres på  
www.amropdelphi.no innen 14. oktober 2018.

Den norske legeforening skal jobbe for felles faglige, sosiale og 
økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i lege-
utdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk 
vitenskap og arbeide med helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen 
består av 19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 45 fagmedisinske 
foreninger. Foreningens øverste organ er landsstyret. Mellom lands-
styremøtene ledes foreningen av et sentralstyre med president som 
styreleder. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat med 180 
ansatte som ledes av generalsekretær. Medisinsk fagavdeling har  
35 medarbeidere og står foran viktige utviklingsoppgaver.
Se mer på www.legeforeningen.no

Fastlegehjemmel 
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap 

Hjemmelen er for tiden knyttet til 2-legepraksisen Legene 
Råheim og Vågsholm, men senteret vil gå inn i ny og større drift 
i Kremmergården fjerde kvartal 2019. Listestørrelsen er 1700, per 
01.09.18 står det 1496 innbyggere på listen. Dato for overtagelse 
etter avtale. 

Kontaktpersoner:

 
www.alesund.kommune.no

 
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.
 
Søknadsfrist: 23.10.2018

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby beboerne 
et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av
privatdrevetlegekontor
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LEGEJOBBER  Fødselshjep og kvinnesykdommer, Ortopedisk kirurgi, Psykiatri

ORTOPEDISK KIRURGI

Avdelingsoverlege 
Ortopedisk avdeling 
Betanien Hospital, Skien har ledig fast stilling som avdelingsoverlege ved 
ortopedisk avdeling.

Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og oftalmologi.
Ortopedisk klinikk har en sengepost med 15 senger, 5 postoperative 
senger, 3 plasser for dagkirurgi, poliklinikk, egen operasjonsavdeling og 
kontortjeneste.  
 
Arbeidsoppgaver: Avdelingsoverlegen har ansvar for den daglige driften 
av avdelingen og at målene som er satt oppfylles. Avdelingsoverlegen 
skal bidra til å utvikle avdelingen i ønsket faglig retning og i tråd med de 
krav som stilles til spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlegen inngår i 
direktørens ledergruppe. Det settes av tid til administrativt arbeid og avdel-
ingsoverlegen inngår i det kliniske arbeidet. 

 Norsk autorisasjon som lege og spesialist i ortopedi. 
Søkeren må beherske skandinavisk språk. Sykehuset er lite og det legges 
vekt på samarbeidsevner, både innad og utad. Ledererfaring og personlig 
egnethet vektlegges. 

Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
Nærmere opplysninger om stillingen ved direktør Terje Danielsen, 
tlf.35900700. For fullstendig utlysning se legejobber.no. 

Søknadsfrist 16.10.18. Søknad sendes til: Direktøren, Betanien Hospital, 
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien. 

 Betanien Hospital 
3722  Skien 

PSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF søker:

To ledige 100 % avtalehjemler i psykiatri lokalisert til
Grünerløkka 

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

Søknadsfrist: 23. oktober 2018
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Helse Sør-Øst RHF søker:

To ledige 100 % avtalehjemler i psykiatri lokalisert
bydelene Stovner eller Grorud 

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

Søknadsfrist: 23. oktober 2018
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AD: LEDIG 80 % AVTALEHJEMMEL/SENIOR-
POLITIKK I PSYKIATRI – LOKALISERT TIL 
OSLO, KJELSÅSVEIEN 7, UTLYST AV HELSE 
SØR-ØST RIKSHELSEFORETAK

Seniors hovedkriterier: Dokumenterte kunnska-
per om drift av avtalepraksis og dokumenterte 
kunnskaper om drift av privat næringsvirksomhet, 
og personlige egenskaper.

Se fullstendig tekst på www.legejobber.no
For opplysninger, ta kontakt med avtalespesialist i 
psykiatri Anita Baklund
Tlf. 22 22 13 34, e-post: abpsyk@broadpark.no, 
post: Psykiater Anita Baklund, Kjelsåsveien 7, 
0488 Oslo.

Søknader sendes til Helse Sør-Øst Rikshelsefore-
tak. Søknadsfrist 9. oktober 2018.

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

Ålesund

100 % avtalehjemmel i
fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Det er innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer ledig
100 % hjemmel. Det er muligheter for at hjemmelen kan deles på 2
søkere. Hjemmelen er lokalisert i Ålesund. 

Søknadsfrist: 25. oktober 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER
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Psykiatri, Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

Helse Stavanger søker

AVDELINGSOVERLEGE - STAVANGER DPS

Kontakt: Møyfrid Løvbrekke tlf. 51514620. Søknadsfrist 10.10.18

Vi søkjer ein klinikkdirektør til Psykiatrisk klinikk som ivaretek og
videreutviklar dei gode fagmiljøa i klinikken.

Sjukehusklinikken har som mål å være ein spydspiss innan psykisk helsevern i region vest.

Interessert? For meir informasjon og å søke på stillinga sjå: www.helse-bergen.no/jobb

Forskningsmidler til hodepineforskning

Norsk Hodepineselskap deler i 2018 ut til sammen 50.000,- kroner i støtte til 
forskningsprosjekter om hodepine. For å kunne søke må man være medlem 
i Norsk Hodepineselskap. 
For mer informasjon, se: www.beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesi-
al/norsk-hodepineselskap/ 
Søknad sendes på e-post til hodepineselskapet@gmail.com eller per post 
til Norsk Hodepineselskap v/ styreleder Hilde Karen Ofte, Nevrologisk 
avdeling, Hode og bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset HF Postboks 
1480, 8092 Bodø.
Søknadsfrist: 15. desember 2018.

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber
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LEGEJOBBER  Øre-nese-halssykdommer

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Stavanger

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er ledig 
ved frå 01.05.2019, eller etter avtale. 

