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Medisinens #MeToo
I alle år har kvinner, også leger, blitt holdt 
tilbake i akademia og yrkesliv. Foreldede 
holdninger, forstokkede menn, manglende 
respekt, forakt og overgrep mot kvinner  
kan samles i begrepet misogyni, et feno men 
som har fått økt aktualitet med  
#MeToo-bevegelsen.

Stadig flere unge kvinnelige sykehusleger 
rapporterer at de har opplevd uønsket sek-
suell oppmerksomhet på jobb. Dette kom-
mer frem i to spørreundersøkelser fra hen-
holdsvis 1993 og 2014/15. I fjor fikk to LIS-
leger rundt 120 leger til å fortelle sine histo-
rier om seksuell trakassering i helse vesenet. 
Hva skal til for å endre denne  ukulturen?
SIDE 1497–1499, 1522, 1548

Transfusjonspraksis
2,6 % av alle pasienter ved Sørlandet syke- 
hus i en toårsperiode fikk blodtransfusjon. 
Nesten 80 % av blodtransfusjonene gikk  
til pasienter over 60 år, likt fordelt mellom 
kvinner og menn. Dette kommer frem av  
en kvalitetssikringsstudie basert på en sam-
menkobling mellom sykehusets pasient-
administrative system og blodbankens 
datasystem. Pasienter med kreft hadde flest 
transfusjonsepisoder, etterfulgt av pasienter 
med skader, sykdom i mage-tarm-kanalen 
og blodsykdom.
SIDE 1527

Dette motiverer leger
Sykehusleger motiveres av læring, mestring 
av vanskelige arbeidsforhold og kollegialt 
samarbeid. Dette kom nylig frem i Legefor-
eningens medlemsundersøkelse i sykehus. 
Leger er høyt motiverte arbeidstakere, og 
sykehusledere bør ta vare på legers motiva-
sjon. For å oppnå høy kvalitet, sikkerhet  
og produktivitet i pasientbehandlingen  
bør det legges til rette for faglig fordypning, 
god veiledning og jevnlige fagmøter i avde-
lingene.
SIDE 1514

Er det en sykehus- 
direktør om bord?
HR-direktøren ved OUS, Morten Meyer, kalte nylig en overlege  
ved samme sykehus, Jon Henrik Laake, for «brønnpisser» og 
 «kverulant» på Twitter. Siden har han beklaget ordbruken. Godt  
er det, både for OUS-ledelsens forhold til sine ansatte og for nivået 
på det offentlige ordskiftet. Men det mest interessante med saken 
er kanskje hva som utløste den sjarmerende ordbruken. Det var 
nemlig en vits. Laake delte den på Twitter, og gjorde OUS og HR-
direktøren oppmerksom på det. Vitsen lyder i norsk oversettelse 
slik: «Jeg var på en flytur nylig da flyverten spurte over høyttaler-
anlegget om det var en sykehusdirektør om bord.»

På en måte var reaksjonen forståelig. Makten har aldri likt 
 humor. Det er ulikt rundt om i verden hvem man ikke kan vitse 
om uten å møte represalier. I Iran er det presteskapet, i Russland 
er det Putin og i Saudi-Arabia er det kongen. Og for ansatte ved 
OUS ser det ut til å være sykehusdirektører.
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#utentaushetsplikt-kampanjen handler  
ikke bare om kvinnelige leger som får slengt 
slibrigheter etter seg eller blir gjenstand  
for mannlige overlegers beføling ved opera-
sjonsbordet. Den handler om kvinner som 
forteller at deres mening blir neglisjert, 
overhørt og tillagt mindre vekt – fordi de er 
kvinner. Den handler om trange kjønnsnor-
mer og kjønnsforståelser. Og den handler 
om internalisert skam og frykt for å si fra, 
for til syvende og sist blir det et spørsmål 
om fremtidige faglige muligheter: Hva er 
prisen for å si fra som ung kvinnelig lege 
når sjefen er mann og bestemmer hvem 
som får forlengelse av vikariatet?

Når Tidsskriftet velger å sette dette på 
dagsordenen under tittelen misogyni – 
kvinnehat – er det fordi eksemplene som har 
nådd offentligheten det siste året, ikke kan 
avfeies som enkelttilfeller eller noen få råtne 
epler i kurven. Det handler om en ukultur 
som har fått utvikle seg i et sterkt hierarkisk 
system, der små overtramp og krenkelser er 
satt i system, og der skjeve maktrelasjoner 
gjør at et forkvaklet kvinnesyn har kunnet 
leve i beste velgående. Tiltakene som må 
settes i gang, omfatter blant annet stillings-
vern, varslingsrutiner og undervisning. 
Samtalen om ukulturen bør starte på neste 
morgenmøte.
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FR A REDAKTØREN

Det trengs mot

LIT TE RA TUR
1 For si de. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 907. https://tidsskriftet.no/2014/05/ 

for si de bil det/for si den-0 (5.9.2018).
2 Tide mann G. An kla ge om forsk nings ty ve ri: All do ku men ta sjon bør vur de res. 

Uni fo rum. https://www.uniforum.uio.no/ny he ter/2016/06/all-do ku men ta sjon-
bor-vurderes.html (5.9.2018).

3 Ellefsen B. Sara Danius er ute. Mor gen bla det 12.4.2018. https://morgenbladet.no/
boker/2018/04/sara-danius-er-ute (4.9.2018).

4 Carlsen MR, Owe TA. Vårt Land-re dak tø ren blir opp sagt: – Jeg er helt knust. NRK. 
https://www.nrk.no/kul tur/vart-land-redaktoren-blir-opp sagt_-_-jeg-er-helt-
knust-1.13976432 (5.9.2018).

5 Nilsen AA, Moe S. Be rit Svendsen går av som sjef for Te le nor Norge. E24.  
https://e24.no/jobb/te le nor/be rit-svendsen-gaar-av-som-sjef-for-te le nor-norge/ 
24431832 (5.9.2018).

6 Af ten pos ten me ner: Det tas for lett på tra kas se ring. Af ten pos ten 10.12.2017. 
https://www.aftenposten.no/me nin ger/le der/i/zLGBAq/Af ten pos ten-me ner- 
Det-tas-for-lett-pa-tra kas se ring (5.9.2018).

7 Sommar i P1. Epi so de: Sara Danius. Ra dio pro gram. Sveriges Radio 18.8.2018. 
https://sverigesradio.se/sida/av snitt/1077323?programid=2071 (4.9.2018).

Og det trengs menn.

I 1899 kom po ner te Jo han Ni co lai sen (1847�–�1929) san gen «Gym na-
stikk marsj» (1), bedre kjent som «Mot i brys tet». Vi had de sang på 
fol ke sko len, og i slutt en av før s te vers opp sto en kon flikt for di hal ve 
klas sen sang «sli ke jen ter, det vil Gam le Norge ha». Læ re ren lot det 
pas se re. And re vers star ter med å lov pri se gutt ens vå ge mot ett er fulgt 
av «Jen ten ett er, fæle ting hva sli ke unge vå ger. Du skal se en vak ker 
dag hun gutt en når». Det be mer kes at når og slår bru kes om hver-
and re. Med vekt på da gens si tua sjon i sko len, er slår det mest na tur-
li ge. Opp ta ket til me di sin stu di et i Norge ta ler sam me språk.

En gam mel høfl ig hets fra se fra opp veks ten sa at «da me ne har 
ran gen, men ikke i trap pe gan gen». Kvin ner i kjo le el ler skjørt skul le 
slip pe nys gjer ri ge inn blikk ne den fra på vei opp trap pen. Da gens 
tve kjøn ne de kles ko de har fjer net mye av sner ten i utt ryk ket. Der-
imot fin nes det and re trap per og sti ger å for se re, ikke minst kar rie re-
sti gen. Er fa rings mes sig har kvin ner til nå ald ri hatt noen for rang – 
sna re re tvert om. Fort satt kan menn do ku men te re so li de de mo -
grafis ke for trinn som al der, kom pe tan se og sta tus.

En sak kyn dig er klæ ring jeg avga i 2009 gjaldt på stand om vi ten-
ska pe lig ure de lig het, der en kvin ne lig sti pen diat had de inn kla get  
en me ritt ert mann lig pro fes sor. Jeg skrev blant an net føl gen de: «Det 
kan være grunn til å på pe ke en åpen bar asym me tri i makt for hol det, 
det vil si den ene mot de man ge, even tu elt den etab ler te mot den 
ennå ikke (fullt) etab ler te» (2). Selv uten å trek ke inn par te nes kjønn, 
er sa ken dess ver re like van lig som den er trist.

Litt e ra tur his to ri ke ren Sara Danius fikk sete i Svenska Akademien 
som den ni en de kvin nen si den opp rett el sen i 1786. Hun ble fjer net  
fra em be tet som in sti tu sjo nens ständige sekreterare da bal la den om 
sek su ell tra kas se ring, ka me ra de ri, lek ka sjer og øko no mis ke mis lig -
heter kul mi ner te vå ren 2018 (3). Frem tre den de nors ke kvin ner som 
Ås hild Ma thi sen, re dak tør i Vårt Land, og Be rit Svendsen, di rek tør  
i Te le nor, led ny lig sam me skjeb ne (4, 5). Fel les for alle var at de 
 øns ket å fort sett e i stil lin gen, men ble sagt opp el ler valg te å gå. Det 
vil all tid være gli den de over gan ger mel lom fag lig uenig het, per son-
kon flikt, tra kas se ring, mob bing, ut fry sing, ut stø ting – og glem sel. Et 
pro blem med tra kas se ring av ikke-sek su ell ka rak ter er at den opp trer 

mer util gjen ge lig og føl ge lig er van ske li ge re å på vi se, do ku men te re 
og bli trodd på (6). Til fel le ne be kref ter et ved va ren de møns ter av 
ster ke menn som vin ner frem og kvin ner som fa ses ut via ku lis se ne.

Eks emp le ne kan lett for bin des med da gens me di sin og aka de m ia. 
Fler tal let av nors ke le ger er kvin ner – de ut gjør i dag to tre de ler 
blant dem un der 40 år. Kvin ne ne vil sett e et ty de lig preg på norsk 
me di sin i ti den frem over. Alle par ter ta per og res sur ser går til spille 
når kvin ne li ge le ger blir for bi gått el ler fø ler at de må skifte spe sia li-
tet, slutt e helt el ler hol de ide ene sine for seg selv. Snart ti år har gått 
si den den om tal te sa ken over. Des to ver re er det at asym me tri en  
i makt ut øv el se fort satt sy nes å gå i menns fa vør.

Un der stu di et kom men ter te vår pro fes sor i retts me di sin Jon 
 Lun de vall (1919�–�91) en tids ak tu ell si tua sjon på sitt la ko nis ke vis:  
Man lig ger ikke med sine pa si en ter. Man gjør bare ikke det! Ett er -
tiden skul le vise at ikke alle fikk med seg dett e po en get. Det er nær-
lig gen de å dra ar gu men tet vi de re til kol le g er og sti pen dia ter: Man 
gjør bare ikke sånn!

I man ge mil jø er sir ku le rer vand re his to ri er om han som «fei de 
over» hal ve av de lin gen, en an nen som be nytt et natt e vak tens so ve-
rom til ekstrakurrikulære øv el ser, han som tok en «stand up» i trap pe-
rom met un der ju le fes ten, el ler pro fes so ren på kon gress som bare 
ville hjelpe sti pen dia ten opp på rom met med koff er ten. His to ri e ne 
har svært vide kon fi dens in ter val ler, fra «in gen røyk uten ild» til 
«fjæ ra og de fem høns». Men det er mer enn en anel se uklokt når 
sek sjons over le gen in vi te rer to yng re kvin ne li ge kol le g er på por no-
show i ut lan det og en hånd un der veis for vil ler seg frem på den 
frem ti di ge sti pen dia ten.

«Til sist», sa bor ger retts for kjem pe ren Martin Lu ther King jr. 
(1929�–�68), «er det ikke or de ne fra våre mot stan de re vi hus ker, men 
taus he ten fra våre ven ner». Unn fal len het i mø tet med så vel sek su ell 
som an nen tra kas se ring må av lø ses av mot og hand ling. For ut set-
ning nr. 1: Den som vå ger å mel de fra, skal ha et be rett i get håp om  
å bli tatt på al vor. For ut set ning nr. 2: Det må være en ri me lig kjønns-
ba lan se blant dem som skal hånd te re mel din gen, og det må være en 
kom pro miss løs hold ning rett et mot tra kas se ring som diff un de rer 
inn i hele or ga ni sa sjo nen. Som Sara Danius sa: «Man skal ikke bare  
ta hånd om de råt ne, men alle ep le ne i kur ven» (7).

GEIR WEN BERG JACOBSEN
geir.jacobsen@ntnu.no
er pro fes sor eme ri tus ved Fa kul tet for me di sin og hel se -
vitenskap, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet,  
og tid li ge re me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Tids skrif tet

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Man gjør bare ikke sånn!»
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Kvin ne hel se, kjønn og tran ge livs rom

LIT TE RA TUR
1 Taks dal A, Mal te rud K. Et fel les re flek sjons rom: hy po te ser om be tin gel ser, 

be grens nin ger og ut ford rin ger for gyl dig gjø ring av kvin ners symp to mer som 
me di sinsk kunn skaps kil de. SEFOS-no tat 6-2000. Bergen: Senter for sam funns-
forsk ning, 2000.

2 Wil lad sen J. Dep res sion, dit navn er kvinde. Mandsvælde og hel bred. Kø ben-
havn: Lind hardt & Ringhof, 1983.

3 Mal te rud K. The (gendered) con struc tion of di ag no sis in ter pre ta ti on of med i cal 
signs in wom en pa ti ents. Theor Med Bioeth 1999; 20: 275�–�86. 

4 Hølge-Hazelton B, Mal te rud K. Gen der in med i cine – does it matt er? Scand J 
Pub lic Health 2009; 37: 139�–�45. 

5 Faus to-Sterling A. Sexing the body: Gen der pol i tics and the con struc tion of 
 sex u al i ty. New York, NY: Ba sic Books, 2000.

6 Di seth TH. Barn født med ukla re kjønns ka rak te ris ti ka. Tidsskr Nor Legeforen 
2008; 128: 576�–�80. 

7 But ler J. Bodies that matt er. On the discursive li mits of sex. Lon don og New York, 
NY: Rout ledge, 1993.

8 Be ne stad EEP, The sen J, Aars H et al. Hel se ve se net svik ter trans per so ner. Tidsskr 
Nor Legeforen 2017; 137. doi: 10.4045/tidsskr.17.0422. 

9 An ders sen N, Mal te rud K. red. Sek su ell orien te ring og le ve kår. Bergen: Uni Hel se, 
2013. http://bora.uib.no/bit stream/hand le/1956/7550/Seksuell_orientering_og_
levekår.pdf (22.9.2018).

10 van der Ros J. Als kens folk. Le ve kår, livs si tua sjon og livs kva li tet for per so ner med 
kjønns iden ti tets te ma tikk. Ha mar: Li ke stil lings sen te ret – Kvin ne uni ver si te tet, 
2013. https://likestillingssenteret.no/wp-con tent/uploads/2016/02/Als kens-folk.
pdf (22.9.2018).

11 The World Professional As so cia ti on for Transgender Health (WPATH). Stan-
dar der for be hand ling og hel se om sorg for trans sek su el le, trans per so ner og 
per so ner som ikke er kjønnsnormative. Ver sjon 7, 2012. https://www.wpath.org/
pub li ca tions/soc (7.6.2018).

Kjønn er mer enn bio lo gi. En sne ver kjønns for stå el se  
kan hind re god hel se hjelp.

Bio lo gisk ulik het har tra di sjo nelt vært le gers grunn lag for for stå el se 
av kjønn. Men vil vi se på hel se i et kjønns per spek tiv, blir bio lo gis ke 
til nær min ger util strek ke li ge. Kjønn for mes også gjen nom iden ti tet, 
sym bo ler og struk tu rer (1). Kjønn som iden ti tet hand ler om in di vi-
dets selv for stå el se, slik vi ser det ved spi se for styr rel ser, de pre sjon  
og and re psy kis ke pla ger (2). Kjønn som sym bol om fatt er kul tu rens 
frem stil lin ger av mann lig het og kvin ne lig het og pre ger blant an net 
for stå el sen av kvin ner med me di sinsk ufor klar te hel se pla ger (1, 3). 
Kjønn som struk tur hen ger sam men med for de ling av ar beid, rett ig-
he ter og inn fly tel se, eks em pel vis makt som le gi ti me rer vold og 
for skjells be hand ling av kvin ner el ler kjønnsforskjellige mønst re  
for hel se tje nes te bruk (4). Alle ni vå ene om hand ler sam men hen ger 
mel lom hel se, kjønn og tran ge livs rom. Syn lig gjø ring av kjønns for-
skjel ler i syk doms pro fil, le ve kår og kon takt med hel se tje nes ter var 
en sen tral stra te gi for oss som en ga sjer te oss i me di sinsk kvin ne-
forsk ning  på 1980-tal let. Grad vis flytt et tyng de punk tet i det in ter -
nasjo na le forsk nings fel tet seg fra kvin ner til kjønn, og fra «å være 
kjønn» til «å gjø re kjønn». Interseksjonalitet var et ana ly tisk be grep 
som satt e kjønn i sam men heng med et ni si tet, klas se, sek sua li tet og 
funk sjons ev ne.

Sam ti dig var bio lo gi fort satt et sen tralt tema. Kjønns fors ke re  
stil te spørs mål ved den bio lo gis ke to de lin gen av kjønn, der  to kjønns-   
model lens ana to mis ke og fy sio lo gis ke kjen ne tegn var selv sag te 
kjønns kri te ri er (5). Rik tig nok gir den ne mo del len et ty de lig skille 
mel lom de fles te gutt er og jen ter ved fød se len og se ne re i li vet, men 
det er også be ty de lig bio lo gisk over lap ping mel lom kjøn ne ne. Eks-
em pel vis er ikke alle kvin ner la ve re enn alle menn (1), og et  mind 
 re tall (i Norge cir ka 1 av 200) fø des med interkjønn –  va ria  sjoner  
i kropps lig kjønns ut vik ling (6).

Skeiv teo ri (queer the o ry) ut ford rer gjel den de for stå el ses må ter  
for kjønn og sek sua li tet (7). Bi næ re op po si sjo ner er be greps par med 
gjen si dig ute luk ken de mot set nin ger som man ge opp fatt er som 
es sen si el le, ufor an der li ge ka te go ri er, eks em pel vis mann/kvin ne og 
he te ro fil/ho mo fil. Skeiv teo ri stil ler spørs mål når sli ke ka te go ri er tas 

for gitt, for eks em pel til å pre di ke re sam svar mel lom bio lo gisk 
kjønn, kjønns iden ti tet, kjønns utt rykk og sek su ell orien te ring.  
Det er ikke opp lagt at et in di vid med pe nis opp le ver og pre sen te rer 
seg som mann el ler til trek kes av kvin ner.

Per so ner med kjønns in kon gru ens – trans per so ner – opp le ver 
ube hag el ler mang len de sam svar knytt et til kjønns iden ti tet el ler 
kjønns utt rykk og det ju ri dis ke kjøn net som ble til delt ved fød sel (8). 
Noen sø ker kjønns kor ri ge ren de be hand ling, og de fles te øns ker 
stør re ak sept for et kjønns utt rykk de kjen ner seg på plass i. Ett er 
norsk lov kan per so ner selv be stem me sitt ju ri dis ke kjønn, uav hen-
gig av me di sinsk sta tus. Blant ho mo fi le, les bis ke, bi fi le, trans per so-
ner og per so ner med interkjønn fin ner vi en stør re an del med al vor-
li ge hel se pro ble mer sam men lig net med ma jo ri tets be folk nin gen  
(9, 10).

Der for må le ger ta inn over seg end rin ger i for stå el se av kjønn, slik 
at alle kan få best mu lig hel se hjelp. Man ge kol le g er veg rer seg mot  
å flytt e blik ket fra en tra di sjo nell bio lo gisk for stå el se av kjønn, der 
kvin ner er kvin ner og menn er menn. Noen opp fatt er det som kon-
tro ver si elt å ten ke nytt om dett e. Men som le ger bør vi søke kunn-
skap hvis vi fø ler oss usik re el ler noe frem står som frem med. Ret-
nings lin jer og gode res sur ser fin nes (11).

På le ge kon to ret vil vi fort satt møte kvin ner med hel se pro ble mer 
som me di sinsk ufor klar te hel se pla ger, mi no ri tets stress el ler over-
grep. Me di sinsk prak sis ut gjør en are na for for hand lin ger om be tyd-
nin gen av kjønn i sam fun net (1). Vi som er le ger må der for ta an svar 
for hvor dan vi for står kjønn når vi mø ter et mang fold av men nes ker 
med hel se pla ger som kan stam me fra tran ge livs rom.

KIRS TI MAL TE RUD
kirsti.malterud@gmail.com
er spe sia list i all menn me di sin, fors ker 1 ved All menn me di sinsk forsk nings en het 
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Tå ler kvin ner in gen ting len ger?
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Unge sy ke hus le ger an gir et alar me ren de høyt nivå  
av tra kas se ring, og få vil an be fa le le ge yr ket vi de re.

Nes ten 4 000 le ger sig ner te opp ro pet #UtenTaushetsplikt, som var 
le ge nes svar på #MeToo (1). Un der sø kel ser fra fle re nors ke sy ke hus 
vi ser at nes ten en fi re del av nors ke kvin ne li ge sy ke hus le ger har 
opp levd sek su ell tra kas se ring (2).

Jeg har som de fles te and re kvin ner fått min del av ugreie epi so-
der, vit ser og si tua sjo ner. Som ung me di sin stu dent på kon fe ran ser 
har jeg opp levd at pro mi nen te over le ger fra sto re eu ro pe is ke sy ke-
hus har tatt seg til rett e un der bor det, plan lagt hel kvel der uten  
å spør re – og lagt til at «jeg kan åpne alle dø rer for deg, men jeg kan 
også luk ke dem». Jeg har fy sisk dytt et over le ger som er eld re enn 
min far, ut av ho tell rom met mitt når de har skul let «sør ge for at  
jeg kom mer vel frem».

His to ri e ne fra #UtenTaushetsplikt har av slørt at det kan være kort 
vei fra sek sua li sert sjar gong til sek sua li sert at ferd. Det er en vik tig 
grunn til at kvin ner vur de rer til sy ne la ten de uskyl di ge kom men ta rer 
som mer al vor li ge enn det menn gjør. Sann syn lig vis er de fles te sli ke 
kom men ta rer ment som mis for stått flør ting el ler «mor som me» 
kom men ta rer. Sann syn lig vis er av sen der ne uvi ten de om om fan get 
av den ne ty pen opp før sel, spe si elt i de manns do mi ner te spe sia li te -
tene. Ved stor kjønns uba lan se blir be last nin gen stor når man som 
én av få kvin ner hele ti den blir sent rum for hu mo ren. Menn ten -
derer til å se en kelt epi so der, uten å for stå sam men hen ge ne kvin ner 
opp le ver. Kvin ner og menn har for skjel lig vir ke lig hets opp fat ning, 
for skjel lig re fe ran se bak grunn og for skjel lig er fa rings grunn lag  
å sett e his to ri e ne inn i.

Voks ne menn har en ten dens til ikke å ta inn over seg makt -
ubalan sen som lig ger i al der og po si sjon, en uba lan se som gjør 
si tua sjo nen gro ve re. Som lege i spe sia li se ring er du av hen gig av 
over le ger for hjelp og ut dan ning, og du er av hen gig av god re la sjon 
til le del sen for å få til gang på pro se dy rer, kurs el ler fe ri er/fri for at 
pri vat li vet skal gå i hop. Sy ste me ne er lite trans pa ren te, og det er 
van ske lig å si fra. Man ge som sier fra, mø ter stor mot gang. Vi har 
alle sett eks emp ler på at fe ri er inn dras, vi ka ri a ter av slutt es og at folk 

hol des bor te fra me ritt e ren de pro se dy rer – el ler de får di rek te og 
in di rek te trus ler om at dett e kan skje.

Ett er å ha snak ket om li ke stil ling i me di e ne har jeg fått høre spø-
ker som «nå har du bedt om at vi kan ta deg på pup pe ne hver gang 
vi går for bi». Når jeg har sagt fra, har jeg fått høre at «det hand ler om 
over le ge nes yt rings fri het». Jeg har fått høre at «vi har vært snil le med 
deg til nå» og at «pro ble met i dag er at kvin ner ikke tå ler noen ting 
len ger». Jeg har opp levd over le ger som ikke snak ker til meg len ger 
for di de «ikke kan si noen ting uten å bli an kla get for tra kas se ring». 
Jeg har fått høre at mann li ge over le ger ikke vil vei le de kvin ne li ge 
as si stent le ger for di «uan sett hva de gjør, kan det opp fatt es som 
sek su ell tra kas se ring».

Sy ke hus le ge ne an gir et nivå av sek su ell tra kas se ring som er mer 
enn fire gan ger så høyt som i and re bran sjer (3). De opp gir også en 
høy ere grad av tra kas se ring og frykt kul tur, som hem mer mann li ge 
le ger i like stor grad som kvin ne li ge. Den sek su el le tra kas se rin gen er 
kun et symp tom på en stør re pa to lo gi ved sy ke hus kul tu ren. Ram-
bøll-un der sø kel sen vis te at mer enn halv par ten av nors ke sy ke hus -
leger ikke vil an be fa le and re job ben, og det rap por te res om his to risk 
lav grad av au to no mi og åpen het (4).

Til nå har det i sy ke hus ver de nen vært li ten vil je til å end re kul  tu ren. 
Det kan vir ke som inn sat sen hel ler har blitt rett et mot å hind re at folk 
sier fra. Hånd te rin gen og le del ses stra te gi en vir ker bak stre versk og 
gam mel dags. I næ rings li vet har man for len ge si den  er kjent at god 
per so nal po li tikk er vik tig for eff ek tiv drift, og av sam me grunn in ves-
te rer de fles te be drif ter i bed ring av li ke stil lin gen.

Før s te skritt på vei en til end ring i hel se ve se net er å er kjen ne pro-
ble met. Vi tren ger ve sent li ge end rin ger i kul tu ren for å opp rett  holde 
in ter es sen for le ge yr ket blant stu den ter og for å be hol de ta len te ne 
vi tren ger i sy ste met. Nes te skritt blir å finne løs nin ger. To enk le 
til tak vil være å måle le del sen på triv sel og ut dan nings pro gre sjon 
blant le ge ne i spe sia li se ring, på lik lin je med ven te lis ter og frist-
brudd. Tal le ne fin nes al le re de.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT 
og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. 
Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, 
bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør 
tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 
12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos 
voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis 
(og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres 
og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig 
administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. 
Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt 
nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med 
NVAF og serumkreatinin ≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder 
følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt) eller ved forebyg-ging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, 
og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle 
kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder 
≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF 
som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for 
dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en 
metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se 
Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende 
behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med 
eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom 
nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med 
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av 
ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store 
intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), 
orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent 
sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved 
alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan 
en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: 
Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor 
sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. 
Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet 
utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den 
kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av 
behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/
epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, 
som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller 
intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på 
nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må 
legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller 
intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst 
én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved 
nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som 
er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av 
DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig 
administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med 
forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. 
Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer 
(f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, 
amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. 
Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan 
ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som 
har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt -GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: 
Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, 
rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt -GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i 
øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal 
blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter 
operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: 
Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt -GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal 
leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). 
Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, 
blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre 
til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende 
blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. 
(endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. (blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 
mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har 
gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), 
og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i 
mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018
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START og FORTSETT med ELIQUIS, både ved behandling av 
dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) og til forebygging 
av residiverende DVT og LE hos voksne1

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

Les nøye ELIQUIS SPC for fullstending informasjon og riktig bruk på www.legemiddelverket.no.
Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 03.08.2018. 

BEHANDLING 
av DVT og LE

FOREBYGGING 
av residiverende 

DVT og LE
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Rett til ikke å vite  
og amyo tro fisk   
la teral skle ro se

Be ne dic te Paus tar til orde for at mer el ler 
mind re alle pa si en ter med amyo tro fisk 
la te ral skle ro se (ALS) uten and re kjen te 
syk doms til fel ler i slek ten (spo ra disk amyo-
tro fisk la te ral skle ro se) bør hen vi ses til 
me di sinsk ge ne tis ke av de lin ger for vei led-
ning (1). Vi tror ikke dett e vil være i pa si en -
tenes in ter es se. Der som dett e er «et sko le -
eksem pel på per son til pas set me di sin,» så 
imø te ser vi en re form i den sko len.

I Norge blir de fles te pa si en ter med amyo-
tro fisk la te ral skle ro se fulgt tett av de di ker te 
nev ro lo ger med kunn ska per om ALS-ge ne-
tikk. Ett er som nors ke ge ne tis ke av de lin ger 
hitt il har til budt et ufull sten dig gen pa nel, 
sam ar bei der vi med in ter na sjo na le eks per-
ter. Vår på stand er at nev ro lo ger som job ber 
med pa si en ter med amyo tro fisk la te ral 
skle ro se, som of test har til strek ke lig fag lig 
kom pe tan se og det beste ut gangs punk tet 
for å in for me re om ge ne tis ke as pek ter ved 
syk dom men, og at pa si en te ne er til fred se 
med dett e. Vår er fa ring er at når pa si en ter 
med amyo tro fisk la te ral skle ro se får vite  
at ge ne tisk tes ting el ler vei led ning ver ken 
kan ute luk ke ar ve lig het el ler åp ner for 
 be hand ling, øns ker de sjel den dett e. Fle re 
for tel ler at be svær li ge rei ser til kon sul ta -
sjoner hos sta dig nye fag folk øker be last -
ningen ved syk dom men, og de vil bru ke  
sin gjen  væren de le ve tid til and re for mål.

Ge ne tis ke vei le de re har spe si al kom pe -
tanse i å kom mu ni se re kom plek se be gre per 

som penetranse, pleio tro pi, diskordans og 
di ver si tet, alle re le van te ved ALS (2). Vi fryk-
ter li ke vel at man ge pa si en ter med amyo tro-
fisk la te ral skle ro se som ofte har kog ni ti ve 
van s ker, vil få inn trykk av at syk dom men er 
ar ve lig inn til det mot satt e er be vist. Den ne 
be kym rin gen styr kes av Paus, som skri ver: 
«Først ett er fle re ge ne ra sjo ner, el ler når det 
er ut ført ge ne tis ke un der sø kel ser, kan man 
anta at til fel let var spo ra disk». Dett e er sær-
lig for uro li gen de ett er som det man gel ful le 
ALS-pa ne let ved Oslo uni ver si tets sy ke hus  
i li ten grad kan bi dra til å av kla re ar ve lig -
heten. Dett e er helt for skjel lig fra Hun ting-
ton syk dom. Det er der for lite re le vant  
å hen vi se til er fa rin ger fra den ne syk dom-
men.

Paus har kan skje rett i at det er uvan lig  
å bru ke utt ryk ket «rett en til ikke å vite» ved 
ut red ning av syke. Vi me ner imid ler tid at 
dett e er en vik tig rett ved amyo tro fisk la te ral 
skle ro se av hen syn til pa si en tens og slekt-
nin gers au to no mi og psy ko so si a le hel se (3). 
Ikke minst slekt nin gers rett til ikke å vite 
trues der som en ALS-mu ta sjon på vi ses hos 
den syke, el ler det for mid les et inn trykk av 
at syk dom men er ar ve lig inn til det mot satt e 
er be vist.

Vi øns ker ge ne ti ke re vel kom men i ALS- 
arbei det. Pa si en ter med amyo tro fisk la te ral 
skle ro se øns ker å del ta i be hand lings stu di er 
og and re forsk nings pro sjek ter som kre ver 
ge ne tisk ut red ning. Hel dig vis for sø ker Sy ke-
hu set Telemark nå å etab le re et ade kvat 
gen pa nel for amyo tro fisk la te ral skle ro se. 
For noen vil det være nytt ig med ge ne tisk 

vei led ning, men det må ikke bli et nål øye 
alle må gjen nom.

OLA NAK KEN
ola.nakken@medisin.uio.no
er over le ge verd Nev ro lo gisk av de ling, Akershus 
uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

TRYG VE HOLM ØY
er over le ge/kli nikk le der ved Akershus uni ver si tets-
sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Paus B. Kan skje tes te, ofte ut re de, all tid vei le de. 

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/ 
tidsskr.18.0574.

2 Benatar M, Sta ni slaw C, Rey es E et al. Presympto-
matic ALS ge net ic coun sel ing and tes ting: 
Ex pe ri en ce and recommendations. Neurology 
2016; 86: 2295�–�302. 

3 Andorno R. The right not to know: an au ton o my 
based ap proach. J Med Ethics 2004; 30: 435�–�9, 
dis cus sion 439-40. 

B. PAUS SVA RER
DNA-un der sø kel ser kan gi mo le ky lær dia-
gno se i 70 % av fa mi li er med fa mi li ær og hos 
10 % med an tatt spo ra disk amyo tro fisk la te-
ral skle ro se. Re sul ta tet av DNA-un der sø kel-
ser på vir ker i dag ikke be hand ling, men 
ge ne tisk vei led ning av pa si ent og slekt nin-
ger. I føl ge ret nings lin jer fra 2012 av gjør 
slekts anam ne sen om det skal gjø res DNA-
un der sø kel ser av pa si en ten. I le der ar tik ke-
len pek te jeg på svak he ter ved slekts kri te ri et 
i ret nings lin je ne. Ola Nak ken og med ar bei-
de res do ku men ta sjon av mang len de slekts-
anam ne se hos pa si en ter med amyo tro fisk 
la te ral skle ro se ved et stort, norsk sy ke hus 
be kref ter be ho vet for å re vi de re ret nings lin-
jer, prak sis, el ler beg ge de ler. Si den 2012 er ni 
nye ge ner iden ti fi sert som år sa ker til mo no-
gen syk dom. I 2018 har fle re eks per ter an be-
falt DNA-un der sø kel se av alle pa si en ter, og  
at de og de res nære slekt nin ger skal til bys 

«For noen vil det være nyt tig 
med ge ne tisk vei led ning,  
men det må ikke bli et nål øye 
alle må gjen nom»
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delt be slut nings ta king som lig ger til grunn 
ved ge ne tisk vei led ning kun ne ikke vært 
mind re for en lig med det.

BE NE DIC TE PAUS
benedicte.paus@ous-hf.no
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus og pro fes-
sor II ved Uni ver si te tet i Oslo.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Volk AE, Weis haupt JH, Andersen PM et al. Current 

knowl edge and re cent in sights into the ge net ic 
ba sis of amyotrophic la te ral sclerosis. Med Genetik 
2018; 30: 252�–�8. 

2 Lov om hu man me di sinsk bruk av bio tek no lo gi 
m.m. (bio tek no lo gi lo ven). https://lovdata.no/
do ku ment/NL/lov/2003-12-05-100 (14.9.2018).

Den grunn leg gen de 
vei led nin gen i psy ko-
te ra pi bør be stå

«Bli ven de psy kia te re bør få vei led ning i både 
psy ko dy na misk og kog ni tiv te ra pi» skri ver 
Erik Fal kum (1). Dett e ut sagn er in gen uenig 
i. Hvor for da et de batt inn legg? Fal kum 
om ta ler sitt stand punkt i en in tern de batt 
om de nye spe sia list reg le ne i psy kia tri,  
uten en sak lig re de gjø rel se for de utal li ge 
hø rings utt a lel ser som had de et an net syn. 
For kol le g er fra and re spe sia li te ter vil jeg 
kort re de gjø re for hva uenig he ten drei er  
seg om.

Psy kia tri ba se rer seg på en biopsykososial 
mo dell. I da gens spe sia list ut dan ning dek kes 

«psyko de len» dels av psy ko lo gisk teo ri, dels 
av to inn le den de år med grunn leg gen de 
vei led ning i kli nis ke sam ta ler med alle  
slags pa si en ter med alle slags dia gno ser  
og  be hand lings til tak. I til legg gis det en 
ett årig før s te opp læ ring i en spe si fikk psy ko-
te ra peu tisk me to de: psy ko dy na misk kort-
tidspsykoterapi, kog ni tiv psy ko te ra pi el ler 
grup pe te ra pi. Hver av dis se pas ser bare for 
et mind re ut valg av pa si en te ne. Dess ver re 
har LIS-le ge ne hitt il mått et vel ge mel lom de 
tre for me ne for te ra pi. LIS-le gen bør i ste det 
få ett års er fa ring med hver av dem.

Hvor er uenig he ten? Fal kum vil fjer ne de 
to før s te åre nes grunn leg gen de vei led ning  
i kli nis ke sam ta ler med alle slags pa si en ter 
for di den er ba sert på psy ko dy na misk teo ri. 
Den ne vel etab ler te vei led nin gen gir imid ler-
tid ikke vei led ning i spe si fikk psy ko dy na-
misk te ra pi, men skal sett e den kom men de 
spe sia lis ten i stand til å bru ke psy ko dy na-
misk for stå el se der dett e er nød ven dig for  
å gjø re de van li ge sam ta le ne med alle ty per 
pa si en ter mest mu lig eff ek ti ve og funk sjo-
nel le, og øke ett er le vel sen av alle slags 
 be hand lin ger. Med den grunn leg gen de 
vei led nin gen skal LIS-le ge ne ut vik le en 
 kom pe tan se blant an net i å etab le re en god 
sam ar beids al li an se med selv de sy kes te 
pa si en ter, og kun ne iden ti fi se re og hånd te re 
be viss te og ube viss te mot stands fe no me ner 
som også hind rer gode re la sjo ner el lers  
i li vet. Dess uten skal vei led nin gen ut vik le  
en for stå el se av psy kis ke li del ser sett i et 
fa mi lie- og livs løps per spek tiv, hvor dan per-
son lig hets fak to rer på vir ker både det psy ko-
pa to lo gis ke bil det og ett er le vel se av be hand-
ling, og hvor dan ube ar bei de te trau mer, 

hen vis ning til ge ne tisk vei led ning med 
in for ma sjon om mu lig he ter og be grens nin-
ger ved ge ne tisk tes ting (1).

Nak ken og med ar bei de res hold ning til 
DNA-un der sø kel ser ved amyo tro fisk la te ral 
skle ro se er uklar. På den ene side hev der de 
at slekt nin gers «rett til ikke å vite» trues når 
det på vi ses en mu ta sjon hos pa si en ten. På 
den an nen an be fa ler de at re per to a ret av 
ge ne tis ke ana ly ser ut vi des i tråd med in ter-
na sjo nal stan dard. Vi er eni ge om at DNA-
un der sø kel ser ved amyo tro fisk la te ral skle-
ro se har be gren set ut sagns kraft, men er 
ueni ge om hvor dan pa si en tens og slekt nin-
ge nes in for ma sjons be hov skal hånd te res. 
Det er leit om nev ro lo ge ne veg rer seg mot  
å til by pa si en ter med amyo tro fisk la te ral 
skle ro se hen vis ning til ge ne tisk vei led ning 
for di de fryk ter at det vil med fø re uti dig 
DNA-un der sø kel se av pa si en ten. Dia gnos -
tiske DNA-un der sø kel ser re kvi re res nor malt 
av be hand len de lege. Nev ro lo ge ne fryk ter  
at pa si en ter med kog ni ti ve van s ker får inn-
trykk av at syk dom men er ar ve lig. Vi er fa rer 
at man ge tror de har høy ere ri si ko for ar ve-
lig syk dom enn hva til fel let er før de har fått 
ge ne tisk vei led ning med ny an sert in for ma-
sjon. Pa si en te ne tak ker ofte for for ståe li ge 
for kla rin ger, god tid ved kon sul ta sjo nen,  
og for tel ler at de er mind re engs te li ge ett er 
vei led nin gen.

Ge ne tisk vei led ning for ulem per ikke 
slekt nin ger som ikke øns ker å vite om syk-
dom men er ar ve lig. Bio tek no lo gi lo vens 
§ 5�–�9 sier: «Når det er do ku men tert at en 
pa si ent har el ler er dis po nert for en ar ve lig 
syk dom, be stem mer pa si en ten selv om han 
el ler hun vil in for me re be rør te slekt nin ger 
om dett e» (2). En for ut set ning er at pa si en-
ten selv er in for mert. Det er pa ter na lis tisk, 
og etisk tvil somt, om le gen unn la ter å ut re-
de pa si en tens syk dom ge ne tisk i den hen-
sikt å for hind re at pa si en ten skal kun ne  
å for tel le sine slekt nin ger at syk dom men er 
ar ve lig. Prin sip pet om pa si ent au to no mi og 

«Min kon klu sjon er at den  
to åri ge grunn leg gen de  
vei led ning bør opp rett hol des»
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Vag lum har gjort en stor inn sats for å løf te 
forsk nin gen i psy kia tri fa get. Jeg skul le øns ke 
at han be holdt fors ker hatt en på i den ne 
dis ku sjo nen, at han ga fær re og mind re 
bas tan te svar og stil te fle re spørs mål. Mitt 
øns ke om de batt i Tids skrif tet er et øns ke 
om bredt en ga sje ment i et tema med stor 
fag lig be tyd ning.

Les Per Vaglums svar til Erik Fal kum på våre 
nett si der der han skri ver at sa kens kjer ne ikke 
er hvil ken form for kortidsterapi som er mest 
eff ek tiv, men sna re re hvil ken teo re tisk mo dell 
som er bred nok til å egne seg for den grunn-
leggen de psy kia ter vei led nin gen i for stå el sen  
av alle slags pa si en ter.

ERIK FAL KUM
erik.falkum@medisin.uio.no
er pro fes sor.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

Er pro ton te ra pi rik tig 
bruk av spar som me 
res sur ser?

Pro ton te ra pi blir en rea li tet i Norge fra 2023. 
Ei nar Dale og Ei nar Waldeland be skri ver 
ut red nin gen og vur de rin ger som lig ger bak 
be slut nin gen (1). Ar tik ke len ute la ter noen 
helt sen tra le pro blem stil lin ger knytt et til 
inn fø rin gen av pro ton te ra pi som er be skri-
ven de for hele pro ses sen. Det had de vært 
in ter es sant å høre Dale, Waldeland el ler 
and re in vol ver te re flek te re rundt noen av 
dis se pro blem stil lin ge ne.

Hvor for er pro ton te ra pi vur dert og inn-
ført helt på si den av det sy ste met som et 
sam let Stor ting har ved tatt? Be slut nin gen 
går mot de mo kra tis ke, etis ke og fag li ge 
prin sip per som er helt sen tra le i hel se tje -
nesten. Dale og Waldeland skri ver at «dett e 
er en gle de lig ut vi del se av be hand lings til bu-
det for nors ke kreft pa si en ter». Men uten en 
sy ste ma tisk vur de ring av hel se nytt e, res surs-
bruk og al vor lig het kan vi ikke vite det. Det 
er gle de lig for noen få, men ut over dis se vet 

re pe te ring av uhel di ge in ter na li ser te re la sjo-
ner, dys funk sjo nell til knyt nings evne, men ta-
li se ring og for svars me ka nis mer kan på vir ke 
en hver pa si ents psy kis ke li del se og ett er le-
vel se av alle for mer for be hand ling.

Den ne grunn leg gen de vei led nin gen ba se-
res na tur lig vis på en teo ri og en er fa ring 
som rom mer alt dett e (og mer til), nem lig 
den psy ko dy na mis ke. Spe si fik ke psy ko -
terapi for mer, som for eks em pel kog ni tiv, 
løs nings ori en tert, emo sjons fo ku sert og 
dia lek tisk, kon sen tre rer seg bare om be gren-
se de de ler. For at den grunn leg gen de vei led-
nin gen skal bety noe mer enn «com mon 
sen se», gis den nå av psy kia te re som er spe -
sial ut dan net i å bru ke psy ko dy na misk for-
stå el se, også av det ir ra sjo nel le men nes ket. 
Min kon klu sjon er at den to åri ge grunn leg-
gen de vei led ning bør opp rett hol des, og at 
LIS-le ge ne i til legg får er fa ring med alle de 
tre spe si fik ke psy ko te ra pi me to de ne. Dett e 
gir en klart bedre spe sia list ut dan ning. Le ge-
for en in gen må sna rest på ba nen.

PER VAG LUM
per.vaglum@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus og dr.med.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Fal kum E. Bli ven de psy kia te re bør få vei led ning  

i både psy ko dy na misk og kog ni tiv te ra pi.  
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/ 
tidsskr.18.0332.

E. FAL KUM SVA RER
Dis ku sjo nen om psy ko te ra pi vei led nin gens 
form og inn hold er knytt et til en stør re 
dis ku sjon om de uli ke psy ko te ra pi mo del le-
nes kjen ne tegn og virk ning. Helt inn til ny lig 
har dis ku sjo nen vært pre get av skytt er gravs-
krig sna re re enn av re ell dia log. Bak grun nen 
for at vårt ad hoc-ut valg ble opp rett et var  
at Psy ko te ra pi ut val get i Norsk psy kia trisk 
for en ing/Le ge for en in gen ikke had de klart  
å bli enig om le ger i spe sia li se ring skul le få 
ob li ga to risk vei led ning i kog ni tiv at ferds -
tera pi. Ad hoc-ut val get, som var bredt sam-
men satt med re pre sen tan ter for uli ke te ra-
pi tra di sjo ner, klar te gjen nom en åpen dis ku-
sjon å enes om for slaget jeg be skrev i mitt 
inn legg. I lø pet av året før den om tal te 
 de batt en på Psykiatriveka i 2017 snud de 
fler tal let i Psy ko te ra pi ut val get i dett e spørs-
må let, hvil ket er gle de lig. Mot set nin ge ne  
i dis ku sjo nen var li ke vel sto re, sær lig om 

to åri ge grunn leg gen de vei led nin gen med 
vekt på å for stå lege-pa si ent-for hol det  
i psy ko dy na misk per spek tiv.

I kraft av sine tid li ge re bi drag og sin ty de-
li ge hø rings utt a lel se fikk Per Vag lum en 
sen tral rol le i dis ku sjo nen. Han hev det at 
tap av den gjel den de grunn leg gen de vei led-
nin gen vil ha «dras tis ke kon se kven ser for 
nors ke psy kia te res hold ning til pa si en ter  

og på rø ren de og de res for stå el se av pa si en-
ters psy ko pa to lo gi». Hø rings utt a lel sen bi dro 
også til det for drei de bil det av den kog ni ti ve 
te ra peu ten som en over fla tisk symp tom -
orien tert skik kel se. I mitt inn legg spur te jeg 
hvor dan det da kan ha seg at de kog ni ti ve 
te ra peu te ne, som i and re land stort sett ikke 
har fått den grunn leg gen de vei led nin gen 
som vi har i Norge, har like gode be hand-
lings re sul ta ter som sine dy na mis ke kol le g er. 
Vag lum for hol der seg ikke til kri tik ken,  
og over ser der med et sen tralt funn i psy ko-
te ra pi forsk nin gen.

Vag lum skri ver at jeg vil fjer ne den grunn-
leg gen de vei led nin gen «for di den er ba sert 
på psy ko dy na misk teo ri». I mitt inn legg tar 
jeg imid ler tid til orde for et fjer de vei led-
nings år med vekt på re la sjon og ar beids -
allian se. Jeg skrev at den psy ko dy na mis ke 
mo del len rom mer en vik tig del av teo ri-
grunn laget for en slik vei led ning, men den 
bør i til legg ba se res på ny ere kunn skap 
in nen pe da go gikk, so si al psy ko lo gi, kom -
muni ka sjons vi ten skap og nev ro bio lo gi.

Mot slutt en av inn leg get mar ke rer Vag lum 
at den psy ko dy na mis ke teo ri en har en pri vi-
le gert sta tus for di den rom mer så mye mer 
enn de øv ri ge teo ri ene, som «kon sen tre rer 
seg bare om be gren se de de ler» av te ra pi fel-
tet. Jeg tror at den ne på gren sen til ned la ten-
de to nen gjen nom åre ne har vært en vik tig 
del av grunn laget for den mang len de dia lo-
gen. Jeg har selv min pri mæ re til hø rig het  
i den psy ko dy na mis ke tra di sjo nen, men  
den er ikke tjent med am bi sjo nen om he ge-
mo ni. Det ville være rart om tra di sjo nens 
tenk ning om vei led ning ikke kan ut vi des  
og for bed res.

«Mitt øns ke om de batt  
i Tids skrif tet er et øns ke om 
bredt en ga sje ment i et tema 
med stor fag lig be tyd ning»
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Videre skal det på samme side stå:
Forhøyet intrakranialt trykk formidles via 
væskeskjeden rundt synsnerven, som hos 
spedbarn er meget kort, til øyebunnen, noe 
som gir blødninger. Heller ikke utbredte reti-
nale blødninger kan anses som ensbetydende 
med filleristing (10, 19, 20).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Lungekreftforekomst knyttet  
til radoneksponering i norske boliger
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian  
Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038�–�42.

I oversettelsen av artikkelen Lungekreftfore-
komst knyttet til radoneksponering i norske 
boliger, publisert på tidsskriftet.no, skal 
tittelen lyde:
Lung cancer incidence associated with radon 
exposure in Norwegian homes

Videre skal det i samme artikkel stå:
Conversely, an elimination of radon in all 
 Norwegian homes in the long term will result  
in a significant reduction in the incidence  
of lung cancer (12 %), even in the face of 
 unchanged smoking habits.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

do ku men ta sjon og usik ker het om eff ekt 
ikke ble inn ført for voks ne. For 85 % av 
 pa si en te ne vil pro ton te ra pi være eks pe ri-
men tell be hand ling med usik ker eff ekt. Er 
det re le van te grun ner til å be hand le dis se 
sa ke ne ulikt?

Med så stor usik ker het på så man ge om rå-
der, hvor for bygge to sent re?

EI RIK JOA KIM TRAN VÅG
eirik.tranvag@uib.no
er sti pen diat ved Institutt for glo bal hel se og sam-
funns me di sin, Uni ver si te tet i Bergen.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Dale E, Wal de land E. Pro ton te ra pi – en rea li tet  

i Norge fra 2023. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. 
doi: 10.4045/tidsskr.18.0250.

2 Plan leg ging av norsk sen ter for par tik kel te ra pi. 
Rapport ut ar bei det av Hel se Vest i sam ar beid 
med Hel se Sør-Øst, Hel se Midt-Norge, Hel se Nord 
og Hel se di rek to ra tet. Oslo: Hel se og om sorgs-
de par te men tet, 2013. http://www.medfys.no/
nfmf-doc u ments/Opp las tet/downloads/2013/ 
06/Planlegging_av_norsk_senter_for_ 
partikkelterapi-_13_juni_2013.pdf (20.9.2018).

RETTELSER

Har et «filleristet spedbarn»  
alltid vært filleristet?
Knut Wester
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1422�–�4.

I Tidsskriftet nr. 15/2018, s. 1424, skal refe-
ranse 4 være:
Binenbaum G, Mirza-George N, Christian CW 
et al. Odds of abuse associated with retinal 
hemorrhages in children suspected of child 
abuse. J AAPOS 2009; 13: 268�–�72.

in gen hvor stor nytt en er og for hvem den 
har eff ekt.

Vi vet at pri sen er høy. Over tre mil li ar der 
kro ner til ut byg ging og over 200 mil li o ner 
kro ner i år li ge drifts kost na der (2). I til legg 
kom mer ukjen te kost na der knytt et til støtt e-
funk sjo ner som ra dio lo gi. Di rek te og in di-
rek te drifts kost na der dek kes ty pisk på 
 re gio nalt el ler lo kalt nivå uten eks tra til før te 
mid ler. I et be gren set og hardt pres set 
 bud sjett be tyr det at res sur se ne må tas fra 
and re til tak, for eks em pel kost nads eff ek tiv 
be hand ling til and re kreft pa si en ter. For 
dis se pa si en te ne er pro ton te ra pi nep pe en 
gle de lig ut vi del se.

Dale og Waldeland skri ver at re sul ta te ne 
har ute blitt fra ran do mi ser te kli nis ke stu -
dier hvor pro ton te ra pi har blitt un der søkt, 
og at dett e kan skyl des at det er van ske lig  
å re krutt e re pa si en ter. En an nen hy po te se 
kan være at pro ton te ra pi for man ge til stan-
der ikke har eff ekt. En ny tek no lo gi kan ikke 
inn fø res bare for di den er ny, tek no lo gisk 
avan sert el ler har en teo re tisk plau si bel 
virk nings me ka nis me. Den må ha do ku-
mentert eff ekt. Er den i til legg man ge gan-
ger dy re re enn da gens be hand ling, må  
det selv føl ge lig fore lig ge en do ku men tert 
 in kre men tell eff ekt – den må være bedre 
enn den gam le be hand lin gen.

Be slut nings fo rum god kjen te til slutt 
nusinersen (Spin ra za) for barn og unge 
un der 18 år, mens det grun net mang len de 

«Med så stor usik ker het  
på så man ge om rå der, hvor for 
bygge to sent re?»



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. 
Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør 
dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses 
den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer 
etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis 
igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering 
bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett 
til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin 
≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: 
Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 18.06.2018.  2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from 
the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 27.08.2018.  
4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 26.07.2018.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Hva vet vi om lang tids virk nin ger  
av an ti psy ko ti ka?

Lang tids virk nin ge ne av an ti- 
   psyko ti ka er ukjen te. Bedre 
 helse re gist re kan gi ny kunn-
skap.

Folkehelseinstituttet har på opp drag fra 
Vest re Vi ken ut ar bei det en kunn skaps opp-
sum me ring om eff ekt og bi virk nin ger ved 
lang tids be hand ling med an ti psy ko ti ka (1). 
Den na sjo na le ret nings lin jen åp ner for 
ved li ke holds be hand ling med an ti psy ko ti ka 
ut over to år (2), og vi har for søkt å klar leg ge 
hva man vet om eff ek ten av slik be hand ling 
for pa si en ter med schizofrenispektrumdia-
gnoser.

Vi søk te i ni elek tro nis ke da ta ba ser ett er 
sy ste ma tis ke over sik ter om eff ek ter av bruk 
av an ti psy ko ti ka i to år el ler len ger hos 
per so ner med schizofrenispektrumdiagno-
ser. Søk ett er pri mær stu di er ga 12 640 treff. 
Vi in klu der te åtte pub li ka sjo ner ba sert på 
tre pa si ent ut valg. Det lave an tal let skyl des  
at de fles te stu di e ne er for kort va ri ge. In klu-
der te stu di er er kva li tets vur dert med sjekk-
lis te, og vår til lit til re sul ta te ne er vur dert 
ved hjelp av GRA DE (Gra ding of Recom-
mendations As sess ment, De ve lop ment  
and Eva lua ti on) (3).

Hva fant vi?
De in klu der te stu di e ne var fra Finland, Sve -
rige og USA. I stu di e ne fra finske og svenske 
hel se re gist re var mor ta li te ten ett er bruk av 
an ti psy ko ti ka i mer enn to år la ve re enn hos 
pa si en ter som ikke had de brukt an ti psy ko -
tika, men de ab so lutt e for skjel le ne var små, 
og vi kun ne ikke fast slå en år saks sam men-
heng. I en stu die fra Chi ca go med 20 års 
opp føl gings tid fun ger te pa si en ter uten 
an ti psy ko ti ka bedre ar beids mes sig enn 
pa si en ter som had de brukt an ti psy ko ti ka  
i mer enn to år. Pa si en ter uten an ti psy ko ti ka 
had de sjeld ne re så kal te po si ti ve og ne ga ti ve 

symp to mer. Ri si ko for rehospitalisering 
va ri er te med le ge mid del, og tal le ne var 
usik re. Hel ler ikke her kun ne vi fast slå om 
det var år saks sam men heng. Re sul ta ter for 
ut fall som par kin so nis me og me ta bols ke 
for styr rel ser mang let i de in klu der te stu -
diene. For di vi bare kun ne in klu de re ob ser-
va sjons stu di er med ri si ko for sy ste ma tis ke 
skjev he ter, gra der te vi alle re sul ta te ne til 
«svært lav til lit». Med and re ord vet vi ikke 
hvil ke eff ek ter og bi virk nin ger be hand ling 
med an ti psy ko ti ka i mer enn to år har for 
pa si en te ne sam men lig net med in gen bruk.

Hvor for er ikke kon klu sjo ne ne kla re re?
For å sva re må vi til ba ke til den gan gen de 
før s te an ti psy ko ti ka ble ut vik let for om trent 
60 år si den. Tro en på dis se le ge mid le ne var 
da så stor at det ikke ble ut ført en enes te 
ran do mi sert stu die der en grup pe pa si en ter 
ikke bruk te an ti psy ko ti ka. Det fin nes frem-
de les in gen sli ke stu di er (4). Da an ti psy ko -
tika ble inn ført, ble de gitt til alle pa si en ter.  
I dag er det an sett som uetisk å ikke gi 
 pa  sien ter dis se le ge mid le ne. Der for re krut -
terer de ran do mi ser te stu di e ne pa si en ter 
som al le re de har hatt nytt e av an ti psy ko ti ka. 
Der ett er blir halv par ten ran do mi sert til  
å fort sett e med an ti psy ko ti ka mens den 
and re halv par ten skal slutt e el ler trappe 
ned. Hvis man slutt er brått med an ti psy ko -
tika, er fa ren for til ba ke fall stor (5). Det er 
van ske lig å fast slå for den en kel te pa si ent 
hvor vidt til ba ke fal let skyl des ab sti nens og 
hva som skyl des bort fall av en mu lig be skyt-
ten de eff ekt av an ti psy ko ti ka (6). Vi fant 
in gen ran do mi ser te kon trol ler te stu di er 
hvor den re el le be hand lings ti den over steg 
to år (1). Re gis ter stu di e ne fra Sve ri ge og 

Dan mark kun ne ikke fast slå år saks sam -
menheng mel lom bruk av an ti psy ko ti ka og 
mor ta li tet. Den lil le stu di en fra Chi ca go som 
fulg te pa si en te ne over 20 år kun ne hel ler 
ikke fast slå år saks for hold mel lom ar beids-
fun ge ring og lang tids bruk av an ti psy ko ti ka. 
Det kan være at pa si en ter som får le ge mid -
lene over lang tid i ut gangs punk tet er uli ke 
de som ikke får dem.

Be hov for di rek te per son iden ti fi ser bart 
le ge mid del re gis ter
Ran do mi se ring av pa si en ter til å bru ke el ler 
ikke bru ke an ti psy ko ti ka i fle re år er nep pe 
rea lis tisk. Vi må bru ke ob ser va sjons stu di er. 
Ko hort stu di er og rene me di sins ke kva li tets-
re gist re har svak he ter for di det ikke er til fel-
dig hvem som blir med el ler fal ler fra un der-
veis. Fra fal let kan være stort. Na sjo na le 
ob li ga to ris ke hel se re gist re har ikke fra fall 
og kan in klu de re nød ven di ge opp lys nin ger. 
Pro ble met er at hel se re gist re ne ikke ale ne 
kan sva re på spørs mål om lang tids eff ek ter 
og bi virk nin ger av le ge mid ler. Re gist re ne  
i Sve ri ge og Finland har in for ma sjon om 
dia gno se og ut hen ting av re sep ter slik at 
man kan be reg ne ku mu la tiv bruk. Men de 
mang ler in for ma sjon som kan pre di ke re 
be slut nin ger om me di si ne ring, som al vor-
lig hets grad av syk dom men.

Vi har ikke på li te lig kunn skap om lang-
tids virk nin ger av an ti psy ko ti ka i dag. Vi de re 
ut vik ling av ek si ste ren de na sjo na le hel se -
regist re er av gjø ren de for å opp nå dett e.  
Et di rek te per son iden ti fi ser bart le ge mid del-
re gis ter med opp lys nin ger om all le ge mid-
del bruk på in di vid ni vå må etab le res, og de 
ek si ste ren de Norsk pa si ent re gis ter, Kom mu-
nalt pa si ent- og bru ker re gis ter og Døds år-
saks re gis te ret må vi de re ut vik les. Sli ke for-
bed re de re gist re vil kun ne bru kes til å styr ke 
kunn skaps grunn laget for pa si en ter med 
schizofrenispektrumdiagnoser. Et for bed ret 
le ge mid del re gis ter vil i til legg kom me alle 
and re pa si ent grup per til gode.

Mott att 20.9.2018, god kjent 24.9.2018.

GEIR SMEDSLUND
geir.smedslund@fhi.no
er dr.philos., psy ko log og job ber som fors ker med 
sy ste ma tis ke over sik ter ved Om rå de for hel se tje-
nes ter i Folkehelseinstituttet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

CA MIL LA STOLTENBERG
er di rek tør ved Folkehelseinstituttet 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.

«Et forbedret legemiddel- 
register vil i tillegg komme  
alle andre pasientgrupper  
til gode»
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Sitter trygt
Festesoner ytterst og i kjernen av 
kleberen øker elastisiteten. Hudplaten 
sitter godt og følger kroppens bevegelse, 
selv med brokk.

 

Alle kropper er unike og vårt mål er å tilby stomiprodukter som tilpasser seg kroppen, 
uansett kroppsform. Nye SenSura® Mio Convex Flip er den første hudplaten i verden som er 
spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien. 

SenSura Mio® Convex Flip i Norge. Han 
har stomi med brokk og slet med 

Kent brukte tidligere festet seg ikke tett 
over brokket og kunne folde og rynke seg. 
Dette førte ofte til lekkasjer. 
Vi lot Kent prøve vår nye hudplate som 
med sin unike og kurvede stjerneform 

  

 
“ SenSura Mio Convex Flip fester seg godt 
rundt brokket. Jeg føler meg trygg på at 
stomiutstyret sitter godt hele tiden”

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2018-08. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Støtte til stomien
En innebygget stabilitetsring gir støtte 
til stomien og stabiliserer hudplatens 
indre kjerne.

Kurvet form
En kurvet hudplate bidrar til bedre 
kroppstilpasning og gjør påføring enklere. 

hud og kleber. 

Spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien

“ SenSura Mio Convex Flip 
sitter godt over brokket selv 
når jeg er i aktivitet”

 - Kent 63 år

For mer informasjon: 
 

  www.coloplast.no/brokk  

  Ring oss på 22 57 50 00
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Synskravene til førerkort

Det er nødvendig med synskrav 
til førerkort, men er lovverket og 
Helsedirektoratets veileder godt 
begrunnet, og har det betydning 
om vurderingen skjer hos fast- 
lege, optiker eller øyelege?

Synskravene til førerkort presiseres i fører-
kortforskriften (1) og i Helsedirektoratets 
veileder (2). Denne artikkelen vektlegger 
kravene for lettere klasser motorvogner 
(Førerkortgruppe 1).  Avgjørende er minste-
krav til synsstyrke og synsfelt når begge 
øynene undersøkes samtidig. Synsstyrken, 
eventuelt korrigert for brytningsfeil, må 
være minst 0,5. Synsfeltet må utgjøre et 
rektangel på minst 120° × 40° uten utfall  
i sentrale 20° (fig 1). Retten til førerkort 
begrenses ved dobbeltsyn, tap eller betyde-
lig reduksjon av syn på ett øye, og der ned-
satt kontrast- eller mørkesyn eller økt blen-
dingsfølsomhet skjønnsmessig medfører 
trafikksikkerhetsrisiko. 

Synskravene tilsvarer kravene i EU og er 
basert på konsensus i et europeisk ekspert-
panel (3). Sammenhengen mellom redusert 
synsstyrke og trafikksikkerhet vurderes  
som relativt svak. Ekspertpanelet mener 
kontrast- og blendingssensitivitet bør vekt-
legges i større grad; imidlertid mangler 
sikre risikogrenser og standardiserte måle-
metoder. Ekspertpanelet konkluderer med 
at det er en sikker sammenheng mellom 
redusert synsfelt og trafikksikkerhet, men  
at det også her er vanskelig å definere sikre 
risikogrenser.

Enkel eller utvidet synsundersøkelse
Helsedirektoratets veileder skiller mellom 
enkel og utvidet synsundersøkelse (2). Ved 
enkel synsundersøkelse benyttes Donders 
metode. Det er tilstrekkelig med enkel syns-
undersøkelse der det ikke er indikasjon  
på svekkelse av synsfunksjonen utover ned-
satt synsstyrke, bruk av briller eller kontakt-
linser. Dette gjelder enten søker undersøkes 
av fastlege, optiker eller øyelege. I veilederen 
introduseres ikke utvidet synsundersøkelse 
med perimetri som screening i førerkort-
sammenheng.

Utvidet synsundersøkelse med perimetri 
er nødvendig der anamnese, kliniske under-

søkelser eller annen informasjon gir grunn 
til å anta at det kan foreligge synsfeltutfall. 
Dobbeltsyn, tap eller betydelig reduksjon  
av synet på ett øye, problemer med kjøring  
i mørke eller vekslende lysforhold eller 
mistanke om progressiv øyesykdom krever 
også utvidet synsundersøkelse med mål-
rettede supplerende undersøkelser.

Der perimetri er nødvendig, benyttes 
Esterman-programmet (4). Det er relativt 
lite sensitivt for sentrale synsfeltutfall; 
 vei lederen aksepterer derfor ingen utfall 
blant målepunktene i sentrale 20° synsfelt 
(figur 1). Perimetri er ikke en objektiv under-
søkelse av synsfeltet, men påvirkes også av 
kognitive egenskaper som forståelse, læring 
og oppmerksomhet. Metoden kan vise både 
falske negative og falske positive funn, og 
resultatet må i førerkortsammenheng, som 
ellers, alltid tolkes i en klinisk sammenheng.

Utvidet synsundersøkelse  
hos optiker eller øyelege
En utvidet synsundersøkelse med perimetri 
skal finne sted hos «optiker (med egnet 

utstyr) eller øyelege» (2). Også søkere med 
dobbeltsyn skal «undersøkes av optiker eller 
øyelege». Selv om synskravene i utgangs-
punktet kun tilsier en dokumentasjon av 
synsfunksjonen, krever mistanke om syns-
feltutfall eller dobbeltsyn i seg selv en medi-
sinsk vurdering av bakenforliggende årsak. 
Øyelegeforeningens førerkortgruppe mener 
derfor at det ved behov for utvidet syns-
undersøkelse skal henvises til øyelege, og  
at førerkortvurderingen i slike tilfeller ikke 
kan skilles fra den medisinske vurderingen.

I førerkortsammenheng forventes det at 
øyelege mottar en henvisning med relevante 
medisinske opplysninger. Det kreves ingen 
henvisning hos optiker, og i motsatt fall 
foreligger bare søkers egenerklæring om 
helse. Mange pasienter mangler imidlertid 
detaljert kunnskap om egen sykehistorie,  
og om førerkortet står på spill, er det dess-
uten en risiko for at søker holder opplys-
ninger tilbake. Dermed utfordres kravene  
i både helsepersonelloven og Legeforenin-
gens etiske regelverk om at erklæringer skal 
bygge på nødvendig innhentet informasjon 
og på så omfattende undersøkelser som 
formålet tilsier.

Det er kun begrunnet mistanke om syns-
feltutfall som utløser krav om utvidet syns-
undersøkelse med perimetri. Likevel finnes 
flere eksempler på markedsføring av fører-
kortsynstester hos optiker som inkluderer 
både rutinemessig perimetri og andre 

Figur 1  Esterman-programmets målepunkter i et rektangel på 140° × 40° projisert på en frontrute fra førerposisjon. 
Synsfeltet må være minst 50° til høyre og venstre, til sammen minst 120° og uten utfall i målepunkter i sentrale 20°.  
I resten av rektangelet aksepteres utfall i inntil tre tilliggende målepunkter. Figuren er utarbeidet av forfatterne  
i samarbeid med Geir Aksel Qvale.

«Regelverket åpner for en viss 
skjønnsmessig tilnærming  
til synskravene»
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 vanligvis relativt forutsigbart, mens uforut-
sette situasjoner som virkelig utfordrer 
synsfunk sjonen, for eksempel et barn som 
løper ut i gaten eller en mørkkledd person 
gående langs en dårlig opplyst vei, kan falle 
utenfor premissene for vurderingen.

Forfatterne utgjør Øyelegeforeningens førerkortgruppe  
og representerer i den forbindelse Øyelegeforeningen  
i Helsedirektoratet.

Mottatt 29.6.2018, første revisjon innsendt 29.8.2018, 
godkjent 3.9.2018.

Tvilstilfeller og praktisk kjørevurdering
Regelverket åpner for en viss skjønnsmessig 
tilnærming til synskravene, og fylkesman-
nen kan be en trafikkstasjon om en praktisk 
kjørevurdering med spesiell vekt på syns-
funksjonen. En kjørevurdering represente-
rer imidlertid ikke en standardisert situa-
sjon, men vil variere med faktorer som 
trafikkstasjonens geografiske plassering, 
årstid og sensorens subjektive vurdering. 
Det kan stilles spørsmålstegn ved kjøre-
vurderingens validitet. Trafikkbildet er 

 undersøkelser som ikke er nødvendige  
i henhold til regelverket, for eksempel 
 netthinnefoto. Dette øker ressursbruken  
og medfører unødvendige kostnader for 
søkere som bare trenger en enkel synsunder-
søkelse. Der indikasjonen for perimetri er 
ubegrunnet, øker også sannsynligheten for 
falske positive funn som både kan medføre 
uberettiget tvil om synskravene er oppfylt 
og  utløse unødvendig utredning. Med 
 omkring tre millioner førerkort i Norge  
kan dette ramme svært mange (5).
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helsepersonell
med hjerte
for faget.

om randstad care
Randstad Care er et av Nordens 
største spesialistselskap innen 
bemanning og rekruttering av 
helsepersonell. Vi har levert 
effektive bemanningsløsninger 
med kunnskap og engasjement 
til helseforetak i Norden siden 
1992. 

Vi legger vår stolthet i å 
formidle personell som kan 
faget sitt ut og inn, og som vet 
hva som kreves når de kommer 
på jobb. Uansett om du trenger 
spesialistkompetanse, hjelp til å 
drive en sengepost eller å korte 
ned operasjonskøer, så har vi 
den rette personen.

jobbe for randstad care
Vi formidler leger til både 
offentlig og privat sektor. Vi er 
alltid på utkikk etter kandidater 
som bryr seg og som med 
profesjonell trygghet ønsker 
å gjøre en forskjell for andre 
mennesker. 

Vil du være med å skape bedre 
helsetjenester? I så fall hjelper 
vi deg gjerne med å finne 
oppdragene som passer for 
akkurat deg.

www.randstad.no/care 
care@randstad.no 
+47 400 21 410

human forward.
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Hva mo ti ve rer sy ke hus le ger?

Le ger mo ti ve res av læ ring, mest ring av van ske lig ar beid og av sam ar beid 
med kol le g er.

Høy ar beids be last ning og lav med-
virk ning fikk sær lig opp merk som-
het da Le ge for en in gens med lems-
un der sø kel se i sy ke hus ble pre sen-

tert i mai 2018 (1). Men un der sø kel sen for -
teller også om sterkt en ga sje ment, høy 
mo ti va sjon og me nings fullt ar beid. I en 
kva li ta tiv stu die i kjøl van net av lege strei ken 
i 2016 ble fers ke spe sia lis ter in ter vju et om 
hva som mo ti ve rer dem som sy ke hus le ger 
(2). De om rå de ne som sær lig ut pek te seg 
som ster ke mo ti va sjons fak to rer var det  
å lære og søke ny kunn skap, gle de ved mest-
ring av van ske lig dia gnos tikk og kre ven de 
pro se dy rer samt sam ar beid med kol le g er.

Sy ke hu se ne skal le ve re spe sia list hel se tje-
nes ter til be folk nin gen, noe som for ut sett er 
le ger, sy ke plei e re og an net hel se per so nell 
med so lid kom pe tan se ba sert på teo re tisk 
kunn skap og prak tisk er fa ring. Sykehus er 
ty pis ke kunn skaps be drif ter, hvor den vik -
tigste pro duk sjons fak to ren er kunn skap, 

el ler egent lig de men nes ke ne som in ne har 
den ne kunn ska pen. Mintzbergs or ga ni sa-
sjons mo dell med pro fe sjo nel le by rå kra ti er 
bru kes ofte for å be skri ve sy ke hus der den 
ope ra ti ve kjer nen har stor grad av fri het og 

be slut nings myn dig het (3). Le ge rol len og 
le gens stil ling i sy ke hus or ga ni sa sjo ne ne har 
imid ler tid vært un der sterk end ring de sis te 
30 åre ne, re la tert dels til øken de spe sia li se-
ring, men også til eff ek ti vi se ring og kost-

nads kon troll (4). Kunn skaps ar bei der nes 
ver di skap ning er sterkt knytt et til evne  
og mo ti va sjon. Den ne mo ti va sjo nen kan 
va ri e re over tid. Der med er det vik tig å vite 
hva som mo ti ve rer når man øns ker å ska pe 
og be va re motivasjon blant sy ke hus le ger.

Læ ring og mest ring
I for bin del se med en mas ter opp ga ve i hel se-
ad mi nist ra sjon og hel se le del se gjen nom -
førte vi en kva li ta tiv stu die hvor åtte re la tivt 
fers ke spe sia lis ter i 30- og 40-åre ne ble in ter-
vju et om hva som mo ti ve rer dem som sy ke-
hus le ger (2).

Læ ring og mest ring var ho ved kil den til 
mo ti va sjon som sy ke hus le ge for res pon den-
te ne. Fle re opp ga det å til eg ne seg ny kunn-
skap som et vik tig mål i seg selv og syn tes  
å ha en sterk ind re driv til læ ring som 
 ho ved mo ti va sjon for valg av både yrke og 
spe sia li tet. De opp ga å være fa sci nert av 
fa get i seg selv og å ha et grunn leg gen de 
be hov for sta dig å lære noe nytt og få fag li ge 
ut ford rin ger. Til rett e leg ging for læ ring og 
kom pe tan se he ving in nen for ar beids ti den 
opp le vdes som mo ti ve ren de, før te til økt 
in ter es se for fa get og før te til at fle re av 

Il lust ra sjon: Ørjan Jens sen/Su per pop.

«For våre respondenter 
fremsto muligheten til 
stadig å kunne tilegne seg ny 
kunnskap og hele tiden møte 
nye utfordringer som selve 
grunnmotivasjonen»
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res pon den te ne les te mer fag på fri ti den. 
Til sva ren de var det de mo ti ve ren de når 
læ ring og kom pe tan se he ving ikke ble pri ori-
tert. Fle re opp lev de det sterkt de mo ti ve ren-
de sta dig å mått e påta seg opp ga ver som de 
ikke be hers ket, uten å ha tid til å til eg ne seg 
den kunn ska pen de treng te for å løse dis se 
opp ga ve ne. Fel les for nes ten samt li ge res-
pon den ter var tan ken om at de ikke kun ne 
jobbe noe an net sted enn i off ent li ge sy ke-
hus, for di de fryk tet at en jobb i det pri va te 
el ler i all menn prak sis ikke ville gi dem 
fag lig ut ford ring i like stor grad. De var lite 
vil li ge til å gi slipp på fag li ge ut ford rin ger til 
for del for mer be kvem me ar beids ti der el ler 
høy ere lønn.

Det and re te ma et samt li ge res pon den ter 
trakk frem som vik tig for mo ti va sjo nen, var 
for hol det til kol le g er. De un der stre ket vik tig -
heten av å «dra las set» sam men og å være til 
hjelp og av last ning for hver and re. De tok på 
seg le di ge vak ter av hen syn til kol le g ene, for  
å være med og dele på ar beids be last nin gen, 
ikke for å få vakansbetaling. I til legg var de 
av hen gi ge av er far ne kol le g er for å til eg ne 
seg er fa rings ba sert kunn skap, få opp læ ring  
i pro se dy rer ett er mes ter-svenn-prin sip pet og 
å ha gode rol le mo del ler for yr kes ut øv el sen. 
De opp lev de det som mo ti ve ren de å se le ger 
de opp fatt et som flin ke og dyk ti ge i kli nisk 
ar beid, og å kun ne iden ti fi se re seg med dis se.

Or ga ni sa to ris ke for hold som på vir ket res-
pon den te nes mo ti va sjon po si tivt var at 
le de ren pri ori ter te fag lig het frem for øko no-
mi, at le de ren aner kjen te ar beids inn sat sen 
(både ar bei dets meng de og van ske lig hets-
grad) og at det var rom for en kel til pas ning  
i ar beids tid. Slik til pas ning kun ne være 
mu lig he ten til å kom me 15�–�30 mi nutt er 
se ne re slik at de fikk hver dags ka ba len til  
å gå opp. Le de re som vis te i ord og hand ling 
at de bryd de seg om res pon den te ne og de res 
kol le g er var også vik tig for mo ti va sjo nen. 
Fle re opp ga å ha job bet mye gra tis, det 
 kun ne være i form av over tid for å bli fer dig 
med epi kri ser og vur de re hen vis nin ger, og 
som ut ryk ning på vakt der de unn lot å skrive 
ti mer for di det en ten ikke var så vik tig for 
dem el ler for di det ikke var kul tur for det.

Teo ri for ank ring
Mo ti va sjon kan de fi ne res som «de bio lo -
giske, psy ko lo gis ke og so si a le fak to re ne som 
ak ti ve rer, gir ret ning til og opp rett hol der 
at ferd i uli ke gra der av in ten si tet for å opp-
nå et mål» (5). Det fin nes uli ke mo del ler som 
be skri ver mo ti va sjons teo ri. Sær lig Deci og 
Ryans selvbestemmeleseteori re flek te rer 

te ma ene for mo ti va sjon som vi fant i vår 
stu die (2, 6). Teo ri en be skri ver tre psy ko lo-
gis ke be hov: au to no mi, tro på egen kom pe-
tan se og opp levd til hø rig het. Når dis se tre 
be ho ve ne er til freds stilt, vil man kun ne 
fost re høy ind re mo ti va sjon og en ga sje-
ment, som ikke bare fø rer til bedre pre sta-
sjon, men også til økt til freds het. Teo ri en 
be skri ver også hvor dan so si al og kul tu rell 
kon tekst kan frem me el ler un der gra ve 
in di vi dets fø lel se av egen vil je og ini tia tiv 
samt pre sta sjon og til freds het.

Au to no mi, selv be stem mel se, om fatt er 
men nes kers be hov for å ten ke, hand le og 
or ga ni se re seg ett er egen vil je. Kunn skaps -
arbei de res sær li ge be hov for au to no mi som 
en le del ses- og or ga ni sa sjons ut ford ring og 
at de ikke bør kon trol le res gjen nom pro-
sessty ring, om ta les ofte som HSPALTA-fe no-
me net: «hire smart peop le and leave them 
alone» (7).

Kunn skaps ar bei de res til hø rig het er knyt-
tet til pro fe sjons iden ti tet hel ler enn til or ga-
ni sa sjo nen hvor de ar bei der (8). I Deci og 
Ryans mo dell blir dett e godt for klart med 

det grunn leg gen de be ho vet for til hø rig het  
i en so si al grup pe. I en norsk stu die om 
le ger og sy ke plei e re i le der stil lin ger, fort -
satte lege le de re å iden ti fi se re seg med sin 
pro fe sjo nel le rol le, rol len som lege, for di 
den ne i stør re grad til freds stil te de res be hov 
for kom pe tan se, au to no mi og til hø rig het –  
i tråd med Deci og Ryans teo ri (9).

Det er spe si elt be skri vel sen av to av de  
tre grunn leg gen de psy ko lo gis ke be ho ve ne 
kom pe tan se og til hø rig het som sam sva rer 
med de i stu di en iden ti fi ser te te ma ene for 
mo ti va sjon. Deci og Ryan be skri ver kom pe-
tan se som et grunn leg gen de og evo lu sjo nis-
tisk be tin get be hov. For våre res pon den ter 
frem sto nett opp mu lig he ten til sta dig  
å kun ne til eg ne seg ny kunn skap og hele 
ti den møte nye ut ford rin ger, som de igjen 
kun ne lære seg å mest re, som sel ve grunn-
mo ti va sjo nen for både valg av stu di um og 
spe sia li se ring og for mo ti va sjon i job ben 
som sy ke hus le ge. At de i så stor grad øns ker 
og sø ker ny kunn skap, til si er at så len ge det 
gis rom for det i ar beids hver da gen, vil le ge ne 
hol de seg fag lig opp da tert og sta dig bli 

Jobbkarakteristika

• Ferdighetsvariasjon
• Oppgaveidentitet
• Betydningsfulle oppgaver
• Autonomi
• Tilbakemelding

Psykologiske nøkkeltilstander

• Kunnskap om arbeidets resultat
• Ansvarsfølelse for utfallet
• Følelse av mening

Moderatorer

• Kunnskap og ferdighet 
• Behov for vekst 
• Tilfredshet med arbeidskonteksten

Personlige og arbeidsmessige utfall

• Indre motivasjon
• Jobbtrivsel
• Økt produktivitet
• Ønske om å bli i jobben

Fi gur 1  Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell (10).
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I mo del len er det i til legg be skre vet tre 
mo de ra to rer som har be tyd ning for over-
gan ge ne. En jobb med høyt mo ti va sjons -
poten si al vil som re gel også være kre ven de. 
En per son med gode kunn ska per og fer dig-
he ter vil ha høy sann syn lig het for å mest re 
en kre ven de jobb og der med opp nå høy 
mo ti va sjon, triv sel og pro duk ti vi tet. Per so-
ner med stort vekst be hov tren ger kom -
plekse og ut ford ren de opp ga ver og vil se 
ett er mu lig he ter til læ ring, ut vik ling og 
per son lig vekst. Vi de re vil til freds het med 
ar beids kon teks ten ha be tyd ning for re spons 
på ar bei dets mo ti va sjons po ten si al. Der som 
for hold rundt ar bei det, som lønn, kol le g er, 
le del se og jobb sik ker het ikke er til freds stil-
len de, vil man ikke kun ne opp nå ind re mo ti-
va sjon før dis se er for bed ret.

Le gers mo ti va sjon må iva re tas
Et po si tivt funn i Le ge for en in gens med lems-
un der sø kel se er at le ge ne er høyt mo ti ver te 
ar beids tage re (1). Mang len de mo ti va sjon gir 
dår li ge re kva li tet og pa si ent sik ker het gjen-
nom tap av kri tisk per so nell og tap av pro-
duk ti vi tet. Det vil dess uten gi økte kost na der 
ved gjen nom trekk av per so nell (turn over). 
Sy ke hus le de re bør der for være opp tatt av  
å ta vare på le ge nes mo ti va sjon. Vi me ner 
dett e gjø res best gjen nom å leg ge til rett e 
for fag lig for dyp ning, mes ter-svenn-opp læ-
ring, nok su per vi sjon og jevn li ge fag mø ter  
i av de lin gen.

Mott att 27.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 17.8.2018,  
god kjent 27.8.2018.

 me ning i sin del av den. Be tyd nings ful le job ber 
bru kes om job ber som har be tyd ning for 
and re men nes kers liv. En opp ga ve med stor 
inn virk ning på and res sik ker het el ler hel se, 
vil være en be tyd nings full opp ga ve og der-
med opp le ves som mer me nings full. Fjer de 
ka rak te ris ti ka er au to no mi, som be skri ver 
mu lig he ten til selv å vel ge ar beids opp ga ve 
og ar beids me to dikk. Den an satt e vil opp fatt e 
at re sul ta tet er av hen gig av egen inn sats og 
der med føle et stør re an svar for re sul ta tet. 
Sis te ka rak te ris ti ka er til ba ke mel ding, som 
gjør at man får kjenn skap til re sul ta tet. 
Til ba ke mel din gen kan kom me di rek te   
un der ar bei det, ved at man selv ser re sul ta-
tet, el ler fra le de re og kol le g er.

En jobb der alle ka rak te ris ti ka ene er til 
ste de i stor grad, vil ha høyt po ten si al for  
å lede til de tre psy ko lo gis ke nøk kel til stan-
de ne. Å ha kunn skap om re sul ta tet av ar bei det 
sitt gjør at man kan bli for nøyd med gode 
pre sta sjo ner og kor ri ge re even tu el le dår li -
gere re sul ta ter. Ved å kjen ne an svar for ut fal let 
vil man se sam men hen gen mel lom egen-
inn sats og re sul ta te ne. For å føle me ning med 
job ben må job bens inn hold sam sva re med 
den an satt es ver di er. For eks em pel kan en 
jobb i hel se ve se net in ne hol de opp ga ver  
som re spon de rer med en ver di om å hjelpe 
and re men nes ker. De psy ko lo gis ke nøk kel -
tilstan de ne be skri ves som kri tis ke for di alle 
tre må være til ste de for at den an satt e skal 
opp le ve økt ind re mo ti va sjon, triv sel og 
pro duk ti vi tet. Ved fra vær av dis se til stan -
dene vil det opp stå en in ten sjon om å slutt e  
i job ben.

flin ke re, noe som igjen er med på å øke 
mo ti va sjo nen. Man ge bru ker også sto re 
de ler av fri ti den sin til å hol de seg opp da tert. 
Be ho vet for iden ti fi ka sjon med og aner kjen-
nel se fra kol le g er kan gjen spei les i Deci og 
Ryans mo dell som til hø rig het. Man kan 
ten ke seg at gra den av au to no mi, som det 
tred je vik ti ge be ho vet, er un der press for di 
mye skal må les, kon trol le res el ler pas se inn  
i en ret nings lin je. De av våre res pon den ter 
som opp ga au to no mi som en fak tor for 
mo ti va sjon, nevn te det i ho ved sak i for bin-
del se med til pas ning av ar beids tid, slik at de 
kun ne få hver dags lo gi stik ken til å fun ge re.

Sam svar med med lems un der sø kel sen
I Le ge for en in gens med lems un der sø kel se  
i sy ke hus var le ge ne jevnt over po si ti ve til 
hvor vidt ar beids opp ga ve ne var mo ti ve ren de 
og me nings ful le (1). De syn tes at ar beids-
hver da gen var fag lig ut ford ren de og at de 
fikk bru ke sine kunn ska per og ev ner i ar bei-
det. Motivasjonsteoretisk for kla res dis se og 
våre funn best i Hackman og Oldhams jobb-
karakteristikamodell (10) (fig 1).

Fem egen ska per ved ar bei det, så kal te 
jobb ka rak te ris ti ka, frem he ves. Fer dig hets -
varia sjon er va ria sjon både i uli ke ty per opp-
ga ver som inn går i job ben, og i bruk av uli ke 
fer dig he ter. Å ut vik le og an ven de nye fer dig-
he ter for å kun ne ut fø re et sta dig stør re spek-
ter av opp ga ver, bi drar til  me ning. Opp ga ve-
iden ti tet sier noe om hvor in vol vert man er  
i pro ses sen fra start til re sul tat. Der som 
opp ga ve iden ti te ten er stor, har man kjenn-
skap til hele pro ses sen og fø ler stør re 
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Helsedirektoratet har nylig justert anbefalingene for valg av blodsukkersenkende legemidler etter metformin. Retningslinjene anbefaler å 

individualisere behandlingen og å legge betydelig vekt på effekt og sikkerhet dokumentert gjennom gode, kontrollerte, langtidsstudier 

med harde endepunkter. Pasienter med etablert hjerte- og karsykdom bør vurderes for behandling med legemidler som har  

dokumentert effekt på kardiovaskulære utfall (1).

 

 

 

 

 

 

RELIS og de regionale kliniske farmakologiske avdelingene har fått midler til en ny KUPP-kampanje der temaet er «Diabetes type 2 i 

allmennpraksis». Kampanjen bygger på nasjonal faglig retningslinje for diabetes og gir oppdatert informasjon om nyere antidiabetika, 

støtte til valg av blodsukkersenkende behandling og nyttige tips om ressurser til oppfølging av enkeltpasienter (2). 

Kort oppsummering av refusjonsreglene:

Hovedregelen er at metformin skal forsøkes først. 

Nye blodsukkersenkende legemidler (DPP-4-hemmere, SGLT-2-hemmere og GLP-1 analoger) kan skrives direkte på blå resept 

når de brukes i kombinasjon med metformin (og/eller sulfonylurea). 

Vildagliptin og sitagliptin har også refusjon som monoterapi når pasienter ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt  

nyrefunksjon. 

For sulfonylurea, NPH-insulin og hurtigvirkende insulin er det ingen spesielle refusjonsvilkår.

*Se preparatomtale som gjelder for de enkelte legemidler. Det vises til Legemiddelverkets gjeldende refusjonsvilkår.

Diabetes type 2 - retningslinjene er oppdatert
Valg av blodsukkersenkende legemidler dersom pasienten ikke kommer i mål med metformin

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2018

Diabetes type 2 er tema for høstens KUPP-kampanje
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Lav alder ved første menstruasjon er 
assosiert med lang varighet av fertilitet.