Noverande praksis er lokalisert i Stavanger sentrum. Lokalisering av 
praksis kan bli endra etter overtaking av noverande praksis, men må 
være lokalisert i Stavanger eller Sandnes. 

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk og 
behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten må drive 
med høreapparatformidling, og skal ha eigen audiograf tilsett. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske 
legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i ram-
meavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med Helse 
Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientløp, 
og etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger HF. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 (klasse 1) 
til kr. 1 362 600 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Ram-
meavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lege-
forening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Kyrre Bjørn Larsen tlf. 91 31 
88 82. Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22.

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest RHF, 
Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger.

Søknadsfrist: 23.oktober 2018

ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

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
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

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.

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.

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

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
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
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Statsbudsjettet 2019 – 
prioriteringens kunst

Statsbudsjettet må sikre helseper- 
sonell gode rammevilkår for å kunne 
gi den beste helsehjelpen. Det er 
god prioritering – for helsetjenesten, 
pasientene og samfunnet.

8. oktober presenterer finansministeren 
regjeringens budsjettforslag for Stortinget. 
Det blir samtidig en test på Solberg-regje-
ringens prioriteringskunst. Statsbudsjettet 
legger viktige føringer for hvordan regje-
ringen og Stortinget vil løse viktige sam-
funnsoppgaver det kommende året, inklu-
dert helse. Det er knyttet store forventnin-
ger fra våre folkevalgte, journalister og alle 
oss andre.

Etter at budsjettforslaget er lagt fram star-
ter en vanskelig forhandlingsprosess fordi 
regjeringen ikke har flertall i Stortinget. Det 
er også Venstres første budsjett i regjering, 
men regjeringen må fremdeles forhandle 
med andre partier på Stortinget for å få gjen-
nom budsjettet. Denne nye dynamikken kan 
påvirke profilen til både statsbudsjettet og 
helsebudsjettet. Samtidig ser alle komiteene 
på Stortinget på mulige omdisponeringer  
i sektorbudsjettene. Det er hektiske uker.

I 2017 ble regjeringen til slutt enige med 
Venstre og KrF. Det resulterte blant annet  
i ny lærernorm i skolen og en sukkeravgift 
som begge har fått mye oppmerksomhet.  
I løpet av noen hektiske uker i oktober og 
november vil også 2019-budsjettet justeres 
og vedtas.

Legeforeningen har siden mars gitt inn-
spill til hva vi mener må prioriteres i helse-
budsjettet for 2019: Fastlegeordningen må 
berges, sykehusene må skjermes for ytter- 
ligere effektiviseringskrav og vi trenger flere 
LIS-stillinger. Rammene er for knappe.

Fastlegeordningen lekker i begge ender:  
Vi klarer ikke rekruttere og erfarne fastlege 
slutter. Vi trenger derfor tiltak som kan løse 
begge utfordringene: 500 nye ALIS-er og en 

forpliktende plan om å redusere fastlegenes 
lister og justere finansieringsordningen  
slik at fastlegene får mer tid til hver pasient.  
I budsjettet for 2018 ble det ikke satt av bevil- 
gninger til hverken rekrutteringstiltak eller 
andre insitamenter som kunne gi en ny 
retning for fastlegeordningen. I etterkant 
har regjeringen bevilget i underkant av 
25 millioner til ulike rekrutteringstiltak.  
Men utfordringene i fastlegeordningen 
griper dypere enn som så. 2019 blir regjerin-
gens mulighet til å følge opp innrømmelsen 
om at de har gjort for lite for seint.

Det andre innspillet er skjerming av spe-
sialisthelsetjenesten. Gapet mellom investe-
ringer i sykehusene og hva politikere og 
sykehusledere forventer av helsepersonell 
øker. Ostehøvelkutt fungerer dårlig i syke-
hussektoren som allerede er gjennomeffek- 
tivisert. Norge bruker faktisk mindre på 
sykehus enn mange andre OECD-land det  
er naturlig å sammenlikne seg med. Syke- 
husene må skjermes fra Solberg-regjeringens 
effektiviseringskrav på 0,5 prosent i statsbud-
sjettet. Den nye helse- og sykehusplanen  
i 2019 må bli den forpliktende investerings-
planen sektoren trenger for å imøtekomme 
befolkningens krav til rask behandling.

Det siste innspillet er økning av antall 
stillinger til leger i spesialisering (LIS1).  
Det er et udekket behov for minst 200 flere 
LIS1-stillinger. Helsedirektoratets framskriver 
behovet for helsepersonell som sterkt økende 
fram mot 2040. En betydelig satsing på nye 
LIS1-stillinger er en god, nødvendig og billig 
investering som sikrer kapasitet og leger med 
høy faglig og språklig kompetanse.
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Fast le ge ord nin gen har i snart 18 år bi dratt til å gi pa si en te ne et bedre,  
tryg ge re og mer for ut sig bart hel se til bud. Nå er ord nin gen un der press.

Fast le ge ne står over for en sta dig mer uhånd-
ter lig ar beids meng de og svært lan ge ar beids-
da ger. Både små og sto re kom mu ner mel der 
om sto re pro ble mer med å re krutt e re i til-
legg til at er far ne fast le ger slutt er.

– Alle er eni ge om at noe må gjø res, men 
myn dig he te ne vi ser for li ten vil je til å gjø re 
det som er helt nød ven dig, nem lig å gi 
fast le ge ord nin gen et helt nød ven dig øko no-
misk løft, sier le der i All menn le ge fo re nin-
gen, Tom Ole Øren,

Han får hver dag høre his to ri er som  
be kref ter ut ford rin ge ne fast le ge ord nin gen 
står over for.

– I som mer ble det brudd i for hand lin ge ne  
om fast le ge nes nor mal ta riff. Hvor for brøt 
Le ge for en in gen?