I en norsk studie nylig publisert i tidsskriftet 
Human Reproduction, ble selvrapportert 
menarke og menopause for over 300 000 
kvinner i alderen 50�–�70 år undersøkt i perio-
den 2006�–�14 (1). Gjennomsnittsalder ved 
menarke og menopause var hhv. 13 år og 51 
år. Varighet av reproduktiv periode var knyt-
tet til alder ved menarke: Kvinner som var ni 
år eller yngre ved første menstruasjonsblød-
ning hadde ni år lengre reproduktiv periode 
enn kvinner som var 17 år eller eldre. Alder 

ved menarke hadde i liten grad sammen-
heng med alder ved menopause.

– Flere krefttyper, bl.a. brystkreft og endo-
metriekreft, kan være sensitive for hormon-
påvirkning, påpeker Elisabeth K. Bjelland, 
som er studiens førsteforfatter og som arbei-
der ved Kvinneklinikken, Akershus universi-
tetssykehus.

– Sammenhengen mellom varigheten av 
reproduktiv periode og kreft vil være viktig 
å studere nærmere, sier hun. Den omtalte 
studien ble utført i samarbeid med Kreftre-
gisteret.

JON MAGNUS HAGA TIDSSKRIFTET
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Tidlig menarke gir lengre fertilitet

Studieforfatterne, fra venstre: Anne Eskild, Elisabeth K. Bjelland og Solveig Hofvind. Foto: Anne Wikdahl Haga, Ahus.

Studien ble publisert i Human 
Reproduction i juni i år.

Stress re la ter te li del ser gir økt ri si ko for 
se ne re ut vik ling av au to im mun syk-
dom. Dett e vi ser en svensk stu die.

Den svenske ko hort stu di en om fatt et alle 
per so ner som had de vært re gist rert med 
stress re la ter te li del ser i det na sjo na le pa si-
ent re gis te ret i pe ri oden 1981�–�2013, til sam-
men rundt 125 000 per so ner (1). Li del se ne 
ble ka te go ri sert som postt rau ma tisk stress- 
li del se, akutt stress re ak sjon og til pas nings-
for styr rel se og and re stress re ak sjo ner. I lø pet 
av en me di an opp føl gings tid på ti år var in si- 
 dens ra ten for au to im mun syk dom 9,1 per 
1 000 per son år for grup pen som had de hatt 
stress re la ter te li del ser, mot 6,0 og 6,5 per 
per son år i hen holds vis bak grunns be folk nin-
gen og blant søs ken. Det til sva rer en ab so lutt 
ri si ko diff e ran se på 3,12 (95 % KI 2,99�–�3,25) og 
2,49 (2,23�–�2,76).

– Vi vet at trau mer og stress på vir ker im-
mun for sva ret og der med mott a ge lig het for 
syk dom mer, sier Ted Reich born-Kjen ne rud, 
som er psy kia ter, epi de mio log og av de lings-
di rek tør ved Di vi sjon for psy kisk hel se i 
Folkehelseinstituttet. – Den ne stu di en gir oss 
nye funn, og det er ikke man ge epi de mio lo-
gis ke stu di er som har vist en slik sam men-
heng. Stu di ens sto re po pu la sjons ba ser te 
ut valg og sam men lig ning med søs ken gir 
stu di en sær lig styr ke. Hvor vidt be hand ling 
av stress re la ter te syk dom mer vil sen ke 
ri si ko en for au to im mu ne syk dom mer, er 
usik kert, men der som dett e be kref tes i and-
re stu di er, vil dett e gjø re det enda vik ti ge re  
å be hand le stress re la ter te syk dom mer, sier 
Reich born-Kjen ne rud.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
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Stressykdom øker  
ri si ko for au to im mun 
syk dom
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Pasienter med subakromialt 
smertesyndrom bør som hovedregel 
ikke tilbys operasjon. 

I en studie publisert i tidsskriftet BMJ ble 
210 pasienter med subakromialt smerte- 
syndrom i skulder randomisert til enten 
artroskopisk subakromial dekompresjon, 
artroskopi uten kirurgi (narrekirurgi) eller 
treningsopplegg i regi av fysioterapeut (1). 
Pasientene var 35�–�65 år, hadde hatt smerter  
i minst tre måneder og intakte rotatorman-
sjettsener verifisert med MR.

Etter to år hadde alle gruppene mindre 
skuldersmerte i hvile og aktivitet, men det 
var ingen statistisk signifikant forskjell i 
skuldersmerter eller -funksjon mellom 
gruppene som fikk kirurgi og narrekirurgi. 
Gruppen som fikk kirurgi hadde en liten 

statistisk signifikant bedring av VAS-skår 
sammenlignet med treningsgruppen, men 
forskjellen ble bedømt til ikke å være klinisk 
relevant. Manglende blinding av trenings-
gruppen var en viktig konfunderende faktor 
som kan ha gitt kirurgigruppen en fordel. 
Studiens funn er sammenfallende med en 
annen studie som nylig ble omtalt i Tids-
skriftet (2).

– Dette er en viktig studie, særlig siden 
inklusjonskriteriene var så strenge. Kun 
pasienter man forventet ville ha god nytte av 
kirurgi, ble inkludert. Pasienter med skader 
i rotatormansjetten, instabiliteter, artrose i 
akromioklavikulær- eller glenohumeralledd 
og smerter utstrålende fra nakken ble eks-
kludert, sier Bernd Günter Wünsche, som  
er overlege i ortopedi ved St. Olavs hospital. 
– Subakromiale smerter er vanlige hos per-
soner over 40 år, og operasjoner der man 
fjerner ben fra akromion økte betydelig  

i mange vestlige land i perioden 2000�–�15. 
Økt brukt av narrekirurgi i ortopedisk fors-
kning er et gode, siden vi vet at operasjoner 
i seg selv gir en betydelig placeboeffekt og 
fordi noen tilstander blir bedre av seg selv. 
Det foreligger nå flere gode studier som gjør 
at vi kan stille spørsmål ved nytten av kirur-
gisk behandling ved subakromialt smerte-
syndrom, sier Wünsche.

KETIL SLAGSTAD TIDSSKRIFTET
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Ikke kirurgi ved skuldersmerter

Illustrasjonsfoto: imrsquid/iStock.
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Proteinkompleksene condensin I 
og condensin II er viktige for å sikre 
kromatinstrukturen ved celledeling.

Ved celledeling – mitose – organiseres DNA  
i tettpakkede kromatinstrukturer for å sikre 
overføring av arvematerialet. I en studie 
som nylig er publisert i tidsskriftet Science, 
ble såkalte DT40-celler fra kylling brukt for  
å studere denne prosessen (1). Ved å hindre 
aktiviteten til cyklinavhengig kinase 1 (CDK1) 
ble cellene stoppet i G2-fasen i cellesyklus og 
slik synkronisert inn i mitosen. Cellene ble 
stoppet ved ulike tidspunkt for å undersøke 
den tredimensjonale strukturen av kromo-
somene. Cellene ble fiksert med formalde-
hyd som sørger for kryssbinding av DNA  
og protein, slik at man kan følge endringer 
av kontaktpunkter i kromatinstrukturen. 
Sammen med mikroskopibilder ble pakkin-
gen av kromosomene kartlagt. Ved å fjerne 
condensin I og condensin II, to proteinkom-
plekser som er involvert i mitosen, fant man 
den spesifikke rollen disse kompleksene 
spiller.

– Denne studien har gjennom intrikate 
metoder gitt forståelse for prosessene som 
fører til at kromosomene pakkes tett 
sammen ved celledeling, sier Ragnhild 
Eskeland, som er forsker ved Institutt for 
biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Senter 
for kreftcellereprogrammering.

– Alle celler pakker arvematerialet i kro-
matin, og genenes plassering i cellekjernen 
er organisert og gruppert etter aktiviteten 
deres. Genenes plassering er altså ikke tilfel-
dig. I mitosen opphører hele denne organi-
seringen, og kromosomene tvinnes opp 
som i en vindeltrapp, der trappetrinnene  
er løkker av kromatin, forklarer Eskeland. 
– Funnene viser hvordan condensin I og II 
regulerer pakkingen av kromosomene. 
Dette kan illustreres ved hjelp av vindel-
trappmodellen. Condensin II binder DNA, 
lager kromatinløkker, danner en søyle i 
trappens senter og regulerer dermed av-
standen mellom trappetrinnene. Condensin 
I binder kromatinløkkene lenger ute og 
regulerer størrelsen på trappetrinnene. 
Condensin I binder altså ytre kromatinløk-
ker, mens condensin II binder indre kroma-
tinløkker. De to har altså ulike roller i pak-
kingen av kromosomene til den lett gjen-
kjennelige kromosomstrukturen i cellede-
lingen, sier Eskeland, som håper det blir 
mulig å identifisere flere condensinuavhen-
gige pakkemekanismer og deres samspill 
med condensin.

RUTH HALSNE TIDSSKRIFTET
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Pakking av kromosomer før celledeling

Cellemitose, her i anafasen. Illustrasjonsfoto: Science photo library/NTB Scanpix.

Bed rer vi ta min - 
til skudd til svang re 
kvin ner bar nas IQ?

Til skudd av mik ro næ rings stoff er un der 
svan ger ska pet kan bedre den in tel lek-
tu el le ut vik lin gen i om rå der med høy 
fore komst av un der er næ ring, vi ser en 
stu die fra Kina.

God er næ ring er en for ut set ning for nor mal 
hjer ne ut vik ling hos fost re og barn. I man ge 
lav- og mel lom inn tekts land er man gel på 
mik ro næ rings stoff er svært van lig. Det er 
es ti mert at 250 mil li o ner barn er ut satt for 
for sin ket in tel lek tu ell ut vik ling.

I en stu die fra ru ra le strøk vest i Kina ble 
4 606 gra vi de kvin ner klyngerandomisert  
til å få til skudd med en ten fol sy re, fol sy re  
og jern el ler mul ti vi ta min. Mul ti vi ta mi net 
in ne holdt an be fal te do ser av 15 vi ta mi ner  
og mi ne ra ler, in klu dert fol sy re og jern. I en 
opp føl gings stu die ble ca. 700 barn i hver av 
de tre grup pe ne un der søkt med en IQ-test 
(Wechs ler In tel li gen ce Scale for Child ren, 
WISC-IV) da de var 10�–�14 år gam le (1).

Det var in gen for skjell på de som fikk 
fol sy re og de som fikk fol sy re og jern, men 
barn av mød re som had de fått mul ti vi ta min 
un der svan ger ska pet had de sig ni fi kant 
høy ere IQ enn de to and re grup pe ne (hhv. 
1,13 og 1,37 IQ-po eng mer; 95 % KI var hhv. 
0,15�–�2,10 og 0,43�–�2,32). På tes ter av ver bal 
for stå el se var for skjel len enda stør re. Der 
mor star tet med mul ti vi ta min til skudd  
før svan ger skaps uke 12 og/el ler had de tatt 
minst 180 dags do ser, had de bar na over 
2 po eng høy ere to tal IQ-skår og over 4 IQ- 
po eng mer på de ver ba le tes te ne, sam men-
lig net med de to and re grup pe ne. An de len 
med for sin ket ut vik ling var dess uten la ve re 
blant barn av mød re som had de fått mul ti vi-
ta mi ner enn i de and re grup pe ne.

For fatt er ne kon klu de rer med at ru ti ne-
mes sig til skudd av mik ro næ rings stoff er bør 
vur de res for å bedre den in tel lek tu el le ut vik-
lin gen i be folk nin ger med høy fore komst  
av un der er næ ring.

KRIS TOF FER BROD WALL  
HAUKELAND UNI VER SI TETS SY KE HUS

LIT TE RA TUR
1 Zhu Z, Cheng Y, Zeng L et al. As so cia ti on of 

antenatal micronutrient supplementation with 
ad o les cent in tel lec tu al de vel op ment in ru ral 
wes tern Chi na: 14-year fol low-up from a ran dom-
ized clin i cal tri al. JAMA Pediatr 2018; 172: 832�–�41. 
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Mo le ky læ re sub ty per av bryst kreft

MA RIT VALLA
marit.valla@ntnu.no
Foto: Chris ti an Sam son sen

DIS PU TAS
Ma rit Valla 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 12.10.2017. 
 Titt e len på av hand lin gen er Mo lec u lar Sub ty pes  
of Breast Can cer: In ci dence and Prog no sis.

In si den sen av bryst kreft har økt, og 
 progno sen blir sta dig bedre, men ikke 
for alle sub ty per.

I mitt dok tor grads pro sjekt har jeg stu dert 
in si dens og pro gno se ved bryst kreft. Pro sjek-
tet tok ut gangs punkt i 1 423 bryst kreft svuls-
ter som vi har re klas si fi sert i seks uli ke mo le-
ky læ re sub ty per ved hjelp av im mun his to-
kje mi og in situ hyb ri di se ring. Svuls te ne  
ble dia gnos ti sert i Trondheim i pe ri oden 
1961�–�2009. I lø pet av pe ri oden har det vært 
en klar øk ning i in si dens for sub ty pe ne 
Luminal A og Luminal B (HER2-), og vi fant 
en bed ret pro gno se for dis se to sub ty pe ne, 
samt for ba sal fe no ty pe. Der ett er del te vi 
bryst kreft svuls te ne opp i nye un der grup per 

ba sert på an tall ko pi er av det proliferasjons-
assosierte ge net faciogenital dys pla si 5 
(FGD5) og utt rykk av FGD5-pro tei net. Am pli-
fi ka sjon (økt an tall ko pi er) av FGD5 var 
as so siert med høy ere pro li fe ra sjon og dår li-
ge re pro gno se. Til sva ren de sam men hen ger 
ble ikke fun net for ni vå et av FGD5-pro tei net.

Pro li fe ra sjon er svært vik tig for kreft ut vik-
ling, og iden ti fi ka sjon av nye pro li fe ra sjons-
as so sier te ge ner kan po ten si elt føre til ut vik-
ling av ny mål rett et be hand ling.

Hvil ke hjer ne aneu ris mer kom mer til å sprek ke?

TOR BJØRN ØY GARD  
SKOD VIN
torbjorn.skodvin@gmail.com
Foto: Ju lie Glop pe So lem/NTNU

DIS PU TAS
Tor bjørn Øy gard Skod vin dis pu ter te for ph.d.-graden 
ved Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver-
si tet 27.4.2018. Titt e len på av hand lin gen er Pre dicting 
rup ture of intracranial aneurysms – Mor pho log i cal and 
hemodynamic pa ra me ters.

Hjer ne aneu ris mers form og blod strøm 
kan bi dra til å for ut si om de kom mer til 
å sprek ke i frem ti den.

Rup tur av hjer ne aneu ris mer for år sa ker over 
80 % av subaraknoidalblødninger. I takt med 
økt bruk av ce re bral bil de dia gnos tikk, opp-
da ges sta dig fle re ikke-rum per te hjer ne-
aneu ris mer. Aneu ris mer med høy ruptur-
risiko bør sik res med åpen kir ur gi el ler 
en do vas ku lær be hand ling, mens pa si en ter 
med aneu ris mer med svært lav rupturrisiko 
bør spa res for et ri si ko fylt inn grep de ikke 
tren ger.

I mitt dok tor grads ar beid har jeg brukt  
et re tro spek tivt ma te ria le fra de fire nev ro -
kirur gis ke av de lin ge ne i Norge fra pe ri oden 
2003�–�13. I dett e ma te ria let fant vi 43 aneu ris-
mer som var kjent og ube hand let, men 

li ke vel sprakk. Vi un der søk te for men på 
aneu ris me ne, både ma nu elt og med au to-
ma tis ke be reg nin ger. Vi gjor de dess uten 
da ta si mu le rin ger av blod strøm i aneu ris -
mene. Først vis te vi at et aneu ris mes form 
ett er rup tur ikke er re pre sen ta tiv for dets 
form før rup tu ren fant sted. For men ett er 
rup tur kan der for ikke bru kes for å for ut si 
and re aneu ris mers rup tur. Der ett er stu der te 
vi ikke-rum per te aneu ris mer i ka sus/kon-
troll stu di er, fra den før s te da gen de ble 
opp da get. Aneu ris me ne som se ne re sprakk 
had de små, men be tyd nings ful le for skjel ler 
i vin kel og blod strøm.

Form og blod strøm kan for ut si rup tur 
opp til fle re år i for vei en. For men til aneu ris-
mer som al le re de har rum pert kan imid ler-
tid ikke bru kes til å for ut si and re aneu ris-
mers rup tur. Fun ne ne gir håp om mer pre -
sise be hand lings av gjø rel ser i frem ti den.
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KA RIN ISAKS SON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
Legeforskningsinstituttet – LEFO

Uøns ket sek su ell opp merk - 
som het rett et mot le ger

BAK GRUNN
#MeToo-kam pan jen satt e sø ke lys på fore komst av 
uøns ket sek su ell opp merk som het in nen for uli ke 
yr kes grup per. Vi øns ket å un der sø ke uøns ket sek su ell 
opp merk som het rett et mot le ger, og så på om fang og 
end ring over tid i to re pre sen ta ti ve da ta sett inn sam let 
før kam pan jen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I 1993 og 2014/15 ble det gjen nom ført spør re un der sø kel-
ser om ar beids for hold, in klu dert opp levd uøns ket 
sek su ell opp merk som het, i re pre sen ta ti ve ut valg av 
nors ke le ger. Dis se da ta ene ble ana ly sert ved sam men- 
 lig ning av an de ler og lo gis tisk re gre sjon med hen syn til 
kjønn og al der.

RE SUL TA TER
An de len le ger som rap por ter te opp levd uøns ket sek su ell 
opp merk som het, økte sig ni fi kant fra 2,7 % (95 % KI 2,1�–�3,3) 
i 1993 til 4,6 % (3,4�–�5,8) i 2014/15. Det å være kvin ne og  
å være ung ga økt ri si ko for opp levd uøns ket sek su ell 
opp merk som het.

FOR TOLK NING
Vi fin ner en øk ning i opp levd uøns ket sek su ell opp merk-
som het blant le ger fra 1993 til 2015. Det kan re flek te re  
en re ell øk ning el ler end ret ters kel for rap por te ring.  
I frem ti di ge stu di er bør man un der sø ke hvem den 
uøns ke de opp merk som he ten kom mer fra, samt al vor-
lig hets grad og kon se kven ser av hen del se ne.

ING RID HJUL STAD JOHANSEN
Uni Re search Hel se
Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for le ge vakt me di sin

JU DITH RO STA
Legeforskningsinstituttet – LEFO
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27,2�–�30,7; n = 748) i 1993 til 42,6 % (95 % KI 
39,7�–�45,5; n = 472) i 2014/15. Gjen nom snitt lig 
al der var 42,2 år (95 % KI 41,8�–�42,6) i 1993 og 
48,5 år (95 % KI 47,9�–�49,2) i 2014/15, med spred-
ning fra 25�–�69. Fler tal let job bet hel tid i sy ke-
hus (data ikke vist).

Opp levd uøns ket sek su ell  
opp merk som het
Ta bell 1 vi ser fre kven ser av opp levd uøns ket 
sek su ell opp merk som het blant kvin ne li ge og 
mann li ge le ger i 1993 og 2014/15. Det var en lett 
øk ning i «ja, inn til et par gan ger i må ne den» 
og «ja, om trent én gang i uken», sam ti dig som 
«et par gan ger i uken» el ler «dag lig el ler nes-
ten dag lig» ble rap por tert av to le ger i 1993 og 
in gen i 2014/15.

Det var en sig ni fi kant øk ning i an de len som 
had de opp levd uøns ket sek su ell opp merk-
som het minst et par gan ger i må ne den, fra 
2,7 % (95 % KI 2,1�–�3,3) i 1993 til 4,6 % (95 % KI 
3,4�–�5,8) i 2014/15. Blant kvin ner var øk nin gen 
fra 5,2  % (95  % KI 3,6�–�6,8) til 7,8  % (95  % KI 
5,4�–�10,2) og blant menn fra 1,7 % (95 % KI 1,1�–�2,3) 
til 2,2 % (95 % KI 1,1�–�3,3), men dis se var ikke sta-
tis tisk sig ni fi kan te (fig 1).

Al der og kjønn
De lo gis tis ke re gre sjons ana ly se ne i ta bell 2 
vi ser at kvin ne lig kjønn, både i 1993 og 2014/15, 
samt ung al der i 2014/15 var sta tisk sig ni fi k- 
an te pre dik to rer for opp levd uøns ket sek su ell 
opp merk som het.

Dis ku sjon

Stu di en vi ser at an de len le ger som rap por ter-
te at de had de vært ut satt for uøns ket sek su ell 
opp merk som het, økte fra 1993 til 2014/15. Det 
var ten dens til øk ning in nen alle al ders grup-
per gjen nom pe ri oden for beg ge kjønn, men 
her var tal le ne for små til å kun ne trek ke sik re 
kon klu sjo ner. Kvin ner var mer ut satt e enn 
menn, og yng re kvin ner var mer ut satt e enn 
eld re kvin ner.

Sam men lig nin ger
I no vem ber 2017 rap por ter te 40 % av et til fel-
dig ut valg svenske kvin ne li ge le ger at de had de 
vært ut satt for sek su ell tra kas se ring el ler over-
grep fra pa si en ter, kol le g er el ler over ord ne de 
le de re (13), og i Af ten pos ten de sem ber 2017 
rap por ter te 20 % fra en Face book-grup pe med 
kvin ne li ge le ger sek su el le over grep el ler tra-
kas se ring fra an satt e i hel se ve se net (2). For-
skjel le ne i fore komst, både mel lom dis se to 

ar beids mil jø som gir grunn lag for en hel se-
frem men de og me nings fylt ar beids si tua sjon» 
(9), og i Le ge for en in gens etis ke reg ler står det 
at le ger skal vise kol le g er og med ar bei de re 
re spekt, og hjelpe, råde og vei le de dem (10).

#MeToo-kam pan jen har satt et nød ven dig 
sø ke lys på uøns ket sek su ell opp merk som het. 
En ga sje men tet bak utt a lel ser i me di e ne er 
stort, men tal le ne er ikke sik kert re pre sen ta-
ti ve for yr kes grup pe ne som om ta les. Vi øns ket 
der for å un der sø ke opp le vel se og ut vik ling av 
uøns ket sek su ell opp merk som het i re pre sen-
ta ti ve ut valg av le ger – før #MeToo-kam pan jen.

Ma te ria le og me to de

Data er hen tet fra spør re skje ma un der sø kel ser 
i to uav hen gi ge og til nær met re pre sen ta ti ve 
ut valg av yr kes ak ti ve le ger: Legeforskningsin-
stituttets legekårsundersøkelse i 1993 og Lege-
pa ne let i 2014/15, nær me re be skre vet i tid li ge re 
stu di er (11, 12). Ett spørs mål om uøns ket sek-
su ell opp merk som het var beg ge gan ger in-
klu dert i kart leg ging av er fa rin ger med vold, 
mob bing og tra kas se ring på ar beids plas sen. 
I 1993 spur te man: «Hen der det at du blir ut-
satt for uøns ket sek su ell opp merk som het, 
kom men ta rer el ler lig nen de?». I 2014/15 bruk-
te man det sam me spørs må let, men la til  
«i jobb sam men heng». Det var fem svar ka te go-
ri er fra «nei» til «ja, dag lig el ler nes ten dag lig» 
(tab 1). Kjønn og al der ble re gist rert.

Vi be nytt et an de ler for å be skri ve sen tral ten-
dens og for grup pe sam men lig nin ger mel lom 
kjønn og al ders grup per. Sta tis tisk sig ni fi kans 
ble vur dert ut ifra om 95 %-kon fi dens in ter val-
le ne for an de le ne over lap pet. Sam ti dig eff ekt 
av kjønn og al der på opp levd uøns ket sek su ell 
opp merk som het ble vur dert i lo gis tis ke re g-
re sjons mo del ler. Be sva rel ser som mang let 
in for ma sjon om kjønn, al der el ler opp levd 
uøns ket sek su ell opp merk som het, ble eks - 
klu dert fra ana ly se ne. Vi bruk te Pre dik tiv 
Analytics-pro gram va re sta tis tikk ver sjon 23.

Re sul ta ter

Res pon den te ne
Det var 2 628 (72,8 %) res pon den ter i 1993 og  
1 261 (78,2 %) i 2014/15, hvor av hen holds vis 41 og 
153 som ikke had de svart på spørs må le ne om 
opp levd uøns ket sek su ell opp merk som het, 
kjønn el ler al der, ble eks klu dert fra ana ly se ne.

An de len kvin ner økte fra 28,9 % (95 % KI 

HO VED BUD SKAP
Fore koms ten av opp levd uøns ket 
sek su ell opp merk som het blant le ger 
i Norge økte fra 1993 til 2014/15

Kvin ne lig kjønn og ung al der økte 
sann syn lig he ten for å opp le ve 
uøns ket sek su ell opp merk som het

I frem ti di ge un der sø kel ser bør  
man kart leg ge hvem den uøns ke de 
opp merk som he ten kom mer fra, 
al vor lig hets grad og kon se kven ser 
for den en kel te og for ar beids mil jø et

I for len gel se av nett kam pan jen #MeToo har 
for tel lin ger i me di e ne om sek su ell tra kas-
se ring og uøns ket sek su ell opp merk som-
het rys tet or ga ni sa sjo ner og ar beids plas-
ser over sto re de ler av ver den (1). Over  
3 600 kvin ne li ge le ger og me di sin stu den-

ter sig ner te i de sem ber 2017 et opp rop mot 
uøns ket sek su ell opp merk som het i Af ten pos-
ten. De vis te til at en av fem kvin ne li ge le ger i 
en Face book-grup pe rap por ter te om egen opp-
lev de, jobb re la ter te over grep el ler sek su ell 
tra kas se ring (2).

Sta tis tisk sen tral by rås (SSBs) le ve kårs un der-
sø kel ser vi ser at an de len yr kes ak ti ve per so ner 
som had de opp levd uøns ket sek su ell opp-
merk som het minst et par gan ger i må ne den, 
økte i pe ri oden 1989�–�2016, fra 4 % til 7 % blant 
kvin ner og fra 1 % til 2 % blant menn. Yng re 
al ders grup per, an satt e med skift- el ler tur nus-
ar beid og an satt e in nen kul tur, id rett, sy ke-
pleie og pleie- og om sorgs ar beid had de høy-
ere fore komst (3).

Tra kas se ring og mob bing på ar beids plas sen 
fø rer til høy ere fore komst av psy kis ke pla ger, 
stress re ak sjo ner, sy ke fra vær og re du sert jobb-
til freds het (4–6). I en me ta ana ly se av 41 stu- 
 di er om kon se kven ser av uøns ket sek su ell 
opp merk som het fant man as so sia sjo ner med 
la ve re til freds het, mind re or ga ni sa to risk del-
ak tig het, høy ere sy ke fra vær og psy kisk uhel se 
(7).

Det nors ke lov ver ket regulerer ar beids- 
 at ferd, der iblant uøns ket sek su ell opp merk-
som het. Li ke stil lings- og dis kri mi ne rings - 
lo ven for byr sek su ell tra kas se ring, de fi nert 
som «uøns ket sek su ell opp merk som het som 
har som for mål el ler virk ning å være kren k-
en de, skrem men de, fi endt lig, ned ver di gen de, 
yd my ken de el ler plag som» (8). Ar beids mil jø-
lo ven sier at ar beids gi ver skal «sik re et  

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ten i be folk nin gen for øv rig i 2014, både for 
kvin ner (7,8 % vs. 7,0 %) og menn (2,2 % vs. 2,0 %) 
(3).

Gjen nom de sis te 20 åre ne, også før #MeToo-
kam pan jen, fin ner man en øk ning i uøns ket 
sek su ell opp merk som het, sær lig blant kvin ner 
(le ger fra 5,2 % til 7,8 % og be folk nin gen fra 4,0 % 
til 7,0 %). Dett e kan skyl des en grad vis end ring 
i hold nin ger til og opp merk som het rundt  
dett e, og kan så le des være et utt rykk for end-
rin ger i for stå el sen av fe no me net. På den an-
nen side har vi i den ne tids pe ri oden ikke fun-
net til sva ren de end ring i fore komst av mob-
bing el ler vold, som vi kart la sam ti dig (12, 16).

Iføl ge Sta tis tisk sen tral by rå er sy ke plei e re 
mest ut satt for uøns ket sek su ell opp merk som-
het (3). Den sto re for skjel len mel lom an de len 
sy ke plei e re (17 %) og kvin ne li ge le ger (7,8 %) 
kan hen ge sam men med for skjel ler i kon takt 
med pa si en ter, kli en ter el ler på rø ren de. Som 
be skre vet oven for, ty der un der sø kel ser på at 
fore koms ten av uøns ket sek su ell opp merk-
som het er høy ere i yr ker med ut strakt kun de- 
el ler bru ker kon takt (4).

Ar beids kul tur
På sam me måte som for and re ty per vold og 
tra kas se ring (4–6), vi ser stu di er at uøns ket 
sek su ell opp merk som het og sek su ell tra kas-
se ring er re la tert til psy kis ke hel se pro ble mer 
og til mind re til freds het med ar beids si tua sjo-
nen (7, 14). Det kan der for være re le vant å se 
på uøns ket sek su ell opp merk som het som en 
del av et stør re bil de på ukul tur, der mob bing, 
ute sten ging og vold kan fore kom me (4). En 
svensk stu die fra 2017 vis te at unge le gers, sær-
lig kvin ners, valg av spe sia li tet kun ne på vir kes 
av at ar beids mil jø et på av de lin gen ble opp fat-
tet som eks klu de ren de og pre get av ma cho-

For skjel le ne mel lom de nors ke og svenske 
tal le ne fra 2017 har tro lig også sam men heng 
med om tra kas se rin gen el ler over gre pe ne 
kom fra kol le g er vs. fra kol le g er og pa si en ter/
kli en ter. I Le ve kårs un der sø kel sen 2016 ble det 
rap por tert at 79 % av uøns ket sek su ell opp-
merk som het kom fra kun der, kli en ter, ele ver 
el ler and re ikke-an satt e, 20 % fra kol le g er og 
6 % fra over ord ne de.

Til tak mot uøns ket sek su ell opp merk som-
het må til pas ses til om den kom mer fra an - 
satt e el ler ikke-an satt e. Ved frem ti di ge un der-
sø kel ser er det vik tig å skille mel lom dis se 
grup pe ne for å kun ne gi ar beids gi ve re, til lits-
valg te og le ge grup pen som hel het et bedre 
grunn lag for å vel ge nød ven di ge til tak for å 
re du se re uøns ket sek su ell opp merk som het.

Si den vårt spørs mål om opp levd uøns ket 
sek su ell opp merk som het er di rek te sam men-
lign bart med det som er stilt i Sta tis tisk sen-
tral by rås le ve kårs un der sø kel se om ar beids-
mil jø («Ut satt for uøns ket sek su ell opp merk-
som het, kom men ta rer el ler lig nen de, et par 
gan ger i mnd el mer») (3), kan vi se at fore-
koms ten blant le ger var gan ske lik fore koms-

stu di e ne og i re la sjon til våre tall kan skyl des 
fle re uli ke for hold.

Økt opp merk som het rundt te ma et i for- 
 bin del se med #MeToo-kam pan jen og sen ket 
ters kel for å mel de fra, kan tro lig bi dra til  
å for kla re den høy ere fore koms ten i dis se to 
stu di e ne sam men lig net med data fra 2015.

For skjel le ne kan også skyl des at uøns ket 
sek su ell opp merk som het er kart lagt ulikt i 
un der sø kel se ne. Tid li ge re stu di er vi ser, for 
eks em pel, at man på di rek te spørs mål om 
opp le vel se av uøns ket sek su ell opp merk som-
het (med el ler uten en de fi ni sjon av hva dett e 
in ne bæ rer) fin ner en la ve re fore komst enn 
hvis man kon kret spør om opp le vel se av en 
rek ke de fi ner te kom men ta rer og hand lin ger 
(14, 15).

De to rap por te ne fra 2017 er hel ler ikke nød-
ven dig vis re pre sen ta ti ve for le ge ne som grup-
pe i Norge el ler Sve ri ge. Tid li ge re stu di er har 
vist at forsk ning på uøns ket sek su ell opp merk-
som het og tra kas se ring er spe si elt sår bar for 
skjevrapportering både på grunn av van s ker 
med å de fi ne re be gre pe ne og man gel på re pre-
sen ta ti ve ut valg (14).

Ta bell 1  An del le ger som had de opp levd uøns ket sek su ell opp merk som het i 1993 og 2014/15, opp gitt i pro sent.

1993 2014/15

Hender det at du blir utsatt for uønsket 
seksuell oppmerksomhet, kommentarer 

eller lignende?

Hender det at du blir utsatt for uønsket 
seksuell oppmerksomhet, kommentarer 

eller lignende i jobbsammenheng?

Kvinner 
(n = 748)

Menn 
(n = 1 839)

Totalt 
 (n = 2 587)

Kvinner 
 (n = 472)

Menn 
 (n = 636)

Totalt 
(n = 1 108)

Nei 94,8 98,3 97,3 92,2 97,8 95,4

Ja, inntil et par ganger i måneden   5,0   1,5  2,6   6,8  1,7  3,9

Ja, omtrent én gang i uken  0,1  0,1  0,1  1,0  0,5  0,7

Ja, et par ganger i uken   0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0

Ja, daglig eller nesten daglig  0,1  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0

Ta bell 2  Eff ekt av kjønn og al der på opp levd uøns ket sek su ell opp merk som het inn til et par gan ger i må ne den el ler of te re 
blant le ger i Norge i 1993 og 2014/15.

1993 2014/15 

OR (95 % KI) P-verdi OR (95 % KI) P-verdi

Kjønn

Mann 1 1

Kvinne 2,88 (1,75 – 4,73) < 0,001 3,03 (1,59 – 5,78) < 0,001

Alder (år) 0,98 (0,95 – 1,01) 0,11 0,96 (0,94 – 0,99) 0,01
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sis te året er det sann syn lig at det også i spørs-
må let om uøns ket sek su ell opp merk som het 
ble tol ket til å gjel de opp le vel ser sis te år.

Kon klu sjon

Fra 1993 til 2014/15 fant vi en øk ning i rap por-
tert uøns ket sek su ell opp merk som het blant 
nors ke le ger. Kvin ners høy ere ri si ko for å opp-
le ve uøns ket sek su ell opp merk som het og den 
øken de an de len kvin ne li ge le ger ty de lig gjør 
nød ven dig he ten av å få på plass til tak som 
kan re du se re fore koms ten. Fe no me net bør 
kart leg ges re gel mes sig, med høy pre si sjon av 
hvem den uøns ke de sek su el le opp merk som-
he ten kom mer fra, al vor lig hets grad og kon-
se kven ser av hen del se ne. I hele hel se sek to ren, 
der det også er pro fe sjons grup per som rap-
por te rer enda høy ere fore komst av uøns ket 
sek su ell opp merk som het enn le ger, er det 
vik tig å få en bedre for stå el se av fe no me net, 
økt treff sik ker het på til tak og bedre iva re ta-
kel se av per so ner og mil jø er som har vært 
ut satt for dett e.

Mott att 28.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 18.5.2018,  
god kjent 23.7.2018.

sek su ell opp merk som het be tyr, og mang len de 
opp lys nin ger om hvem som sto bak den uøns-
ke de sek su el le opp merk som he ten (over ord-
ne de, kol le g er, pa si en ter, and re) og om al vor-
lig hets grad av hand lin ge ne. Som dis ku tert 
over, har spør re me to den stor be tyd ning for 
hvil ken fore komst av uøns ket sek su ell opp-
merk som het man fin ner (14, 15).

På tross av usik ker het rundt punkt pre va len-
sen, vil bruk av det sam me spørs må let ved 
fle re tids punkt og i uli ke grup per kun ne vise 
end ring over tid samt for skjel ler mel lom 
kjønn og mel lom yr kes grup per.

En mer de tal jert ana ly se av data ett er spe-
sia li tet og jobb ka te go ri er var ikke mu lig grun-
net den re la tivt lave an de len som rap por ter te 
uøns ket sek su ell opp merk som het.

I 2014/15 bruk te vi det sam me spørs må let 
som ble gitt i 1993, men med til legg «i jobb-
sam men heng». Den mu li ge inn snev rin gen av 
be tyd ning i 2014/15 kun ne ha re sul tert i la ve re 
rap por te ring. Sam ti dig var spørs må let i beg ge 
un der sø kel se ne plas sert i en bolk der vi spur te 
om vold og mob bing på ar beids plas sen. Spørs-
må let har der for tro lig blitt tol ket på sam me 
måte beg ge gan ger. Spørs må let var hel ler ikke 
pre si sert i for hold til tids pe ri ode. Si den spørs-
må let plas sert rett før beg ge gan ge ne om-
hand let fore komst av mob bing i lø pet av det 

kul tur i kom bi na sjon med uøns ket sek su ell 
opp merk som het (17). Også i Norge har vi stu-
di er som ty der på at ukul tur på ar beids plas-
sen kan være sty ren de for valg av spe sia li tet 
(18), og vi bør un der sø ke om uøns ket sek su ell 
opp merk som het er en del av dett e bil det.

Kjønns for skjel ler
I lik het med man ge stu di er har #Metoo-kam-
pan jen ho ved sa ke lig fo ku sert på menns sek-
su el le tra kas se ring av kvin ner. Vår stu die vi ser 
at også menn rap por te rer uøns ket sek su ell 
opp merk som het, og te ma et er der for vik tig 
for beg ge kjønn.

I et norsk re pre sen ta tivt be folk nings ut valg, 
med lig nen de spørs mål som i vår stu die, fant 
man en for skjell i fore komst på 3:1 mel lom 
kvin ner og menn (14). Dett e er til sva ren de det 
vi fant i vår stu die. I det sam me ut val get fant 
man der imot in gen kjønns for skjel ler i an tall 
opp lev de kom men ta rer og hand lin ger (av for-
fatt er ne si den de fi nert som uøns ket sek su ell 
opp merk som het). I stu di en dis ku te res fle re 
mu li ge år sa ker til dett e. Et vik tig spørs mål er 
om det er ska de lig å være ut satt for kon kre te 
de fi ner te kom men ta rer og hand lin ger hvis 
man ikke selv opp fatt er dem som uøns ke de 
(14). Menn kan opp le ve det som mer tru en de 
for selv fø lel sen å de fi ne re seg selv som off er 
for uøns ket sek su ell opp merk som het, og der-
med, be visst el ler ube visst, un der rap por te re 
fore komst. Men den sam me kom men ta ren 
el ler hand lin gen kan også opp fatt es som mer 
tru en de el ler kren ken de av en kvin ne enn av 
en mann (14). Gra den av kren kel se el ler trus-
sel kan også på vir kes av al der og stil ling og 
kan være en vik tig for kla ring på at kvin ner 
opp le ver mer uøns ket sek su ell opp merk som-
het enn menn, selv om an tal let opp lev de 
kom men ta rer og hand lin ger kan være likt.

An de len yr kes ak ti ve kvin ne li ge le ger økte 
fra 29 % til 43 % fra 1993 til 2014/15 i våre ut valg, 
og har nå pas sert 50 % i Norge (19). Det er vik-
tig å føl ge den vi de re ut vik lin gen av uøns ket 
sek su ell opp merk som het både blant kvin ne-
li ge og mann li ge kol le g er i lys av end ret 
kjønns ba lan se.

Styr ker og svak he ter
Styr ker i den ne stu di en er re pre sen ta ti ve lege-
ut valg og re la tivt høy svar pro sent, noe som 
gir på li te li ge data. Bruk av sam me spørs mål 
som Sta tis tisk sen tral by rå (3), gir mu lig het for 
sam men lig ning med be folk nin gen som hel-
het og mel lom uli ke yr kes grup per.

En vik tig be grens ning er man gel på de fi ni-
sjon i spør re skje ma et både av hva uøns ket 
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Fi gur 1  An de len i pro sent av kvin ne li ge og mann li ge le ger som had de opp levd uøns ket sek su ell opp merk som het i jobb- 
 sam men heng minst et par gan ger i må ne den el ler of te re i 1993 og i 2014/15, for delt på al der. Øk nin gen man fant i alle 
al ders grup per og for beg ge kjønn var ikke sta tis tisk sig ni fi kant. Kvin ner: n = 748 (1993), n = 472 (2014/15), menn: n = 1 839 
(1993), n = 636 (2014/15).

105



1526 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2018;  138

ORIGINALARTIKKEL

KA RIN ISAKS SON RØ
er ph.d., MHA, spe sia list i ar beids me di sin og in sti-
tutt le der. Hun har er fa ring med råd giv ning og kurs 
for le ger samt med forsk ning om le gers ar beids-
for hold.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ING RID HJUL STAD JOHANSEN
er ph.d., spe sia list i all menn me di sin og fors ker II. 
Hun har er fa ring med stu di er om vold og tra kas se-
ring mot le ger i ar beids si tua sjo nen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JU DITH RO STA
er ph.d., MA og se ni or fors ker. Hun har er fa ring med 
forsk ning om le gers hel se og ar beids for hold, bl.a. 
ini tier te hun og le det den før s te na sjo na le spør re-
skje ma un der sø kel sen blant sy ke hus le ger  
i Tysk land.
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 Løn ning KJ. Rin ger i van net ett er #Metoo. Da gens 

Medisin 11.1.2018. https://www.dagensmedisin.no/
ar tik ler/2018/01/11/rin ger-i-van net-ett er-metoo/ 
(28.2.2018).

2 #utentaushetsplikt: 3600 nors ke le ger og 
me di sin stu den ter bry ter taus he ten. Vil stoppe 
tra kas se ring og makt mis bruk. Af ten pos ten 
7.12.2017. https://www.aftenposten.no/ar ticle/
ap-VRbQm6.html (28.2.2018).

3 Sta tis tisk sen tral by rå. Le ve kårs un der sø kel sen: 
Ar beids mil jø. Sta tis tikk ban ken. https://www.ssb.
no/statbank/list/arbmiljo?rxid=3a56e123-4959-
4de1-891d-d3c7e242d660 (28.2.2018).

4 Normann TM, Røn ning E. Kon flik ter, mob bing, 
tra kas se ring og vold i ar beids li vet. Få ut satt e, noen 
yr ker mer ut satt enn and re. Sam funns spei let 2007; 
nr. 4: 62–71.

5 Taniguchi T, Takaki J, Hirokawa K et al. Associations 
of workplace bullying and harassment with stress 
reactions: a two-year fol low-up study. Ind Health 
2016; 54: 131�–�8. 

6 Niedhammer I, Chastang JF, Sul tan-Taïeb H et al. 
Psychosocial work fac tors and sick ness ab sence  
in 31 coun tries in Eu ro pe. Eur J Pub lic Health 2013; 
23: 622�–�9. 

7 Willness CR, Steel P, Lee K. A meta-anal y sis of the 
an te ced ents and con se quences of workplace 

sexual harassment. Per son Psychol 2007; 60: 
127�–�62. 

8 LOV-2017-06-16-51. Lov om li ke stil ling og for bud 
mot dis kri mi ne ring (li ke stil lings- og dis kri mi ne-
rings lo ven): § 13.

9 LOV-2005-06-17-62. Lov om ar beids mil jø, ar beids tid 
og stil lings vern mv. (ar beids mil jø lo ven).

10 Den nors ke le ge for en ing. Etis ke reg ler for le ger: 
ka pitt el II §1. https://legeforeningen.no/ 
Om-Le ge for en in gen/Or ga ni sa sjo nen/ 
Rad-og-ut valg/Or ga ni sa sjons po li tis ke-ut valg/
etikk/etis ke-reg ler-for-le ger/ (23.7.2018).

11 Aas land OG, Olff M, Fal kum E et al. Health 
complaints and job stress in Nor we gi an physi-
cians: the use of an over lap ping ques ti on nai re 
de sign. Soc Sci Med 1997; 45: 1615�–�29. 

12 Ro sta J, Aas land OG. Per ceived bullying among 
Nor we gi an docto rs in 1993, 2004 and 2014-2015: 
a study based on cross-sec tion al and repeated 
surveys. BMJ Open 2018; 8: e018161. 

13 Wihlborg A. 40% av kvinnliga läkare utsatta för 
sexuella tra kas se ri er. Fram ti dens karriär – Läkare. 
http://karriarlakare.se/artikel/40-av-kvinnliga-
lakare-utsatta-for-sexuella-tra kas se ri er/ (28.2.2018).

14 Niel sen MB, Bjør ke lo B, Notelaers G et al. Sexual 
harassment: Prev a lence, outcomes, and gen der 
diff er ences assessed by three diff e rent es ti ma-

tion meth ods. J Aggress Mal treat Trau ma 2010; 19: 
252�–�74. 

15 Stark S, Chernychenko OS, Lan cas ter AR et al. 
To ward stan dard ized mea sure ment of sexual 
harassment: Short ening the SEQ-DoD using Item 
Re sponse The o ry. Mil Psychol 2002; 14: 49�–�72. 

16 Johansen IH, Bas te V, Ro sta J et al. Chan ges in prev-
a lence of workplace vi o lence against docto rs in all 
med i cal specialties in Norway be tween 1993 and 
2014: a repeated cross-sec tion al sur vey. BMJ Open 
2017; 7: e017757. 

17 Diderichsen S. It’s just a job. A new gen er a tion of 
physicians deal ing with ca reer and work ide als. 
Dok tor av hand ling. Umeå: Institutionen för folk-
hälsa och kli nisk medicin, Uni ver si te tet  
i Umeå, 2017. http://umu.diva-portal.org/smash/
get/diva2:1145048/FULLTEXT01.pdf (28.02.18).

18 Gjer berg E. Gen der similarities in docto rs’ 
pref er ences–and gen der diff er ences in fi nal specia-
lisation. Soc Sci Med 2002; 54: 591�–�605. 

19 Den nors ke le ge for en ing. Alle yr kes for en in ger  
sam let – med lems tall. http://legeforeningen.no/ 
Em ner/And re-em ner/Lege sta tis tikk/ 
Med lems sta tis tikk/Yr kes for en in ger/ 
Alle-yr kes for en in ger-sam let-med lems tall/ 
(11.2.2018).



1527

ORIGINAL ARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2018;  138:  1527–32

Trans fu sjons prak sis  
i Sør lan det sy ke hus

BAK GRUNN
Norge mang ler over sikt over an tall pa si en ter som får 
tranfusjonsbehandling, al ders- og kjønns for de ling og 
 år sak til trans fu sjo ne ne. Vi øns ket å un der sø ke hvil ke 
pa si ent grup per som fikk blod ved Sør lan det sy ke hus  
i 2010�–�11. Med tan ke på vi de re over våk ning av blod for-
bru ket øns ket vi også å prø ve ut en me to de for elek tro-
nisk sam men kob ling av data fra be hand lings sy ste mer.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Data fra alle pa si en ter be hand let i so ma tis ke av de lin ger 
ved Sør lan det sy ke hus i pe ri oden 1.1.2010�–�31.12.2011 ble 
kob let sam men med data fra blod ban ken ved hjelp av 
sy ste met Forsk ning i sy ke hus. Pro gram met SPSS ver sjon 
23.0 ble brukt til de sta tis tis ke ana ly se ne.

RE SUL TA TER
Det ble trans fun dert 19 108 ery tro cytt- og trom bo cytt -
konsen tra ter til 3 967 pa si en ter, like man ge en he ter til 
beg ge kjønn. Pa si en ter eld re enn 60 år sto for 79 % av 
blod for bru ket. Pa si en ter med hoveddiagnosegruppe 
svuls ter had de flest trans fu sjons epi so der, der ett er fulg te 
dia gno se grup pe ne ska der, syk dom mer i for døy el ses -
syste met og blod syk dom mer. Ved pri mæ re og se kun -
dære hof te pro te ser fikk hhv. 33,8 % og 65,6 % av pa si en -
tene blod, ved kei ser snitt 8,9 %.

FOR TOLK NING
Våre data er sam men lign ba re med data fra and re land. 
Me to den er eg net til å vur de re og føl ge trans fu sjons prak-
sis. Den bør kun ne bru kes også ved and re hel se fo re tak 
og til å sam le inn na sjo na le data, ett er in klu de ring av alle 
blod kom po nen ter og av pa ra me te re som he mo glo bin, 
blod ty pe og trans fu sjons kom pli ka sjo ner.

TINE TORS VIK STEINS VÅG
christine.steinsvag@sshf.no
Av de ling for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin
Sør lan det sy ke hus
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HO VED BUD SKAP
Da ta opp lys nin ger om blod for bru ket 
ved Sør lan det sy ke hus ble hen tet ut 
ved elek tro nisk sam men kob ling av 
pa si ent ad mi nist ra tivt sy stem og 
blod bank da ta sy stem

Nes ten 80 % av blod trans fu sjo ne ne 
gikk til pa si en ter over 60 år, og det 
var likt for delt på kjønn

Flest trans fu sjons epi so der had de 
pa si en ter med kreft syk dom, ett er-
fulgt av de med ska der, syk dom mer  
i for døy el ses sy ste met og blod syk-
dom mer

Re sul ta te ne var sam men lign ba re 
med funn fra and re land

Trans fu sjo ner er en vik tig del av 
spe sia li sert be hand ling i norsk 
hel se ve sen. Ved sto re, akut te 
blød nin ger kan blod være liv red-
den de. Trans fu sjon mu lig gjør 
avan sert, liv red den de el ler livs-

for len gen de be hand ling av for eks em pel leu-
ke mi. Blod gis av fri vil li ge gi ve re og er en be-
gren set res surs som skal for val tes rik tig, også 
av hen syn til gi ver ne. I dag trans fun de res 
nes ten 250 000 blod kom po nen ter i Norge 
hvert år: om trent 175 000 ery tro cytt kon sen tra-
ter, 25 000 trom bo cytt kon sen tra ter og 50 000 
virusinaktivert helplasma (Octaplas) (1).

For bru ket av ery tro cytt kon sen tra ter har 
sun ket de se ne re år. I 2010 ble 197 000 kon sen-
tra ter gitt (2). An tall pa si en ter som får trans-
fu sjon, og de res al ders- og kjønns for de ling, er 
util strek ke lig be skre vet. Det fin nes in gen 
over sikt over år sa ken til at pa si en te ne får 
trans fu sjons be hand ling el ler hvor mye blod 
som blir gitt ved uli ke dia gno ser og ope ra sjo-
ner, hel ler ikke om det er for skjell i trans fu-
sjons prak sis mel lom uli ke in sti tu sjo ner el ler 
mel lom uli ke land. Der med mang ler det data 
som kan gi bak grunn for å vur de re om prak-
si sen er op ti mal. Dett e er ytt er li ge re ak tua li-
sert gjen nom se ne re års pro gram for hånd te-
ring av blod (Pa tient blood ma na ge ment), et 
kon sept rett et mot å op ti ma li se re blod for bru-
ket hos den en kel te pa si ent ved å unn gå og/
el ler be hand le ane mi, mi ni ma li se re blod tap 
og bedre he mo sta se (3).

Wal lis og med ar bei de re un der søk te blod-

for bruk i Nord-Eng land ved hjelp av spør re-
skje ma til trans fun de ren de kli ni ke re i 
1999/2000, 2004 og 2009 (4). I Dan mark så 
Tit le stad og med ar bei de re på blod for bruk ved 
to re gio na le sy ke hus i 1997�–�98 ved å sam men-
stil le data hen tet fra trans fu sjons re gist re, dia-
gno se- og pro se dy re re gist re og laboratorie-
dataregistre ved sy ke hu se ne (5). Dansk trans-
fu sjons da ta ba se ble opp rett et i 1997 og ble 
lands om fatt en de i 2006. Den in ne hol der data 
om pa si en ter be hand let ved dans ke sy ke hus 
(le vert av na sjo nalt pa si ent re gis ter) og data 
om trans fu sjo ner og la bo ra to rie ver di er 
 (le vert av sy ke hu se ne), og ut gir år li ge rap por-
ter (6). Dan mark og Sve ri ge har i fel les skap 
opp ret tet den bi na sjo na le Scandinavian 
 Do na ti on and Transfusion (SCANDAT) da ta -
base, der det i til legg er data om blod gi ve re. 
Data hen tes fra blod bank da ta sy ste me ne, na-
sjo na le pa si ent re gist re, fød sels re gist re, døds-
re gist re og kreft re gist re (7, 8). I Finland er det 
opp rett et en na sjo nal da ta ba se som dek ker 
60 % av lan dets trans fu sjo ner, med data fra 
pa si ent ad mi nist ra ti ve-, laboratorie-, ope ra-
sjons stue- og blod bank da ta sy ste mer ved hhv. 
sy ke hu se ne og finsk Røde Kors blod sen ter (9).

For må let med vår stu die var å skaff e in for-
ma sjon om hvil ke pa si ent grup per som bru-
ker blod ved Sør lan det sy ke hus, for å ha et 
ut gangs punkt for å vur de re hva som er op ti-
mal bruk av blod. I til legg øns ket vi å prø ve ut 
en me to de for elek tro nisk sam men kob ling av 
data fra blod bank da ta sy ste met og det pa -
sient ad mi nist ra ti ve sy ste met, med tan ke på 
over våk ning av blod for bru ket både ved Sør-
lan det sy ke hus, and re nors ke sy ke hus og na-
sjo nalt.

Ma te ria le og me to de

Vi in klu der te alle pa si en ter be hand let i so-
ma tis ke av de lin ger ved Sør lan det sy ke hus, 
både in ne lig gen de og po li kli nis ke, i to års -
peri oden 1.1.2010�–�31.12.2011. Fra sy ke hu sets 
pa  sient ad mi nist ra ti ve sy stem (DIPS) hen tet 
Sy ke hus part ner (sy ke hu sets le ve ran dør av 
IKT-tje nes ter) ut fød sels num mer, al der, 
kjønn, po li kli nisk kon sul ta sjons dato, inn -
leggel ses- og ut skriv nings dato, av de ling/
post, dia gno se ko der (hoved- og bi dia gno ser 
iht. det in ter na sjo na le sta tis tis ke klas si fi ka-
sjons sy ste met ICD-10) og pro se dy re ko der 
(NOMESCO clas si fi ca tion of sur gi cal proce-
dures (NCSP) og Nor we gi an clas si fi ca tion of 
med i cal procedures (NCMP)).

Fra sy ke hu sets blod bank da ta sy stem, Pro-
Sang, hen tet le ve ran dø ren av sy ste met ut data 
fra alle pa si en ter som had de fått trans fu sjons-
be hand ling med ery tro cytt- og/ el ler trom bo-
cytt kon sen trat, fød sels num mer, trans fu sjons-
dato og an tall trans fun der te en he ter per dato. 
I dett e utt rek ket var det ikke mu lig å skille 
mel lom ery tro cytt- og trom bo cytt kon sen tra-
ter. Her ett er om ta les der for en en het blod-
kom po nent som en en het blod, en ten det 
drei er seg om ery tro cytt- el ler trom bo cytt kon-
sen trat.

Utt rekk av data fra DIPS og sam men stil ling 
av data fra de to sy ste me ne fore gikk ved hjelp 
av da ta sy ste met FS (Forsk ning i Sykehus), et 
da ta pro gram ut vik let av To mi slav Dimoski 
ved Na sjo nalt kunn skaps sen ter for hel se tje-
nes ten. FS-sy ste met er tid li ge re be nytt et til 
ut hen ting og sam men stil ling av data fra pa-
si ent ad mi nist ra ti ve sy ste mer og la bo ra to rie-
da ta sy ste mer i fle re forsk nings pro sjek ter (10). 
En mo dul for sam men stil ling av data mel lom 
DIPS og ProSang ble ut vik let for dett e pro sjek-
tet. Da ta ene ble sam men stilt gjen nom pa  sien-
te nes fød sels num mer. Sam men stil lin gen ble 
ut ført av Sy ke hus part ner og kva li tets sik ret i 
sam ar beid mel lom Dimoski og Sy ke hus part-
ner, ved at sam men stil te data for til fel dig 
 ut valg te pa si en ter ble kon trol lert mot re gi-
stre rin ge ne i DIPS. Da ta ma te ria let som ble 
ut le vert til fors ker ne, ble av iden ti fi sert ett er 
sam men stil lin gen, slik at da ta fi le ne ikke in-
ne holdt per son iden ti fi ser ba re data. Sy ke hus-
part ner slett et kob lin gen mel lom da ta fi le ne 
og fød sels num mer ett er pro sjek tets av slut-
ning. Pro sjek tet ble meldt til per son vern om-
bu det for forsk ning, som fant at be hand lin-
gen av per son opp lys nin ger til freds stil te kra-
ve ne i per son opp lys nings lo ven.

Da ta ene ble ana ly sert i sta tis tikk pro gram-
met IBM SPSS statistics 23.0 og be hand let i 
Mi cro soft Ex cel 2010.

Vi de fi ner te en be hand lings epi so de som én 
inn leg gel se for én pa si ent, al ter na tivt én po-
li kli nisk kon sul ta sjon. En trans fu sjons epi so de 
ble de fi nert som alle trans fu sjo ner til én pa -
sient i lø pet av én dato un der inn leg gel se, 
 al ter na tivt un der en po li kli nisk kon sul ta sjon.

For å se om det var mu lig å un der sø ke 
trans fu sjons prak sis ved ut valg te ope ra sjo ner, 
valg te vi hof te pro te ser og kei ser snitt. Dis se ble 
valgt for di det var klart de fi ner te pro se dy rer 
der vi for ven tet å finne en viss an del som har 
fått trans fu sjons be hand ling. Det var dess uten 
pro se dy rer der vi for ven tet en end ring i prak-
sis, som vi øns ket å føl ge opp si den.
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Re sul ta ter
For å kva li tets sik re da ta fi le ne ble tall fra dis se 
sam men holdt med sta tis tikk fra Sør lan det 
sy ke hus hen tet di rek te fra hhv. ProSang og 
DIPS. Det var 97,7 % sam men fall i an tall pa  sien-
ter som had de fått trans fu sjons be hand ling, 
98,8 % sam men fall i an tall trans fun der te blod-
kom po nen ter og 98,4 % sam men fall i an tall 
be hand le de pa si en ter ved sy ke hu set. At da ta-
ene ikke sam men falt 100 %, skyl des sann syn-
lig vis at utt rek ke ne ble ut ført på for skjel lig 
tids punkt og at det i mel lom ti den had de 
skjedd ett er re gi stre rin ger i de kli nis ke sy ste-
me ne.

Da ta fi len fra ProSang in ne holdt 9 973 trans-
fu sjons epi so der. Ett er sam men slå ing med 
data fi len fra DIPS, gjen sto 9 694 epi so der. Dif-
fe ran sen på 279 (2,8 %) skyl des at 145 pa si en ter 
ikke had de re elt fød sels num mer i ProSang og 
der med ikke kun ne kob les elek tro nisk til et 
fød sels num mer i DIPS. Åtte av dis se had de fik-
tiv iden ti tet pga. ukjent iden ti tet ved inn leg-
gel se, åtte had de mid ler ti dig fød sels num mer 
fra fol ke re gis te ret og 129 had de hjelpe num-
mer, som gis til per so ner uten trygde til hø rig-
het i Norge og til ny fød te. De 279 trans fu sjons-
epi so de ne om fatt et 516 blod kom po nen ter 
(2,7 %) og ble eks klu dert (fig 1).

I 2010�–�11 fikk 3 967 pa si en ter blod ved Sør-
lan det sy ke hus. Dett e ut gjør 2,6 % av pa si en -
tene be hand let ved sy ke hu sets so ma tis ke 
 av de lin ger. 19 108 blod kom po nen ter ble trans-
fun dert. Hver pa si ent gjen nom gikk gjen nom-
snitt lig 2,4 trans fu sjons epi so der og mott ok 
gjen nom snitt lig 4,8 (va ria sjons bred de 1�–�39) 
en he ter blod. Inn lag te pa si en ter mott ok 85 % 
av blod en he te ne, po li kli nis ke pa si en ter (in-
klu dert pa si en ter i akutt mott ak) 15 %. 30 % fikk 
én og 57 % to blod kom po nen ter per trans fu-
sjons epi so de. Halv par ten av blod en he te ne ble 
gitt til kvin ner, halv par ten til menn. Menn 
fikk litt fle re blod kom po nen ter per trans fu-
sjons epi so de enn kvin ner (2,06 mot 1,89 en -
heter med blod).

Sann syn lig he ten for å få blod i for bin del se 
med sy ke hus be hand ling økte be ty de lig med 
al de ren (fig 2). 2,9 % av de sy ke hus be hand le de 
pa si en te ne fra 60 år og opp over fikk trans fu-
sjons be hand ling, mens dett e kun gjaldt 0,5 % 
av pa si en te ne un der 60 år. Pa si en ter eld re enn 
60 år sto for 79 % og pa si en ter eld re enn 80 år 
for 36 % av blod for bru ket. Me di an al der på de 
som fikk trans fu sjons be hand ling var 74 år. 
Da ta ene var ikke nor mal for delt vur dert ut fra 
Q-Q-plott og Kolmogorov-Smir nov-test.

Fi gur 1  Bruk av blod kom po nen ter (ery tro cytt er og/el ler trom bo cytt er) i so ma tis ke av de lin ger ved Sør lan det sy ke hus  
i pe ri oden 1.1.2010–31.12.2011. Inklusjon og eks klu sjon ved sam men slå ing av data fra pa si ent ad mi nist ra tivt sy stem (DIPS) 
og blod bank da ta sy ste met ProSang.

Fi gur 2  Det ble to talt trans fun dert 19 108 blod kom po nen ter. Pro sent vis for de ling av be hand lings epi so der (med el ler uten 
trans fu sjon, mørk grøn ne søy ler) og trans fu sjons epi so der (ly se grøn ne søy ler) ett er al der. Sann syn lig he ten for å mott a 
trans fu sjon i for bin del se med be hand ling ved so ma tis ke av de lin ger ved Sør lan det sy ke hus i pe ri oden 1.1.2010–31.12.2011 
økte be ty de lig med al de ren.
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Fi gur 3 vi ser an tall trans fu sjons epi so der 
for delt på dia gno se grup per, ba sert på pa si en-
te nes ho ved dia gno se. De stør ste dia gno se-
grup pe ne var svuls ter (30 %), ska der (14 %), 
syk dom mer i for døy el ses sy ste met (9,5 %) og 
blod syk dom mer (7,9 %). In nen for grup pen 
svuls ter var 8,4 % he ma to lo gisk kreft, her av 
3,5 % leu ke mi er, 2,7 % lym fo mer og 2,0 % mye-
lo ma to se.

Vi valg te hof te pro te ser og kei ser snitt som 
eks emp ler på ope ra sjo ner (se for kla ring un-
der av snitt et om ma te ria le og me to de). An tall 
uni ke pa si en ter som ble be hand let med pri-
mær hof te pro te se i to års pe ri oden, var 1 147. 
Av dis se fikk 388 (33,8 %) blod. Hver pa si ent 
fikk gjen nom snitt lig 2,69 (va ria sjons bred de 
1�–�6) en he ter blod. An tall uni ke pa si en ter be-
hand let med se kun dær hof te pro te se var 125. 
Av dis se fikk 82 (65,6 %) blod. Hver pa si ent fikk 
gjen nom snitt lig 3,73 (va ria sjons bred de 1�–�7) 
en he ter blod. Ved 93 % av trans fu sjons epi so-
de ne ved pri mæ re hof te pro te ser og 84 % av 
trans fu sjons epi so de ne ved se kun dæ re hof te-
pro te ser fikk pa si en te ne en el ler to blod -
enheter. Av de 1 214 kvin ne ne som fikk ut ført 
kei ser snitt i pe ri oden, fikk 108 (8,9 %) blod. Ved 
90 % av trans fu sjons epi so de ne ble det gitt en 
el ler to blod en he ter, i to til fel ler mer enn ti 
en he ter.

Det vis te seg van ske lig å hen te ut data for å 
sam men lig ne blod for bruk per lo ka sjon el ler 
av de ling i Sør lan det sy ke hus, dels for di noen 
av de lin ger var or ga ni sert på tvers av fore ta ket, 
dels for di man ge pos ter had de pa si en ter med 
til knyt ning til fle re av de lin ger, og dels for di 
pa si en te ne flytt et mel lom uli ke pos ter og av-
de lin ger og det var umu lig å vite hvil ken post 
el ler av de ling blod be stil lin gen el ler trans fu-
sjo nen var knytt et til.

Dis ku sjon

Våre re sul ta ter er sam men lign ba re med data 
fra and re vest li ge land, en ten dis se er frem-
kom met ved sam men kob ling av ek si ste ren de 
elek tro nis ke data el ler ved bruk av spør re  skje-
ma til kli ni ke re som ut fø rer trans fu sjo ner.

Vi fant at 2,6 % av pa si en te ne be hand let ved 
Sør lan det sy ke hus fikk blod. I 2015 fikk pa  sien-
ter i Dan mark trans fu sjon ved 4,3 % av inn leg-
gel ser og he ma to lo gis ke am bu lan te for løp (6). 
Dan mark har len ge hatt en be ty de lig  høy ere 
trans fu sjons rate enn Norge. I 2014 ble det 
trans fun dert 44,0 ery tro cytt kon sen tra ter og 
5,9 trom bo cytt kon sen tra ter per 1 000 inn byg-
ge re i Dan mark. I Norge er til sva ren de tall hhv. 
33,9 og 4,7 (11). Blod for bru ket har i stor grad 

vært ba sert på tra di sjo ner. Da gens ret nings -
linjer ty der på et stort over for bruk i Dan mark 
og et visst over for bruk i Norge, noe som un-
der byg ges av at ery tro cytt for bru ket i Dan mark 
i 2016 var sun ket til 35,8 (12) og i Norge til 33,0 
en he ter per 1 000 inn byg ge re (1).

Kunn skaps grunn laget for op ti mal erytro-
cyttransfusjon er økt be ty de lig de se ne re år. 
For he mo dy na misk sta bi le pa si en ter an be fa-
les en re strik tiv prak sis, dvs. at det for de fleste 
voks ne ikke er in di ka sjon for erytrocyttransfu-
sjon før he mo glo bin er 7 g/dl el ler la ve re (13). 
For trombocyttransfusjoner er det for skjel li ge 
ret nings lin jer for uli ke pa si ent grup per, med 
va ri e ren de kunn skaps grunn lag. Re strik tiv 
prak sis an be fa les for pro fy lak tis ke trans fu sjo-
ner (14). For pa si en ter med mas siv blød ning 
an be fa les tid lig be hand ling med «trans fu-
sjons pak ker», dvs. ery tro cytt kon sen tra ter, 
plas ma og trom bo cytt kon sen tra ter i til nær-
met fy sio lo gisk for hold (15).

Tit le stad og med ar bei de re fant at ved to 
 sto re sy ke hus i Dan mark i 1997/98 ble ery tro-
cytt kon sen tra ter og ferskfrosset plas ma of test 
gitt par vis, mens trom bo cytt kon sen tra ter 
 of test ble gitt ett og ett (5). Vi kan ikke trek ke 
noen lig nen de slut ning ut fra våre re sul ta ter, 
ett er som vi ikke kan skille mel lom ery tro cytt- 
og trombocyttransfusjoner. Fler tal let mott ok 
to blod kom po nen ter per trans fu sjons epi -
sode. Heier og med ar bei de re un der søk te ery-
trocyttransfusjoner ved å gjen nom gå pa si ent-
jour na ler fra 348 trans fu sjons be hand le de 
pa si en ter i to 14-dagersperioder ved Ul le vål 
sy ke hus i 2003. De fant at det i 18 % av trans fu-
sjons epi so de ne ble gitt én ery tro cytt en het, i 
62 % to en he ter (16). Gjør klo ke valg-kam pan-
jer (choosing wise ly) gjen nom fø res for man ge 
me di sins ke fag om rå der i fle re land. En gjen-
nom gå en de an be fa ling er å unn gå å gi mer 
enn én ery tro cytt en het ad gan gen til sta bi le, 
ikke-blø den de pa si en ter (17).

Tall fra SCANDAT-da ta ba sen frem til 2002 
vis te at fle re kvin ner enn menn fikk trans fu-
sjon. Kvin ner had de fle re trans fu sjons epi so-
der, mens menn had de fått flest blod kom po-
nen ter (8). Det sam me for hol det fant man i 
Finland (9), og vi så sam me ten dens i vårt 
ma te ria le.

Mes te par ten av blo det gikk til pa si en ter 
over 60 år. Dett e stem mer med and res ob ser-
va sjo ner (4, 5, 8, 9, 16, 18, 19). Me di an al der for 
blod mott age re var høy ere i vårt ma te ria le enn 
i and res, noe som kan skyl des både for skjel ler 
i pa si ent grunn lag og ulik trans fu sjons prak sis.

Vi fant at de to dia gno se grup pe ne som fikk 

Fi gur 3  9 694 trans fu sjons epi so der for delt på dia gno se grup per (ho ved dia gno se, ICD-10) ved so ma tis ke av de lin ger ved 
Sør lan det sy ke hus i pe ri oden 1.1.2010–31.12.2011.
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lig å sam men lig ne av de lin ger og lo ka sjo ner i 
Sør lan det sy ke hus ut fra data i DIPS. I frem -
tiden vil det være in ter es sant å in klu de re opp-
lys nin ger om blod ty pe, ery tro cytt an ti stoff og 
trans fu sjons kom pli ka sjo ner hos pa si en te ne, 
blod ty pe, blod pro duk tets al der og om blo det 
ble ut le vert med data for lik el ler ut vi det for lik. 
Det bør også være mu lig å in klu de re he mo-
glo bin ver di fra la bo ra to rie da ta sy ste met, slik 
som i den dans ke trans fu sjons da ta ba sen (20).

Re sul ta te ne vi ser at det er mu lig å få frem 
data av god kva li tet ved sam men kob ling av 
pa si ent ad mi nist ra tivt sy stem og blod bank -
data sy stem ved bruk av FS-sy ste met. Vi me ner 
at me to den eg ner seg til å vur de re og føl ge 
kli nisk trans fu sjons prak sis også ved and re 
hel se fo re tak, for trinns vis ett er at pa ra me te re 
som he mo glo bin ver di er in klu dert, og for ut-
satt at alle blod kom po nen ter in klu de res og 
kan ses på hver for seg. Det er tek nisk mu lig å 
sam men stil le data per hel se re gi on og na sjo-
nalt, men dett e vil tro lig være van ske lig å få 
til i prak sis, for di det iht. til ny per son opp lys-
nings lov fra 2018 sann syn lig vis vil kre ve sam-
tyk ke fra pa si en te ne. En an nen mu lig het er at 
hvert hel se fo re tak le ve rer av iden ti fi ser te data 
til et na sjo nalt me di sinsk kva li tets re gis ter. I 
før s te om gang ville det være na tur lig å prø ve 
ut en pi lot med to til tre hel se fo re tak. Vi de re 
frem drift kre ver res sur ser i form av kom pe-
tan se og øko no mi.

Mott att 1.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 9.4.2018, 
 godkjent 18.6.2018.

på vi se små for skjel ler. Utt a ke ne og pre sen ta sjo-
ne ne kan stan dar di se res, slik at data kan tas ut 
re gel mes sig, og re sul ta te ne blir sam men lign-
ba re over tid og på tvers av geo gra fi. Der som 
per son opp lys nin ger avidentifiseres, er det ikke 
be hov for sam tyk ke fra pa si en te ne.

Det er en svak het at trans fu sjons in di ka sjon 
ikke kan hen tes ut og at man i ste det må bru ke 
dia gno se- og pro se dy re ko der. Dett e gjør det 
van ske li ge re å vur de re even tu ell over- el ler 
un der trans fu sjon. Her har spør re skje ma -
meto den et for trinn (4).

Vi mått e eks klu de re 2,8 % av trans fu sjons-
epi so de ne for di pa si en te ne ikke had de re elt 
fød sels num mer i ProSang. Noen av dis se 
 had de ukjent iden ti tet ved inn leg gel se. Det er 
sann syn lig at det blant dem var pa si en ter 
med mas siv blød ning, og at vi der med kan ha 
eks klu dert fle re pa si en ter med stort trans fu-
sjons be hov. Vi kan også ha eks klu dert man ge 
ny fød te med hjelpe num mer. FS-sy ste met ble 
for bed ret i 2015, slik at det nå kan kob le sam-
men pa si en ter uten re elt fød sels num mer.

Svak he ten i den ne pi lot stu di en var at vi fikk 
få va riab ler ut fra ProSang og at data utt rek ket 
ikke skil te mel lom ery tro cytt- og trom bo cytt-
kon sen tra ter. Fra sy ke hu sets ProSang-sta tis-
tikk vet vi at ery tro cytt kon sen tra ter ut gjor de 
94 % av blod en he te ne. Der med vil re sul ta te ne 
for ery tro cytt er nep pe skille seg ve sent lig fra 
re sul ta te ne for beg ge blod kom po nen ter un-
der ett. Der som me to den skal være nytt ig, bør 
vi imid ler tid kun ne se på blod kom po nen te ne 
se pa rat og in klu de re plas ma. Det var van ske-

mest blod var de med svuls ter, her un der he-
ma to lo gisk kreft syk dom, og ska der. An de len 
stem mer godt med Hei ers funn (16). Der ett er 
fulg te syk dom mer i for døy el ses sy ste met, 
blod syk dom mer og hjer te- og kar syk dom mer. 
Også and re har vist at pa si en ter med kreft, 
hjer te- og kar syk dom mer, ska der, syk dom mer 
i for døy el ses or ga ne ne og blod syk dom mer 
mott ar den stør ste an del av blo det (18, 19). 
I Nord-Eng land fikk pa si en ter med he ma to lo-
gis ke syk dom mer 18 % av blo det og pa si en ter 
med syk dom mer i for døy el ses sy ste met 10�–�13 % 
(4). Svan ger skap/føds ler sto for 3,6 % av trans-
fu sjons epi so de ne i vårt ma te ria le, 1,4 % ved 
Ul le vål sy ke hus (16), 3,7 % i et re pre sen ta tivt 
ut valg av sy ke hus i Ne der land (19) og 6,4 % i 
Nord-Eng land (4).

Data om blod for bruk ved ut valg te pro se -
dyre ko der hen tet ut med vår me to de, kan be-
nytt es til å føl ge ut vik lin gen i trans fu sjons-
prak sis over tid og til å måle re sul ta ter (bench-
mar king) opp mot and re sy ke hus.  Dett e er 
gjort for kne- og hoftealloplastikk i Dan mark: 
I 2013 fikk 18,9 % av pa si en ter inn lagt for pri-
mær hoftealloplastikk trans fu sjon, i 2015 
12,5 %. An de len va ri er te be ty de lig mel lom uli ke 
sy ke hus og re gi o ner (20, s. 77).

For de len med elek tro nisk sam men kob ling 
av da ta fi ler er at man be nytt er data som li ke vel 
blir re gist rert i sy ke hu se ne for and re for mål. 
Ett er som alle trans fu sjo ner re gist re res i sy ke-
hu sets blod bank da ta sy stem, vil prak tisk talt 
alle trans fu sjo ner kom me med i data utt rek ket. 
Der med får man sto re da ta meng der og kan 
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Myo kard fib ro se

BAK GRUNN
Myo kard fib ro se opp står se kun dært til kar di al be last-
ning el ler ska de. I den ne over sikts ar tik ke len pre sen te res 
sen tra le as pek ter ved myo kard fib ro se.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi fore tok 2 søk i PubMed som til sam men ga 417 treff. 
Ar tik le nes re le vans ble vur dert på grunn lag av titt el, 
sam men drag og even tu ell full tekst. 44 sen tra le ar tik ler 
ble in klu dert.

RE SUL TA TER
Myo kard fib ro se klas si fi se res som in ter sti ti ell fib ro se  
og er stat nings fib ro se. Fib ro se kan for år sa ke uguns ti ge 
end rin ger i hjer tets elek tris ke og me ka nis ke funk sjon, 

og for ver rer pro gno sen ved man ge hjer te syk dom mer. 
Bil de dia gnos tikk og forsk ning på bio mar kø rer har 
for bed ret mu lig he te ne for å på vi se fib ro se. Det ul ti ma te 
må let er å ut vik le me di ka men ter som kan bremse el ler 
re ver se re myo kard fib ro se.

FOR TOLK NING
Mo der ne dia gnos tikk har for bed ret mu lig he te ne for  
å på vi se myo kard fib ro se og økt for stå el sen av fib ro sens 
be tyd ning ved hjer te syk dom mer. Ut vik ling av me di ka-
men ter som hem mer fib ro se ut vik lin gen, vil kun ne få 
stor be tyd ning for mo der ne hjer te me di sin.

IDA GJER VOLD LUNDE
Institutt for eks pe ri men tell me di sinsk forsk ning
Oslo uni ver si tets sy ke hus og Uni ver si te tet i Oslo

BRA GE H. AMUNDSEN
Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

Kli nikk for hjer te me di sin
St. Olavs hos pi tal

LARS GUL LE STAD
Kar dio lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

SVEND AAK HUS
Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

Kli nikk for hjer te me di sin
St. Olavs hos pi tal
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Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

HO VED BUD SKAP
Myo kard fib ro se de fi ne res som økt 
meng de kol la ge nøst arr vev i hjer tet

Myo kard fib ro se kan opp stå ved 
hjer te syk dom mer og ved eks tra -
kardia le syk dom mer

Myo kard fib ro se er pro gno stisk 
uguns tig

Mo der ne dia gnos tikk gjør at man  
i stør re grad kan på vi se myo kard -
fibro se

Myo kard fib ro se opp står når 
hjer tets fi bro blas ter pro du se-
rer kol la ge nøst arr vev. Den ne 
pro ses sen kan pri mært være 
re pa re ren de, men får – over 
tid – ofte ne ga ti ve kon se kven-

ser for pa si en ten i form av funk sjons svek kel se, 
sy ke lig het og dø de lig het. Hjer te- og kar syk-

dom mer er fort satt den do mi ne ren de døds -
årsa ken i den vest li ge ver den (1), og myo kard-
fib ro se opp står i for lø pet av man ge hjer te syk-
dom mer. I den ne over sikts ar tik ke len pre sen-
te res først pa to fy sio lo gi, klas si fi ka sjon og 
me to der for på vis ning av myo kard fib ro se. 
Der ett er be skri ves noen til stan der hvor myo-
kard fib ro se kan på vi ses, med sær lig fo kus på 
aor ta ste no se. Av slut nings vis nev nes frem tids-
mu lig he ter, med fo kus på dia gnos tikk og 
 te ra pi.

Kunn skaps grunn lag

Ar tik ke len er ba sert på to sup ple ren de litt e ra-
tur søk fore tatt i PubMed 2.6.2017. Først søkte 
vi ett er over sikts ar tik ler fra de sis te fem åre ne 
der be gre pet «myocardial fi bro sis» el ler «car-
di ac fi bro sis» ble be nytt et i titt el, MeSH-terms 
(Med i cal Sub ject Head ings) el ler som other 
term (for fat ters mer king av ar tik kel). I det 
 and re søket flett et vi sam men søk på «aortic 
stenosis», «myocardial fi bro sis» og på vis nings-

me to der (hjer te-MR, ek ko kar dio gra fi el ler his-
to lo gi, med sy no ny mer). Uten tids av grens ning 
søk te vi ett er be gre pe ne i titt el, MeSH el ler 
other term. Søke de tal je ne med an tall treff, eks-
klu der te og in klu der te ar tik ler er  il lust rert i 
fi gur 1. Av 417 treff eks klu der te før s te for fatt er 
378 ba sert på inn hold. 5 ar tik ler ble tatt med i 
til legg. Til sam men ble 44 ar tik ler in klu dert, 
og alle dis se ble lest i full tekst.

Pa to fy sio lo gi og klas si fi ka sjon

Ved kar di al ska de og be last ning vil uli ke sub-
stan ser bi dra til at fi bro blas ter ak ti ve res til å 
bli myofibroblaster (2–7) (fi gur 2) (8). Myo-
fibroblastene øker pro duk sjo nen av pro tei ner 
som av sett es i den eks tra cel lu læ re mat riks 
(2–5). Kol la gen I, som ut gjør ca. 80 % av kol la-
gen meng den i myo kard, gjør myo kard sti ve re 
og øker mest ved myo kard fib ro se (7, 9, 10). 
Kryss bin din ger gjør kollagenmatriksen sti -
vere og van ske li ge re å bry te ned med pro -
teina ser (2, 3, 5, 11). Fib ro se opp står ved nett o 

Fi gur 1  Fi gu ren be skri ver sø ke stra te gi en med eksklusjon og in klu sjon av ar tik ler. 
1 I søk 1 søk te vi ett er over sikts ar tik ler fra de sis te fem år der be gre pet myo kard fib ro se ble be nytt et og var sen tralt. 2 I søk 2 søk te vi uten be grens nin ger med hen syn til tid og ar tik kel type 
el ler type stu die. Vi søk te ett er ar tik ler som om hand let aor ta ste no se og myo kard fib ro se og én el ler fle re på vis nings me to der (MR, ek ko kar dio gra fi el ler his to lo gi). 3 Ett treff var fel les 
for beg ge søke ne. 4 Eks klu sjon ba sert på inn hold (titt el el ler ab strakt) in di ke rer at ar tik ke len har et for fo ku sert/pe ri fert inn hold og at and re tema enn klas si fi ka sjon, pa to fy sio lo gi, 
på vis nings me to der og sen tra le til stan der be ly ses. Til en viss grad av vei ning mot lig nen de ar tik ler. 5 Eks klu sjon ba sert på inn hold (full tekst) in di ke rer sne vert fo kus og at det har vært en 
viss av vei ning mot øv ri ge ar tik ler som ble fun net. Noen ar tik ler har blitt fjer net av plass hen syn. 6 Vi tok med 5 ar tik ler uten om litt e ra tur søket. Re fe ran se 1 og 35 om hand ler ikke fib ro se. 
Re fe ran se 13, 29 og 44 ble fun net i re fe ran se lis te ne til ar tik ler som ble iden ti fi sert gjen nom søket.



153 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2018;  138

OVERSIKTSARTIKKEL

kol la gen pro duk sjon. Fib ro sen be gren ser til-
før se len av ok sy gen og næ ring til myo kard (2, 
3). Myo kard fib ro se for år sa ker elek tris ke og 
struk tu rel le end rin ger som dis po ne rer for 
aryt mi er, hjer te svikt og is ke mi (12). Fi gur 3 
opp sum me rer pa to fy sio lo gi en og kon se kven-
se ne av myo kard fib ro se.

Fib ro se klas si fi se res ett er år sak og patoana-
tomi (3, 13). In ter sti ti ell (diff us) fib ro se kjen-
ne teg nes av diff us kol la gen ut bre del se ekstra-
cellulært uten kardiomyocyttdød (8), og man 

tror den er re ver si bel ved tid lig mål rett et be-
hand ling (3, 7, 14). Diff us fib ro se ses hos eld re 
samt ved hjer te syk dom mer som aor ta ste no se, 
kardiomyopatier og krans åre syk dom uten 
 in farkt (7, 15). Er stat nings fib ro se (arr fib ro se) 
er lo kal og opp står ett er kardiomyocyttdød, 
for eks em pel ett er hjer te in farkt. Er stat nings-
fib ro se an s es som ir re ver si bel og fo re byg ger 
hjertemuskelruptur ett er hjer te in farkt (2–4, 
10, 13, 14, 16), men kan også opp stå i for lø pet 
av and re syk dom mer (3, 5, 7, 14, 16).

På vis ning av myo kard fib ro se

Bio lo gisk ma te ria le
Bio mar kø rer for fib ro se kan må les i hjer te -
biop si er og blod prø ver. Hjer te bi op si er inn-
hen tes fra eks plan ter te hjer ter samt un der 
myektomi, åpen hjer te kir ur gi el ler ka te ter -
basert en do kard bi op si. Ved hjer te bi op si og 
bruk av eg ne de far ge me to der er his to lo gisk 
ana ly se av kol la gen vo lum frak sjon reg net 
som gull stan dard for fibrosepåvisning (7, 10, 

Fi gur 2  Fi bro blas ter er lo ka li sert mel lom kardiomyocytter der de sik rer kor rekt meng de og kom po si sjon av eks tra cel lu lær mat riks i det fris ke hjer tet. Trykkoverbelastning over tid gir 
kar di al re mo del le ring med hy per tro fi og fib ro se. Fib ro se re du se rer hjer tets funk sjon og opp står når fi bro blas ter i hjer tet ak ti ve res og om dan nes til myofibroblaster som øker pro duk sjo-
nen av eks tra cel lu lær mat riks. (Fi gu ren er ba sert på fi gur 1 i He rum et al. (8).)
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17). To tal kol la gen meng de kan kvan ti te res, og 
fib ro sens kva li tet (interstitiell eller erstat-
ningsfibrose) og ut bre del se kan be skri ves 
 (fi gur 4). Be grens nin ger knytt es til mu lig ikke-
re pre sen ta tiv bi op si, kun lo kal vur de ring, 
 be gren set vevs meng de og pro se dy re re la tert 
ri si ko (15, 17–19). Mo der ne mo le ky lær bio lo -
giske me to der kan også be nytt es, men bør 
va li de res mot his to lo gi før kli nisk bruk (18).

Blodbiomarkører gjen spei ler cel lu læ re og 

mo le ky læ re end rin ger re la tert til fib ro tisk 
vevs meng de (9). C-ter mi na le propeptider av 
kol la gen I og N-ter mi na le propeptider av kol-
la gen III er til strek ke lig va li dert (9), og det 
knytt es op ti mis me til frem ti dig kli nisk bruk. 
Galectin-3 sti mu le rer aktiveringen av myo-
fibroblaster og ut vik ling av myokardfibrose 
(20), men plasmakonsentrasjonen av galec-
tin-3 øker også ved ny re syk dom og le ver- og 
lun ge fib ro se (11). Galectin-3-nivå er as so siert 

med mor ta li tet og for ver ret pro gno se ved 
hjer te svikt med re du sert el ler be vart ejek-
sjons frak sjon (3, 11).

MR-un der sø kel se av hjer tet
Hjer te-MR er ikke-in va siv i fra vær av kon trast-
in jek sjon og kart leg ger hjer tets vevs sam men-
set ning og funk sjon (10).

T1-relaksometri ut fø res raskt uten in jek sjon 
av kon trast mid del, og kan der for gjen nom -
føres uav hen gig av ny re funk sjon (10, 16, 21). 
Me to den gir in for ma sjon om ødem, fib ro se 
(for len get T1-re lak sa sjons tid) og av lei rings syk-
dom mer (7, 10, 21), og be nytt es kli nisk og i 
forsk ning ved fle re hjer te mus kel syk dom mer 
(16, 22).

Ved er stat nings fib ro se kan man på vi se kva-
li ta ti ve for skjel ler i senopptak av gadolinium-
holdige kon trast mid ler (10, 18). Ett er gjen nom-
gått hjer te in farkt ses økt senopptak for en lig 
med er stat nings fib ro se (fi gur 5). Ved ikke-is ke-
mis ke hjer te mus kel syk dom mer vil senopptak 
være as so siert med økt hy per tro fi og for ver ret 
pro gno se ved fle re til stan der (23, 24). Det er 
vik tig å være klar over at senopptaksmetoden 
er ueg net for fib ro se vur de ring ved diff us fib-
ro se med ho mo gent myo kard (15, 25).

Hjer tets eks tra cel lu læ re vo lum kan be reg-
nes ba sert på T1-relaksometri ett er gado lin-
ium injeksjon. I fra vær av ødem el ler amy lo id-
av lei ring vil fib ro se for kla re økt eks tra cel lu-
lært vo lum (10, 26). Me to den kan de tek te re 
mind re fib ro se meng der og har vist bedre 
kor re la sjon med his to lo gisk in ter sti ti ell fib ro-
se enn T1-relaksometri og kon ven sjo nell vur-

Fi gur 3  Myo kard fib ro se – pa to fy sio lo gi og kon se kven ser (ut for ming ba sert på ar tik kel tekst).

Fi gur 4  Myo kard bi op si er fra pa si en ter med hy per tro fisk kar dio myo pa ti. Mas son trikrom far ger bin de vev blått og mus kel fib re røde. Bil det til venst re (a) vi ser in ter sti ti ell fib ro se der 
tyn ne bindevevsdrag om slutt er tyk ke (hy per tro fis ke) mus kel fib re. Bil det til høy re (b) vi ser er stat nings fib ro se der mus kel fib re har blitt er statt et med fib røst vev. (Bil de ne er vel vil lig stilt 
til dis po si sjon av pro fes sor Hel ge Scott, Av de ling for pa to lo gi, Oslo uni ver si tets sy ke hus.)
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ved sam ti dig hy per tro fi (36) el ler kro nisk nyre-
 syk dom (16). Hy per ten si ve pa si en ter kan be-
nytt e hem me re av renin-an gio ten sin-al do -
steron-sy ste met som har antifibrotiske egen-
ska per (36). Blod trykks re duk sjon kan gi til -
bake gang av in ter sti ti ell fib ro se.