– Sta tens til bud var ikke på langt nær nok  
til å løse kri sen fast le ge ord nin gen står i.  
Vi så der for in gen an nen ut vei enn å bry te 
for hand lin ge ne. Fast le ge ne har jo in gen 
streike mu lig het, slik an satt e le ger har, men 
det er in gen tvil om at par te ne er i en uav-
klart si tua sjon. Par te ne har ikke blitt eni ge, 
og vi er der for fort satt i brudd.

– Hva har skjedd ett er brud det?

– Fast le ge ne i Norge er an svar li ge og plikt-
opp fyl len de, og det har vært vik tig å opp rett-

hol de et godt fast le ge til bud selv om vi er  
i brudd. Rett ett er brud det send te vi ut brev 
til alle lan dets kom mu ner der vi in for mer te 
om si tua sjo nen og vars let at mang len de 
fi nan si e ring av fast le ge ord nin gen kun ne  
få kon se kven ser. Vi laget også for slag til brev 
som lan dets fast le ger kun ne sen de til sine 
kom mu ner for å be om til rett e leg ging og 
in vi te re til dia log om hvor dan fast le ge nes 
hver dag kun ne lett es. Til ba ke mel din ge ne 
vi ser at bre ve ne har satt i gang sam ta ler og 
pro ses ser i kom mu ne ne. Vårt inn trykk er at 
bre ve ne tas på al vor, men det gjen står å se 
hva re sul ta tet blir for den en kel te lege.

– Dere og man ge fast le ger har vært vel dig 
syn lig i me di e ne gjen nom som me ren?

– Ja, det er vik tig å for tel le be folk nin gen om 
si tua sjo nen og om kon se kven se ne der som 
vi ikke sett er i gang til tak raskt. Le ge for en in-
gen har skre vet kro nik ker, inn legg, del tatt  
i de batt er og ny hets inn slag i både na sjo nal 
og lo kal presse. Gjen nom hele som me ren 
har også en hel rek ke fast le ger skre vet kro-
nik ker og inn legg for å for tel le om sine 
opp le vel ser. Jeg er dypt im po nert over alt 
en ga sje men tet med lem me ne har vist både 
før og ett er brud det. Tryk ket har bi dratt til  
at vi har fått satt fast le ge ord nin gen på dags-
or de nen og vi ser at vi er mye ster ke re når vi 
står sam men!

– Hva tror du skal til for å kom me til  
enig het?

– Det er et po li tisk an svar å ryd de opp i den 
si tua sjo nen som nå er skapt. Vi øns ker imid-
ler tid dia log, og det tror vi også myn dig - 
he te ne øns ker. Vi del tar der for fort satt som 
en kon struk tiv part i tre parts sam ar bei det.  
Vi vil bi dra ak tivt i de ar beids grup pe ne som 
tre parts sam ar bei det har satt i gang for å se 
nær me re på fi nan sie rings ord nin ge ne og 
re krutt e ring. Det al ler vik tig ste er at myn-
dig he te ne, gjen nom å hand le, vi ser at de 
skjøn ner at kri sen er akutt.

– Hvil ke sig na ler får dere fra po li ti ker ne?

– Vi opp le ver at po li ti ker ne inn ser al vo ret. 
Op po si sjo nen har ved tatt at det må kom me 
fle re ALIS-stil lin ger (ut dan nings stil lin ger  
for all menn le ger i spe sia li se ring) og at lis te-
leng den må ned. Hel se mi nis te ren har også 
inn røm met at de er for kom met sent på 
ba nen, og at det er helt na tur lig at fast - 
le ge ne øns ker å bli kom pen sert for de nye 
ar beids opp ga ve ne de har blitt på lagt. Dett e 
er gode sig na ler, men det må selv føl ge lig 
føl ges opp med kon kre te til tak.

– Øken de re krutt e rings kri se, trøn der opp rør  
og uro blant fast le ge ne pre ger dags or de nen. 
Hvor dan ar bei der dere med dett e?

– Rak ner fast le ge ord nin gen, 
får det sto re kon se kven ser  
for hel se tje nes ten
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plik ten de plan om ned jus te ring av lis te- 
 leng de ne. Vi tren ger mer tid til hver pa si ent. 
Dett e vil ska pe ny op ti mis me i fast le ge korp-
set.

– Du har vært fast le ge i nær me re tjue år og 
le der i All menn le ge fo re nin gen si den 2016.  
Hva be tyr fast le ge ord nin gen for deg?

– Min driv kraft har vært den ster ke re la sjo-
nen jeg har fått med mine pa si en ter. Å kun ne 
være der, i gle de og i sorg, har en helt unik 
ver di. Det er der for fast le ge ord nin gen er en 
av de mest vel lyk ke de hel se re for me ne våre. 
Den har gitt kon ti nui tet i lege-pa si ent for - 
hol det og høy me di sinsk kom pe tan se spredd 
i hele lan det. Fast le ge ord nin gen skal og må 
be va res. Da trengs det et løft. Må let vi job ber 
mot er to delt: En mer le ve lig si tua sjon for 
fast le ge ne som al le re de er i ord nin gen og en 
enk le re inn gang til yr ket.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

rundt i lan det for å høre mer om fast le ge nes 
ar beids si tua sjon og de res for slag til løs nin-
ger. Det slår meg at be skri vel se ne er vel dig 
like uav hen gig av hvor man job ber. Dett e er 
utvil somt en na sjo nal kri se.

– Man ge unge le ger veg rer seg for å bli fast- 
 le ge. Hva skal til for å gjø re fast le ge yr ket mer 
att rak tivt for yng re le ger?

– Vi vet at stor ar beids be last ning og øko no-
misk usik ker het er blant ho ved år sa ke ne til 
at re krutt e rin gen nå svik ter. Unge le ger må 
der for få bedre øko no misk sik ker het og en 
over kom me lig ar beids hver dag. Vi må også 
se på ALIS-til tak in nen for næringsdrifts- 
modellen. Vi ser at de kom mu ne ne som 
leg ger godt til rett e for unge le ger, får fle re 
sø ke re. Det vir ker.