Hy per tro fisk kar dio myo pa ti
Hy per tro fisk kar dio myo pa ti er en ge ne tisk 
syk dom som kan gi om fatt en de myo kard -
fibro se (37) (fi gur 4). Fib ro se og led sa gen de 
funk sjons svek kel se er ofte størst i ba sa le sep-
tum (38). Høyt senopptak av kon trast mid del 
ved MR er as so siert med økt ri si ko for plut se-

sti ti ell fib ro se og er stat nings fib ro se kan fin-
nes hos sam me in di vid. MR-stu di er vi ser at 
in ter sti ti ell fib ro se do mi ne rer tidlig i forløpet, 
mens  er stat nings fib ro se kan ses hos opp til 
60 % av pa si en te ne (14, 19). Fib ro se opp står 
 of test sub en do kar di alt og i midt veg gen, med 
størst  ut bre del se i ba sa le sep tum av venst re 
ven trik kel (10, 28, 30). Lo kal vegg be last ning og 
økt vegg tyk kel se (med is ke mi ri si ko) kan for-
kla re  dett e.

Ved aor ta ste no se er fib ro se om fan get as so-
siert med symp tom in ten si tet, re du sert hjerte-
 funk sjon og fy sisk ka pa si tet samt økt dø de lig-
het (10, 22, 23, 28–32). Om fatt en de er stat nings-
fib ro se før klaffe kir ur gi pre di ke rer uguns tig 
post ope ra tivt re sul tat (23, 29–31, 33). Kir ur gisk 
be hand ling av al vor lig aor ta ste no se an be fa les 
ved symp to mer, ned satt ejek sjons frak sjon 
 el ler sam ti dig med an nen hjer te kir ur gi (34). 
Pre ope ra tiv vur de ring har imid ler tid sine 
 ut ford rin ger (27). Klaffe kir ur gi bør vur de res 
før ir re ver si bel fib ro se el ler funk sjons ned set-
tel se opp står, da tid lig klaffe kir ur gi kan bedre 
pro gno sen hos asymp to mat is ke pa si en ter 
med be vart ejek sjons frak sjon (14, 29, 30). 
 Bil de dia gnos tikk, blodbiomarkører og ri si ko-
kal ku la to rer kan i frem ti den bi dra til op ti ma-
li se ring av pasientseleksjon og tids punkt for 
klaffe kir ur gi (14, 19, 33).

Hy per ten sjon
Ved hy per ten siv hjer te syk dom vil in ter sti ti ell 
fib ro se være pro gno stisk uguns tig og bi dra til 
kar di al dys funk sjon, krans åre syk dom og aryt-
mi er (35). Hjer te-MR kan pre di ke re frem ti dig 
dekompensasjon (10). Fib ro se om fan get er 
 be gren set ved iso lert hy per ten sjon, men øker 

de ring av senopptak (25). En slik be reg ning av 
ekstracellulærvolumet gir stor pro gno stisk 
in for ma sjon (10, 21). Eks tra cel lu lært vo lum 
be dømt med MR frem står mer myo kard spe-
si fikt enn blodbiomarkører, og kan be nytt es 
til vur de ring av in ter ven sjons eff ekt (11).

Fib ro se be døm ming med MR vi ser god kor-
re la sjon mot his to lo gi (7, 10, 11, 15, 25). Hjer te-
MR kan be teg nes som en mer prak tisk gjen-
nom før bar gull stan dard for fibrosepåvisning 
(11, 26).

CT-un der sø kel se av hjer tet
Med CT kan arr og an nen fib ro se på vi ses svært 
nøy ak tig, men av strå lings hy gie nis ke hen syn 
ut fø res det sjel den (19). Fib ro se vur de ring ved 
hjer te-CT har vist godt sam svar med hjer te-
MR-me to der og his to lo gi (17). Me to den vur de-
res ved kon tra in di ka sjo ner mot MR (17) og ved 
and re in di ka sjo ner for hjer te-CT (27).

Ek ko kar dio gra fi
Diff us fib ro se end rer bøl ge for plant nin gen og 
re flek sjons egen ska pe ne i myo kard. Dis se end-
rin ge ne kan be døm mes ved hjelp av ul tra lyd. 
Ek ko kar dio gra fi gir til leggs in for ma sjon om 
hjer tets struk tur og funk sjon, og sli ke pa ra-
me te re er eva lu ert opp mot MR og his to pa to-
lo gi med hen syn til fib ro se (6, 16). Ek ko kar dio-
gra fi er bil lig og lett til gjen ge lig, men vur de-
rin gen av hen ger av bil de kva li tet og ope ra tør-
er fa ring (16, 18).

Ta bell 1 opp sum me rer de dia gnos tis ke me-
to de nes styr ker og svak he ter i på vis ning av 
myo kard fib ro se.

Myo kard fib ro se  
ved uli ke syk doms til stan der
Myo kard fib ro se er as so siert med økt myo-
kard stiv het, kardiomyocyttdød, aryt mi er, 
plut se lig hjer te død og uguns tig pro gno se (2, 
3, 17, 18, 23, 28), og er sen tral i re mo del le rings-
pro ses sen som le der til hjer te svikt (10, 17, 26). 
Krans åre syk dom, aor ta ste no se og hy per ten-
sjon ut gjør de hyp pig ste år sa ke ne til myo-
kard fib ro se (13). Aor ta ste no se og hy per ten-
sjon gir trykkoverbelastning av venst re ven-
trik kel. På føl gen de økt vegg stress in du se rer 
hy per tro fi og in ter sti ti ell fib ro se (2–4). Kro-
nisk trykkoverbelastning kan for år sa ke kar-
diomyocyttdød og er stat nings fib ro se (22, 29).

Aor ta ste no se
Ved aor ta ste no se kan his to lo gisk fib ro se 
 (interstitiell og erstatningsfibrose) ut gjø re 
opp mot 30 % av vevs vo lu met (14). Både in ter-

Fi gur 5  Hjer te-MR tatt ett er in jek sjon av gadolinium- 
basert kon trast. Venst re ven trik kel vi ser økt sig nal (rød 
pil) til sva ren de anterolaterale de ler av hjer tet, for en lig 
med er stat nings fib ro se. Pa si en ten had de et hjer te in farkt 
med en ok klu dert dia go nal gren (ut gå en de fra venst re 
kran så re). (VV = venst re ven trik kel, HV = høy re ven trik kel, 
VA = venst re at ri um, HA = høy re at ri um.)

Ta bell 1  For de ler og ulem per ved uli ke me to der for å på vi se myo kard fib ro se. Skå ring av eg net het el ler grad av pa ra me-
ter: I stor (+++), mo de rat (++), be skje den (+) el ler in gen grad (−). Me to de ne er veid mot hver and re, ba sert på for fatt er nes 
vur de ring.

Histo-
logi

Blod-
prøver MR CT

Ekko-
kardiografi

Direkte fibrosepåvisning 1 +++ − ++(+) + +

Vurdering av hjertets funksjon − − +++ 2 ++ +++ 2

Ressurskrevende (tid/kostnader) +++ − ++ + +

Tilgjengelighet − +++ + ++ ++

Komplikasjonsrisiko +(+) 3 (+) + + −

Stråling − 3 − − +++ −

Krever mye opplæring +++ + ++(+) ++ +++

1  Histologi er gull stan dard, mens MR opp fat tes som noninvasiv gull stan dard. De and re me to-
de ne skå res et ter va li de ring mot gullstandard.

2  Omtrent li ke ver di ge som gull stan dard for vur de ring av hjer tets funk sjon i for hold til fib ro-
sens konsekvenser.

3 Forutsatt vevs prø ve ta king un der åpen hjer te kir ur gi.
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tas å kun ne re vo lu sjo ne re be hand lin gen av 
hjer te svikt (2, 4, 11). To ho ved stra te gi er for 
fib ro se re duk sjon er hem ming av pro fi bro -
tiske el ler sti mu le ring av antifibrotiske mo le-
ky ler (5). Trans for me ren de vekst fak tor-  
(TGF- ) og galectin-3 er sen tra le i ut vik lin gen 
av myo kard fib ro se (2, 4, 20), og fib ro se me -
diert av an gio ten sin II og al do ste ron av hen ger 
del vis av dis se mo le ky le ne (7, 44). Hem ming 
av trans for me ren de vekst fak tor-  og galec-
tin-3 har vist antifibrotisk eff ekt (2, 44). Hem-
me re av renin-an gio ten sin-al do ste ron-sy ste-
met brem ser fib ro se ut vik lin gen og kan del vis 
for kla re me di ka men te nes eff ekt ved hjer te-
svikt og hy per ten sjon (2, 4, 5, 11).

Det er vik tig med fore byg ging og eff ek tiv 
be hand ling av etab lert hjer te syk dom ett er ret-
nings lin jer for å be gren se ut vik ling av fib ro se 
(45).

Kon klu sjon

Mo der ne bio mar kø rer og bil de dia gnos tikk 
har bed ret for stå el sen av myo kard fib ro se og 
dens pro gno stis ke be tyd ning ved fle re hjer te-
syk dom mer. Bedre me to der for på vis ning, økt 
for stå el se av sen tra le mo le ky læ re sig nal vei er 
samt po ten si ell antifibrotisk be hand ling er 
sen tra le forsk nings fo kus (12). Vur de ring av 
myo kard fib ro se vil sann syn lig vis få stør re 
plass i dia gnos tikk, risikostratifisering og be-
hand ling av hjer te syk dom mer i frem ti den.

Takk til Kat ri ne Aron sen ved Uni ver si tets bib lio te ket  
i Trondheim for bi drag i litt e ra tur søket og sti pen diat  
Erik An dre as Rye Berg ved NTNU for ver di ful le inn spill.

Mott att 20.11.2017, før s te re vi sjon inn sendt 19.3.2018,  
god kjent 5.6.2018.

hjer ne in farkt og dår li ge re eff ekt av antiaryt-
mika og ra dio fre kvens ab la sjon (6, 40, 41). 
Atriefibrose kan til en viss grad på vi ses med 
ek ko kar dio gra fi og MR, der kun MR er va li dert 
mot his to lo gi (40, 41).

And re til stan der
Fib ro se er pro gno stisk uguns tig ved aor ta-
insuffi  si ens. En stu die fant at fib ro se ut bre -
delse ved al vor lig aor tain suffi  si ens lig ner på 
 fib ro sen ved al vor lig aor ta ste no se (31).

Myo kard fib ro se ses ved al vor lig ny re svikt, 
sær lig blant pa si en ter un der be hand ling med 
he mo dia ly se. Ny re trans plan ter te har mind re 
myokardfibrose enn pasienter som mottar 
hemodialyse, og til ba ke gang av myo kard fib-
ro se har blitt ob ser vert ett er trans plan ta sjon 
(16).

Dia be tisk kar dio myo pa ti kjen ne teg nes ved 
tid lig ut vik ling av dia sto lisk dys funk sjon, 
 hy per tro fi og diff us fib ro se (42). Dia be ti ke re 
har høy ere eks tra cel lu lært vo lum be dømt ved 
MR med senopptak og for høy et ri si ko for død 
el ler hos pi ta li se ring ved hjer te svikt (26).

Fy sio lo gisk hy per tro fi ved tre ning og svan-
ger skap er re ver si bel og for år sa ker nor malt 
ikke fib ro se (3). Fib ro se kan dog ses hos eld re 
at le ter. Ved myo kard fib ro se hos unge at le ter 
bør un der lig gen de kar dio myo pa ti vur de res 
(43).

Frem tid og te ra peu tis ke  
mu lig he ter
Det på går in tens forsk ning for å finne me di-
ka men ter som re ver se rer el ler brem ser ut vik-
lin gen av myo kard fib ro se, ett er som dis se an-

lig hjer te død. (39). In ter sti ti ell fib ro se er ster-
ke re as so siert med aryt mi er enn er stat nings-
fib ro se (37).

Kar di al amyloidose
Kar di al amyloidose, som også be teg nes som 
in filt re ren de in ter sti ti ell fib ro se (7, 16), in ne-
bæ rer amy lo id av lei ring i myo kard. Til stan den 
opp står, i mot set ning til tra di sjo nell myo kard-
fib ro se, uav hen gig av kar di al be last ning (11). 
Ved kar di al amyloidose kan EKG og bil de -
under sø kel ser gi funn som lig ner myo kard fib-
ro se (hhv. lav spen ning og hy per tro fi- og fib -
rose funn). Uli ke bio mar kø rer og MR kan skille 
til stan de ne. Kar di al amyloidose for år sa ker 
 al vor lig hjer te svikt med dår lig pro gno se (26).

Is ke misk hjer te syk dom  
og di la tert kar dio myo pa ti
Ikke-is ke misk di la tert kar dio myo pa ti og is ke-
misk hjer te syk dom er de to hyp pig ste år sa -
kene til hjer te svikt og hjer te trans plan ta sjon. 
Økt meng de er stat nings fib ro se, på vist ved MR, 
knytt es til dår lig pro gno se og al vor li ge aryt -
mier (7). Fib ro se ved di la tert kar dio myo pa ti er 
som of test lo ka li sert i midt veg gen med flekk-
vis el ler dif fus for de ling (7). Is ke misk 
 er stat nings fib ro se er lo ka li sert trans mu ralt 
el ler subendokardielt med re gio nal ut bre  delse 
til sva ren de kran så re nes ana to mi, og kan på  vi-
ses ved MR (7). Ett er trans mu ra le hjer te in farkt 
kan myo kard frem stå stil le stå en de, for tyn net 
og med økt ekkogenisitet ved ek ko kar dio gra fi.

At rie flim mer
Ved at rie flim mer ses økt meng de atriefibrose. 
Al vor lig atriefibrose er as so siert med hyp  -
pigere an fall med at rie flim mer, em bo lisk 
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Mann i 60-åre ne med ho de pi ne, 
kval me og opp kast

En mann i 60-åre ne ble inn lagt ett er 
et døgns sy ke his to rie med ho de -
pine, kval me og opp kast. Ett er før s te 
un der sø kel se i akutt mott ak ble det 
vur dert at det var li ten mis tan ke om 
al vor lig ba ken for lig gen de syk dom, 
men han ble inn lagt for ob ser va sjon 
og smer te lind ring. Ett er fle re da ger 
i sy ke hus til kom nye symp to mer og 
la bo ra to rie funn som pek te mot rett 
dia gno se.

En mann i 60-åre ne ble inn lagt på 
 nev ro lo gisk av de ling med ho de pi ne. 
Ho de pi nen had de de bu tert kvel den før 
og ut vik let seg til mak si mal in ten si tet 
over et par ti mer. Inn leg gel ses da gen 
var det en ytt er li ge re for ver ring med 

grad vis øk ning av smer te ne uten an falls preg. 
Han be skrev tryk ken de smer ter på top pen av 
 ho det som strål te mot øy ne ne på beg ge si der. Han 
had de for søkt å ta ibu pro fen mot smer te ne hjem-
me, men kas tet opp tab lett e ne hver gang. To talt 

had de han kas tet opp fem gan ger inn leg gel ses-
da gen. Han had de de sis te tre da ge ne job bet mye 
ute i var men og druk ket og spist lite.

Fra tid li ge re had de pa si en ten kjent ko ro nar syk-
dom og var be hand let for an gi na med an gio pla-
stikk for over ti år si den. Han had de hatt en kro-
nisk smer te til stand i bek ken og kors rygg over 
fle re år og fått be hand ling for dett e ved sy ke -
husets smer te po li kli nikk. Ti år tid li ge re had de 
han fått på vist et ul cus i oeso pha gus. Han had de 
in gen kjen te al ler gi er, røyk te ikke og had de in gen 
tid li ge re le ge mid del re ak sjo ner. Han bruk te angio-
tensinkonvertasehemmer (ACE-hem mer) (ra mi-
pril tab lett 5 mg x 2), be ta blok ker (me to pro lol 
de pott ab lett 50 mg × 1), sta tin (ator va sta tin tab-
lett 20 mg × 1) og pla te hem mer (ace tyl sa li syl sy re 
tab lett 75 mg × 1). Han var fort satt yr kes ak tiv.

Ved inn komst kla get pa si en ten over ho de pi ne, 
had de på sol bril ler og øns ket at ly set i rom met 
skul le være dem pet. Han var utt alt lys sky, men 
ikke nak ke stiv. Blod tryk ket var 130/88 mm Hg, pul-
sen re gel mes sig med fre kvens 56 slag/min, og 
tem pe ra tu ren 37,2 °C. Orien te ren de blod prø ver 
vis te: leu ko cytt er (LPK) 7,5 · 109/l (3,5�–�10,0), he mo-
glo bin 14,9 g/dl (13,4�–�17,0), trom bo cytt er (TPK) 
115 · 109/l (145�–�390), CRP 0,60 mg/l (0,0�–�5,0), krea-
ti nin 80 μmol/l (60�–�105), es ti mert glo me ru lær 
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filt ra sjons rate (eGFR) > 90 ml/min/1,7 m2, tro po-
nin T < 10 ng/l (0,00�–�14), nat ri um 140 mmol/l 
(137�–�145), ka li um 3,9  mmol/l (3,5�–�4,5), albu-
minkorrigert kal si um 2,22 mmol/l (2,17�–�2,53). Nev-
ro lo gisk un der sø kel se vis te nor ma le funn, uten 
hjer ne ner ve ut fall el ler mo to ris ke el ler sen so ris ke 
ut fall i over- el ler un der eks tre mi te ter. Donders 
prø ve vis te nor malt syns felt og in gen syns for styr-
rel ser. CT ca put ble også be skre vet som normal. 
Det var ikke fe ber el ler CRP-stig ning som tegn på 
in fek sjon. Ett er ini tial un der sø kel se var kon klu-
sjo nen at det var lite sann syn lig med al vor lig ba-
ken for lig gen de år sak til pa si en tens ho de pi ne. 
Pa si en ten ble inn lagt i sy ke hus for  ob ser va sjon 
og smer te lind ring.

Akutt opp stått kraf tig ho de pi ne kan ha man ge 
år sa ker og er en van lig pro blem stil ling ved 
nev ro lo gis ke og me di sins ke av de lin ger. Ved 
den ini tia le vur de rin gen er det vik tig å ute  luk-
ke at ho de pi nen har al vor lig ba ken for lig gen de 
år sak som kre ver rask be hand ling, slik som 
su ba rak noi dal blød ning, in tra ce re bral blød-
ning, hjer ne in farkt og me nin gitt/en ce fa litt.

Da gen ett er inn leg gel sen had de han ved va ren de 
ster ke smer ter, kas tet fort satt opp og grei de ikke å 
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Fi gur 1  Hy po fy sens hor mon ak ser.

hol de på ver ken mat el ler me di si ner tatt per os. Det 
ble gjen nom ført spi nal punk sjon med funn av klar 
og far ge løs spi nal væs ke (sp) med sp-LPK 1 · 106/l 
(0�–�4) og sp-to tal pro tein 0,77 g/l (0,10�–�0,50). Sp-glu-
ko se vis te 2,5  mmol/l (2,5�–�4,0) og s-glu ko se 
5,1 mmol/l (4,0�–�6,3), med ra tio 0,49. Åp nings trykk 
ble dess ver re ikke målt. Det ble på vist IgG-an ti stof-
fer mot Bor re lia burgdorferi i spi nal væs ke, men 
tes ten for IgM-an ti stoff er var ne ga tiv. Det var til-
sva ren de for høy e de ver di er av Bor re lia burgdor-
feri-IgG i blod (550 % av på vis nings gren sen), og 
ne ga tiv IgM. An ti stoff ra tio var ikke for en lig med 

intratekal pro duk sjon av an ti stoff er. Po ly me ra se-
kje de re ak sjons tes ten (PCR) var ne ga tiv for en te ro-
vi rus, varicella-zoster-vi rus og her pes sim plex-vi rus 
type 1 og 2 i spi nal væs ken. Se ro lo gi var ne ga tiv for 
flått bå ren en ce fa litt og for en lig med gjen nom gått 
in fek sjon med her pes sim plex-vi rus og varicella-
zoster-vi rus. På vag mis tan ke om mig re ne an fall 
ble det gjort for søk på smer te lind ring med suma-
triptan sub ku tant. Dett e had de in gen eff ekt.

Ved mis tan ke om su ba rak noi dal blød ning har 
man tra di sjo nelt an be falt spi nal punk sjon 12 

ti mer ett er smer te de but, da xan to kro mi (gul-
farging) el ler blodtilblanding av spi nal væs ken 
kan av dek ke su ba rak noi dal blød ning som 
ikke er sett på CT ca put. I noen stu di er har 
man stilt spørs mål ved den kli nis ke nytt en av 
den ne un der sø kel sen. For fatt er ne av dis se hel-
ler mot å an be fa le CT an gio gra fi som se kun-
dær un der sø kel se ved sterk kli nisk mis tan ke 
om su ba rak noi dal blød ning og ne ga ti ve funn 
på CT ca put (1). Spi nal punk sjon har uan sett 
be tyd ning for å på vi se and re diff e ren si al dia-
gno ser. Pleocytose kan gi mis tan ke om me nin-

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Fi gur 2  CT ca put uten in tra ve nøst kon trast mid del.  
a) ko ro nalt snitt, b) sa gitt alt snitt. Eks pan siv le sjon i sel la 
turcica med eks pan sjon inn i si nus cavernosus på høy re 
side. Tu mor når opp til chiasma opticum. Re mo del le ring 
av til gren sen de ben struk tu rer.

gitt el ler en ce fa litt. Ved ce re bral vas ku litt vil 
det ofte fore lig ge lett pleocytose og for høy et 
pro tein i spi nal væs ken. Lavt åp nings trykk kan 
gi mis tan ke om spon tan in tra kra ni al hy po-
ten sjon. Høyt åp nings trykk vil peke mot en 
til stand som gir høyt in tra kra ni alt trykk, som 
ce re bral vene trom bo se.

Tred je da gen ett er inn leg gel se had de han ved va-
ren de ho de pi ne uten bed ring. Den ne da gen be-
mer ket han for før s te gang dob belt syn ett er å ha 
vært oppe og gått en stund. Pa si en ten var med tatt.

Man had de fort satt ikke for kla ring på ho de -
pinen og øns ket der for å ute luk ke ce re bral 
vene trom bo se, som er en sjel den, men al vor-
lig til stand. Til stan den kan de bu te re både 
akutt, sub akutt og kro nisk. Til stan den har en 
rek ke pre sen ta sjons for mer, men vi ser seg van-
lig vis som et iso lert in tra kra ni alt hy per ten-
sjons syn drom (ho de pi ne med el ler uten opp-
kast, papilleødem og syns for styr rel ser), et 
 fo kalt syn drom (fo ka le ut fall, kram per el ler 

beg ge de ler) el ler som en ce fa lo pa ti (mul ti -
foka le tegn, men tal end ring, stu por el ler 
koma). Dett e gir dia gnos tis ke ut ford rin ger.

D-di mer var ne ga tiv, og ved of tal mo sko pi ble det 
ikke fun net stasepapill. Det var fort satt in gen 
 nak ke stiv het. CT an gio gra fi i vene fase ble ut ført, 
og vis te nor ma le funn.

Fjer de da gen ett er inn leg gel se til kom en abdu-
censparese på høy re øye. Det ble tatt ny elek tro-
lytt sta tus som av dek ket at det had de opp stått 
hy po na tre mi, med s-nat ri um 127 mmol/l (137�–�145), 
mot 140 ved inn leg gel se fire da ger tid li ge re. CRP-
ver di en had de ste get til 16. Natt til den ne da gen 
had de ho de pi nen for ver ret seg, men smer te lind-
ring med tra ma dol had de eff ekt. Det ble ved kli-
nisk un der sø kel se be mer ket bi la te ral øm het over 
temporalområdet og smer ter i øyet.

Fort satt var det in gen for kla ring på pa si en-
tens ho de pi ne, og det var nå til kom met en 
pa re se av 6. hjer ne ner ve. På grunn av tem po-
ral øm het og smer ter i øyet tenk te man på 
mu lig he ten for temporalarteritt. Det ble der-
for bedt om rev ma to lo gisk vur de ring.

Det fore lå in gen tid li ge re kjent rev ma tisk syk dom, 
det var in gen ledd pla ger el ler hud pla ger i anam-
ne sen, det var in gen pal pa sjons øm het over tem-
poralarteriene og pul sen var fin. Blod prø ver vis te 
LPK 4,7 · 109/l (3,5�–�10,0), senk nings re ak sjo nen (SR) 
var 16 mm/time (2�–�20), CRP 16 mg/l (0,00�–�5,0) og 
TPK 106 · 109/l (145�–�390). Kon klu sjo nen var at kli-
nis ke funn ikke til sa klas sisk temporalarteritt, og 
at det hel ler ikke anam ne stisk el ler kli nisk var 
hol de punkt for an nen vas ku litt syk dom.

Rev ma prø ver ble se ne re be svart: RF-la teks test 
< 20 IE/ml (< 20), anti-syklisk citrullinert pep tid-
an ti stoff (anti-CCP) U/ml (< 7), ne ga tiv for an ti-
nu kle æ re an ti stoff er (ANA), an ti stoff mot pro tei-
na se-3 (PR3-ANCA) 2 en he ter (< 20) og myelope-
roksidaseantistoff (MPO-ANCA) 3 en he ter (< 20). 
Si den det fort satt ikke fore lå noen dia gno se, ble 
det re kvi rert MR ca put, men det var ikke ka pa si tet 
til å få un der sø kel sen ut ført sam me dag. Den ny-
opp stått e hy po na tre mi en ble dis ku tert med vakt-
ha ven de ind re me di si ner. Det var in gen kjent nyre-
 syk dom i anam ne sen, og pa si en ten bruk te ikke 
diu re ti ka, men sto på ACE-hem mer (ra mi pril, 
tab lett er 5 mg × 2). Man an tok at hy po na tre mi en 
had de sam men heng med kval me og opp kast.

Fem te da gen ett er inn leg gel se ble hy po na tre-
mi en for ver ret til 121 mmol/l (137�–�145). S-kalium 
var 4,0 mmol/l (3,5�–�4,4) og s-osmolalitet 254 
mmol/l (280�–�300). CRP var ste get til 76. Det var 
in gen klar in fek sjons mis tan ke. Spot-urin prø ven 

vis te u- os mo la li tet 890 mosmol/kg (300�–�900), 
u-na trium 159 mmol/l og u-ka li um 32 mmol/l. Kli-
nisk ble pa si en ten vur dert som normovolemisk.

Urin prø ven vis te høy urinosmolalitet (> 100 
mosm/kg) og høyt nat ri um inn hold (>  30 
mmol/l). Elek tro lytt for styr rel ser og urin fun-
ne ne var for en lig med pa to lo gisk økt ut skil-
ling av an ti diu re tisk hor mon (ADH) (kalt 
 SIADH, syn drome of in ap pro pri ate ADH secre-
tion). For høy et CRP kan ha re la sjon til in fek-
sjons syk dom, men kan også være en mar kør 
på vevshenfall. Man had de nå et kli nisk bil de 
med akutt ho de pi ne, mis tenkt SIADH og hjer-
ne ner ve pa re se (VI), og det ble reist mis tan ke 
om hy po fy se le sjon/-apo plek si.

Nev ro log pur ret på MR-un der sø kel se av ca put og 
ba om regranskning av hy po fy sen på de opp rin-
ne li ge CT-bil de ne av ca put. Sam ti dig ble vakt -
haven de ind re me di si ner kon tak tet. Det ble gitt 
hyd ro kor ti son (Solu-Cortef) 100 mg in tra ve nøst 
på mis tan ke om sen tral hy po fy se svikt med hypo-
kortisolisme, og pa si en ten fikk til før sel av isotont 
salt vann (NaCl 0,9 %). Han ble flytt et til in ten siv-/
intermediæravdeling for mer nøye over vå king av 
vi ta le pa ra me te re og elek tro lytt for styr rel ser. Det 
ble vi de re for skre vet hyd ro kor ti son 100 mg in tra-
ve nøst hver 6. time.

Hor mon prø ver med tan ke på hy po fy se ak se ne 
vis te thy reoi dea sti mu le ren de hor mon (TSH) 
0,35 mIE/l (0,39�–�4,2), fritt ty rok sin (FT4) 7,3 pmol/l 
(11,0�–�22,0) og fritt tri jod ty ro nin (FT3) 2,3 pmol/l 
(3,1�–�6,8). Dett e var for en lig med sen tral hy po ty-
reo se. Kor ti sol prø ven tatt kl 1100 vis te lave ver di er, 
14 nmol/l (ref. kl 07�–�09: 220�–�850 nmol/l, kl 19�–�21: 
< 50 % av mor gen ver di). Prolaktinverdien var 
23 mIE/l (100�–�400), mens fol lik kel sti mu le ren de 
hor mon (FSH) på 5,7 IE/l (1,0�–�12,0) og lu te ini se-
ren de hor mon (LH) på 1,6 IE/l (1,0�–�10,0) var in nen-
for nor mal om rå det. Tes to ste ron ver di en var < 1,0 
nmol/l (9,0�–�35,0) og vekst hor mon 1,0 g/l. Prø ve-
sett et var for en lig med hy po fy se svikt i fle re ak ser 
(fig 1).

Ved regranskning så man at CT ca put tatt ved 
inn leg gel sen vis te en lavattenuerende le sjon i 
 hy po fy sen (fig 2). MR ca put tatt som øye blik ke lig 
hjelp-un der sø kel se vis te blød ning i et hy po fy se-
ade nom med bukning inn i si nus cavernosus på 
høy re side og aff ek sjon av nervus abducens. Det 
var eks pan sjon av sel la turcica med mang len de 
la te ra le høy re vegg og kraf tig utt yn ning av bak re 
vegg, som var for en lig med et ade nom som had de 
ut vik let seg over lang tid med re mo del le ring av 
om lig gen de ben. Det var også noen uspe si fik ke 
le sjo ner i hvit sub stans. Pa si en ten ble sam me 
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kveld over ført til nev ro ki rur gisk av de ling ved uni-
ver si tets sy ke hus. Han ble ope rert nes te dag med 
trans sfe noi dal re sek sjon av hy po fy se tu mor og 
blød ning.

I ett er kant av ope ra sjo nen gikk di plo pi en nes-
ten full sten dig i re tur, men pa si en ten had de ved-
va ren de hy po fy se svikt med be hov for sub sti tu-
sjons be hand ling med kor ti son, levotyroksin, tes-
to ste ron og desmopressin.

Dis ku sjon

Hypofysær apo plek si ble før s te gang be skre-
vet av Bai ley i 1898 (2), men fikk ikke nav net 
før Brougham, Heusner og Adams i 1950 pub-
li ser te en ar tik kel som be skrev fem pa si en ter 
med plut se lig død, der ob duk sjon av dek ket 
blød ning i hy po fy se ade nom (3). Til stan den 
bur de egent lig kal les hy po fy se ade nom-apo-
plek si, da in farkt i en nor mal hy po fy se har 
andre årsaker, som Sheehans syn drom. Hy per-
ten sjon, an ti koa gu la sjons be hand ling og stør-
re kir ur gis ke inn grep er ri si ko fak to rer for 
til stan den. Hypofysær apo plek si er en re la tivt 
sjel den til stand. Kli nisk hypofysær apo plek si 
inn treff er bare i 0,6�–�9 % av hy po fy se tu mo rer 
(4). Ved ra dio lo gisk un der sø kel se fin nes imid-
ler tid he mo ra gis ke om rå der i 10�–�20 % av hy-
po fy se ade no me ne. Nye bel gis ke og is lands ke 
pre va len stall for hy po fy se ade nom er om kring 
100 til fel ler per 100 000 per so ner (5, 6).

De van lig ste de but symp to me ne er ho de -
pine (80�–�100 %), kval me (80 %), ned satt syns-
styr ke (56 %) tem po ralt syns felt ut fall (34�–�70 %), 
en grad av oftalmoparese (45�–�57 %) og re du-
sert be visst hets ni vå (13�–�70 %) (4). Kom pre sjon 
av chiasma opticum gir syns for styr rel ser og 
syns felt ut fal le ne, mens kom pre sjon av si nus 
cavernosus kan gi af fek sjon av 3., 4. og 6. 
 hjer ne  ner ve. Det van lig ste er aff ek sjon av 3. 
hjer ne ner ve (n. oculomotorius), og det nest 
mest van li ge er aff ek sjon av 6. hjer ne ner ve 
(n. abducens). Hypofysær apo plek si er de but-
symp to met av hypofyseadenomet hos 50�–�80 % 
av pa si en te ne.

Hypofysær apo plek si kan være en far lig til-
stand som kan re sul te re i plut se lig død, sann-

syn lig vis på grunn av sen tral bi ny re bark svikt. 
Dett e er imid ler tid sjel den i mo der ne tid med 
CT- og MR-dia gnos tikk. In farkt el ler nek ro se 
av hy po fy se kjer te len gir hy po fy se svikt som 
for blir per ma nent hos 50�–�80 %. Syns felt ut fall 
kan også bli per ma nen te, men bedres i de 
 fles te til fel ler hvis pa si en ten ope re res tids nok.

Vår pa si ent ut vik let hy po na tre mi. Det te 
opp står i en del til fel ler (10�–�40 %) ved hypofy-
sær apo plek si og for år sa kes av hypokortiso-
lisme (7). Når ad re no kor ti ko tropt hor mon 
(ACTH) og kor ti sol fal ler, bi drar dett e til økt 
ADH. Til stan den pre sen te rer seg der for med 
normovolemisk hy po na tre mi og et bio kje-
misk bil de som ved SIADH. Ved sen tral bi  nyre-
bark svikt er renin-an gio ten sin- aldo ste ron- 
aksen be vart, og dett e gjør at man ikke får 
hy per ka le mi som ved pri mær bi ny re bark-
svikt. Dett e stem mer med la bo ra to rie fun ne ne 
hos vår pa si ent. SIADH kan opp stå ved en rek-
ke and re til stan der som kan gi akutt ho de -
pine. Eks emp ler er akutt sub arak noida blød-
ning el ler an nen hjer ne blød ning, me nin gitt 
og en ce fa litt. En spe si elt  ak tu ell diff e ren si al-
dia gno se i den ne ka sui stik ken er si nus caver-
nosus-trom bo se, som kan gi SIADH, ho de pi ne 
og sam me hjer ne ner ve ut fall som vår pa si ent 
had de.

Tra di sjo nelt har de fles te pa si en te ne med 
hypofysær apo plek si blitt ope rert, men i til fel-
ler med sta bil si tua sjon uten stør re syns felt-
ut fall el ler hjer ne ner ve ut fall kan en kon ser va-
tiv til nær ming være en like god løs ning. Dett e 
blir i øken de grad valgt. Pa si en ten må da mo-
ni to re res nøye kli nisk og med syns felt un der-
sø kel ser slik at man kan in ter ve ne re ved for-
ver ring. Der som svuls ten er et prolaktinom, 
er sann syn lig he ten stor for god re spons på 
me di ka men tell be hand ling med dopamin-
agonist. Dett e ta ler for kon ser va tiv be hand-
ling. Be slut nin gen om å vel ge kon ser va tiv 
 el ler kir ur gisk til nær ming bør fatt es av et 
multidisiplinært team. Den vik tig ste be hand-
lin gen ini tialt er rask til før sel av kor ti kos te ro-
i der, he mo dy na misk sta bi li se ring og kor rek-
sjon av elek tro lytt for styr rel ser. Ved ned satt 
be visst het el ler øken de syns tap bør pa si en ten 
ope re res som øye blik ke lig hjelp. Alle pa si en-
ter må føl ges opp av en do kri no log i ett er kant 

med tan ke på ob ser va sjon og sub sti tu sjons-
be hand ling for hor mon for styr rel ser (8).

Den ne ka sui stik ken un der stre ker vik tig -
heten av å ut re de og ob ser ve re pa si en ter med 
kraf tig, akutt opp stått og ved va ren de ho de -
pine på en sy ste ma tisk måte. Det kan være 
van ske lig å stil le riktig diagnose. I vårt til fel le 
tok det fem da ger. Vi had de slått oss til ro med 
ut før te CT-un der sø kel ser hvor det var over sett 
for and rin ger i hy po fy sen. Da det til kom be-
gyn nen de di plo pi tred je da gen, kun ne man 
tenkt på pa to lo gi ved ba sis av hjer nen. Først 
da det opp sto kli nisk ty de lig abducensparese 
og be gyn nen de hy po na tre mi den fjer de da-
gen, le det det tan ke ne i ret ning av dia gno sen. 
Tverr fag lig dis ku sjon mel lom nev ro log, 
 ind re me di si ner og ra dio log var vik tig.

MR ca put er en vik tig un der sø kel se som 
bur de vært ut ført tid li ge re ved en akutt, uav-
klart nev ro lo gisk til stand som den ne. Da un-
der sø kel sen til slutt ble re kvi rert, tok det 
 ytt er li ge re et døgn før den ble gjen nom ført. 
Ved vårt sy ke hus er det be gren set MR-ka pa si-
tet, og hen vis nin ger må pri ori te res nøye 
 ba sert på gode kli nis ke opp lys nin ger. Det kan 
i til legg være van ske lig å få gjen nom ført MR-
un der sø kel sen til øns ket tid på grunn av stor 
på gang av øye blik ke lig hjelp-un der sø kel ser. 
Inn lag te pa si en ter har kun til gang til MR på 
dag tid og ikke i hel ge ne. Både kli ni ke re og 
 ra dio lo ger øns ker økt MR-ka pa si tet, men 
 dett e er van ske lig in nen for da gens øko no mis-
ke ram mer.

En an nen lær dom fra den ne sy ke his to ri en 
er at regranskning av tid li ge re ut før te ra dio-
lo gis ke un der sø kel ser i lys av ny kli nisk in for-
ma sjon kan føre til at man opp da ger pa to lo gi 
som har blitt over sett.

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

Takk til Jon-Ma ri us Rogn haug Ør nes ved Nev ro lo gisk 
av de ling, Kris tian sand, Sør lan det sy ke hus, og Atle Ei det 
Hansen, tid li ge re Nev ro lo gisk av de ling, Kris tian sand, nå 
Spe sia list sen te ret i Kris tian sand, for inn spill og kom men-
ta rer til ar tik ke len.

Mott att 20.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 18.6.2018,  
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Propp i luft vei ene

En kvin ne i slutt en av 30-åre ne ble inn-
lagt ved sy ke hus grun net hos te og 
 dys pné. Hun had de i for kant vært ut -
redet hos fast le gen, som mis tenk te 

asth ma bron chi a le. Ved inn leg gel se ble hen-
nes til stand opp fatt et som in fek sjons ut løst 
ast ma for ver ring, og det ble star tet med an ti-
bio ti ka og antiobstruktiv be hand ling. Hun 
ut vik let ett er kort tid al vor lig re spi ra sjons-
svikt, ble in tu bert og over flytt et in ten siv av de-
lin gen på et uni ver si tets sy ke hus. Det var van-
s ke lig å gi hen ne ade kvat ven ti la sjon med 
re spi ra tor, så det ble an lagt ve no ve nøs eks tra-
kor po ral mem bran ok sy ge ne ring (ECMO). 
 Un der på gå en de ECMO-be hand ling vis te 
bron ko sko pi et gum mi ak tig ma te ria le i tra-
chea. Dett e for gren te seg dis talt til beg ge lun-
gers bronkialtre, med ob struk sjon av sto re 
de ler av lu men. Ma te ria let ble fjer net un der 
bron ko sko pi en, fra venst re lun ge i nær mest 
ett styk ke. Man fant en gum mi ak tig av støp-
ning av bronkialtreet med en fas te re kon sis-
tens enn or di næ re slim plug ger (bil de 1).

Den de skrip ti ve dia gno sen av ma te ria let var 
plas tisk bronk itt, som kan opp tre se kun dært 
til syk dom mer i lun ger, hjer tet el ler lym fe -
syste met. Pro tein- og li pid rik væs ke lek ker ut 
i bron ki e ne og dan ner av støp nin ger av bron-
kialtreet (1). Til stan den er sjel den, men kan 
opp stå i alle ald re og hos beg ge kjønn. Nest 
ett er kir ur gisk kor rek sjon av med født hjer te-
syk dom (of test Fontan-kir ur gi), er ast ma og 
ato pi den van lig ste as so sier te til stan den. Mor-
ta li te ten er es ti mert til 6�–�60 %, og van lig ste 
døds år sak er ob struk sjon av sen tra le luft vei er 
(1). Dia gno sen stil les ty pisk ved bron ko sko pi. 

Be hand lin gen i akutt sta di et er å fjer ne av støp-
nin gen, en ten ved bron ko sko pi el ler ved at 
pa si en ten selv hos ter opp ma te ria let. Sam -
tidig må an tatt ut lø sen de år sak be hand les.

Mik ro sko pisk un der sø kel se vis te et fibri-
nøst ma te ria le med ri ke lig eosi no fi le gra nu-
lo cytt er, men også nøytrofile gra nu lo cytt er, 
lym fo cytt er og plas ma cel ler (bil de 2, på nett). 
Plas tisk bronk itt med eosi no fil av støp ning er 
as so siert med ast ma/ato pi el ler in fek sjon med 
Aspergillus (al ler gisk bron ko pul mo nal asper-
gillose/Aspergillus trakeobronkitt) (2). Vår pa-
si ent fikk i til legg til be hand ling for an tatt 
ast ma også bred an ti mik ro bi ell be hand ling, 
in klu dert sopp dek ning. Det ble imid ler tid 
 ald ri på vist noen mik ro be, ei hel ler an nen ut-
lø sen de år sak til plas tisk bronk itt. Pa si en tens 
til stand bed ret seg ett er fjer ning av av støp nin-
gen. ECMO-be hand lin gen kun ne av vik les, og 
hun ble av vent fra re spi ra tor. Ved se ne re kon-
trol ler har hun ikke hatt luft veis symp to mer 
og bru ker in gen in ha la sjons me di si ner. Lun ge-
funk sjons tes ter vi ser nå nor ma le funn og 
bron ko sko pi er uten tegn til re si div. År sa ken 
til plas tisk bronk itt med eosi no fil av støp ning 
hos den ne pa si en ten er fort satt ikke av klart.

Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len med bil der 
blir pub li sert.
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Er eff ek ten for skjel lig blant kvin ner  
og menn?

Det er ofte av in ter es se å un der- 
søke om eff ek ten av en gitt 
 ekspo ne ring er for skjel lig i for- 
skjel li ge grup per av in di vi der, 
for eks em pel om røy king har 
den sam me eff ek ten på ri si ko for 
hjer te syk dom blant kvin ner som 
blant menn. Dett e kal les ofte 
effektheterogenitet.

En na tur lig frem gangs måte vil være å ana ly -
sere eff ek ten se pa rat blant kvin ner og menn. 
Anta nå at vi fin ner en sta tis tisk sig ni fi kant 
eff ekt blant menn, men ikke blant kvin ner. Da 
er det nær lig gen de å kon klu de re med at eff ek-
ten ikke er den sam me. Dett e er imid ler tid en 
feil slut ning. Det at vi har en sta tis tisk sig ni fi-
kant eff ekt i den ene grup pen, men ikke i den 
and re, kan ikke bru kes som ar gu ment for at 
de to eff ek te ne er sig ni fi kant for skjel li ge. En 
slik for skjell kan for eks em pel skyl des at det 
var fle re menn enn kvin ner in klu dert i stu -
dien, og vi vet at p-ver di er er en funk sjon av 
an tall ob ser va sjo ner. Mer for nuf tig vil det være 
å sam men lig ne de es ti mer te eff ek te ne. Hvis 
den es ti mer te eff ek ten blant menn er ster ke re 
enn blant kvin ner, er det igjen na tur lig å kon-
klu de re med for skjell. Imid ler tid må vi huske 
at dis se eff ek te ne er es ti mert med noe usik ker-
het, så selv om det er for skjell på de to es ti ma-
te ne, kan dett e godt skyl des til fel dig he ter. Det 
er ikke gitt at den re el le eff ek ten av røy king er 
for skjel lig. Vi tren ger en sta tis tisk test.