– Hva er høs tens nes te sto re mi le pæl som 
Le ge for en in gen nå job ber mot?

– Før s te mu lig het for å få gjen nom slag for 
våre løs nin ger er stats bud sjett et som leg ges 
frem 8. ok to ber. I før s te om gang kre ver vi  
å få på plass 500 ALIS-leger i året og en for-

– Vi job ber på man ge are na er, po li tisk, gjen-
nom for hand lin ger og gjen nom tre parts-
sam ar bei det for å nev ne noen. Jeg skjøn ner 
at med lem me ne er utål mo di ge, men jeg  
kan for sik re dem om at dett e er et av Le ge-
for en in gens vik tig ste sat sings om rå der og 
har høy es te pri ori tet i dis se da ger. Vi for - 
sø ker å bru ke alle til gjen ge li ge ka na ler for  
å sik re at med lem mer og til lits valg te får god 
in for ma sjon om hva som skjer, og vi job ber 
kon ti nu er lig med å for bed re in for ma sjo nen. 
Sen tral sty ret har fast le ge ord nin gen som et 
sat sings om rå de og vi har god dia log med 
alle be slut nings ta ke re. Le ge for en in gens 
lands sty re ved tok også en re so lu sjon der vi 
pe ker på en rek ke straks til tak som vil kun ne 
bedre si tua sjo nen. Dett e slo vi se nest fast på 
nytt i et stør re inn legg i Af ten pos ten sig nert 
pre si dent Ma rit Her man sen, Pett er Bre lin 
(le der i Norsk for en ing for all menn me di sin) 
og meg.

– Hvor dan fan ger dere opp med lem me nes 
syns punk ter?

– Jeg bru ker mye tid på å snakke med med-
lem me ne. Det sis te året har jeg reist mye 

UVURDERLIG BÆREBJELKE: Tom Ole Øren har fortsatt tro på at fastlegeordningen kan reddes.
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In ter na sjo nalt ut syn for øye le ge ne

Ut ford rin ger og mu lig he ter i øye-
fa get var over skrif ten da Norsk 
of tal mo lo gisk for en ing ar ran ger te 
Nor disk of tal mo lo gisk kon gress  
i Oslo i au gust.

– For vår for en ing var dett e et in spi re ren de 
løft. Både nors ke og in ter na sjo na le kol le g er 
fore les te, og det ble et svært godt fag lig 
pro gram, sier Ben te Haug hom, for en in gens 
le der.

Fore dra ge ne dek ket et vidt spek ter: fra 
stam cel le te ra pi til kva li tets re gist re, om 
forsk ning i pri vat prak sis og et svært vik tig 
fore drag om øye- og ho de ska der ved bar ne-
mis hand ling. Det var in ter es san te fore drag 
om syns pro ble mer ved sy ste misk syk dom, 
nye inn spill på refraktiv kir ur gi og int ra - 
oku læ re tumores. In ter na sjo na le fore drags-
hol de re fore les te om dia be tes re ti no pa ti  
i Ke nya og i Eng land. Jan Ask vik for tal te 
hvor dan det er å ar bei de som øye le ge på 
Grøn land og i Mol do va.

– Å møte øye le ger fra de and re nor dis ke 
lan de ne og dis ku te re prak sis, for eks em pel 
når det gjel der int ra-vitreale in jek sjo ner 
som be hand ler al ders re la tert ma ku la de  
ge ne ra sjon, gir oss en unik mu lig het til  
å lære, for mid le og even tu elt re vur de re  
egen prak sis, sier hun.

Kon gres sen had de et svært am bi si øst 
pro gram for unge øye le ger med blant an net 
fore les nin ger og la bo ra to rie se sjo ner in nen 
ka ta rakt, mys tis ke øye be ve gel ser, ytre øye-
kir ur gi, ska der og glau kom.

– Det var helt nød ven dig å ha et pro gram 
som in ter es se rer yng re le ger, sier Haug hom.

I til legg var en av da ge ne skred der sydd for 
sy ke plei e re, op ti ke re og tek nisk per so nell 
fra øye av de lin ger og pri va te øye kli nik ker.

Klo ke valg
«Klo ke valg, fore tar vi ikke det al le re de?»  
var tema på en se sjon der representanter  
fra alle de fem nor dis ke lan de ne del tok. 
Ben te Kris tin Johansen fra Le ge for en in gen 
inn le det og for mid let vik tig he ten av å gjø re 
klo ke valg. Det pas set godt da Anja Tuulonen 
i sin Keynote-fore les ning for tal te at hun 
al le re de i fle re år had de ett er lyst et «Klo ke 
valg»-ini tia tiv i øye mil jø et.

Na sjo na le ret nings lin jer
En av de vik tig ste opp ga ve ne i øye fa get er  
å få til gode, stan dar di ser te pa si ent for løp. 
For en in gen er opp tatt av å ut nytt e res sur - 

se ne best mu lig. En måte å eff ek ti vi se re på 
kan være å re du se re an tal let kon trol ler ett er 
stan dard kataraktoperasjoner.

– Vi me ner kva li te ten opp rett hol des ved at 
pa si en te ne in for me res godt. Også kon troll-
ru ti ner før og ett er kir ur gis ke inn grep kan 
eff ek ti vi se res ved at hjel pe per so nel let tar 
mer del i dett e enn de gjør i dag. Ved noen 
til stan der, for eks em pel tør re og/el ler ir ri - 
ter te øyne, kan pa si en te ne star te be hand ling 
med tå re væs ke, gel el ler øye sal ve før de 
hen vi ses til oss. Der som dett e ikke gir bed-
ring, hen vi ses de til øye le ge, sier Haug hom.

Å ut ar bei de mal el ler en het lig hen vis ning 
til øye le ge både na sjo nalt og re gio nalt kan 
også heve kva li te ten.

– I en stu die i 2016 fant vi at det i ca. 
20 pro sent av til fel le ne er for lite in for ma-
sjon i hen vis nin ge ne til å pri ori te re pa si en-
te ne hen sikts mes sig. År sa ken til hen vis ning 
fra op ti ke re er i 17 pro sent av til fel le ne til - 
fel di ge funn uten symp to mer. Det er klart  
at de økte mu lig he te ne til å fo to gra fe re 
nett hin nen også bi drar til en økt pa si ent-
strøm til oss, sier hun.

Øns ker end re de hen vis nings ru ti ner
I dag er det mu lig med di rek te hen vis ning 
fra fast le ger og op ti ke re til sy ke hus av de lin-
ger.

– Den ne ord nin gen bin der opp ka pa si tet 
ved sy ke hu se ne som vi me ner skul le vært 
brukt til høy spe sia li sert øye hel se, sier Haug-
hom.

For en in gen me ner der for ord nin gen bør 
av vik les. Øye av de lin ge ne skal være tred je 
in stans og av ta le spe sia lis te ne bør se lek te re 
pa si en te ne før de ev. hen vi ses vi de re til 
sy ke hus. De ser li ke vel at det kan være hen-
sikts mes sig at en kel te sy ke hus kan til la te 
di rek te hen vis ning av spe si el le pa si ent grup-
per.

Haug hom på pe ker i til legg at sy ke hu se ne 
må ha et til strek ke lig om fang av katarakt-
operasjoner. Med fle re eld re i be folk nin gen, 
vil be ho vet for grå stær-ope ra sjo ner øke.

– Det er vik tig med meng de tre ning for  
å opp rett hol de spiss kom pe tan se, og for  
å ut dan ne nye kir ur ger, må det være et 
til strek ke lig an tall ope ra sjons pa si en ter på 
sy ke hu se ne, sier hun.

Økt skjerm bruk kan på vir ke øye hel sen
Haug hom tror at økt bruk av nett brett og 
mo bil kan på vir ke øye hel sen.

– Vi ser en øken de grad av nær synt het 
in ter na sjo nalt, men det trengs li ke vel tro lig 
mer forsk ning for å vite sik kert, og det kan 
være fle re fak to rer in vol vert enn lang va rig 
stir ring på PC-skjerm og mo bil. Nær ar beid  
i ti me vis med «ga ming» og You Tube er jo en 
ak ti vi tet blant barn og unge som vi om trent 
ikke har hatt tid li ge re, og her kom mer det 
sta dig nye stu di er, sier hun.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

IN SPI RE REN DE: Å til rett e leg ge for godt fag lig sam ar beid er svært vik tig, me ner Ben te Haug hom. Foto: El len Juul Andersen
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Stats bud sjet tet 2019:

Test på re gje rin gens løf ter til fast le ge ord nin gen

Si den Stor tin get ved tok en stør re 
eva lue ring av fast le ge ord nin gen 
høs ten 2017 har kri sen es ka lert  
i styr ke. I lø pet av som me ren har 
også hel se mi nis ter Bent Høie er-
kjent at re gje rin gen må gjø re fle re 
grep i høs tens stats bud sjett. Den 
fore lø pi ge fa si ten på re gje rin gens 
løf ter får vi når nes te års stats bud-
sjett leg ges frem 8. ok to ber.

Un der Le ge for en in gens lands sty re mø te  
i mai er kjen te hel se mi nis te ren at re gje rin-
gen ikke had de sett fa re sig na le ne i fast le ge-
ord nin gen tid lig nok. Fast le ge ne har fått  
en rek ke nye opp ga ver uten at til strek ke li ge 
res sur ser har fulgt med. Kom mu ne ne har  
på sin side sto re re krutt e rings ut ford rin ger. 
Lands sty rets re so lu sjon var der for ty de lig 
over for re gje rin gen og Stor tin get. Fast le ge-
ord nin gen er i kri se, og det må nå ut vi ses 
po li tisk hand le kraft. I som mer end te for 
før s te gang takst for hand lin ge ne mel lom 
Sta ten/KS/RHF og Le ge for en in gen med 
brudd. Uten en so lid fast le ge ord ning vil 
pa si en te nes hel se til bud svek kes be ty de lig 
og sy ke hu se ne over be las tes.

Skjerm sy ke hu se ne vi de re i 2019!
Fjor å rets sy ke hus bud sjett var stramt og 
kre ven de for hel se fo re ta ke ne. I til legg har 
kreft me di si ner på ført sy ke hu se ne skjul te 
eff ek ti vi se rings krav på 500 mil li o ner kro ner 
mer i 2017 enn året før. Re gje rin gen vis te 
po li tisk vil je til å skjer me sy ke hu se ne i 2018 
for ytt er li ge re eff ek ti vi se rings krav gjen nom 
den så kal te av by rå kra ti se rings- og eff ek ti vi-
se rings re for men i off ent lig sek tor. Le ge for-
en in gen har for vent nin ger til at skjer min-
gen vi de re fø res i 2019.

An tal let LIS1-stil lin ger må økes
Hel se di rek to ra tet har ut ar bei det en rap port 
om Hel se-Norge i 2040, i sam ar beid med 
Sam funns øko no misk ana ly se. Rap por ten 
frem skri ver be ho vet for hel se per so nell, 
her un der le ger, som til dels sterkt øken de 
uav hen gig av valgt sce na rio (1). I åre ne 
2009�–�2016 var det gjen nom snitt li ge an tal let 
spe sia list god kjen nin ger ca. 1 100 per år.  
I 2017 ble det gitt ca. 1 700 spe sia list god kjen-
nin ger. Med øken de pen sjons av gang og høy 
ett er spør sels vekst er det sann syn lig at det 
år li ge be ho vet for spe sia lis ter vil lig ge klart 
høy ere enn 1 100 per år. Der for har Le ge for-
en in gens inn spill vært at da gens 950 LIS1-
stil lin ger må økes til minst 1 150.