In ter ak sjons test
En ge ne rell me to de for å tes te eff ekt for skjell 
er å gjen nom fø re en re gre sjons ana ly se med 
et in ter ak sjons ledd. La oss anta at vi har es ti-
mert eff ek ten av røy king ved hjelp av odds for-
hol det (OR). En test på om de to es ti mer te 
odds for hol de ne er sig ni fi kant for skjel li ge, får 
vi da ved å gjen nom fø re en lo gis tisk re gre-
sjons ana ly se med hjer te syk dom som ut fall og 
hhv. røy king, kjønn og in ter ak sjo nen mel lom 
dis se som for kla rings va riab ler. In ter ak sjo nen 
mel lom røy king og kjønn leg ger vi inn i mo-
del len rett og slett ved å kon stru e re en ny 
 va ria bel som ser ut som pro duk tet av de to 
va riab le ne røy king og kjønn. Mo del len gir oss 
nå en test på om vi har en sta tis tisk sig ni fi-
kant in ter ak sjon, som er det sam me som å si 
at eff ek ten av røy king va ri e rer sig ni fi kant mel-
lom menn og kvin ner.

Ska la av hen gig het
La oss nå ten ke oss at vi har føl gen de (høyst 
ikke-re el le) data som lig ger til grunn for be-
trakt nin ge ne over: Vi har 100 røy ke re og 100 
ikke-røy ke re av beg ge kjønn. Blant men ne ne 
ut vik ler 20 av røy ker ne og 10 av ikke-røy ker ne 
hjer te syk dom, mens blant kvin ne ne er de til-
sva ren de tal le ne 30 og 20. Be reg ner vi odds for-
hol det, fin ner vi OR = 2,25 blant men ne ne og 
1,71 blant kvin ne ne, alt så en til sy ne la ten de sva-
ke re eff ekt av røy king blant kvin ne ne. La oss 
nå se på ri si ko diff e ran sen som et al ter na tiv til 
odds for hol det. Den ne fin ner vi ved å ta an de-
len røy ke re som ut vik ler hjer te syk dom mi nus 
an del ikke-røy ke re som ut vik ler hjer te syk dom. 
Blant menn fin ner vi 0,2��–��0,1 = 0,1 og blant kvin-
ner fin ner vi 0,3��–��0,2 = 0,1. Her fin ner vi alt så 
sam me eff ekt av røy king blant kvin ner som 
blant menn! Dett e il lust re rer at sta tis tisk in-
ter ak sjon/effektheterogenitet er ska la av hen-
gig. Vi kan alt så ha sta tis tisk in ter ak sjon på én 
ska la, men ikke på en an nen. Spe si fikt vil det 
være slik at der som det ikke er in ter ak sjon på 
en li ne ær ska la (ri si ko diff e ran sen over), så vil 
det nød ven dig vis være in ter ak sjon på mul ti-
pli ka tiv ska la der som beg ge de to fak to re ne 
som inn går i in ter ak sjo nen har en eff ekt på 
ut fal let vårt. In ter ak sjo nen vil selv føl ge lig ikke 
nød ven dig vis opp tre som sta tis tisk sig ni fi-
kant. Dett e vil igjen være av hen gig av ut valgs-
stør rel se og der med sta tis tisk styr ke. Dett e 
med ska la av hen gig het vil ofte kun ne for kla re 
di ver ge ren de funn fra for eks em pel en li ne ær 
og en lo gis tisk re gre sjons mo dell.

Kom bi nert eff ekt av fle re eks po ne rin ger
I eks emp let over har vi pri mært vært in ter es-
sert i eff ek ten av én gitt eks po ne ring (røy king) 
og vi har stu dert hvor dan den ne eff ek ten har 
va ri ert i for hold til nivå av en an nen va ria bel 
(kjønn). Dett e kal les også ofte for eff ekt mo di-
fi se ring. Dett e er prin si pi elt for skjel lig fra 

 si tua sjo nen hvor vi har to eks po ne rin ger og 
er in ter es sert i eff ek ten av å kom bi ne re dis se 
eks po ne rin ge ne. Et kli nisk eks em pel på dett e 
kan være at vi er in ter es sert i den kom bi ner te 
eff ek ten av to blod for tyn nen de me di ka men-
ter på ri si ko for hjer te syk dom og vår pri mær 
in ter es se er om den kom bi ner te eff ek ten er 
stør re enn sum men av de to in di vi du el le ef-
fek te ne. Den prin si pi el le for skjel len be står 
alt så i at mens vi i eks emp let over pri mært var 
in ter es sert i eff ek ten av én gitt eks po ne ring, 
er vi nå in ter es sert i den kom bi ner te eff ek ten 
av to eks po ne rin ger. Fra et sta tis tisk stå sted er 
det imid ler tid in gen stor for skjell på dis se to 
pro blem stil lin ge ne. Vi kan un der sø ke beg ge 
ved å in klu de re et in ter ak sjons ledd i en re gre-
sjons mo dell.

Multiplisitet
Når man ana ly se rer en ob ser va sjo nell stu die, 
vil en re gre sjons mo dell fort in klu de re en rek-
ke va riab ler. Det kan da være fris ten de å lete 
ett er alle mu li ge in ter ak sjo ner blant dis se 
 va riab le ne. En slik frem gangs måte er imid ler-
tid ikke å an be fa le, da man fort en der opp i 
pro ble mer med til fel di ge funn (mul tip pel 
 tes ting-pro ble mer). Man vil ty pisk an be fa le at 
man un der sø ker de in ter ak sjo ne ne som a 
prio ri sy nes bio lo gisk/kli nisk plau sib le (1, 
s. 287).

MAG NE THORESEN
magne.thoresen@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Oslo sen ter for bio sta tis tikk og 
epi de mio lo gi, Av de ling for bio sta tis tikk, Uni ver si-
te tet i Oslo.
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 Vach W. Re gres si on mod els as a tool in med i cal 

re search. Boca Ra ton, FL: CRC Press, 2013.

Effekt Effekt

  Gruppe 1          Gruppe 2        

Eksponering

a) Interaksjon

Eksponering

b) Ingen interaksjon

Il lust ra sjon av sta tis tisk in ter ak sjon. I a) er eff ek ten av eks po ne rin gen ster ke re i grup pe 1, mens i b) er eff ek ten av eks po-
ne rin gen den sam me i grup pe 1 og 2.
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#utentaushetsplikt

Hvis hun fikk mu lig he ten, ville Sol veig Ballo stått i stor men av #utentaushetsplikt igjen.

Høs ten 2017 gikk en bøl ge gjen-
nom sam fun net. #metoo slo 
inn dør ett er dør. Vo lu met  
fra mas se ne var høyt, nes ten 
øre dø ven de. Yrke ett er yrke 
fikk ta bu er sprengt åpne  

for inn syn, med #nårmusikkenstilner,  
#stilleføropptak og #nårdansenstopper.

His to ri er om sek su ell tra kas se ring fra hele 
ver den. Inn legg for og pro tes ter mot.

Men på sy ke hu se ne laget in gen en lyd.
For Sol veig Ballo ble alle de ær li ge og 

gru ful le his to ri e ne en slags opp våk ning. 
Still he ten fra egne rek ker føl tes uro vek -
kende.

– Hvis det står sånn til med dem, hvor dan 
står det til med oss le ger? Det var spørs må-
let jeg stil te meg, sier Sol veig Ballo.

7. de sem ber 2017 pub li ser te Af ten pos ten 
opp ro pet der 3 600 kvin ne li ge le ger og 
me di sin stu den ter vars let om sek su ell tra-

kas se ring på jobb og i ut dan ning. I ku lis se ne 
kun ne opp ro pets or kes ter le der Sol veig Ballo 
en de lig sen ke skuld re ne.

Vei en vi de re
Det er mars må ned, og den høy lytt e høs ten 
har stil net. Vi kom mer gå en de opp den 
sær de les godt gru se de og full sten dig is frie 
gang vei en til Sy ke hu set Lev an ger. Vår tegn.

Dr. Ballo mø ter oss i inn gangs par ti et. Ung, 
ny i den hvi te frak ken, rak i ryg gen.

Vi har for be redt oss på da gens tema.  
I ut gangs punk tet had de hun ikke lyst til  
å stil le i noen form for in ter vju. Da #uten-
taushetsplikt og opp ro pet ble slup pet på 
Af ten pos tens nett si der, tak ket Ballo pent  
nei til per son lig å fron te noe som helst for 
pres sen. Det kol lek ti ve utt ryk ket sa sitt, og 
det at hun per son lig skul le stå i front, ville 
ikke til føye sa ken noe mer.

Men her er vi li ke vel. For å snakke om 

vei en vi de re, vå ren ett er det som for man ge 
ble en mørk høst og vin ter med selv ran sa-
kel se og re flek sjon.

– Dett e skal ikke glem mes. Spørs må let nå 
er hvor dan vi tar det vi de re, sier Ballo.

Ett er opp ro pet kom jul, kom nytt år, kom 
Giske og Listhaug. Nytt år, nye umu lig he ter, 
nye fo kus i dags pres sen.

Li ke vel, og kan skje mer enn da, er det nå 
vik tig å se frem over. For hvor går vi vi de re?

Star ten først.

Fra idé til opp rop
Den ugne fø lel sen lot seg ikke ris te av.

– Jeg be gyn te med å for hø re meg blant 
and re le ger og opp lev de en del mot vil je mot 
å ta tak i dett e te ma et. De opp lev de at det 
var vik tig, men var usik re på om le ger var 
kla re til å snakke om det, sier Ballo.

Der fra valg te hun og kom pan jong Ing vild 
Frøy en å ta sa ken i egne hen der. På Face book 
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SOL VEIG BALLO

Født 28.2.1989 i Tromsø

Opp vokst i Stein kjer og Trondheim

Me di sin stu dent ved NTNU fra 2010�–�16

Tur nus le ge ved Lev an ger sy ke hus fra høs ten 
2016

Lege i spe sia li se ring, del 2 i ind re me di sin 
ved Lev an ger sy ke hus fra 1.3.2018

opp rett et de en grup pe for å sam le og kart-
leg ge ut bre del sen av opp levd sek su ell tra-
kas se ring blant unge kvin ne li ge le ger. Ikke 
for å eks klu de re menn, men for å sik re 
trygg he ten til de kvin ne ne som øns ket  
å dele sine for tel lin ger om sek su ell tra kas se-
ring.

– Vi had de in gen anel se om om fan get. Da 
vi star tet opp ro pet, var vi for be redt på at det 
kun ne bli alt el ler in gen ting. Først laget vi 
en un der sø kel se på et Google-skje ma. Ett er  
å ha fått inn 200 svar så vi en trend. Vi del te  
i grup pen at én av fire opp lys te å ha opp levd 
sek su ell tra kas se ring gjen nom sitt vir ke som 
lege el ler me di sin stu dent.

Ett er at vi del te re sul ta te ne av den høyst 
uoffi  si el le spør re un der sø kel sen på grup pen, 
be gyn te re spon sen å kom me. De som had de 
va ket litt i ly av grup pen, kun ne ane at de  
i dett e fo ru met ikke var ale ne med sine 
opp le vel ser. His to ri er be gyn te å ram le inn 
på e-post ad res sen Ballo had de opp gitt.

– Her mott ok vi 120 for tel lin ger på den 
kor te uken opp ro pet var te. Det var både 
mye, grov og al vor lig le sing, sier Ballo.

Når Af ten pos ten pub li se rer opp ro pet, 
de les 20 av for tel lin ge ne. Alle lig ger åpent 
til gjen ge lig på nett, og de gjen gis der for ikke 
her. Kort sam men fatt et: Smer te full le sing 
om hvor dan høyt ut dan ne de men nes ker 
har be nytt et seg av sin makt po si sjon til  
å gjø re sek su el le til nær min ger og hand -
linger mot kol le g er.

Jeg trod de det var en opp lest og ved tatt 
sann het at kjønns or ga ner i alle til fel ler bør 
hol des langt unna en hver fag lig pro fe sjo nell 
sett ing. Åpen bart? #utentaushetsplikt har 
vist oss at det må sies i klar tekst. Det er 
fort satt lov å klem me en kol le ga, slik du 
også kan gi en pa si ent el ler en venn en klem 
når stem nin gen til si er det. Det er til og med 
lov å flørte og bli kjæ res ter og å få man ge 
barn el ler in gen barn og å ha det fint med 
en kol le ga, så len ge beg ge er eni ge om at  
det er øns ke lig. Stikk or det er sam tyk ke.

Når jeg går i fjel let, har jeg en en kel hus ke-
re gel med meg hjem me fra for å ikke havne  
i uøns ke de si tua sjo ner. Den ly der: «Er du 
usik ker, er du sik ker», og den har vist seg 
nytt ig i man ge av li vets di lem ma er. Do ne res 
her ved i den ne sett in gen som en kol le gi al 
hand lings re gel. Vir ker det tvil somt at kol le-
ga en din har lyst på en sek su ell re la sjon 
med deg? Vel – da har du sva ret: La være.

Bladet fra mun nen
Sam ti dig som opp ro pet til Ballo og Frøy en 
tok form på so si a le me di er, tok Oslo uni ver-
si tets sy ke hus grep om em ne knag gen  
#metoo i egne rek ker. Re sul ta te ne fra un der-
sø kel sen var ikke kla re før på ny å ret. I en 
ar tik kel i Jour na len pre sen te res det som 
be kref tet tren den i #utentaushetsplikt.  
Mer enn hver fjer de lege ved OUS har en ten 
selv opp levd sek su ell tra kas se ring el ler sett 
 and re le ger bli ut satt for det.

Alt fra sek su elt la de de kom men ta rer ved 
ope ra sjons bor det til trus ler om å øde leg ge 
en an nens kar rie re der som ved kom men de 
ikke vil ha sex.

Få av sa ke ne er blitt vars let.
– Tror du den ne un der sø kel sen ville kom met 
frem uten #metoo og #utentaushetsplikt?

– Nei. Uten kam pan jen tror jeg hel ler ikke 
re spon sen had de vært like stor og så ær lig. 
Det er skum melt å si fra om dis se tin ge ne. 
Det vik ti ge med Face book-grup pen var 
sam hol det og den støtt en som mått e til for  
å ska pe trygg het rundt et skam be lagt tema.
– Hvor dan had de det blitt om dere ikke 
had de star tet opp ro pet?

– Hvis ikke jeg, så noen and re. Høs ten 
vek ket et stort en ga sje ment hos vel dig 
 man ge.
– Hva ville du gjort an ner le des hvis du 
 kun ne?

– Skul le jeg gjort det på nytt, ville jeg  
gjort det på en tryg ge re måte med tan ke  
på da ta sik ker het. El lers er jeg gan ske for-
nøyd med må ten det ble gjort på. Jeg hå per 
uan sett jeg slip per å gjø re noe sånt igjen  
i frem ti den.

Selv om opp ro pet er over, er be ve gel sen 
bare så vidt star tet. I mars kom også ar tik ke-
len «Kvin ne li ge kir ur ger åp ner opp om 
ukul tur – menn i dett e yr ket har tatt seg til 
rett e alt for len ge».

På sam me tid som nye sa ker av dek kes, 
ford rer det spørs må let om hva som skjer 
vi de re.

Ut over det åpen ba re had de opp ro pet syv 
ty de li ge krav for ar bei det mot sek su ell tra-
kas se ring blant le ger og me di sin stu den ter.
– Er dis se kra ve ne inn fridd?

– Nei. Le ge for en in gen skal i år gjen nom -
føre en lands dek ken de un der sø kel se for  
å fan ge det fak tis ke om fan get av sek su ell 
tra kas se ring blant nors ke le ger. Men lo kalt 
skjer det til tak al le re de. #metoo har skapt 
en be visst het som ikke fan tes tid li ge re, sier 
Ballo.

– Jeg hå per Le ge for en in gen føl ger opp 
med kon kre te til tak og til byr le de re og 
til lits valg te de verk tøy ene som trengs  
for å ska pe et bedre og tryg ge re ar beids -
miljø.

«Det er vik tig å for stå at det 
ikke er en selv det er noe 
galt med»
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Å stå ale ne
I den uken det stor met som verst, var Ballo 
tur nus le ge i Lev an ger. Ale ne i lei lig he ten  
i Trøn de lag styr te hun sku ta som ett er hvert 
rom met nær 12 000 føl ge re. Med kap tein 
Ing vild Frøy en holdt kon tak ten via Face book 
fra tur nus ste det i Sand nes sjø en. Når det 
røy net på som verst, snak ket de sam men  
på te le fo nen. Var ikke Ballo på jobb, satt  
hun hjem me og pas set på at kam pan jen 
ikke gikk over styr. Det ble dag og natt den 
pe ri oden det var te.

– Jeg føl te meg litt ale ne, i en lei lig het  
i Lev an ger med hele den ne sto re sa ken. Men 
hele ti den viss te jeg at det var verdt det. Jeg 
stol te på jour na lis ten i Af ten pos ten, og jeg 
had de klok ke tro på slutt pro duk tet. Det al ler 
vik tig ste for meg var å sør ge for at dett e  
ble gjort rik tig på veg ne av dem som tur te  
å dele sine his to ri er og sin støtt e.

Det hele gikk både fort og gæli for seg. For 
Ballo hand let det også om ikke å la det kom-
me ut av kon troll og pro por sjon. Når ar bei-
det til slutt ble slup pet fri på Af ten pos tens 
nett si der, kun ne hun om si der puste ut.

– Da vi en de lig var fer dig med for ar bei det 
og slapp opp ro pet på Af ten pos ten sine si der, 

kun ne jeg slap pe av. Det var en be fri el se å gi 
det fra meg, sier Sol veig Ballo.

Le ge for en in gen var iføl ge Ballo tid lig ute 
med å gi sin støtt e, og det ble gjort klart at 
en ju rist var til gjen ge lig om noen skul le få 
be hov for råd giv ning.

Dr. Tro pe natt
Tur nus ti den til Ballo ble full ført i vin ter.  
I mars be gyn te hun å jobbe som lege på 
sam me sted. Alt ett er boka. Men den unge 
og til sy ne la ten de sin di ge dr. Ballo av slø rer 
ett er hvert at hun skjøtt er et far ge spra ken de 
al ter ego én times tog rei se fra Lev an ger.

I hel ge ne hen der det hun rei ser inn til 
Trondheim og drif ter høytt a ler ne på ute ste-
det Dis ko te ket med kon sep tet Tro pe natt.

Dok tor om da gen, DJ om natt en.
Da Ballo voks te opp, had de hun ald ri 

trodd at hun skul le bli DJ. Om det var for di 
jen ter ikke skul le drømme om å bli DJ, el ler 

for di Ballo bare ikke var blitt eks po nert for 
kon sep tet, er uvisst for hen ne.

Men så skjed de det. En natt på byen  
i stu die ti den gikk det et glit ren de dis ko lys 
opp for Ballo: Hvor for skul le ikke hun spin-
ne pla ter? Hvor for kun ne ikke hun inn ta 
DJ-bok sen og få rom met til å danse?

Slik be gyn te det, og fle re år se ne re har det 
fort satt. Jobb og hob by som gir det beste av 
to ver de ner.

– Det er vel dig be fri en de å kun ne skifte så 
to talt sett ing. Som lege føl ger du al go rit mer 
og pro se dy rer. Som DJ får jeg ut fol de den 
krea ti ve de len av meg, sier Ballo.

Be viss te valg. Ballo har ikke kom met dit 
hun er i dag, for di hun fø ler seg frykt løs og 
fri, men for di hun vel ger å være det. At hun 
selv push er seg over tenk te gren ser for å nå 
det hun tror på, er en del av hvor dan hun 
øns ker ver den skal være.

Myke ven din ger og be ha ge lig stem me. 
Klok og urok ke lig tro på en bedre ver den.

Det er be ri ken de å møte en kri ger som 
ikke ro per al ler høy est, men som treff er der 
hun skal.
– Du frem he ver at du er fe mi nist. Hvor for er 
det vik tig for deg?

«Jeg følte meg litt alene, i en 
leilighet i Levanger med hele 
denne store saken»
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– Det er jo noe jeg har med meg hjem me-
fra, men som er blitt mer ty de lig for meg de 
se ne re åre ne, sier Ballo.

– Det er en rek ke struk tu rer i sam fun net 
som dis kri mi ne rer kvin ner og mi no ri tets-
grup per. Å lære seg å iden ti fi se re dis se struk-
tu re ne er vik tig for å be kjem pe dem, men 
også for å unn gå at skyl den for ne ga ti ve 
opp le vel ser plas se res hos of re ne. Å bli dis kri-
mi nert, ute stengt el ler ikke tatt på al vor på 
bak grunn av noe du ikke har kon troll over 
selv, er fælt. Det er vik tig å for stå at det ikke 
er en selv det er noe galt med.

Ett er opp ro pet har Ballo sam men med 
fle re opp rett et en ny grup pe på Face book. 
Må let er å kun ne fun ge re som et slags kvin-
ne nett verk for le ger og me di sin stu den ter. 
Der kan man ta opp man ge uli ke te ma er, 
el ler kom me i kon takt med and re og få  
tips om spe sia li te ter man er in ter es sert i, 
kan skje finne en men tor.

– Jeg vil opp ford re alle til å mel de seg inn 
der.

Man gel på re spekt
– Hva tror du må til for at vi skal få en va rig 
end ring?

– Le de re må de fi ni tivt ta an svar. De må 
mar ke re klart og ty de lig at de ikke øns ker 
slikt på sin ar beids plass, og de må ty de lig-
gjø re hvor dan man kan vars le. De som be går 
sek su ell tra kas se ring, må opp le ve at det får 
kon se kven ser fra ar beids gi ver, men også 
so si alt fra oss kol le g er. Sek su ell tra kas se ring 
er ulov lig, og vi må tør re å bry te inn og si fra 
når vi ser noe som ikke er greit, sier Ballo.

Hun me ner at ukul tur på ar beids plas sen 
må gri pes ved hor ne ne. Det hand ler ikke 
bare om de mest al vor li ge til fel le ne.

– Det star ter i det små. Vit ser, kom men ta-
rer og «loc ker room talk» som for de fles te 
vil være harm løst. Men for noen le gi ti me rer 
dett e dår lig kvin ne syn og tvil som me hand-
lin ger, sier Ballo.

#utentaushetsplikt av dek ket både gro ve 
til fel ler av sek su ell tra kas se ring og mind re 
al vor li ge mis for stå el ser. Sol veig Ballo er 
opp tatt av ny an se ne. I spen net mel lom 
gro ve over tramp og nor mal at ferd er det 
mye lær dom å hen te, for alle, me ner Ballo.

– Hvis du ald ri selv har opp levd å være 
fy sisk ut rygg på grunn av en an nen per son, 
kan det være van ske lig in tui tivt å sett e seg 
inn i hvor dan det fø les.

– Be skri vel se ne av hvor dan kol le g er  
i stør re el ler mind re grad har opp levd sek -
suell tra kas se ring, tvin ger oss til å ten ke.  
Det gjel der meg også, at jeg kan se ting jeg 
kan gjø re bedre. Kam pan jen gir oss lyst til  
å pas se bedre på hver and re.
– Hvor dan kan vi leg ge til rett e for at de som 
tra kas se rer, bru ker mer av ener gi en sin til  
å fo ku se re på jobb og pro fe sjo nel le re la sjo-
ner?

– Slik opp før sel for ut sett er at det fin nes  
en man gel på re spekt. De gro ves te til fel le ne 
tror jeg det er van ske lig å rett e opp i. Men 
fryk ten for ne ga ti ve kon se kven ser kan 
 kan skje hol de dem på matta i frem ti den?

CHRIS TI NA SVAN STRØM
christina@svanstrom.no

«Beskrivelsene av hvordan 
kolleger har opplevd seksuell 
trakassering, tvinger oss til  
å tenke. Det gjelder meg også»

«De som be går sek su ell  
tra kas se ring, må opp le ve  
at det får kon se kven ser fra  
ar beids gi ver, men også so si alt 
fra oss kol le g er»
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En me di sinsk-tek nisk as si stent iført ver ne drakt un der et presse be søk i S4-la bo ra to ri et til Ro bert Koch-in sti tutt et. I dett e 
la bo ra to ri et, som gir det høy es te av fire be skytt el ses ni vå er, kan svært smitt som me og livs tru en de pa to ge ner som ebola-, 
las sa- og nipahviruset un der sø kes på en trygg måte. Foto: Soeren Stache/NTB scan pix 

Kri se! Hvor dan  
be red skaps lo gikk end rer  
glo bal hel se po li tikk

Fryk ten for ver dens dek ken de epi de mi er ska per stor opp merk som-
het, og si den ebo la ut brud det i Vest-Af ri ka for fire år si den har det 
blitt opp rett et nye pri vat-off ent lig sam ar beid for «glo bal hel se sik-
ker het». Men sik ker het for hvem? Hva er kon se kven se ne for hel se  
og ut vik ling i fatt i ge land?

«Vi lig ger all tid et skritt ett er, for di vi ikke 
plan leg ger. Vi re age rer ... Vi tren ger rett og 
slett å bli bedre for be redt». Dett e sier Co a li-
tion for Ep i dem ic Pre pared ness In no va ti ons 
i sin pre sen ta sjons film, med en opp ford ring 
om å «over lis te» den nes te ufor ut sig ba re, 
men li ke vel uunn gåe li ge epi de mi en (1). Hva 
lig ger un der den ne be red skaps lo gik ken?

I sin sis te bok, Un pre pared, un der sø ker 
an tro po lo gen An drew Lakoff hvor dan en 
be red skaps lo gikk har kom met til å do mi -
nere vår for stå el se av og til nær ming til 
smitt som me syk dom mer og der med har 
ut løst en per ma nent kri se stem ning. Be gre-
pet «be red skap» rom mer ide en om at vi 
kan skje ikke vil være i stand til å unn gå 
kri ser som stam mer fra be stem te ty per 
trus ler, slik som epi de mi er, men at vi kan 
– og bør – for be re de oss på dis se kri se ne  
for å kun ne mot vir ke føl ge ne av dem. For  
å gjø re dett e må vi kart leg ge våre sår bar -
heter gjen nom tenk te scenarier og si mu le-
rin ger, ut vik le pla ner for å hånd te re sli ke 
hen del ser og in ves te re i mott il tak i på ven te 
av en mu lig ka ta stro fe.

Bill Gates’ sis te kam pan je for å øke be visst-
he ten om ri si ko er for bun det med en stor 
in flu en sa pan de mi pas ser per fekt inn i den ne 
lo gik ken. Ved bruk av en si mu le ring gjort  
av In sti tu te for Dis ease Mod el ing for å vur -
dere føl ge ne av en in flu en sa pan de mi, kon-
klu der te han med at «mer enn 30 mil li o ner 
vil dø i lø pet av seks må ne der», og han for-
plik tet seg til å in ves te re 12 mil li o ner dol lar  
i en uni ver sell in flu en sa vak si ne sam ti dig 
som han opp ford ret til mer fi nan si e ring og 
opp merk som het på dett e om rå det – «Det 
nes te ut brud det? Vi er ikke kla re!» (2, 3).

Den ne øk nin gen i be red skaps tenk ning 
 fal ler sam men med en øken de be kym ring 
for den sik ker hets ri si ko en smitt som me 
syk dom mer re pre sen te rer. Ebo la epi de mi en 
i Vest-Af ri ka i 2014�–�15 har satt sø ke ly set på 
hvil ke ne ga ti ve føl ger sli ke ut brudd kan ha 
for en kelt per so ner, sta ter og sam funn, og 
har le det man ge fors ke re og prak ti se ren de 
le ger til å kre ve økte in ves te rin ger i så kalt 
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Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«glo bal hel se sik ker het». I den gjeng se dis-
kur sen re fe re rer «sik ker het» her til na sjo nal 
mer enn men nes ke lig sik ker het, og hel se -
kriser, slik som ut brudd av syk dom mer som 
Ebola, be trak tes som en trus sel ikke bare 
mot men nes ke liv, men – og dett e er av gjø-
ren de – mot øko no misk og po li tisk sta bi li-
tet. Mye i lik het med et til svar til en øken de 
mi li tær trus sel blir be red skap mot pa to -
gener pre sen tert som et uunn gåe lig til tak.

Be red skaps fan ta si er
Som Lakoff be skri ver i sin bok, stam mer 
be gre pet be red skap fra den kal de kri gens 
tid li ge år da si vil for svars myn dig he te ne  
i USA star tet plan leg gin gen for føl ger av  
et even tu elt kjer ne fy sisk an grep fra Sov jet-
unio nen. I ett er tid har be gre pet blitt 
 an vendt på hånd te rin gen av uli ke ty per 
kri ser, in klu dert jord skjelv, flom, or ka ner  
og bran ner, og si den 1990-åre ne også på 
smitt som me syk dom mer. I USA ble be red-
skaps øv el ser ut vik let for å si mu le re et bio lo-
gisk an grep med milt brann- el ler koppe-
smitt e som vå pen, i til legg til sto re epi de -
mier av nye smitt som me syk dom mer. Lakoff 
an ty der at dis se ini tia ti ve ne i stor grad over-
be vis te ame ri kans ke makt ha ve re om at 
pa to ge ner kun ne ut gjø re en al vor lig trus sel 
mot na sjo nal sik ker het. I dag står be gre pet 
be red skap fort satt sen tralt i ar bei det med 
hel se sik ker het på både na sjo nalt og in ter na-
sjo nalt nivå, også i Det in ter na sjo na le hel se-
reg le men tet (IHR) – et in ter na sjo nalt ju ri-
disk in stru ment som ble re vi dert av Ver dens 
hel se or ga ni sa sjons med lems land i 2005 for 
å fo re byg ge og kon trol le re spred ning av 
smitt som me syk dom mer over lan de gren ser.

Lakoff hev der at be red skap ut gjør et 
 ve sent lig skifte i hvor dan vi re spon de rer  
på ut brudd av syk dom mer. Mens mo der ne 
til nær min ger til fol ke hel se ofte be nytt er 
sta tis tikk over syk doms byr den til å fast sett e 
pri ori te rin ger og ut for me til tak, fo ku se rer 
be red skap på de mu li ge føl ge ne av syk dom, 
ikke bare på be folk nin gens hel se, men 
 kan skje i enda stør re grad på de «livs vik ti ge 
sy ste me ne» som er av gjø ren de for at øko no-
mi en og sam fun net skal fun ge re. Vek ten er 
lagt på å sør ge for at po li tis ke, øko no mis ke 
og so si a le sy ste mer kan fort sett e å fun ge re 
der som en stør re kri se, for eks em pel et 
kjer ne fy sisk an grep el ler så gar pan de misk 
in flu en sa, skul le opp stå.

I for be re del se ne til en mu lig ka ta stro fe 
fo ku se rer man der med ikke på for søk på  
å unn gå hen del sen, men hel ler på å frem -
skaffe kunn skap om hvor dan man kan 

 dem pe de ne ga ti ve virk nin ge ne av hen del sen 
gjen nom plan leg ging av scenarier og si mu-
le ring gjen nom øv el ser. Dis se øv el se ne er 
«nøy ak tig inn stu der te ak ti vi te ter der be slut-
nings ta ke re blir pre sen tert for de tal   jene av 
en kri se si tua sjon, treff er mott il tak og der -
etter stu de rer re sul ta tet av sine be slut nin-
ger» (s. 24, vår over sett el se). Beredskapssimu-
leringer bi drar til å opp rett hol de en «kon ti-
nu er lig til stand av be red skap» (s. 24) som 
nø rer opp un der en fø lel se av kri se, noe  
som er nød ven dig for å opp rett hol de opp-
merk som he ten, in ves te rin ge ne og øv el se ne 
i hånd te ring av ri si ko. Inn sik ten fra dis se 
si mu le rin ge ne bi drar til ut vik ling av ret-
nings lin jer for  kri se hånd te ring, slik som 
for de ling av  an svars om rå der til uli ke myn-
dig hets ni vå er el ler ut ar bei ding av pro se -
dyrer, og til kart  legging av til tak det er  
verdt å in ves te re i.

I lik het med man ge av da gens glo ba le 
hel se til tak er sli ke scenarier ofte ba sert på 
avan ser te ma te ma tis ke og sta tis tis ke mo del-
ler, men i sis te in stans hvi ler de på an ta gel-
ser som har li ten ba sis i em pi ris ke må lin ger, 
slik som an tatt smitt e spred ning, ut brud dets 
om fang, dø de lig het og mott il ta ke nes eff ek -
tivi tet. For eks em pel, i slutt no te ne til en  
mye si tert ar tik kel, Mod el ing the Worldwide 
Spread of Pan dem ic In fluen za, be skri ver 
for fatt er ne vik ti ge be grens nin ger ved stu -
dien: «Som alle ma te ma tis ke mo del ler in ne-
hol der den ne mo del len [...] man ge for ut set-
nin ger (for eks em pel om vi ru sets at ferd) 
som vil kun ne på vir ke de pre dik sjo ne ne 
som gjø res. Vi de re tar mo del len ikke hen syn 
til for skjel ler i rei se hyp pig het mel lom uli ke 
per so ner el ler spred ning av vi ru set i ru ra le 
om rå der» (4).

Ut fra den ne be red skaps lo gik ken hev der 
Lakoff at om fan get av ebo la epi de mi en  
i Vest-Af ri ka i 2014�–�15 del vis skyld tes en 
 man gel på fore stil lings ev ne: «På et kri tisk 
sta di um had de myn dig he te ne in gen fore-
stil ling om ebola som en mu lig kil de til en 
ka ta stro fal epi de mi», for di tid li ge re epi de-
mi er av ebo la vi ru set re la tivt en kelt had de 
kun net be gren ses (s. 141).

Be red ska pen ope re rer der for på gren sen 
av vår fore stil lings ev ne; den kre ver at vi 
for ut ser alle mu li ge frem ti di ge scenarier, 
men vi kan li ke vel bare for be re de oss på  
de si tua sjo ne ne vi an ser som mu li ge. Be red-
skap leg ger også an sva ret for po ten si elt 
ka ta stro fa le ut fall i frem ti den på de hand -
linge ne vi tar i nå ti den. Den kre ver at vi 
lø pen de in ves te rer i vår be red skap, men  
vi kan li ke vel ald ri bli hund re pro sent for -
beredt.

Krig fø ring ver sus vel ferd?
Be red skaps pla ner blir ak ti vert når det opp-
da ges et ut brudd, og al vor lig he ten av det 
blir vur dert og ka te go ri sert ett er for hånds-
be stem te kri te ri er. Ope ra sjo nelt er der for 
be red skaps lo gik ken av hen gig av sy ste mer 
for tid lig vars ling som kom bi ne rer alarm-
inn ret nin ger spredd ut over i hele ver den, 
la bo ra to rie ka pa si tet, glo ba le over vå kings -
syste mer som ana ly se rer inn sam le de  
data og team av felt ar bei de re som kan 
 un der sø ke mis ten ke li ge til fel ler. Den in for-
ma sjo nen som sam les inn og som opp da te-
res i sann tid, gir grunn lag for be slut nin ger 
om mu li ge til tak.

I Det in ter na sjo na le hel se reg le men tet 
(IHR) bru kes det for eks em pel for hånds -
bestem te ka te go ri er til å klas si fi se re 
 ut brudd for å av gjø re om de skal rap por te-
res til Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO).  
Ut fra den in for ma sjo nen de får, av gjør  
en eks pert grup pe i WHO om det ak tu el le 
ut brud det ut gjør en så kalt «in ter na sjo nal 
fol ke hel se kri se». Er klæ rin gen av en slik kri se 
ut lø ser et glo balt vars lings sy stem som ak ti-
ve rer be red skaps pla ner og sett er i gang en 
glo bal re spons som ofte er ba sert på bio -
medi sins ke mott il tak. For eks em pel er klær te 
WHO i 2009 at H1 N1-in flu en sa pan de mi en 
var en «in ter na sjo nal fol ke hel se kri se». Er klæ-
rin gen ut løs te kjøps op sjo ner for in flu en sa-
vak si ner som fle re rike land had de inn gått 
med le ge mid del sel ska per for å sik re pri ori-
tert til gang til vak si ner for sin be folk ning. 
Dis se lan de ne «kjøp te så godt som all vak si-
ne ne sel ska pe ne kun ne pro du se re» og la 
press på lan de nes le ge mid del sel ska per om  
å dekke det in nen lands ke be ho vet før de 
eks por ter te (5). WHOs opp ford rin ger om  
å sør ge for rett fer dig for de ling før te til at 
noe lag ret vak si ne ble do nert, men dett e var 
stort sett util strek ke lig til å gi om fatt en de 
dek ning i ut vik lings land (5).

Dett e fo ku set på tid lig vars ling av og rask 
re spons på ut brudd gjen spei ler der med 
pri ori te rin gen av en re ak tiv lo gikk, sna re re 

«Hvordan kan kommersielle 
interesser og nasjonal 
sikkerhet veies mot hensynet 
til likhet i helse og utviklingen 
av helsesystemer?»
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enn en fore byg gen de. I tråd med be red skaps-
lo gik ken er ikke må let å hind re ut brudd fra 
å skje, men der imot å kon trol le re dem raskt 
der de mått e opp stå.

Den ne løs ri vel sen av fore byg ging fra 
kon troll til sva rer for skjel len i mål sett in ger 
mel lom det Lakoff be teg ner som sik ker het 
for be folk nin gen på den ene si den og sik ker-
het for livs vik ti ge in fra struk tu rer på den 
 and re. Mens sik ker hets til tak for be folk nin-
gen tar sik te på å sik re inn byg ger nes kol -
lekti ve vel ferd og der for fo ku se rer på mer 
lang sik  tige til tak rett et mot å for bed re hel se 
og le ve kår, er sik ker het for livs vik ti ge sy ste-
mer rett et mot å dem pe føl ge ne av kri se -
hendel sen. Selv om fo ku set på sik ker het  
for hen holds vis be folk nin gen og livs vik ti ge 
sy ste mer ikke nød ven dig vis er gjen si dig 
ute luk ken de, er det den sist nevn te til nær-
min gen som do mi ne rer da gens an stren gel-
ser for å kon trol le re smitt som me syk dom-
mer.

Et end ret land skap  
for glo bal hel se sik ker het
Dett e skil let mel lom sik ker het for hen holds-
vis be folk nin gen og livs vik ti ge sy ste mer 
un der støtt er det Lakoff be skri ver som to 
re gi mer in nen for glo bal hel se: et glo balt 
helsesikkerhetsregime og et hu ma ni tært 
bio me di sinsk re gi me. Iføl ge Lakoff fo ku se rer 
det glo ba le helsesikkerhetsregimet på 
 be skytt el se av livs vik ti ge sy ste mer og for e-
ner stat lig ba ser te in sti tu sjo ner som na sjo-
na le fol ke hel se in sti tutt er, mul ti la te ra le 
hel se ak tø rer og sam ar bei den de re fe ran se -
labo ra to ri er i et ar beid for å for ut se og raskt 
få kon troll over ut brudd av smitt som me syk-
dom mer. Det hu ma ni tæ re bio me di sins ke 
re gi met ope re rer på den an nen side stort 
sett uten for sta ten og for e ner fri vil li ge or ga-
ni sa sjo ner og fil an tro pis ke stif tel ser rundt 
pro sjek ter som tar sik te på å hjelpe en kelt-
per so ner som er ram met av for søm te syk-
dom mer og øko no misk un der ut vik ling.

Selv om Lakoff hev der at dis se to re gi me ne 
stort sett ope re rer uav hen gig av hver and re 
og er dre vet av uli ke etis ke og po li tis ke 
hen syn og tek nis ke til nær min ger, vis te 
ebo la epi de mi en i Vest-Af ri ka i 2014�–�15 at 
gren sen mel lom dem ikke er så ty de lig som 
Lakoff vil ha det til. De uli ke sta di e ne av 
re spon sen på ebo la epi de mi en in vol ver te  
i prak sis ak tø rer fra beg ge sfæ re ne: både 
glo bal hel se sik ker het og hu ma ni tær bio -
medi sin. Hu ma ni tæ re ak tø rer som Le ger 
Uten Gren ser ope rer te pa ral lelt med så vel 
na sjo na le og in ter na sjo na le hel se or ga ni sa-
sjo ner som mi li tært og si vilt per so nell i de 
se ne re sta di e ne av re spon sen. Dett e an ty der 
at i ste det for to at skil te re gi mer fin nes det 
to gjen si dig av hen gi ge, men li ke vel uli ke, 
grup per av ak tø rer på om rå de ne glo bal 
hel se og me di sinsk hu ma ni tær bi stand,  
som beg ge ope re rer in nen for en bre de re 
sam men heng av glo bal hel se sik ker het (6). 
Be gre pet glo bal hel se sik ker het kan der for 

En hel se ar bei der iført per son lig ver ne ut styr (PPE) av bil det in nen for høy ri si ko om rå det på Elwa-sy ke hu set som den frans ke or ga ni sa sjo nen Le ger uten gren ser dri ver i Mon ro via.  
Foto: Do mi ni que Fa get/NTB scan pix 
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ker het vil der for ikke være like mye knytt et 
til na sjo nal egen in ter es se el ler så gar glo bal 
fol ke hel se som til hu ma ni tæ re el ler kom-
mer si el le hen syn.

Dis se ak tø re ne har i øken de grad gått 
sam men i nye off ent lig-pri va te part ner skap. 
Dett e er sam ar beids for mer for po li tikk ut vik-
ling og gjen nom fø ring av uli ke gra der av 
in sti tu sjo na li se ring rett et mot å styr ke myn-
dig he ters evne til å opp da ge og kon trol le re 
smitt som me syk dom mer. For eks em pel tar 
Co a li tion for Ep i dem ic Pre pared ness In no va-
ti ons (CEPI), etab lert i 2017, sik te på å ut vik le 
vak si ner mot en ut valgt lis te av nye syk dom-
mer som har po ten si al til å bli epi de mis ke. 
Den be skri ver seg selv som «en al li an se 
mel lom myn dig he ter, næ rings liv, aka de -
miske in sti tu sjo ner, fil an tro pi, mel lom stat -
lige or ga ni sa sjo ner som WHO og det si vi le 
sam funn» (9). Dan nin gen av sli ke part ner-
skap som CEPI gjen spei ler at det har blitt 
sta dig mer van lig å be trak te ikke-stat li ge 
ak tø rers res sur ser, in no va sjon og eks per ti se 
som både nød ven dig og øns ke lig for å gjø re 
frem skritt i ret ning av glo bal hel se sik ker het 
(10). Hvor dan på vir ker imid ler tid sam men-
smel tin gen av sli ke uli ke ak tø rer til nær min-
gen til glo bal hel se sik ker het? Hvor dan kan 
kom mer si el le in ter es ser og na sjo nal sik ker-
het veies mot hen sy net til lik het i hel se og 
ut vik lin gen av hel se sy ste mer?

tol kes noe bre de re enn bare en smal for stå-
el se ba sert på ide en om sta ters selv be skyt -
telse og egen in ter es se. Det fin nes imid ler tid 
en mu lig spen ning mel lom dis se uli ke ak tø-
re ne og de res ar beid for glo bal hel se sik ker-
het, gitt de res spe si fik ke ver di er, in ter es ser 
og bi drag.

Glo bal hel se sik ker het og kri se mo da li tet
Frem veks ten av en rek ke nye ini tia ti ver 
rett et mot en styr king av na sjo nal og in ter-
na sjo nal fore byg ging, be red skap og mott il-
tak mot epi de mi er i kjøl van net av ebo la epi-
de mi en i 2014�–�15 be kref ter tan ken om at vi 
fort satt er, slik Lakoff for mu le rer det, ufor be-
redt på den nes te epi de mi en. Den kri se -
moda li te ten som lig ger til grunn for be red-
skaps ri si ko er, fø rer imid ler tid til en til nær-
ming til glo bal hel se sik ker het som i stor 

grad over ser de struk tu rel le år sa ke ne til 
epi de mi er, slik som dår lig pri mær hel se tje-
nes te, man gel på rent drik ke vann, util strek-
ke lig re gu le ring av øko no mis ke ak ti vi te ter 
og hind rin ger i til gang til le ge mid ler.