Flas ke hal sen le ge stu den te ne opp le ver 

fø rer til en ne ga tiv ut vik ling der sy ke hu se ne 
må re krutt e re spe sia lis ter ut dan net i and re 
land. Le ge for en in gen øns ker også en øk ning 
i ut dan nings ka pa si te ten i Norge, i tråd med 
Stortingets an mod ning til re gje rin gen for 
stats bud sjett et 2019.

Sek tor kamp i bud sjet tet
Sam ferd sels sek to ren har vært en bud sjett-
vin ner de se nes te åre ne. I 2018 har det også 
vært kri se i land bru ket og press i NATO om 
Nor ges for svars be vilg nin ger. I be folk nings-
un der sø kel sen «Hel se po li tisk ba ro me ter»  
er vel ger nes svar frem de les ty de lig: Hel se og 
om sorg er den sek to ren som bør pri ori te res 
høy est i stats bud sjett et i åre ne frem over.

ANDERS VOL LEN
anders.vollen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LIT TE RA TUR
1 https://helsedirektoratet.no/ny he ter/rap port-om-

hel se-no reg-2040-korleis-kan-fram ti da-verte

INN FRIS LØF TE NE? Re gje rin gen leg ger frem Stats bud sjett et 2019 man dag 8. ok to ber. Foto: Lise B. Johannessen
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Godt i gang som  
desentralisert medisinstudent

Høsten 2018 startet Ingrid Aune 
Bergstrøm opp som en av de første  
medisinstudentene på det desen- 
traliserte studieløpet NTNU Link  
i Nord-Trøndelag.

– Først var jeg litt i tvil fordi jeg synes medi-
sinstudiet på NTNU i Trondheim er veldig 
bra. Jeg liker de tradisjonelle forelesningene, 
noe det blir mindre av på NTNU Link, men 
det er helt klart fordeler og ulemper med 
begge studiemodellene, sier Ingrid Aune 
Bergstrøm.

Helt ny studiemodell
Den desentraliserte utdanningen og den 
pedagogiske modellen «langsgående inte-
grert klinisk tjeneste» (Link) er helt nytt  
i Norge. Studentene har de samme lærings-
mål og samme eksamener som de øvrige 
studentene ved NTNU. Alle går sammen  
i Trondheim de to første årene. Deretter 
tilbys 15 studenter på hvert kull å ta den siste 
delen av studiet i Nord-Trøndelag. Undervis-
ningen skjer hovedsakelig på sykehusene  
og i kommunehelsetjenesten i Levanger og 
Namsos. Studentene må til Trondheim for  
å få undervisning i fag som nevrokirurgi, 
thoraxkirurgi og patologi da denne eksperti-
sen ikke finnes i Nord-Trøndelag.

Mye pasientkontakt
Studentene får tidlig mye ansvar og pasient-
kontakt. De lærer den kliniske medisinen 
ved å være en aktiv part i pasientenes syk-
domsbehandling sammen med legene  
i sykehus og allmennpraksis.

– Læringskurven vår er bratt i starten.  

I løpet av fire uker skal vi innom nesten  
alle fagdisiplinene som man har på ett år  
i Trondheim, men til gjengjeld er vi som  
har søkt oss hit svært motiverte for denne 
studiemodellen, understreker hun.

Ordningen legger opp til at studentene  
i større grad står ansvarlige for å tilegne seg 
den teoretiske kunnskapen på egen hånd.  
I tillegg er det lagt opp til mye gruppe- 
undervisning med veiledere.

– Vi følges opp tett. Vi møter veiledere så 
godt som hver eneste dag i studieløpet, så vi 
har god anledning til å diskutere det vi har 
lest på egenhånd med fagpersoner, sier hun.

– Jeg er fascinert av denne måten å studere 
medisin. Her lærer vi fagene over et lengre 
tidsperspektiv og ikke de ulike fagdisipli-
nene blokkvis. Vi blir stilt tydelige krav dag 
for dag, uke for uke og det liker jeg, påpeker 
Aune Bergstrøm.

Kan sikre rekruttering
– Vi er tatt imot på en fantastisk fin måte. 
Prosjektledere, studenter, leger, sykepleiere 
og andre forelesere som er med på å forme 
denne studiemodellen, er veldig engasjerte 
og ivrige på å få NTNU Link til å bli bra. Det 
er et fint utgangspunkt for oss som nå har 
startet på dette løpet, påpeker hun.

Ingrid Aune Bergstrøm tror dette studie- 
opplegget kan være med på å sikre en god 
rekruttering av leger til Nord-Trøndelag.

– Selv kan jeg godt tenke meg å jobbe  
på Levanger sykehus i fremtiden, men til 
syvende og sist så er det jo hvilken spesiali-
sering jeg tar som avgjør hvor jeg havner.

LISBET T. KONGSVIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

The humanitarian imperative to 
ban and abol ish nu cle ar weapons

Man dag 22. ok to ber kl 18��–�20 ar ran ge rer 
Den nors ke le ge for en ing, Le ger mot 
atom vå pen og ICAN Norge et åpent 
møte om atom vå pens hu ma ni tæ re og 
me di sins ke kon se kven ser og be ho vet 
for å av skaff e og for by kjer ne fy sis ke 
vå pen.

Mø tet fin ner sted i Fritt Ords lo ka ler, 
Ura ni en borg vei en 2 (ved Litt e ra tur- 
hu set).

Det blir fore drag ved den aust rals ke 
le gen Al fred Til man Ruff. Ruff er pub lic 
health/in fek sjons me di si ner fra Uni ver-
si te tet i Mel bour ne og en av grunn leg-
ger ne av Den in ter na sjo na le kam pan jen 
for å av skaff e atom vå pen (ICAN – vin ner 
av Nobels freds pris 2017). Han er le der  
i ICAN Au stra lia og co-pre si dent i Inter-
national Physicians for the Pre ven tion 
of Nu cle ar War (IPPNW – vin ner av 
Nobels freds pris 1985).

Ma rit Her man sen, Le ge for en in gens 
pre si dent, vil hol de fore drag om le gers 
en ga sje ment mot atom vå pen og World 
Med i cal Associations (WMA) fers ke 
re so lu sjon om atom vå pen for bu det og 
kjer ne fy sisk ned rust ning som ved tas  
på Island i be gyn nel sen av ok to ber.  
(Se ne den for).

Det blir også inn legg fra stats vi ter 
Kjølv Egeland, som ny lig har skre vet  
en dok tor av hand ling om kjer ne fy sisk 
ned rust ning – om hvor dan fo kus på 
atom vå pens hu ma ni tæ re og me di sins ke 
kon se kven ser har på vir ket det mul ti la-
te ra le ar bei det for atom ned rust ning.

Mø tet er åpent for alle, men er sær lig 
rett et mot le ger og hel se ar bei de re. 
Ar ran ge men tet fore går på eng elsk. 

Etikk-konferanse på Island

Den islandske legeforeningen er vert-
skap for World Medical Associations 
(WMA) konferanse om medisinsk etikk  
i Reykjavik 2.�–��4. oktober.

Det er første gang den islandske 
legeforeningen er vertskap for en kon- 
feranse i regi av WMA – Verdens lege- 
forening – og det er også første gang en 
konferanse om medisinsk etikk erstat-
ter den tradisjonelle vitenskapelige 
dagen på WMA-møtene.

Fra Legeforeningen møter general- 
sekretær Geir Riise, leder av Rådet for 
legeetikk Svein Aarseth og spesialråd- 
giver i Legeforeningen Bjørn Oscar 
Hoftvedt.

Konferansen finner sted på musikk- 
og konferansesenteret Harpa.

Les mer: https://icelandtravel.artegis.
com/event/wma2018

LINK: Ingrid Aune Bergstrøm trives som desentralisert medisinstudent i Nord-Trøndelag. Foto: Øivind L. Boge
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Må ha kli nisk re le van te IT-sy ste mer

– Skal vi lyk kes med e-hel se, må 
myn dig he te ne lyt te mer til hel se-
per so nell, frem he vet Chris ter  
Mjå set på Aren dals uka.

Le ge for en in gens vi se pre si dent og le der  
i Yng re le gers for en ing var ty de lig i sin tale 
til et lyd hørt pub li kum i de batt en om 
«Frem ti dens pa si ent – hvor dan mø ter vi 
ut ford rin ge ne?» un der Aren dals uka. Han 
me ner at løs nin gen er å in vol ve re kli ni ke re 
på alle ni vå er i langt stør re grad.

Kom bi na sjon av kli nikk og IT
– Det in ne bæ rer også å åpne opp for in no va-
sjon ne den fra i fag mil jø ene – forsk ning som 
skjer der be hand ling skjer – og det må gis 
rom til tre ting: tes ting, tes ting og tes ting. Vi 
må feile oss frem til gode løsninger, sa han.

Chris ter Mjå set tar til orde for at både stat, 
kom mu ner og hel se fo re tak må jobbe for  
å ska pe fag mil jø er in nen kli nisk in for ma-
tikk. Le ger, sy ke plei e re, fy sio te ra peu ter, m.m. 
må in vi te res inn i hy brid rol ler, der man 
fort satt har en fot i kli nik ken, men der man 
har mu lig het til å på vir ke hva slags IT-løs-
nin ger som skal tas i bruk. Det er ofte de 
sam me pro blem stil lin ge ne som duk ker opp 
gang ett er gang, men te ma ene kan va ri e re 
fra sy ke hus til sy ke hus, fra fag til fag og fra 
sek tor til sek tor.

– Min på stand er at in no va sjo nen og løs-
nin ge ne må kom me ne den fra. Den må 
star te lo kalt, og vi må leg ge til rett e for lo kal 
ut prø ving. Det in ne bæ rer re ell lo kal myn-

dig het og til gang til nød ven di ge ressurser. 
Slik det er i dag, ligger alt for mye av myn-
digheten og ressursene på regionalt nivå,  
sa han.

Små IT-skritt for pa si en tens hel se
– Vi tren ger å ta små skritt – ett skritt om 
gan gen. Jeg har flere eksempler på at norske 
sykehusleger bruker gule post-it lapper 
heller enn dårlig fungerende datasystemer 
– fordi systemene ikke er tilpasset den kli-
niske hverdagen.

En fare med ny tek no lo gi er mer ar beid,  
for eks em pel at det stan dar di ser te sy ste met 
er så tung vint at det er lett e re å bru ke 
Whats App. Chris ter Mjå set øns ker å få en 
slutt på le ger som kom mu ni se rer med  
post-it lap per og le ve rer filer med rønt gen-
bil der lagret på CD-pla ter.

Nors ke sy ke hus le ger bru ker i dag bare 
40 pro sent av ti den sin på pa si en te ne. En 
stor tids tyv er dår li ge IT-sy ste mer.

– Vi kan få både mer eff ek ti ve hel se tje nes-
ter og bedre hel se tje nes ter – for ut satt at vi 
la ger sy ste mer som er kli nisk re le van te for 
pa si ent og hel se per so nell, sier han.