Den se ne re tids de batt er har to net ned 
sli ke spen nin ger ved å an ty de at det fin nes 
syn er gi eff ek ter mel lom glo bal hel se sik ker-
het og bre de re mål sett in ger for hel se, slik 
som FNs mål om uni ver sell hel se dek ning, 
som om fatt er be skytt el se mot øko no misk 
ri si ko og til gang til grunn leg gen de hel se tje-
nes ter av god kva li tet, me di si ner og vak si ner 
for alle. Kri ti ke re har imid ler tid stilt spørs-
mål ved om det kan ut vik les syn er gi eff ek ter 
mel lom dis se to mål sett in ge ne, gitt de uli ke 
in ter es se ne og for må le ne som lig ger til 
grunn for dem (7). Et an net pro blem er at  
de be ty de li ge res sur se ne som er på krevd for 
å for be re de seg til po ten si el le ka ta stro fer, 
for tren ger res sur ser til dek ning av ak tu el le 
og nå væ ren de fol ke hel se be hov (8).

Sli ke be kym rin ger har blitt des to mer 
pres se ren de ett er ebo la ut brud det i 2014�–�15, 
ved at en rek ke ak tø rer i pri vat sek tor har 
tatt opp «glo bal hel se sik ker het». Dis se 
 om fatt er både all mennytt i ge ak tø rer, slik 
som fri vil li ge og hu ma ni tæ re or ga ni sa sjo-
ner, og kom mer si el le sel ska per som le ve rer 
me di sins ke tje nes ter, ut vik ler le ge mid ler  
og står for lo gi stikk. De res vik tig ste mo ti va-
sjon for å del ta på om rå det glo bal hel se sik-
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SPR ÅKSPALTEN

Ok sy gen i for kled ning

Lav gra dig ok sy gen be hand ling gis ofte 
gjen nom ne sen. Men der som man tar 
or di na sjo ner fra nors ke le ger bok sta ve-
lig, kan det gi over ras ken de re sul ta ter.

Man ge akutt me di sins ke til stan der bedres 
der som pa si en ten be hand les med ok sy gen. 
En ofte brukt an be fa ling er å gi ok sy gen 
2�–�4 l/min via ne sen. De sis te åre ne har jeg 
lagt mer ke til fle re uli ke betegnelser for 
ut sty ret som be nytt es i den ne ty pen ok sy-
gen  behand ling (fig 1).

Ok sy gen gitt via nese gri me hø res ofte  
i akutt sett in ger. Bril le ka te ter bru kes også. 
El ler hva med nese bril le? Dett e or det ble 
ny lig brukt i et inn sendt ma nus til Tids skrif-
tet, og har også stått på trykk hos oss tid li -
gere (1).

Et raskt bil de søk på «nese gri me» og «nese-
bril le» av dek ker hen holds vis dres sur ut styr 
for hund (fig 2) og klas sisk spionforkledning 
med bart, bril ler og bus ke te øye bryn (fig 3).

Seks mu lig he ter
I Tids skrif tets nett ut ga ve fin ner jeg fem 
ter mer for dett e akutt me di sins ke ut sty ret, 
her nevnt ett er av ta gen de fre kvens: ne se -
kate ter (brukt 18 gan ger), nese gri me (3 gan-
ger), bril le ka te ter (2 gan ger), nese bril le 
(1 gang) og nese-bril le-ka te ter (1 gang).

I Na sjo nal bib lio te kets di gi tal ar kiv bok-
hylla.no er det også or det ne se ka te ter som 
gir klart flest treff. Det fin nes som opp slags-
ord i Sam lagets me di sins ke ord bok, som 
vi ser til den eng els ke ter men na sal cath e ter 
(2). I all menn ord bø ker fin nes både nese -
grime (3, 4) og ne se ka te ter (5).

I akutt mott a ket ved Akershus uni ver si tets-
sy ke hus fant jeg et sjett e al ter na tiv. Her 
fin nes pak nin ger med teks ten ok sy gen bril le. 
Dett e er ikke et opp slags ord i ord bø ke ne, ei 

Fi gur 2  Nese gri me. Foto: horsesdogscats/iStock. Fi gur 3  Nese bril le. Foto: funwithfood/iStock.

Fi gur 1  Ok sy gen via ne sen. Foto: Johnrob/iStock.

hel ler har or det fun net vei en til Tids skrif tets 
spal ter – før nå.

Selv om det an ta ke lig er lite sann syn lig at 
sy ke plei er ne fin ner frem for kled ning el ler 
hunde re me di er i en akutt sett ing, tror jeg 
det er for nuf tig å hol de seg til ter men ne se-
ka te ter i for bin del se med ok sy gen be hand-
ling. Det vir ker mer na tur lig å la ka te ter – et 
ord som er godt etab lert i me di si nen – være 

det pro duk ti ve ele men tet her i ste det for 
bril le el ler gri me, som gir and re og pre sump-
tivt lite til trek ken de as so sia sjo ner, blant 
an net til hus dyr hold.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
oyvind.stople.sivertsen@tidsskriftet.no
er all menn le ge i spe sia li se ring og me di sinsk re dak-
tør i Tids skrif tet.

LIT TE RA TUR
1 Brett hau er M. Best med kon ti nu er lig over trykk ved 

post ope ra tiv hy pok se mi. Tidsskr Nor Lægeforen 
2005; 125: 857. 

2 Nasekateter. I: Øyri A. Norsk me di sinsk ord bok.  
9. utg. Oslo: Samlaget, 2011: 729.

3 Nese gri me. I: Det nors ke aka de mis ord bok.  
https://www.naob.no/ord bok/nese gri me 
(26.8.2018).

4 Nese gri me. I: Kir ke by P-E. Den sto re nors ke 
bok måls ord bo ka. Oslo: Kagge, 2014: 1085.

5 Ne se ka te ter. I: Kir ke by P-E. Den sto re nors ke 
bok måls ord bo ka. Oslo: Kagge, 2014: 1085.
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Tra kas se ring i en tid uten em ne knagg

Kvin ne li ge le ger ut satt  
for sek su ell tra kas se ring

Nes ten tre av fire kvin ne li ge le ger un der 
 vi de re ut dan ning ved Uni ver si te tet i Ca li for-
nia, opp gir å ha blitt ut satt for sek su ell tra-
kas se ring i lø pet av sin me di sins ke ut dan-
ning.

Li ke stil lings om bud Ing se Stabel sier i en 
kom men tar at en av fem nors ke kvin ner  
har vært ut satt for sek su ell tra kas se ring på 
ar beids plas sen. Stabel øns ker en egen be stem-
mel se om sek su ell tra kas se ring i ar beids mil jø-
lo ven.

82 le ger av beg ge kjønn del tok i un der sø-
kel sen som er pub li sert i The New Eng land 
Journal of Medicine (1993; 328: 322�–�6). 24 av 
33 kvin ner opp gav å ha blitt ut satt for sek -
suell tra kas se ring i lø pet av grunn- el ler 
vi de re ut dan nin gen. Bort sett fra én kvin ne, 
var alle ut satt for tra kas se ring av menn. 
Ikke-fy sisk tra kas se ring var tre gan ger så 
van lig som fy sis ke over grep. Slik tra kas se-
ring om fatt er gjen tatt e og uøns ke de kom-
men ta rer om kvin nens kropp, ved va ren de 
flør ting, på tren gen de in vi ta sjo ner, vis ning 
av por no gra fis ke bil der osv. De fles te over gri-
per ne var mann li ge le ger i over ord net stil-
ling, f.eks. vei le de re.

En kvin ne lig me di sin stu dent opp lev de at 
en kir urg gned skritt et sitt mot hen ne ett er 
å ha kom man dert hen ne til å stå tett inn til 
seg un der en ope ra sjon. And re eks emp ler  
på uøns ket fy sisk tra kas se ring er uøns ket 
kys sing og kli ning, el ler til bud om sek su el le 
tje nes ter i bytt e mot for frem mel se, en god 
eks amen e.l.

Også en av fem menn rap por ter te å ha blitt 
ut satt for sek su ell tra kas se ring. Men ne ne  
ble ho ved sa ke lig ut satt for til nær mel ser fra 
sy ke plei e re, og de opp lev de tra kas se rin gen 
som langt mind re al vor lig enn kvin ne ne.

Bare to kvin ner som opp lev de sek su ell 
tra kas se ring rap por ter te vi de re til en over-
ord net per son, selv om nes ten samt li ge 
kvin ner opp gav at det inn truf ne had de 
vir ket så ren de, stø ten de, ført til ag gre sjon 
el ler på vir ket ar beids ev nen i ne ga tiv ret-
ning. De al ler fles te kvin ne ne unn gikk å ta 
aff æ re for di de var usik re på om de ville få 
hjelp.

Bort sett fra i ett til fel le satt e det en stop per 
for vi de re til nær mel ser å kon fron te re over-
gri pe ren di rek te.

Stabel: høye tall
Li ke stil lings om bud Ing se Stabel sier i en 
kom men tar at nors ke un der sø kel ser vi ser  
at en av fem kvin ner har vært ut satt for 
sek su ell tra kas se ring av ulik al vor lig hets-
grad.

– Det er to si tua sjo ner som lett le der til 
sek su ell tra kas se ring: kvin ner som tra kas se-
res av menn på sam me nivå på manns do mi-
ner te ar beids plas ser, og kvin ner i tra di sjo-
nel le kvin ne yr ker som har mann li ge over-
ord ne de. Sek su ell tra kas se ring er i før s te 
rek ke et spørs mål om makt kon stel la sjo ner. 
Dett e er en av grun ne ne til at for hol de ne er 
mye ver re i USA, sier Stabel. Ame ri ka ner ne 
har imid ler tid egne lov be stem mel ser på 
om rå det, noe man ikke har i Norge.

– Jeg har fore slått at det blir en egen 
 be stem mel se om sek su ell tra kas se ring  
i ar beids mil jø lo ven, og jeg tror en slik 
 be stem mel se vil kom me når lo ven re vi de - 
res, sier Stabel, som sterkt un der stre ker 
ar beids gi vers og den en kel te le ders an svar 
for å unn gå sek su ell tra kas se ring på ar beids-
plas sen.

Det er blitt sta dig mer van lig i ame ri kansk 
retts prak sis å be trak te det inn truf ne fra den 
for nær me des side. Ing se Stabel for tel ler at 
hø rin gen om høy es te retts dom mer Cla ren ce 

Thomas’ tra kas se ring av Ani ta Hill har vært 
et ven de punkt i ame ri kansk de batt, og har 
satt pro ble met på dags or den. I Norge har 
det vært reist kri tikk, bl.a. fra kvin ne hold, 
over at den som på står å ha vært ut satt for 
over grep må be vi se sin uskyld, og ikke 
 om vendt.

For fatt er ne av den ame ri kans ke un der sø-
kel sen un der stre ker at fore byg gen de virk-
som het er at skil lig bedre enn av straff el se  
i ett er tid, for di av straff el se kan lett føre til 
gjen gjel del se og ute steng ning fra pro fe sjo-
nell so sia li se ring. Stabel er helt på lin je med 
dis se syns punk te ne.

Mann li ge pa si en ter
– En un der sø kel se ut ført for Nors ke Kom -
mune for bund vis te at kvin ne lig pleie per so-
na le re la tivt hyp pig var ut satt for sek su el le 
til nær mel ser fra mann li ge pa si en ter, sær lig 
in nen psy kia tri en. Pro blem stil lin gen er 
an ta ke lig nok så van lig i vei led nings for hold 
blant stu den ter, der den mann li ge vei le de-
ren ofte dyr ker sin kvin ne li ge stu dent. Sli ke 
for hold tren ger ikke nød ven dig vis opp le ves 
som tra kas se ring. I en kel te til fel ler er det 
fri vil lig het fra beg ge si der på til sva ren de 
måte som når en elev for els ker seg i læ re ren, 
sier Stabel.

Legekårsundersøkelsen
Olaf Gjer løw Aas land i Legekårsundersøkel-
sen for tel ler at spør re skje ma ene til le ge ne 
også in ne hol der spørs mål om sek su ell tra-
kas se ring.

– Legekårsundersøkelsen om fatt er dess-
uten en egen stu dent un der sø kel se. I den ne 
er det fore lø pig ikke lagt inn spørs mål om 
sek su ell tra kas se ring, men vi vil vur de re å ta 
inn spørs mål om em net, sier Aas land.

Per Hel ge Mås ei de, Tids skrif tet

I Tids skrif tet nr. 8/1993 kan vi lese at nes ten tre av fire kvin ne li ge og én av fem mann li ge le ger un der vi de re ut dan ning i Ca li for-
nia var ut satt for sek su ell tra kas se ring. Det er en sør ge lig på min nel se om at pro ble met var både vel kjent og vel do ku men tert 
len ge før #metoo (Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 994).
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En ma nu al  
med be grens nin ger

Som gam mel bar ne le ge er jeg fa sci nert av 
ny fød te og sped barn, og hvor dan de kom-
mu ni se rer med og opp da ger ver den rundt 
dem. Den ne bo ken bur de, ut fra titt e len, 
være midt i blin ken for hel se ar bei de re med 
en slik in ter es se. Den er «skre vet for hel se-
per so nell som ar bei der di rek te med ny bak te 
for eld re og de res barn …». I for or det til den 
nors ke ut ga ven drøm mer man om at alle  

NY FØD TES  
AT FERD OG TID LI GE 
RE LA SJO NER
J. Ke vin Nu gent,  
Con stan ce H. Keefer, 
 Su san Minear et al. 
Ma nu al for NBO (Newborn 
be hav ior al observations). 
307 s, tab, ill. Oslo: Gyl den-
dal, 2018. Pris NOK 449  
ISBN 978-82-05-50418-9

i hel se tje nes ten som har med ny fød te barn  
å gjø re skal ar bei de ett er NBO-mo del len 
(Newborn be hav ior al observations). Bo ken 
an gis på om slaget å være en ma nu al, noe 
som gir for vent nin ger om en kel het og bru-
ker venn lig het.

De ler av bo ken kan sies å imø te kom me 
mål sett in gen, og vil der for utvil somt finne 
en in ter es sert le ser ska re. Selv nik ket jeg 
gjen kjen nen de til mye og had de ab so lutt 
gle de av å lese bo ken. Sam ti dig må det sies 
at bo ken, hvis den fak tisk skul le kun ne bli 
en ma nu al i dett e or dets van li ge for stand, vil 
tren ge be ty de lig om ar bei ding for å vir ke lig 
være nytt ig for nors ke le se re og bru ke re.

Svært få av re fe ran se ne i den nors ke over-
sett el sen har pub li ka sjons dato ett er 2007. 
Selv om dis se ny ere re fe ran se ne om fatt er 
fle re nors ke, er dett e tross alt en 11 år gam-
mel ame ri kansk tekst. Så le des er de fles te 
kli nis ke vig nett e ne sterkt pre get av sin 
 ame ri kans ke opp rin nel se og vir ke lig het.  
Det er også min er fa ring at ame ri kans ke 
bø ker på dett e fel tet ikke sjel den er pre get 
av en be stemt skri ve stil og språk bruk. Når 
dett e over sett es til norsk uten at det leg ges 

ned et be ty de lig ar beid for å til pas se språket, 
for to ner re sul ta tet seg ofte som gan ske 
opp styl tet og, i mine øyne, litt for kuns tig 
in tel lek tua li se ren de. For eks em pel mått e jeg 
lese føl gen de av snitts over skrift fle re gan ger 
før jeg føl te meg trygg på hva man men te  
å si: «Å re fe re re og ordsette fort lø pen de det 
en gjør og det en ser». El ler føl gen de set ning: 
«…. vok ser bar net inn i en opp le vel se av  
å være medfølt, ved å bli spei let». Av snitt et 
som gjel der NBO-mo del len i føde- og bar sel-
av de lin ger blan der de opp ga ve ne som uli ke 
grup per hel se per so nell van lig vis ut fø rer  
i Norge. Fle re av ka sui stik ke ne her vir ker 
også gan ske fjer ne fra vår nors ke sam men-
heng.

Jeg tror li ke vel at sær lig in ter es ser te 
 nors ke le se re vil kun ne ha gle de av bo ken, 
men den kre ver en stør re inn sats enn man 
van lig vis ville for ven te når det er snakk om 
en ma nu al.

THOR WIL LY RUUD HANSEN
Pen sjo nert bar ne le ge, pro fes sor eme ri tus,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Om etikk  
i psy kia tri en

Etik i psy kia tri en er pri mært en læ re bok som 
hen ven der seg til stu den ter og hel se per so-
nell i de psy kis ke hel se tje nes te ne. Bo ken kan 
også være av in ter es se for dem som job ber 
med psy kisk hel se på and re må ter, f.eks. 
le de re, un der vi se re og bru ker or ga ni sa sjo-
ner.

Bo ken er skre vet av den dans ke psy ko lo-
gen og fi lo so fen Ja cob Birkler som bl.a. har 

ETIK I PSY KIA TRI EN
Ja cob Birkler
215 s, ill. Kø ben havn: 
Munks gaard, 2018. Pris DKK 
275 ISBN 978-87-628-1799-9

vært le der for Det Etis ke Råd. For fatt e rens 
in ten sjon er å iden ti fi se re og be skri ve uli ke 
etis ke di lem ma er som hel se per so nell mø ter 
f.eks. ved bruk av tvang, in vol ve ring av på rø-
ren de, og hånd te rin gen av taus hets plik ten  
i uli ke de ler av de psy kis ke hel se tje nes te ne. 
Et ho ved mål for for fatt e ren er å skjer pe  
den en kel te an satt es blikk for pa si en ten og  
å peke på nye hand lings mu lig he ter.

Bo ken er bygd opp i to de ler: «Teo ri» og 
«Prak sis». Birkler lyk kes langt på vei med  
å vise man ge av de etis ke di lem ma ene 
 in nen for de psy kis ke hel se tje nes te ne.  
Noen av snitt og ka pit ler – f.eks. om makt  
og  av makt, men nes ke syn, på rø ren de in vol ve-
ring – er me get godt skre vet, og gir gode 
ana ly ser og nytt ig kunn skap om mu li ge 
løs nin ger. And re de ler av bo ken, spe si elt  
i del I, blir noen ste der for ge ne rel le og 
and re ste der ukla re. Det sis te kan selv sagt 
skyl des at an mel de ren er norsk, mens bo ken 
er skre vet på dansk i en dansk kon tekst.

Birkler skri ver i inn led nin gen at bo ken 
ikke gjen nom går de klas sis ke etis ke teo ri er. 
Det er imid ler tid van ske lig å skrive en sånn 
bok uten å bru ke sli ke teo ri er, og noen ste-

der ville nok bo ken pro fitt ert på grun di ge re 
teo re tis ke inn fø rin ger og ana ly ser. Men den 
stør ste svak he ten slik jeg ser det, er at bo ken 
man ge ste der blir for lite kon kret – både  
i be skri vel sen av de uli ke di lem ma ene og 
mu li ge løs nings for slag. I Norge har vi ett er 
hvert en rek ke kon kre te be skri vel ser av 
di lem ma er og hand lings al ter na ti ver fra de 
kli nis ke etikk-ko mi te ene og re flek sjons grup-
per i de psy kis ke hel se tje nes ter. Dett e er blitt 
til gjen ge lig gjort i f.eks. års rap por ter og 
vi ten ska pe li ge og po pu lær vi ten ska pe li ge 
pub li ka sjo ner. In spi rert av dett e ar bei det 
har man også i Dan mark opp rett et en kli-
nisk etikk-ko mi te for psy kis ke hel se tje nes ter 
i en re gi on. Bo ken kun ne tro lig brukt fle re 
kon kre te eks emp ler fra den type ar beid.

Det er få bø ker av den ne ty pen fra før  
i Nor den, og så le des er bo ken et vik tig til-
skudd. Spe si elt del II gir gode inn fø rin ger  
i kom plek se etis ke di lem ma.

REI DAR PEDERSEN
Pro fes sor, Sek sjon for me di sinsk etikk,
Institutt for hel se og sam funn,
Uni ver si te tet i Oslo
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Hel het lig kunn skap 
om de mens om sorg

Dett e er en læ re bok skre vet for hel se per so-
nell, psy ko lo ger og le ger, men som er til 
nytt e og mo ti va sjon for alle som job ber med 
per so ner med de mens. Inn hol det byg ger på 
den fem te ut ga ven av læ re bo ken De mens – 
Fakta og ut ford rin ger fra 2009, men er re vi-
dert og opp da tert med en bre de re fag lig og 
prak sis nær til nær ming. En ge dal og Haugen, 

DE MENS
Knut En ge dal,  
Per Kris ti an Haugen, red.
Syk dom mer, dia gnos tikk  
og be hand ling. 398 s, tab, ill. 
Tøns berg: For laget ald ring 
og hel se, 2018. Pris NOK 480 
ISBN 978-82-8061-339-4

nes to rer in nen fag om rå det, er re dak tø rer 
med bak grunn fra kli nisk pa si ent ar beid, 
forsk ning og for mid ling av kunn skap. Med-
for fatt er ne har so lid fag lig for ank ring og 
spiss kom pe tan se. Bo ken vil bi dra til en 
fag lig god de mens om sorg gjen nom hele 
syk doms for lø pet.

Bo ken har 7 de ler med til sam men  
22 ka pit ler. Teks ten er for ståe lig skre vet, 
for kor tel ser er an gitt. Tekst bok ser med 
kli nis ke eks emp ler gir mo ti va sjon til fag lig 
for dyp ning. Eks emp le ne er gode og il lust re-
ren de til teks ten, og eg ner seg også godt  
i fag li ge dis ku sjo ner både kol le gi alt og på 
tvers av yr kes grup pe ne i de mens om sor gen. 
And re tekst bok ser in ne hol der opp sum me-
ring og ta bel ler el ler fi gu rer med stikk ord 
som gir god over sikt og hjel per le se ren  
å fan ge vik tig kunn skap. Del 1 og 2 gir en 
grun dig gjen nom gang av symp to me ne og 
de uli ke år sa ker til de mens. Her leg ges størst 
vekt på de mest van li ge år sa ke ne, og fron to-
tem po ral de mens ut dy pes også. De li ri um  
og de pre sjon hos eld re gjen nom gås, og  
del 5 om hand ler nev ro psy kiat ris ke symp to-

mer ved de mens med en struk tu rert til -
nærming til uli ke symp tom grup per og bruk  
av kart leg gings skje ma er. Be tyd nin gen av 
kom pe tan se i en per son sent rert om sorg 
frem  heves, og det gis kon kre te råd for ikke-
me di ka men tell hånd te ring av ut ford ren de 
at ferd. Or ga ni se ring og le del se i kom mu ne-
ne på pe kes som vik ti ge fak to rer for im ple-
men te ring og end rings ar beid. Mil jø til tak 
med for slag til for bed ring og på rø ren des 
si tua sjon er gitt egne ka pit ler, og sam men 
har dett e be tyd ning for den hel het li ge kva li-
tet på om sorg vi sam men kla rer å gi.

Vi de re er bo ken et nytt ig og kon kret 
 hjel pe mid del for fast le ge ne un der ut red-
ning, vur de ring og opp føl ging av be hand-
ling, og for sy ke hjems le ger og hel se per so-
nell som står tett på de mens om sor gen i det 
dag li ge sam men med de på rø ren de. Spe sia-
list hel se tje nes ten har en råd gi ven de rol le  
til kom mu ne ne og kom pe tan sen må fin nes 
der for det.

TORA M. ZIM MER STENS VOLD
Sy ke hjems lege, Midtåsenhjemmet, Oslo kom mu ne

Nytt ig om in ter ven-
sjons stu di er

Den ne bo ken er sær de les nytt ig og unik av 
fle re grun ner, men mest frem tre den de er 
fo kus på stu die de sign ved in ter ven sjo ner  
(i mot set ning til me di ka ment stu di er) og 
inn hold rett et mot kir ur ger og and re som 
dri ver en in ter ven sjons ba sert prak sis.  Bo kens 
idé har sitt ut spring fra en fore les nings- og 
kurs se rie som er holdt i den ame ri kans ke 
kir ur gi for en in gen. De fles te for fatt er ne er 
så le des kir ur ger, men også eks per ter in nen 

CLIN I CAL TRI AL 
DE SIGN IN OPE RA-
TIVE AND NON  
OPE RA TI VE IN VA SI VE 
PROCEDURES
Ka mal M.F. Itani,  
Domenic J. Reda, red.
495 s, tab, ill. Cham: Sprin-
geer, 2017. Pris EUR 170  
ISBN 978-3-319-53876-1

stu die de sign og bio sta tis tikk er med. Bo kens 
for ord er blant an net for fatt et av Ed vard 
Li ving ston, kir urg og nå væ ren de re dak tør  
i JAMA, som lov pri ser bo kens  be tyd ning for 
plan leg ging og gjen nom  føring av stu di er 
med et in ter ven sjons for mål.

Bo ken er bygd opp av 11 de ler be stå en de 
av to talt 54 ka pit ler. Den star ter med ba sic 
principles – det helt grunn leg gen de stu die-
spørs må let og for mu le ring av hy po te se 
dis ku te res sam men med valg av en de punk-
ter (pri mæ re og se kun dæ re), kon troll grup-
per og valg av stu die del ta ke re. Del to tar for 
seg uli ke stu die de sign i egne ka pit ler, på en 
in for me ren de måte. Sta tis tis ke ele men ter  
er nytt ig og in struk tivt om talt i del tre,  
mens etis ke be trakt nin ger er godt dis ku tert 
i ett er føl gen de del. Der ett er kom mer en del 
mat nytt i ge inn spill for kir ur ger, der be trakt-
nin ger spe si fikt an gå en de pro se dy re ba sert 
de sign trek kes frem. Sære gne pro blem stil-
lin ger til intervenssjonsstudier be ly ses  
(som kva li tets sik ring av pro se dy rer; læ rings-
kur ve; pa si ent ut valg; bruk av pla ce bo-kir -
urgi el ler «sham-procedures»; vur de ring av 
 «equi poise»). Re gu la ti ve for hold som dis ku-
te res i del seks er dels spe si fik ke for Nord-
Ame ri ka, men har li ke vel en del ge ne rel le 
tips av ver di. Et nytt ig ka pitt el (som er del 

syv) dek ker van li ge feil og ty pis ke fall gru ver 
for alle som plan leg ger stu di er. Del åtte 
be skri ver en del va ri an ter i stu die de sign, 
som kom bi ner te stu di er og til valg som kom-
bi ner te me di ka ment- og in ter ven sjons stu -
dier; in klu de ring av ge no mikk og bio mar kø-
rer; og bruk av øko no mis ke ana ly ser. Bud-
sjett hø rer med (del ni), samt fi nan si e ring 
(del ti), og sist, men vik tigst, nem lig pub li se-
ring av re sul ta ter. Så le des er man di dak tisk 
ført gjen nom nær sagt det mes te i de sign  
og me to de vur de ring hva gjel der pro se dy re-
ba ser te stu di er, og fle re av ka pit le ne har et 
nært kir ur gisk inn hold og bud skap. Bo ken 
eg ner seg nep pe som perm-til-perm lek ty re 
for de fles te, til det er stoff et for fag tungt. 
Som opp slags verk og til ka pitt el-for-ka pitt el 
bruk opp le ver jeg den imid ler tid som vel dig 
nytt ig. De fles te ka pit le ne har ri ke lig med 
til leggs re fe ran ser, og inn hol det er sum mert 
i enk le fi gu rer og ta bel ler. Den ne bo ken vil 
nok bli be søkt ved fle re an led nin ger, spe si elt 
som re fe ran se i mitt vir ke som re dak tør i et 
kir ur gisk tids skrift. Den an be fa les til alle 
som plan leg ger el ler har in ter es ser for pro-
se dy re ba ser te stu di er.

KJE TIL SØREIDE
Re dak tør, British Journal of Sur gery
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ANMELDELSER

Vik tig bok  
om psy kis ke pla ger

Den ne bo ken er opp føl ger til ut gi vel sen 
Ma ni fest for psy kisk hel se vern som kom  
i 2010. For fatt e ren er av de lings sjef ved Nord-
fjord psy kia tri sen ter, fag sjef i Psy kisk hel se-
vern, Hel se Førde, og spe sia list i psy kia tri og 
rus- og av hen gig hets me di sin. Mål grup pen 
er fag folk, stu den ter og and re som er in ter-
es sert i psy kis ke li del ser og rus pro ble mer.

For fatt e ren øns ker å frem me en ut vik ling  

EN MIND RE  
ME DI SINSK  
PSY KIA TRI
Trond F. Aar re
196 s. Oslo: Uni ver si tets for-
la get, 2018. Pris NOK 399 
ISBN 978-82-15-03070-8

i psy kisk hel se vern og rus be hand lin gen som 
går fra pa ter na lis me til li ke verd, fra eks pert-
løs nin ger til til tak som byg ger på pa si en tens 
pre mis ser. Ho ved spørs må let er hvor dan 
psy kis ke li del ser og rus pro ble mer best kan 
for stås og be hand les, og hvem som er best 
eg net til det. Bo ken er full av ob ser va sjo ner 
og re flek sjo ner som er for met gjen nom et 
langt liv i kli nik ken.

For fatt e ren be skri ver inn sikts fullt de 
spri ken de sty rings sig na le ne fra våre sen -
trale hel se myn dig he ter, noe som gjen spei ler 
den dype am bi va lens fag folk kjen ner på  
når det gjel der for stå el se og be hand ling av 
psy kis ke pla ger. Aar re går langt i ret ning av 
å for kas te den me di sins ke mo del len: Det  
er ett er hans syn ald ri vist at det fin nes 
psy  kis ke pla ger som er syk dom mer i streng 
for stand. Den bio lo gis ke forsk nin gen har 
ikke holdt det den har lo vet. Psy kis ke pla ger 
og pro ble mer må i ste det for stås in nen for 
en kon teks tu ell mo dell, som na tur li ge re ak-
sjo ner av levd liv og livs si tua sjon.

Grunn laget for da gens dia gnos tikk er 
iføl ge for fatt e ren sær de les man gel fullt, og 
da gens me di sins ke for stå el se har vært en 

vik tig år sak til at sta dig nye fe no me ner blir 
om talt i psy kia tris ke ter mer. Stan dar di se-
ring av ut red ning og be hand ling får oss til  
å leg ge for lite vekt på de in di vi du el le si de ne 
den en kel te sli ter med. Fag folk bur de i ste-
det kon sen tre re seg om pa si en te nes pro ble-
mer, og der fra sam men med den en kel te 
hjelpe han el ler hen ne til å få et bedre liv.

Aar re pro ble ma ti se rer den epi de mio lo -
giske forsk nin gen på psy kis ke pla ger, her -
under sta tis tik ken fra Folkehelseinstituttet, 
som han me ner har lagt til grunn en alt for 
vid de fi ni sjon av psy kis ke li del ser. Han pro-
ble ma ti se rer vi de re pro fe sjo ne nes sær stil-
ling i dia gnos tikk og be hand ling av psy kis ke 
pla ger, og ar gu men te rer godt for økt re la sjo-
nell kom pe tan se blant hel se ar bei de re.

De or ga ni sa sjons mes si ge end rin ge ne han 
fore slår som føl ge av den ne for stå el sen, vil 
gan ske sik kert vek ke be ty de lig de batt.

Bo ken an be fa les.

GIS LE ROK SUND
Fast le ge, Klos ter ha gen le ge sen ter
Ski en

Un der hol den de om 
eks tre me si tua sjo ner

Den ne bo kens for fatt er er lege med dok tor-
grad i fel tet hy po ter mi. Han har der for so lid 
bak grunn for å kun ne si noe om men nes-
kers re ak sjo ner og til pas ning til eks trem 
na tur. Bo ken, skre vet i en po pu lær vi ten ska-
pe lig gen re, er hans før s te. Mål grup pen for 
den er nok ikke le ger, ett er som han bru ker 
en del plass i bo ken til en kel ana to mi og 
fy sio lo gi der det er re le vant for te ma tik ken.

Bo ken er i van lig ro man stør rel se og tryk-
ket i høy kva li tets pa pir. Det er til sam men 

PÅ LI VETS GREN SE
Erik Sve berg Dietrichs
Hvor dan krop pen tak ler 
eks trem na tur. 277 s, ill. 
Oslo: Hu ma nist for lag, 2017. 
Pris NOK 369  
ISBN 978-82-8282-152-0

nær me re 40 bil der i sort-hvitt el ler far ger, 
som alle er sam let i mid ten av bo ken.  
I til legg er det noen lett for ståe li ge, hånd -
tegne de fi gu rer som il lust re rer ak tu ell 
 ana to mi og/el ler fy sio lo gi.

For fatt e ren skri ver i en lett og le dig tone,  
i en un der hol den de og munt lig stil. Bo ken 
er delt inn i fire ho ved ka pit ler: «Høy de», 
«Dyb de», «Kul de» og «Var me». I hvert ka pitt el 
for kla rer han på en pe da go gisk måte hvor-
dan men nes ker tak ler og til pas ser seg de 
uli ke eks trem mil jø er og hvor dan vår ana -
tomi og fy sio lo gi kan va ri e re i sli ke. For en 
lege blir nok en del av dis se for kla rin ge ne 
litt for om sten de li ge, men sam ti dig får det 
den all men ne le ser til å for stå kom pli ser te 
sam men hen ger på en god måte: For eks em-
pel når krop pens tem pe ra tur re gu le ring 
sam men lig nes med en fly ope ra sjon der 
hy po thal a mus er fly ge le de ren.

For fatt e ren har vært god i å bru ke eks-
emp ler fra his to ri en, og har brukt kjen te 
men nes ke skjeb ner til å il lust re re hvor dan 
men nes ker tak ler eks trem na tur og vold-
som me på kjen nin ger. Un der teg ne de sy nes 
li ke vel kan skje noen av eks emp le ne er litt 
for slitt e. Der for fatt e ren be nytt er Ti ta nic-
ulyk ken for å be skri ve hy po ter mi ut vik ling 
hos skip brud ne i van net, el ler George Mal-

lorys for søk på å be sti ge Mount Everest  
i 1924 for å il lust re re eks trem høy de på virk-
ning, had de det nok vært mer en ga sje ren de 
for le se ren å fått litt ny kunn skap ved å gå  
i dyb den på and re eks emp ler.

For le se re uten me di sins ke for kunn ska-
per er nok både fi gu re ne og må ten ana to-
mi og fy sio lo gi be skri ves på vel dig pe da -
gogisk og for ståe lig. Dett e gjør at for fatt e-
ren kla rer å in klu de re le se ren på en fin 
måte i kom pleks pa to fy sio lo gi ved for 
eks em pel høy de sy ke el ler dyk ker sy ke.  
Her skal for fatt e ren ha ros for ikke å for -
tape seg i avan sert de talj ni vå, men for  
en lege til fø rer der for hel ler ikke bo ken 
noen ny kunn skap. Sånn sett kun ne man 
for eks em pel ha lagt inn fak ta bok ser 
 un der veis el ler egne til legg bak i bo ken 
som gikk enda mer i dyb den for sær lig 
in ter es ser te le se re.

Sam let sett er dett e en bok som nok bør 
an s es mer som fol ke opp lys ning enn som 
fag lig på fyll for le ger, men den er god, 
 lett lest og un der hol den de – og der for lett  
å an be fa le.

JO HAN BONDI
Sta sjons lege, Troll Forsk nings sta sjon
Dron ning Maud Land, An tark tis
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I OSLO
www.med.uio.no/disputaser/

DAYSI DUARTE SOSA
In vivo microindentation as a measure of bone quality 
assessment of cortical bone material strength in osteo-
porosis and other conditions. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 13.9.2018.
Bedømmelseskomité: Bente Langdahl, Endokri-
nologisk afdeling, Århus Universitets Hospital, 
Århus C, Danmark, Andreas Diamantopoulos, 
Revmatologisk klinikk, Martina Hansens Hospital, 
og Lars Nordsletten, Ortopedisk avdeling – Ullevål, 
Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veileder: Erik Fink Eriksen.

KARINA BIRGITTA BERG
Exudative age-related macular degeneration. A clinical 
study on the effect of antiangiogenic therapy. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.9.2018.
Bedømmelseskomité: Stephan Michels, Stadts-
pital Triemli, Zürich, Sveits, Jørgen Krohn, Klinisk 
institutt, Universitetet i Bergen, og Börje Bjelke, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ragnheiður Bragadóttir og Terje R. 
Pedersen.

PER KRISTIAN KNUDSEN
Extensive antibiotic treatment and faecal carriage of 
resistant enterobacteria in children – prevalence and 
mechanisms. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 14.9.2018.
Bedømmelseskomité: Birger Trollfors, Gøteborgs 
universitet, Sverige, Kåre Bergh, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, og Ellen Ruud, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Fredrik Müller, Tore G. Abrahamsen, 
Karianne Wiger Gammelsrud og Martin Steinbakk.

STEFAN HUHNSTOCK
Radiographic assessment in Perthes disease – hip de-
velopment and evaluation of prognostic factors. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.9.2018.
Bedømmelseskomité: Harry Kim, Texas Scottish 
Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, USA, Yas-
min Hailer, Orthopaedics, Department of Surgical 
Sciences, Uppsala University, Sverige, og Jan Erik 
Madsen, Avdeling for ortopedisk traumatologi 
–  Ullevål, Institutt for klinisk medisin, Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ola Wiig og Terje Terjesen.

GEIR ANDRÉ RINGSTAD
Imaging cerebrospinal fluid dynamics in idiopathic 
normal pressure hydrocephalus. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 14.9.2018.
Bedømmelseskomité: Elna-Marie Larsson, Upp-
sala universitet, Sverige, Christian Andre Helland, 
Universitetet i Bergen, og Bjørnar Hassel, Institutt 
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Per Kristian Eide, Kyrre Eeg Emblem  
og Noam Alperin.

SILJE REISETER
Mixed connective tissue disease. Results from a nation-
wide Norwegian cohort. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 20.9.2018.
Bedømmelseskomité: Andrea Doria, Rheumato-
logy unit, Department of Medicine, University of 
Padova, Italia, Marie Holmqvist, Unit of Clinical Epi-
demiology and Rheumatology Unit, Department 
of Medicine, Karolinska Institutet, Sverige, og Are 
Martin Holm, Lungeavdelingen, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Øyvind Molberg, Ragnar Gunnarsson  
og May Brit Lund.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

OLE MARTIN STEIHAUG
Sarcopenia in patients with hip fracture. A multicenter 
prospective study with one-year follow-up. Utgår fra 
Klinisk institutt 2. Disputas 11.9.2018.
Bedømmelseskomité: Tommy Cederholm, Univer-
sitetet i Uppsala, Sverige, Siri Rostoft, Universitetet  
i Oslo, og Ove Furnes, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Anette Hylen Ranhoff og Clara Beate 
Gram Gjesdal.

CHRISTINE GULLA
A fine balance: drug use in Norwegian nursing homes. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns-
medisin. Disputas 11.9.2018.
Bedømmelseskomité: Mirko Petrovic, Ghent 
University, Belgia, Kaisu Pitkälä, University of Hel-
sinki, Finland, og Ane Johannessen, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Bettina Husebø, Reidun L.S. Kjome og 
Elisabeth Flo.

VILHELM F. KOEFOED
A proper lookout. Studies of contrast sensitivity. Utgår 
fra Klinisk institutt 1. Disputas 14.9.2018.
Bedømmelseskomité: Rigmor Baraas, Høgskolen 
i Sørøst-Norge, Anthony Wagstaff, Universitetet  
i Oslo, og Christian A. Vedeler, Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Gunnar Høvding og Eilif Dahl.

http://www.ntnu.no/
kalender#tag=disputaserdmf

MAGNUS AASSVED HJORT
Phosphatase of regenerating liver-3 as a target for treat-
ment of B cell malignancies. Utgår fra Institutt for 
klinisk og molekylær medisin. Disputas 13.9.2018.
Bedømmelseskomité: John Lazo, University of 
Virginia School of Medicine, USA, Arja Harila-Saari, 
Uppsala Universitet, Sverige, og Geir Slupphaug, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Torstein Baade Rø, Tobias Schmidt Slør-
dahl, Magne Børset og Bendik Lund.
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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

18
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

ALLMENNMEDISIN

Landsbylegene DA søker
Fastlege 

Det er ledig en fastlegeavtale i 100 % stilling hos 
Landsbylegene Dokka, med tiltredelse 01.04.2019.

Arbeidsoppgaver
- Drive allmennlegetjeneste i fastlegepraksis

i tråd med sentrale avtaler. Kommunen har lokal legevakt i 
tidsrommet kl.15.00-18.00 på hverdager mandag til og med 
torsdag. 

Landsbylegene DA ligger sentralt på Dokka, og har 3 fastleger 
som driver fastlegepraksis organisert som selvstendig
næringsvirksomhet. Senteret har hatt en stabil legedekning 
gjennom mange år, og har rutinert hjelpepersonell. 
Listelengden er på 1550 pasienter. 

Søknadsfrist: 29.10.2018.

Se www.nordre-land.kommune.no for fullstendig 
utlysningstekst, kontaktinformasjon og elektronisk søknad.
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ALIS – 2 x 100% stilling
- Vil du begynne som fastlege i Lillehammer?

Lillehammer kommune skal etablere nytt  
legekontor med utdanningsfunksjon i  
allmennmedisin. Det planlegges tre  
fastlegehjemler organisert som gruppepraksis, to 
ALIS og en spesialist i allmennmedisin.

Delaktighet i lokal legevaktordning (evt.  
sykehjemsvakt) må påregnes.

For fullstendig utlysningsinformasjon se:  
www.lillehammer.kommune.no (ledige stillinger).

Søknadsfrist: 1.11.2018

Le
ge

jo
bb

er
.n
o

 
Spesialist i allmennmedisin 
- fast 100 % stilling
Fastlege og leder for utdanningslegekontor

Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin 
med erfaring som ønsker å være med å etablere 
og utvikle et kommunalt utdanningslegekontor. 
I tillegg til ordinær fastlegevirksomhet vil du ha 
veilederansvar for to ALIS tilknyttet kontoret og 
ansvar for utvikling av kommunen som  
utdanningsinstitusjon i allmennmedisin. 

Delaktighet i lokal legevaktordning må påregnes. 

For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, 
gå til www.lillehammer.kommune.no (ledige 
stillinger). 

Søknadsfrist: 7.11.2018
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Barnesykdommer, Bryst- og endokrinkirurgi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Generell kirurgi  LEGEJOBBER

BARNESYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
barnesykdommer
50 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
bryst- og endokrinkirurgi
15 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i

fødselshjelp og kvinnesykdommer
• gynekologisk onkologi (30 timer pr. mnd.)
• generell gynekologi (20 timer pr. mnd.)

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.
 
Spørsmål kan rettes til:
Fagsjef sakkyndighet, Mads Morten Nøjd.
Telefon: 22 99 44 48

Avdelingssjef
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 6. november 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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GENERELL KIRURGI

108
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LEGEJOBBER  Hjertesykdommer, Nevrologi, Ortopedisk kirurgi, Plastikkirurgi

HJERTESYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale(r) om sakkyndigtjenester i
hjertesykdommer
30 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
nevrologi
15 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

NEVROLOGI PL ASTIKKIRURGI

ORTOPEDISK KIRURGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
ortopedisk kirurgi
70 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
plastikkirurgi
15 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48
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Psykiatri, Radiologi, Thoraxkirurgi  LEGEJOBBER

PSYKIATRI

Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte. Vi gir god og trygg behandling
til 490 000 mennesker i 26 kommuner.

OVERLEGE/PSYKIATER
Klinikk Psykisk helse og rus, Ringerike DPS
Referansenr. 3943642066 Søknadsfrist: 30.10.2018

Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av

Vestre Viken HF. DPS’et er samlokalisert med Ringerike

lokalsykehus og har det samme opptaksområdet i Øvre Buskerud

med til sammen 82 000 innbyggere i 11 kommuner. Avdelingen

består av seksjon for døgnbehandling og seksjon for poliklinisk

behandling, lokalisert på tre steder. Vårt DPS samarbeider nært

med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for spesialiserte

sykehustjenester til befolkningen.

Vi har ledig fast 100 % stilling ved Ringerike DPS.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

avdelingssjef Kent Håpnes, tlf. 991 00 195.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte. Vi gir god og trygg behandling
til 490 000 mennesker i 26 kommuner.

OVERLEGE I RADIOLOGI
KMD Bilde, Ringerike 
Referansenr. 3942081835 Søknadsfrist: 30.10.2018

Vi søker radiologer til faste stillinger. Tiltredelse etter avtale. 

Seksjon Ringerike er en del av Avdeling for bildediagnostikk i 

Vestre Viken. Seksjonen er geogra�isk lokalisert i Hønefoss.

Sykehusets nedslagsfelt omfatter øvre Buskerud fylke, areal på 

ca. 10.000km2, med store utfartsområder og vintersportssteder i

øvre Hallingdal. Det er under en times kjøretur fra Oslo og 

50 minutter fra Oslo lufthavn, Gardemoen.

Seksjonen har i dag åtte overlegestillinger og to LIS‐stillinger.

Vi søker deg som er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

seksjonsleder Marianne Heiberg Antonsen, tlf. 934 01 749.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

R ADIOLOGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
thoraxkirurgi
15 timer per måned

Fullstendig kunngjøring er publisert på 

Tilbudsfrist er tirsdag 20. november kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 22 99 44 48

THOR AXKIRURGI
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LEGEJOBBER  Vikariat i privat praksis, Diverse annonser

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

Kontorlokale til leie for psykiater:

Kontorlokale til leie torsdager og fredager, 
sentralt i Oslo Vest. Andre yrkesgrupper i 
senteret: psykologer og psykomotoriker. 

Ta kontakt med psykolog Arild Holth, 
911 21 594

Enten som separate kontorer  eller som i et kontorfelleskap.
Vi har 1-6 lokaler ledige med 3 WC der 1 er  
handikapptilpasset. Heis rett opp i lokalet. Kjøkken og 
møter-

Neuro Clinic Norway, Storgata 14, 4. etg, 2000 Lillestrøm.

Kontakt: drsundal@neuroclinic.nhn.no

DIVER SE ANNONSER

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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Innføringsseminar i Oslo
Søknadsfrist 20.11.18. Oppstart januar 2019
Seminarleder: Kjersti Brænne. Kurskontakt: Anne Okstad.

Innføringsseminar i Bergen
Søknadsfrist 10.12.18. Oppstart februar 2019
Seminarleder: Kjersti Brænne. Kurskontakt: Anne Okstad.

Spedbarnsobservasjonsseminar i Oslo
Søknadsfrist 31.01.19. Oppstart våren 2019
Seminarleder: Ingeborg Aarseth og Anne Okstad. Kurskontakt: Lise Radøy

For nærmere informasjon om vår utdanning se vår hjemmeside www.ibup.no
Det presiseres at seminarene kan tas som selvstendige kurs.

Innføringsseminaret søkes godkjent av DNLF som del av spesialiteten i 
barne- og ungdomspsykiatri. Det vil kunne tilfredsstille de nye forskriftene til 
spesialistutdanningen; punktene som omhandler behandling og psykososiale 
tiltak (BUP-020 - 023) og søkes godkjent med tanke på dette. Seminaret 
søkes også godkjent som fritt spesialistkurs ved Psykologforeningen NPF.

Fullført 5-årig utdanning er godkjent av NPF som spesialitet i klinisk 

Federation of Psychoanalytic Psychotherapy in the Public sector, Child and 

under innføringsseminaret arbeider med psykoterapi med barn og ungdom 

Semesteravgift: Innføringsseminar kr. 10.000, spedbarnsobservasjonssemi-
nar: kr. 8.000. Det forutsettes medlemskap i IBUP kr. 650 pr år.  
For påmelding: post@ibup.no

IBUP er et institutt som tilbyr videre-
utdanning for psykologer og leger i 
psykoanalytisk orientert psykoterapi 
med barn og ungdom. Det utlyses med 
dette oppstart av nye seminarer som kan 
tas enkeltvis eller som ledd i en 5-årig 
utdanning.

Målsetting med seminaret: Programmet gir en innføring i moderne    

metodekompetanse i psykodynamisk og relasjonsorientert psykoterapi. Det 
er utarbeidet for at psykologer og leger innen psykisk helse / spesialisthelset-
jenesten og barne- og familievern skal bli mer kompetente i å tilby tilpasset 
behandling, ved så vel enklere som mer komplekse vansker hos barn og 
ungdom, samt anvende kunnskapen de tilegner seg, inn i arbeidet med voksne 
rundt barnet/ungdommen.
Fakta om programmet: Programmet er temabasert, strekker seg over 
6  samlinger av 3 dager, over 3 semestre og omfatter 54 timers teori og 54    
timers klinisk seminar og forutsetter en samtidighet med relevant klinisk 
praksis. Det forutsettes at man har individuell veiledning utenom samlingene. 
Om arbeidsmetoden: Undervisningen vil bestå av kliniske og teoretiske 
fremleggelser. Undervisningen er prosessorientert der en søker å integrere 
den kliniske og teoretiske tilegnelsen. Kliniske fremleggelser vil baseres 
på vignetter fra deltakernes eget kliniske arbeid, presentert i form av enten 
timereferat eller video.
Om underviserne: IBUP har lang erfaring med videreutdanningsforløp og 
benytter seg av erfarne og dyktige undervisere og klinikere med mange års 
erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier. Det vil være forskjellige 
undervisere knyttet til de forskjellige temabolker gjennom forløpet, mens det 
vil være samme veileder tilknyttet den enkelte veiledningsgruppen som følger 
gruppen gjennom hele forløpet.

Påmeldingsfrist: 15. januar 2019 Kursansvarlig: Annette Marfjord og Anne 
Catrine Møller Seminaravgift: 7900,- per samling
Påmelding og nærmere informasjon: www.ibup.no eller post@ibup.no

Ønsker du å fordype deg i barn og ungdom? Da bør du vurdere 
nytt valgfritt program i regi av IBUP!

IBUP Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi tilbyr et nytt program 
med oppstart mars/april 2019, godkjent som del av Norsk psykolog-

forenings nye spesialistordning og godkjent av Den norske legeforening 
med 108 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI 
For psykologar og legar blir det våren 2019 sett i gang: 

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i: 
OSLO – seminarleiar blir Mona Semb

BERGEN – seminarleiar annonseres senere
Molde/Ålesund – seminarleiar annonseres senere

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i: 
OSLO –seminarleiar blir Eystein Victor Våpenstad

Innføringsseminaret gjev ei generell innføring i psykoanalytisk og 
psykodynamisk teori, intervjuteknikk, evaluering og terapi. Som 
ledd i utdanninga blir det kravd at kandidatane i heile seminarperi-
oden arbeider med psykoterapi med enkeltpasientar (vaksne) under 
kvalifisert vegleiing (definert og godkjent av IFP). Det er ønskeleg 
med minimum to års klinisk praksis frå psykisk helsevern før 
opptak. 
• Innføringsseminaret omfattar 200 undervisningstimar 
over 4 semester, organisert som dagseminar med 8 undervisning-
stimar kvar gong og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar på 
10 undervisningstimar. Desse blir arrangert fredag kveld og laurdag 
føremiddag.  
• Dagseminar føregår på faste vekedagar, 11 pr. år, og spesi-
alseminar blir arrangert 2 gonger i løpet av seminartida.  

Vidaregåande seminar bygge på innføringsseminaret og gjev ei 
teoretisk fordjuping med større vekt på det kliniske arbeidet. Ved 
sidan av dei ovanfor nemnde rammene for innføringsseminar skal 
kandidaten gå i ikkje-trygdefinansiert lærebehandling godkjent av 
instituttet. Det er ønskeleg at lærebehandlinga er starta før igangset-
ting av vidaregåande seminar. For opptak på vidaregåande seminar 
er det nødvendig med anbefaling i vegleiingsattest frå innførings-
seminaret. 
• Vidaregåande seminar omfattar 200 undervisningstimer 
over 4 semester, organisert som dagseminar med 8 undervisnings-
timer kvar gang og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar på 
10 undervisningstimer som blir arrangert fredag kveld og laurdag 
føremiddag.  
• Dagseminar føregår vanlegvis på faste vekedagar, 11 pr. 
år, og spesialseminar blir  arrangert 2 gonger i løpet av seminartida. 

Det blir kravd gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 
Faglitteraturen er i hovudsak på engelsk. Vi oppfordrar søkarar til 
å sette seg godt inn i utdanninga sine rammer. Fullstendig infor-
masjon om utdanninga sitt innhald finns på Instituttet si heimeside 
www.instpsyk.no. Der finn ein også søknadsskjema.  

Ny undervisningsplan. For seminar med oppstart frå og med 2017 
gjeld ny undervisningsplan. Les planen her: http://www.instpsyk.
no/ utdanning/undervisningsplan-for-kandidatutdanningen-gjel-
dende-fom-seminarer-som-starter-i-2017/  

Seminaravgift er kr 11 000,- pr. semester for begge seminar. 

Søknadsfrist: 1. november 2018. Søknad skal sendast via heimesida 
www.instpsyk.no 

For nærmare informasjon: telefon 22 58 17 70 eller e-post sekr@
instpsyk.no eller und-leder@instpsyk.no  

Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no KURS OG MØTER 
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Kull 17 starter opp 24.-25. januar 2019

Kropp og selvfølelse
Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser. Oslo universitetssykehus HF, 
Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsfrist: 1.november 2018
Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk 
kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges        
oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter 

kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil få klinisk veiledning 
av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i 
primærhelsetjenesten regnes som behandling. Kompetanseprogrammet 
går over 3 semestre med totalt 17 dagers undervisning og veiledning 
(11 seminardager, 6 veiledningsdager). Oppstartsseminar på hotell 24. og 

og gjennomføres derfor med en lav kursavgift. Pris for hele kurset er kr 

bekreftet deltagelsen. Arbeidsgiver må dekke reisekostnader.
For ytterligere informasjon

 www.rasp.no.
Søknad: Det må benyttes elektronisk søknadsskjema som det ligger lenke til 

Kontaktpersoner:
e-post: eliaha@ous-hf.no 

uxskhe@ous-hf.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

«Stopptober» – små skritt  
for å kvitte seg med tobakken

Nyttårsforsetter har gitt mange 
inspirasjon. Stopptober gir en ny 
anledning til gode forsetter. Leger 
står i en unik posisjon til å støtte 
og motivere de som ønsker å slutte 
med tobakk.

Helsedirektoratet utvider i år kampanjen 
«Sluttedagen» til «Stopptober» – En 28-dagers 
masseoppfordring om å forsøke å slutte 
med snus eller røyk i løpet av oktober 2018. 
Målet med «Stopptober» er å motivere dem 
som røyker og snuser til å gjøre et slutte- 
forsøk fra 1. oktober, og klare seg gjennom 
28 dager.

Forskning har vist at dersom man klarer  
å komme gjennom de første 28 dagene uten 
røyk eller snus, har man fem ganger så stor 
sjanse for å lykkes i å slutte for godt. «Stopp-
tober» har vært arrangert i England siden 
2012, og mer enn 1 million mennesker har 
gjort et slutteforsøk disse årene. Nederland, 
New Zealand og Frankrike har også tatt  
i bruk konseptet.

Andelen røykere er på vei ned i Norge, 
men røyking er fortsatt den risikofaktoren 
som fører til flest dødsfall blant nordmenn 
under 70 år. Det er også her de sosiale helse-
forskjellene er tydeligst. Til tross for at det 
har blitt færre dagligrøykere de siste årene, 
har likevel av-og-til-bruken av røyk ligget 
relativt stabilt på rundt 10 prosent. Vi ser 
også at stadig flere unge begynner å snuse. 
12 prosent av befolkningen bruker snus 
daglig. Blant unge 16�–�24 år bruker 19 pro- 
sent snus hver dag. Mange er også «dobbelt-
brukere» av både snus og røyk. Dette er tall 
vi ønsker å gjøre noe med.

Legeforeningen jobber for å oppnå et  
helt tobakksfritt samfunn. I vårt policynotat 
Fjern tobakken peker vi på behovet for en 
forpliktende plan for et tobakksfritt sam-

funn. Da må myndighetene iverksette tiltak 
som vi vet virker; begrense tilgangen og øke 
avgiftene. Samtidig er det viktig å sikre god 
oppfølging og hjelp til de som er tobakks-
brukere.

Mange synes det er vanskelig å tenke at  
de aldri mer skal røyke eller snuse. Derfor  
er Stopptober basert på at man skal ta små 
skritt – én dag av gangen – og plutselig har 
man klart 28 dager uten røyk. Det å senke 
terskelen for å gjøre et slutteforsøk, gi hjelp 
og støtte gjennom 28 dager vil skape mulig-
het for mestring av en hverdag uten røy-
king. Det er der legene kommer inn. Ved 
hjelp av stopptober og veieldning og støtte 
fra lege, øker sannsynligheten for å lykkes.

Kampanjen tar i bruk nye hjelpemidler 
som skal hjelpe å motivere de som tar ut- 
fordringen. Helsedirektoratet har utarbei- 
det en chatbot i Facebook Messenger. En 
chatbot er et dataprogram som «snakker» 
med brukerne. Slutta-boten skal motivere 
brukerne å komme gjennom én dag av 
gangen.

Nyttårsforsetter har gitt mange inspira-
sjon. Stopptober gir en ny anledning til 
gode forsetter. Leger står i en unik posisjon 
til å støtte og motivere de som ønsker  
å slutte med tobakk. Jeg oppfordrer alle  
til å ta en kikk på kampanjen når oktober 
starter, og oppfordre pasienter til å bruke 
Stopptober som høstens mulighet til å kvitte 
seg med tobakken.

Lykke til med din neste pasients slutte- 
forsøk!
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Tors dag 13. sep tem ber lan ser te Le ge for en in gen kam pan jen  
«Gjør klo ke valg» på Lo vi sen berg dia ko na le sy ke hus i Oslo.

– Ho ved må let er å re du se re ut red ning og 
be hand ling som ikke er nød ven dig, og som  
i vers te fall kan ska de, sa Ke til Stør dal og 
Hege Ihle-Hansen, tals per so ner for kam pan-
jen, til alle de frem møtt e.

Sam men med blant and re pre si dent Ma rit 
Her man sen, og di rek tør Tone Ik dahl ved 
Lo vi sen berg lan ser te her ved Stør dal og 
Ihle-Hansen «Gjør klo ke valg» – i Norge. All 
re le vant in for ma sjon om kam pan jen er nå 

til gjen ge lig på kam pan jens ny åp ne de nett - 
si der.

«Gjør klo ke valg» er del av den in ter na sjo-
na le kam pan jen «Choosing Wise ly» mot 
over dia gnos tikk og over be hand ling. Den 
star tet i USA i 2012 og har si den hatt for gre-
nin ger til mer enn tjue land. Kam pan jen  
har gitt gode re sul ta ter både for le ger og 
pa si en ter.

Det er en lege- og pro fe sjons dre vet kva li-
tets- og pasientsikkerhetskampanje som 
øns ker å øke kunn skap om og hold nin ger  
til fe no me net.

Hvor for en norsk kam pan je?
– Det er li ten grunn til å tro at Norge er bedre 
på dett e fel tet enn for eks em pel Ca na da og 
Eng land, som har et off ent lig fi nan si ert 
hel se ve sen som vi kan sam men lik ne oss 
med, sier Stør dal.

– År sa ker og dri ve re for overutredning og 
over be hand ling er de sam me for pa si en ter 
og le ger i Norge, som i Ca na da, sier Ihle-
Hansen.

Det er in gen tvil om at un der dia gnos tikk 
og un der be hand ling er en stor ut ford ring. 
Sam ti dig er det langt fle re som ut sett es for 
over dia gnos tikk og over be hand ling. Un der-
sø kel ser vi ser at nes ten 30 pro sent av alle 
tes ter, be hand lin ger og pro se dy rer i Ca na da 
og USA er po ten si elt unød ven di ge.

– Over dia gnos tikk og over be hand ling øker 
ri si ko en for ska der og kom pli ka sjo ner. Over-
be hand ling har også sam funns mes si ge 
kon se kven ser. Feil og unød ven dig bruk av 
me di sins ke res sur ser kan føre til un der be-
hand ling hos and re pa si ent grup per, sier 
Ihle-Hansen.

Dia log om vei en vi de re
Gjen nom kam pan jen opp ford res lege og 
pa si ent til å ha en grun dig sam ta le. Pa si en - 
te ne opp ford res blant an net til å stil le fire 
helt kon kre te spørs mål om ut red ning og 
behand ling. Må let er å leg ge til rett e for en 
god dis ku sjon mel lom lege og pa si ent om 
vei en vi de re.

Le ge nes rol le vil være å iden ti fi se re de 
om rå de ne der man vet at det ofte skjer 
overutredning og over be hand ling. Le ge ne 
skal selv gå gjen nom sin prak sis og kom me 
frem til helt kon kre te for slag til hvor dan de 
kan sen ke ri si ko en for mu lig over be hand-
ling og over dia gnos tikk. Helt kon kret skjer 
dett e ved at hver spe sia li tet iden ti fi se rer fem 
om rå der el ler an be fa lin ger over tes ter, pro se -
dy rer el ler be hand lin ger som ofte er unød-
ven di ge.

Vik tig med an be fa ling fra fag mil jø et
– Det er vik tig at an be fa lin ge ne er rett et inn 
mot tes ter, pro se dy rer og be hand lin ger 

– Mer er ikke all tid bedre

OPP FORD RET TIL Å GJØ RE KLO KE VALG: Ke til Stør dal un der 
lan se rin gen av kam pan jen. Foto: Vil de Baug stø
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om over be hand ling, som un der be hand- 
 ling.

– Det er en kam pan je som vil for mid le at 
mer ikke all tid er bedre, og som vil bi dra til 
at le gen og pa si en ten sam men gjør klo ke 
valg. Det er lurt å bli eni ge, men blir de ikke 
det, har pa si en te ne uan sett rett ig he ter gjen-
nom pa si ent rett ig hets lo ven, sier hun.

Nye nett si der til knytt et kam pan jen:  
Klokevalg.org, ble også åp net 13.september. 
Her lig ger lett til gjen ge lig in for ma sjon om 
sel ve kam pan jen, de fire pa si ent spørs må le ne 
og fag mil jø ets an be fa lin ger.

– Vi opp ford rer alle til å be sø ke Klokevalg.
org og lese enda mer om kam pan jen. Vi tar  
i uke ne frem over i til legg med oss kam pan-
jen på lands tur né og vil pre sen te re den for 
en rek ke sy ke hus, an satt e og pa si en ter, sier 
Ihle-Hansen.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

råd om ut red ning og be hand ling ba sert på 
pa si en tens sy ke his to rie og ak tu el le fy sis ke 
og psy kis ke til stand.

– In gen av rå de ne el ler an be fa lin ge ne som 
gis i kam pan jen pre sen te res med en pe ke-
fin ger. Vi øns ker at både le gen og pa si en ten 
tar seg tid til vir ke lig å dis ku te re kon se kven-
se ne over be hand ling kan få, un der stre ker 
Stør dal.

Le ge for en in gen øns ker også at pa si en ter 
som er uro li ge for syk dom tar en prat med 
le gen om hva det kan være. Le gen kan hjelpe 
til med å se hel he ten, og le gen kan gi kva li fi-
ser te råd om hva som kan el ler ikke kan 
gjø res.

Lett til gjen ge lig
Ihle-Hansen på pe ker at dett e ikke er en 
kam pan je om hvor vidt det er le gen el ler 
pa si en ten som har rett. Det er en kam pan je 
som er kjen ner at det er uhel di ge si der ved  
å ut re de og be hand le for mye, og en kam-
pan je som sier at det er like vik tig å snakke 

in nen ens egen spe sia li tet som ofte blir 
brukt. Ikke minst er det av gjø ren de at an be-
fa lin ge ne støtt es av so lid forsk ning, sier 
Stør dal.

Le gens rol le vil også være å brin ge te ma et 
på ba nen, både gjen nom dia lo gen med 
pa si en te ne, og i sam ta ler og fag li ge dis ku - 
sjo ner med kol le g er.

Pa si en tens rol le
Gjen nom kam pan jen in vi te res pa si en te ne  
til å stil le le gen føl gen de fire spørs mål om 
ut red ning og be hand ling: Hvor for må jeg  
ta den ne tes ten/be hand lin ger? Hva er bi virk-
nin gen(e)? Hva skjer om jeg ikke gjør det? 
og Fin nes det al ter na tiv?

De fire pa si ent spørs må le ne – og de om - 
rå de ne som le ge ne selv har iden ti fi sert som 
spe si elt ut satt – skal være et ut gangs punkt 
for en sam ta le som har som mål å av dek ke 
kon se kven se ne av over dia gnos tikk og over-
be hand ling. Alle pa si en ter er for skjel li ge. 
Le ge ne skal selv sagt gi kunn skaps ba ser te 

PA NEL DE BATT: Fra v. Over le ge Ce ci lie Pie ne Schrø der (Lo vi sen berg), pre si dent Ma rit Her man sen, Mar le ne Løw (Nmf), di rek tør ved Lo vi sen berg Tone Ik dahl, Fri da Ing stad (Nmf),  
ge ne ral sek re tær i Norsk Pa si ent for en ing Tove Han che-Olsen og all menn le ge Ste fan Hjörleifsson. Foto: Vil de Baug stø
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Re vo lu sjon in nen ledd gikt be hand ling

– Om noen år vil kir ur gisk be hand-
ling av ledd gikt pa si en ter være 
en sjel den het, sier le der i Norsk 
rev ma to lo gisk for en ing He le na 
Andersson.

– Dett e er et fag som har gjen nom gått sto re 
end rin ger i pa si ent be hand lin gen, sier  
Andersson som til dag lig job ber på Riks- 
 hos pi ta let.

På klin gen de svensk for tel ler hun om 
end rin ge ne i fa get.

Re vo lu sjo ne ren de ny vin nin ger
– Det som har re vo lu sjo nert be hand lin gen 
er bruk av TNF alfa hem me re og and re bio - 
lo gis ke le ge mid ler. De hjel per mot ledd gikt, 
spondyloartritter, pso ria sis ledd gikt og rev-
ma tis ke sy stem syk dom mer, for tel ler hun.

De nye me di ka men te ne har med ført et 
re du sert be hov for inn leg gel se på rev ma to-
lo gis ke sen ge pos ter. Dis se er der for til en 
viss del byg get ned. Et eks em pel som il lu- 
st re rer ut vik lin gen, er at Norsk rev ma ki rur-
gisk for en ing er av vik let.

Men Norsk rev ma to lo gisk for en ing er opp- 
 tatt av å be hol de de ster ke fag li ge mil jø ene.

– Rev ma to lo gi en kan ikke bli bor te bare 
for di be hand lin gen for and res og blir bedre, 
me ner He le na Andersson. Tvert imot bør den 
styr kes og gis mer res sur ser til tid lig dia gnos-
ti se ring og tett opp føl ging av pa si ente ne.

– Det vi bru ker tid på, er å se hvil ken form 
for rev ma tis me pa si en ten er ram met av,  
og om den er svært ag gres siv el ler ikke. 
Dett e får di rek te kon se kven ser for hvil ken 
be hand ling vi an be fa ler pa si en ten, sier hun.

For 20 år si den var man ge av til ta ke ne  
i rev ma tis me be hand lin gen re ha bi li te ring 
og tre ning.

– Jeg tror nok at de som har hatt syk dom-
men i 20�–�30 år, kan kom me litt i skvis, for di 
det ikke sat ses like mye på re ha bi li te ring nå, 
som da. Vi er be kym ret for re ha bi li te rings - 
til bu det og end rin ger i til gan gen på fy sio- 
 te ra pi for dis se pa si en te ne. Det sis te sy nes  
jeg er di rek te trist. Dett e har vi også tatt opp  
i hø rin ger. Å mis te tre nings til bud, for eks em-
pel varmt vanns bas sen ger som leg ges ned, 
kan med fø re at pa si en ter tid li ge re kom mer 
ut av ar beid. Det sy nes jeg er vel dig synd.

I til legg til me di ka men tell be hand ling, 
prø ver for en in gen å fo ku se re på tid lig re ha-
bi li te ring, nær mest det de i Sve ri ge kal ler 
friskvård.

– Vi er opp tatt av at det sett es inn res sur ser 
tid lig i syk doms ut vik lin gen og at pa si en ten 
er i be ve gel se. Gjen nom dett e, vil man ge 
pa si en ter får et mye bedre liv. Det er jo en 
fan tas tisk ut vik ling, sier hun med et smil.

Kom plekst fag
Rev ma to lo gi er et kom plekst og spen nen de 
fag. Det er mye mer enn å un der sø ke led de ne 
til pa si en te ne. Bin de vevs syk dom mer affi  se-
rer et hvil ket or gan som helst. Det på vir ker 
hele men nes ket.

– For de man ge svært dår li ge pa si en te ne, 
der fle re kom mer til Riks hos pi ta let, har  
vi tett kon takt med and re fag mil jø er som 
blant an net lun ge- og ny re spe sia lis ter.  
Vi har et om fatt en de norsk, nor disk og også 
in ter na sjo nalt sam ar bei de. Det er vik tig 
med fag lig ut vik ling for å kun ne til by  
pa si en te ne den beste be hand ling, un der- 
 stre ker Andersson.

Med et fag i en så ri ven de ut vik ling, er det 
vik tig å ha gode ret nings lin jer.

– Vi prø ver å ha na sjo na le ret nings lin jer  
for hver enes te syk dom, og in ter na sjo na le 
ret nings lin jer gjen nom gås i for hold til nors ke 
for hold. Dis se skal opp da te res an net hvert år 
og er et me get vik tig ar beid. Ret nings lin je ne 
fin nes på Rev ma to lo gisk for en ings hjem me-
si der. Som le der er jeg opp tatt av at vi frem-
står som en pro fe sjo nell fag for en ing og jeg 
hå per vi kan ha sam let ret nings lin je ne elek-
tro nisk om ikke så alt for len ge, sier hun.

Fag lig opp da te ring
År lig mø tes svært man ge av med lem me ne 
på for en in gens jule se mi nar – en kil de til 
fag lig opp da te ring, drøf ting og po li tikk - 
ut vik ling in nen rev ma to lo gi.

Andersson for tel ler at de der har egne 
pro gram for LIS over en dag. Pro gram met 
re flek te rer hva de sy nes det er in ter es sant  
å lære mer om.

Pa ral lelt går også et se mi nar der im ple-
men te ring av spe sia list ut dan nin gen er  
i fo kus og som hun som le der har an sva ret 
for.

– Vår for en ing er vel dig opp tatt av spe sia- 
 list ut dan nin gen, og jeg vil be røm me spe sia-
li tets ko mi te en for å ha gjort en vel dig god 
jobb. Den har ned felt over 200 læ rings mål 
som man må opp fyl le for å bli en fag lig  
god rev ma to log. Vi vil drøf te hvor dan vi skal 
im ple men te re må le ne. Det blir en spen nen de 
og vik tig de batt, sier hun.

Et an net tema de vil ta opp, er kli nis ke 
mul ti sen ter stu di er og re gis ter forsk ning,  
og mu li ge kom men de na sjo na le pro sjek ter.

– Vi er en li ten for en ing, men har til tross 
for det nå fle re kva li tets re gist re som er 
vel dig bra. Se sjo nen skal hand le om mu lig-
he ter for kli nisk forsk ning med hjelp av 
dis se re gist re ne, sier hun.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

I RI VEN DE UT VIK LING: He le na Andersson ser frem til et in ter es sant jule se mi nar for rev ma to lo ge ne. Foto: privat
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– Et stort pri vi le gi um

Fast le ge Tom Sun dar har vært  
pri mus mo tor for Primærmedinsk 
uke (PMU) de sis te fem åre ne. Nå 
ser han frem til nok en inn holds rik 
og in ter es sant uke. 

I nær me re ti år har Sun dar vært en ga sjert  
i Pri mær me di sinsk uke, de sis te fem som 
le der av ho ved ko mi te en. De tre før s te  
pe ri ode ne var han opp nevnt av All menn - 
le ge fo re nin gen og Norsk for en ing for all-
menn me di sin. De sis te gan ge ne har han 
bå ret hatt en til Norsk sam funns me di sinsk 
for en ing.

– Du har snart holdt på i ti år. Hva mo ti ve rer 
deg til å en ga sje re deg i dett e ar bei det?

– Min driv kraft har vært å få mu lig het til  
å bru ke både fag li ge og krea ti ve ev ner i et 
spen nen de ar beid for å rea li se re og vi de re -
ut vik le PMU som en le den de kurs are na og 
mø te plass. Med meg i ho ved ko mi te en har 
jeg dess uten man ge flin ke og er far ne folk, 
blant and re Tor finn Klei ve, Ma ri ann Ma thie-
sen, Tryg ve Skon nord, Tove Rut le og Ben te 
Rus ten. Å være lag le der med et slikt mann-
skap er et sant pri vi le gi um.

– Hvem kan del ta på Pri mær me di sinsk uke?

– Helt si den star ten i 1989, har PMU vært  
en møte- og myldreplass for le ger og med - 
ar bei de re som har sin ar beids plass i pri-
mær hel se tje nes ten. Den opp rin ne li ge ide en 
var å lage en are na der man kun ne «shop pe» 
kurs, et slags «kurs-torg» for pri mær le ger,  
og den har vi tatt vare på. I til legg har PMU 
vokst frem til å bli en mønst ring av na sjo-
nalt for mat. Det skyl des nok at vi har fått tak 
i en ga sje ren de ple nums fore le se re fra både 
inn- og ut land. Kom bi na sjo nen av et bredt 
kurs re per to ar og et va ri ert kul tur pro gram  
i en so si al sett ing ser fort satt ut til å ha  
ap pell. Det er et kon sept vi bør ta vare på 
også i frem ti den.

– Dere har lagt opp til et spen nen de og va ri ert 
pro gram?

– Ja, også den ne gang har vi 40 kurs på  
me ny en. Nytt av året er kli nis ke emne kurs  

i ul tra lyd dia gnos tikk, al ler gis ke og ato pis ke 
syk dom mer, hud syk dom mer, øye syk dom-
mer og et kli nisk emne kurs om «hel het lig 
hel se for stå el se». Vi har også po pu læ re gjen- 
 gan ge re som hjer te- og kar syk dom mer, 
on ko lo gi, dia be tes, pe dia tri og prak tisk 
gy ne ko lo gi. Grunn kur se ne A og D i all menn-
me di sin og in tro duk sjons kurs A i sam funns-
me di sin står også på pro gram met.

– Vi re gist re rer at det er stor in ter es se for 
dis se grunn kur se ne, og det er svært gle de lig. 
Det be tyr at PMU i enda stør re grad kan nå 
og re krutt e rer yng re del ta ke re. Som tid- 
 li ge re år blir det også en egen forsk nings dag 
med pre sen ta sjo ner av all menn me di sins ke 
pro sjek ter.

– Det er man ge kurs å vel ge blant, men hva 
med ple nums fore drag?

– Vi ser frem til man ge gode ple nums fore- 
 les nin ger. Man dag 22. ok to ber vil fast le ge  
og pre si dent i WONCA Eu ro pe Anna Stav dal, 
be rø re Alma Ata-de kla ra sjo nen når hun 
snak ker om vik tig he ten av å se oss selv som 
en del av et in ter na sjo nalt fel les skap. De kla-
ra sjo nen er for øv rig 40 år i år. Hun vil også 
kom me inn på spørs mål som hvor dan vi 
med et «glo balt blikk» kan ut vik le pri mær-
hel se tje nes ten til beste for pa si en te ne og  
om hvil ken plass Norge har i in ter na sjo nal 
all menn me di sin i 2018, nå som vi i år også 
mar ke rer fa gets før s te 50 år som aka de misk 
di sip lin.

– 24. ok to ber blir det ple nums se sjon i et 
glo balt per spek tiv når vi får be søk av Øy unn 
Ho len fra Le ger Uten Gren ser. Hun vil dele 
er fa rin ger fra felt opp drag og ta opp me di-
sinsk-etis ke di lem ma er som man står over-
for i det hu ma ni tæ re ar bei det.

– Hva med fei ring av fa gets 50 år som aka de-
misk di sip lin?

– Det mar ke rer vi ved at pro fes sor Jør und 
Straand ved Institutt for hel se og sam funn 
ved Uni ver si te tet i Oslo (UiO) hol der ukens 
ho ved fore les ning der te ma et er all menn - 
me di si nen som uni ver si tets fag gjen nom  
50 år.

– Det er mye godt fag lig stoff, men dere leg ger 
også vekt på det kul tu rel le.

– Vi sett er kul tur i høy se tet, og i kul tur pro-
gram met har vi en ga sjert en rek ke kjen te 
ar tis ter som med rett e kan be teg nes som 
«pri mær me di sins ke ven ner». Noen har vært 
med man ge gan ger, and re er med for før s te 
gang. Til den før s te ka te go ri en hø rer utvil-
somt Ole Paus – som også i år stil ler opp 
med mor gen kon ser ter. Han er en sann 
PMU-ve te ran som har spilt for oss i 20 år! 
For uten Paus får vi be søk av man ge dyk ti ge 
ar tis ter i lø pet av uka: Tor bjørn Dy rud, Ke til 
Bjørnstad, Ju lie Klei ve, Joa chim Kwetzinsky, 
Mar cus Paus, Knut Rei ers rud og Iver Klei ve, 
Yng ve Sø berg og Reza Aghamir og pop trio en 
«No. 4». Her blir det noe for en hver smak!
– Til slutt må jeg få nev ne et av ukens høy de-
punk ter som er den tra di sjons ri ke fest mid-
da gen. Her blir det un der hold ning og pris-
ut de lin ger – og selv sagt god pri mær me di-
sinsk stem ning. Det er bare å gle de seg!.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

GLE DER SEG: Tom Sun dar ser frem til Pri mær me di sinsk 
uke i ok to ber. Foto: privat
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Der for er jeg lege ...

Får folk  
med på lag

– Jeg sy nes det er mor somt å være le der og  
få folk med på lag. Det er en spen nen de jobb  
å være ad mi nist re ren de di rek tør for Sy ke - 
hu set Inn lan det med fem so ma tis ke og to 
psy kia tris ke sy ke hus, samt fle re distrikt- 
psykiatriske sent re. Vår stør ste ut ford ring  
nå er å få det plan lag te Mjøs-sy ke hu set over  
i kon sept fa sen. Den av gjø rel sen tas om ikke 
len ge.

Å få 10 000 an satt e som er spredt på fem 
sy ke hus til å opp le ve at de er ett sy ke hus 
med fel les stan dar der og pro se dy rer er en 
ut ford ren de og in ter es sant opp ga ve. Nå er 
job ben å få ut red nin ger og be hand lin ger 
som sy ke hu se ne gir pa si en te ne, over i mer 
stan dar di ser te for løp - dett e en ten pa si en ten 
kom mer med et hof te brudd til sy ke hu set  
på Tyn set el ler i Kongs vin ger. Pa si en ten skal 
uan sett ha den sam me gode be hand ling.  
Vi har opp rett et fag råd som drøf ter fel les 
pro se dy rer, og vi er fa rer at dett e lyk kes.

Vi yter hel se tje nes ter til 400 000 per so ner. 
200 000 bor rundt Mjø sa, de øv ri ge i dis trik-
te ne. Det gir i til legg sær skil te ut ford rin ger 
at be folk nin gen be står av fle re eld re, enn 
el lers i lan det. Dett e med fø rer at vi må ten ke 
nytt og all tid ha øye for at vi etab le rer gode 
de sen tra le tje nes ter. Til lits valg te gir gode 
inn spill for å ska pe re sul ta ter. Vi har ut valg 
med po li ti ke re som kom mer med syns punk-
ter. Det er vik tig ikke å glem me at da gens 
fem sy ke hus re pre sen te rer både trygg het  
og ar beids plas ser for dis trikts kom mu ner. 
Ved at man ge par ter tas på al vor og kom mer 
med inn spill, tror jeg at dett e ska per et godt 
grunn lag for at det nye Mjøs-sy ke hu set vil  
gi tryg ge og gode hel se tje nes ter.

ALI CE BEA TE AN DERS GAARD
Ad mi nist re ren de di rek tør og gy ne ko log
Sy ke hu set Inn lan det

Se vi deo in ter vju her: legeforeningen.no/der for

Pro fes sor eme ri tus og spe sia list  
i gy ne ko lo gisk kir ur gi Claes Gö ran 
Tropés inn sats for kvin ner med  
gy ne ko lo gisk kreft er en his to rie om 
kamp, gjen nom brudd og suk sess.

7. sep tem ber mott ok han Den kon ge li ge 
nors ke for tje nes te or den, den høy es te nors ke 
ut mer kel sen en uten landsk stats bor ger kan 
få for sin sto re inn sats på dett e fel tet.

Tropé har vært en stand haf tig vå pen dra-
ger for pa si en ter og for forsk ning på nye 
be hand lings for mer. Han inn før te blant 
an net be hand lings re gi met der man fjer ner 
svuls ter med så kalt ra di kal kir ur gi, noe som 
in ne bæ rer at man ge fle re pa si en ter kan 
slip pe strå ling og der med også en rek ke 
sen ska der. Han står også bak inn fø rin gen  
av fer ti li tets be va ren de be hand ling. For dett e 
ar bei det til de les han titt e len Kom man dør.

– Jeg er svært be æ ret over ut mer kel sen fra 
Hans Ma je stet Kon gen, sier Tropé.

Tropé kom fra en stil ling som av de lings-
over le ge og docent ved uni ver si tets kli nik ken 
i Lund da han ble av de lings over le ge ved 
Av de ling for gy ne ko lo gisk kreft, Radium - 
hos pi ta let i 1986.

– Jeg vur der te fle re mu lig he ter, men val get 
falt på Oslo, først og fremst på grunn av 
mu lig he te ne for å drive med kreft kir ur gi, 
for tel ler han.

En fore gangs fi gur  
for pa si ent be hand ling
– Claes Tropé har vært vel dig vik tig for for stå-
el sen av gynkreftpasienter og de res si tua-
sjon, sier le der i Gyn kreft for en in gen Jea nett e 
Hoel.

– Han har vært en fore gangs fi gur og en 
god rol le mo dell ved ta pa si en tens fø lel ser 
og livs kva li tet i be trakt ning, noe som ikke 
all tid har vært en selv føl ge.

I 2006 le det Tropé en stor og om stridt 
end ring i be hand lings re gi met for pa si en ter 
med egg stokkreft. På be fa ling fra da væ ren de 
hel se mi nis ter Syl via Bru stad slutt et 40 nors ke 
sy ke hus å ope re re kvin ner med kreft i egg-
stok ke ne. Bak grun nen var un der sø kel ser 
gjort av Tropé og kol le g er som vis te be ty de lig 
stør re over le vel se blant pa si en ter ope rert ved 
re gio na le sy ke hus sam men lik net med lo ka le. 
I ett er tid er om leg gin gen blitt be trak tet som 
svært vel lyk ket. Han er også blant dem som 

har for svart inn fø ring av nye, dyre me di si ner, 
ofte med på føl gen de be skyld nin ger om  
å spren ge sy ke hu sets bud sjett er.

– Den vik tig ste sat sin gen i åre ne frem over 
bør være på så kalt pre dik sjon – ut vik ling av 
me to der for å kun ne for ut si hvil ken ut vik-
ling en kreft syk dom vil ha – og på den måten 
også gi mer in di vi dua li sert be hand ling, sier 
Tropé.

Claes Tropé har le det Norge til ver dens -
top pen i be hand ling av liv mor hals kreft, 
num mer tre i ver den på liv mor kreft og 
num mer ti på be hand ling av egg stokkreft. 
Han har vært vei le der for mer enn 50 dok-
tor gra der og har pub li sert mer enn 600 
vi ten ska pe li ge ar tik ler. I 2012 mott ok han 
Kong Olav Vs kreft forsk nings pris.

Les mer: www.radiumlegat.no

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Gynkreftpasientenes vå pen dra ger 
hed ret av Kon gen

HEDRET: Claes Göran Tropé er stolt og takknemlig over 
utmerkelsen. Foto: ICGI
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Stor in ter es se for hel se le del se

16 mo ti ver te le ger og me di sin- 
stu den ter møt tes på Hel se le der- 
sko lens før s te sam ling før s te helg  
i sep tem ber.

Jus, øko no mi, or ga ni sa sjons psy ko lo gi, om-
or ga ni se ring, end rings pro ses ser og ny skap-
ning står på ti me pla nen gjen nom to talt syv 
sam lin ger. Pro gram met er sær lig rett et mot 
me di sin stu den ter som går de to sis te åre ne 
av ut dan nin gen og le ger i spe sia li se ring de 
før s te fire åre ne.

– Må let er å gi frem ti dens le ger sma ken  
på le del se i ung al der, sier Cla ra Bratholm.

Hun er sty re med lem i Yng re le gers for en-
ing og en av ini tia tiv ta ker ne til mas ter ut-
dan nin gen som er ut vik let i sam ar beid med 
Av de ling for hel se le del se og hel se øko no mi 
ved Uni ver si te tet i Oslo (UiO).

Bratholm sy nes det er flott at så man ge 
som 178 søk te seg til sko len.

– Det vi ser at man ge av frem ti dens le ger 
har in ter es se for le del se, sier hun.

Øns ker å bi dra til å ska pe  
en bedre hel se tje nes te
LIS1 An dre as Wahl Blom kvist og In ger Hagen 
Bjur strøm som stu de rer me di sin i 12. se mes-
ter, er blant de 16 som har fått plass på sko len.

– Helselederskolen kan gi meg grunn laget 
for å se de ikke-me di sinsk fag li ge as pek te ne 
ved hel se tje nes ten, og der med rus te meg til 
å se løs nin ger som er kom pa tib le med de 
ram me ne vi ar bei der in nen for, sier Wahl 
Blom kvist.

– Frust ra sjon over ar beids meng de og 
or ga ni se ring er en hyp pig er fa ring i kli nisk 
prak sis. An sva ret leg ges ofte på le del sen. 

Pro ble met er at vi som kli ni ke re har be gren-
set inn sikt og for stå el se over for de or ga ni sa-
to ris ke, øko no mis ke, ju ri dis ke og/el ler po li-
tis ke be grens nin ge ne le de ren sitt er med. 
Le ger kan bi dra med sin me di sinsk fag li ge 
kom pe tan se, men tren ger le der kom pe tan se 
for å gjø re sin del i dett e sam spil let. Gjen-
nom Helselederskolen øns ker jeg å for stå 
hvor dan sy ste met hen ger sam men, og kan-
skje selv bi dra til å ska pe en bedre hel se tje-
nes te, sier han.

Både Wahl Blom kvist og Hagen Bjur strøm 
men te før s te kurs møte var svært læ re rikt.

– Både med stu den ter og un der vi se re 
had de in for ma ti ve per spek ti ver å brin ge  
på bor det, og det var et pri vi le gi um å kun ne 
få inn sikt i dis se. Ved å hen te le de re fra uli ke 
ni vå er i hel se tje nes ten, fikk jeg se va ria sjo-
nen i hva slags opp ga ver og ut ford rin ger de 
står over for, sier Wahl Blom kvist.

In ger Hagen Bjur strøm tenk te Helseleder-
skolen ville være en god mu lig het til å få 
teo re tisk og prak tisk tre ning sam ti dig som 
pro gram met så vel dig spen nen de ut.

Hun for tel ler at hun har hatt en del til lits-
verv gjen nom stu di et og prøvd seg på di ver se 
le der rol ler.

– Jeg tri ves godt med det, sam ti dig som 
jeg sy nes det er ut ford ren de. Jeg hå per der-
for gjen nom Helselederskolen å kun ne 
opp ar bei de meg den kunn ska pen som er 
nød ven dig for å bli en god le der, sier hun.

– Den før s te sam lin gen lo ver godt. Det er 
en vel dig bra gjeng og in tro duk sjo nen gjor-
de meg enda mer in ter es sert, sier Hagen 
Bjur strøm.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FREM TI DENS LE DE RE: En en ga sjert gjeng på vei til før s te sam ling. Foto: Troy Gul brand sen

SENTRALSTYRET 2017–2019
President Marit Hermansen
Visepresident Christer Mjåset 
Ole Johan Bakke
Anja Fog Heen
Jon Helle
Anne-Karin Rime
Kirsten Rokstad
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren

SEKRETARIATSLEDELSEN
Generalsekretær Geir Riise
Samfunnspolitisk avdeling, 
avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet 
Jus og arbeidsliv, avdelingsdirektør 
Lars Duvaland
Medisinsk fagavdeling, avdelings- 
direktør Bjarne Riis Strøm
Økonomi- og administrasjons- 
avdelingen, avdelingsdirektør  
Erling Bakken

POSTADRESSE
Den norske legeforening,
Postboks 1152 Sentrum, 
0107 Oslo

BESØKSADRESSE
Legenes hus, Akersgt. 2, 
inngang fra Christiania torv, Oslo
Telefon: 23 10 90 00 
Faks: 23 10 90 10
Oversikt over sentralstyrets 
epostadresser, se 
legeforeningen.no/sentralstyret 
Ansattes epostadresser finnes på 
legeforeningen.no/kontakt



1580

FAGLIGE MEDARBEIDERE

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2018;  138

Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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