Vi må løse de små pro ble me ne, og vi må 
fjer ne de gule lap pe ne først – hel ler enn  
å sat se på et stort sy stem som skal le ve res 
om 15 år. Ikke én inn byg ger – én jour nal, 
men én inn byg ger – fle re in te grer te jour nal-
sy ste mer – som fort satt opp le ves som én 
jour nal fra pa si en tens side.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
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Retterstøl, Kjetil
Risnes, Kari Ravndal
Risøe, Cecilie
Rogde, Sidsel
Rogne, Tormod
Rosvold, Elin Olaug
Ræder, Johan C.
Rørtveit, Guri
Salvesen, Kjell Åsmund
Salvesen, Rolf
Samersaw-Lund, Miriam May Brit
Sandberg, Mårten
Schiøtz, Aina
Simonsen, Gunnar Skov
Skjeldestad, Finn E.
Slørdal, Lars Johan
Solberg, Steinar K.
Sorteberg, Angelica
Spigset, Olav
Staff, Annetine
Steinsvåg, Sverre K.
Stray-Pedersen, Asbjørg
Sundsfjord, Arnfinn S.
Søreide, Kjetil
Tanbo, Tom G.
Thommessen, Bente
Tjønnfjord, Geir E.
Tysnes, Ole-Bjørn
Uhlig, Tillmann Albrecht
Ulvestad, Elling
Valeur, Jørgen 
Vetrhus, Morten
Wallenius, Marianne
Wergeland, Ebba
Westin, Andreas Austgulen
Wiseth, Rune
Wold, Cecilie Bendiksen
Wyller, Torgeir Bruun
Zahl, Per-Henrik
Zeiner, Pål
Øiesvold, Terje
Øksengård, Anne Rita
Ørstavik, Kristin
Øymar, Knut
Aasen, Tor
Aasland, Olaf
Aasly, Jan
Aavitsland, Preben

Alfsen, Cecilie
Andreassen, Ole A.
Aurlien, Dag
Austad, Joar
Bachmann, Ingeborg Margrethe
Backe, Bjørn
Bakken, Inger Johanne
Bartnes, Kristian
Berentsen, Sigbjørn A.
Berg, Tore Julsrud
Bergan, Stein
Berild, Dag
Berntsen, Gro Karine Rosvold
Birkeland, Kåre Inge
Bjørner, Trine
Bramness, Jørgen Gustav
Brantsæter, Arne Broch
Bratlid, Dag
Brattebø, Guttorm
Braut, Geir Sverre
Bretthauer, Michael
Brodal, Per Alf
Brustugun, Odd Terje
Braarud, Anne-Cathrine
Bøhmer, Ellen
Chaudhry, Farrukh Abbas
Christiansen, Rolf Espen Falk
Claudi, Tor
Dale, Ola
Dietrichs, Espen
Døllner, Henrik
Ebbing, Cathrine
Ellingsen, Christian Lycke
Engebretsen, Lars
Engelsen, Bernt
Eri, Lars-Magne
Eskild, Anne
Flottorp, Signe Agnes
Flægstad, Trond
Fredheim, Olav Magnus
Fretheim, Atle

Frich, Jan
Fønnebø, Magne Vinjar
Førde, Reidun
Gilbert, Mads
Gilhus, Nils Erik
Gisvold, Sven Erik
Gradmann, Christoph
Grimsrud, Tom Kristian
Grydeland, Thomas B.
Gulbrandsen, Pål
Gulseth, Hanne Løvdal
Hagve, Tor-Arne
Hannestad, Yngvild Skåtun
Hanoa, Rolf
Hansen, John-Bjarne
Hartmann, Anders
Hasle, Gunnar
Haug, Jon Birger
Haugaa, Kristina H.
Haugen, Trine B.
Heier, Hans Erik
Helland, Åslaug
Hilt, Bjørn
Hjartåker, Anette
Hjelmesæth, Jøran Sture
Hofmann, Bjørn
Hokland, Bjørn M.
Holme, Øyvind
Holmøy, Trygve
Houge, Gunnar
Hunskår, Steinar
Husebekk, Anne
Høymork, Siv Cathrine
Haarr, Dagfinn
Haave, Per
Haaverstad, Rune
Ihle-Hansen, Hege
Iversen, Ole-Erik
Jacobsen, Geir Wenberg
Jakobsen, Jarl Åsbjørn
Jenum, Anne Karen

Johansen, Rune
Johansen, Truls E. Bjerklund
Juel, Niels Gunnar
Jørgensen, Anders Palmstrøm
Kerty, Emilia
Kirkengen, Anna Luise
Kiserud, Torvid Waldemar
Kran, Anne-Marte Bakken
Kristiansen, Ivar Sønbø
Krohg-Sørensen, Kirsten
Krohn, Jørgen Gitlesen
Kvestad, Ellen
Kvistad, Kjell Arne
Kørner, Hartwig
Lang, Astri M.
Larsen, Alf Inge
Larsen, Øivind
Lassen, Kristoffer
Lie, Anne Kveim
Lillebø, Kristine
Lærum, Ole Didrik
Løberg, Magnus
Madsen, Steinar
Mahesparan, Rupavathana
Meisingset, Tore Wergeland
Meland, Eivind
Midelfart, Anna
Mørch, Kristine
Nakstad, Per Hjalmar
Nakken, Karl Otto
Nessa, John N.
Nestaas, Eirik
Nielsen, Rune
Nilsen, Kristian Bernhard
Nordbø, Svein Arne
Nordrehaug, Jan Erik
Nylenna, Magne
Olsen, Anne Olaug
Os, Ingrid
Paulssen, Eyvind J.
Paus, Benedicte
Pihlstrøm, Lasse
Prescott, Trine 
Pukstad, Brita Solveig
Randsborg, Per-Henrik
Raknes, Guttorm
Ranhoff, Anette Hylen
Reed, Wenche
Reiso, Harald


