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Hør de nyeste episodene av  
Tidsskriftets podkast 

H VA  E R  L E G E R S  M O R A L S K E  P L I K T  
U N D E R  E N  PA N D E M I ?

Gjester: Espen Gamlund og Karl Erik Müller
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Gjester: Bjørn Waagsbø og Dag Berild

I M P L A N T E R T E  H J E R T E STA R T E R E
Gjest: Torkel Steen

Stetoskopet finner du der du lytter til podkast,  
på tidsskriftet.no/podkast eller via QR-koden til venstre. 
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DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Vonde minner bak sykelig overvekt
Overvekt og fedme er et resultat av kompli-
serte biologiske og sosiale prosesser. Mange 
pasienter med sykelig overvekt har med seg 
belastende erfaringer og livshendelser, slik 
som alvorlige relasjonsbrudd, manglende 
omsorg fra foreldre og vonde barndoms-
minner. Dette viser en kvalitativ studie med 
70 pasienter under utredning ved Regionalt 
senter for sykelig overvekt i Bodø. Leger må 
opptre åpent og lyttende i møte med sterkt 
overvektige pasienter. Pasientens livshistorie 
bør inngå i utredningen.
SIDE 1640

Operasjon eller livsstilsendring  
ved sykelig overvekt?
Konservativ behandling for å støtte et sun-
nere kosthold og mer fysisk aktivitet er vist  
å gi begrenset vektreduksjon. Hos voksne 
kan vektreduserende kirurgi ha god effekt, 
men kirurgi kan også gi komplikasjoner  
og føre til pasientklager.

I en ikke-randomisert studie ved Senter 
for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold 
hadde ungdom med sykelig overvekt opp-
nådd et betydelig større vekttap ett år etter 
laparoskopisk gastrisk bypassoperasjon 
kombinert med livsstilsintervensjon enn 
dem som kun fikk livsstilsintervensjon.  
Men langtidsresultatene er usikre. Bør 
 fedmekirurgi tilbys flere unge eller bør  
man vente til voksen alder?
SIDE 1610, 1648, 1658

Spedbarn skal ikke lenger få tran
I Norge har vi lange tradisjoner for å anbe-
fale tran som kilde til D-vitamin for barn 
som ammes, og som kilde til omega-3-fett-
syren dokosaheksaensyre for barn som får 
morsmelkerstatning. I september 2020 
endret Helsedirektoratet disse rådene.  
Barn som ammes, bør få D-vitamin i dråpe-
form fra ca. én ukes alder. Barn som blir 
delvis ammet, kan få D-vitamindråper i dose 
 avhengig av mengden morsmelkerstatning. 
Spedbarn som fullernæres med morsmelk-
erstatning, bør ikke få tilskudd av noen 
næringsstoffer, fordi morsmelkerstatninger 
nå har mer D-vitamin og dokosaheksaensyre 
enn tidligere.
SIDE 1628

Forbud  
mot helsehjelp
Polen har lenge hatt en av de strengeste abortlovene i Europa.  
Nå har en ny innstramming ført til et nær totalforbud. 22. oktober 
2020 slo landets grunnlovsdomstol fast at alle graviditeter skal 
fullføres til fødsel, selv når fosteret ikke er levedyktig. Leger som 
bidrar til abort av ikke-levedyktige fostre, vil heretter kunne bli 
stilt for retten. Samtidig har landets regjering lenge forsøkt å vedta 
et forbud mot seksualundervisning for unge under 18 år. Å gi slik 
undervisning ønskes likestilt med pedofili og vil kunne gi inntil 
fem års fengsel.

Kombinasjonen av forbud mot seksualundervisning og nær 
 totalforbud mot abort tegner et dystert bilde for kvinnehelsen  
i et stadig mer autoritært Polen. Dystert er det også for våre polske 
legekolleger, som nå risikerer fengselsstraff for å gi helsehjelp. 
 Flere internasjonale organisasjoner har gått hardt ut mot inn-
strammingen. Det er ikke evidens for at forbud mot abort gir 
 færre aborter, bare at det gir mer lidelse og økt helserisiko. Dette 
er et trist europeisk tilbakeslag for kvinnehelse og kvinners rettig-
heter.
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FORSIDE

Illustrasjon © Anika Lori

Pilen på baderomsvekten beveger seg i feil 
retning. Eneste trøst er at man ikke er alene 
om å mislykkes med å gå ned i vekt. Rundt 
75 % av menn og ca. 60 % av kvinner i Norge 
er overvektige. Slik var det ikke før. Kanskje 
må vi undersøke hva som har endret seg  
i samfunnet? Skam er lammende, det kom-
mer vi ingen vei med.

– Umulige idealer, destruktive tanker. 
Gjentakelse i speilingen skal visualisere 
dette, sier Anika Lori, kunstneren som har 
illustrert forsiden. Flere av hennes verker 
kan du se her: https://cargocollective.com/
anikalori
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 11 
L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 
L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, histidin, polysorbat 80, boraks, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 
0,5 mg, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9  år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i 
pasientjournalen. Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller 
som en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2  doser (måned 0 og 
6-12 måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. 
dose gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. 
dose. Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis 
ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, 
og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9  år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsomhet etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15  minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 
vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 

å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes 
ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med 
kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis 
og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med antistoffrespons 
mot noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er 
ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Smerte, hevelse og 
erytem på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Generelle: Feber, tretthet. Pruritus 
og blåmerker på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent 
frekvens: Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, lymfadenopati. 
Gastrointestinale: Oppkast. Generelle: Asteni, frysninger, malaise. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/ana-
fylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt 
ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevro-
logiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom. 
Synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN  2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN  2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN  2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-45 år, 
og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet av 
immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 7 år, og 
avhengig av HPV-type er 91-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)  
kr 1381,60.

Sist endret: 16.05.2020

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 17.04.2020
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon for GARDASIL 9
KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen 
av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet etter 
tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/
Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes 
av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Har ingen effekt 

på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Vaksinasjon bør utsettes hos personer som lider av en 
akutt og alvorlig febersykdom. En mindre infeksjon som 
f.eks. en lett infeksjon i øvre luftveier eller lav feber er 
ikke en kontraindikasjon for immunisering. Gardasil 9 
skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

* Gardasil 9 gir beskyttelse mot Humant Papilloma 
Virus (HPV) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58

Voksne kan også ha nytte av å vaksinere seg mot HPV1

• HPV-viruset smitter begge kjønn i alle aldre2

• Det er ingen øvre aldersgrense for å vaksinere seg med Gardasil 93

Har du vaksinert deg?

Gardasil 9 beskytter mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter*3

Gardasil 9 
er tilbake på 

apotek

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside



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

Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 11 
L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 
L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, histidin, polysorbat 80, boraks, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 
0,5 mg, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9  år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i 
pasientjournalen. Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller 
som en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2  doser (måned 0 og 
6-12 måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. 
dose gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. 
dose. Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis 
ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, 
og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9  år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsomhet etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15  minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 
vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 

å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes 
ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med 
kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis 
og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med antistoffrespons 
mot noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er 
ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Smerte, hevelse og 
erytem på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Generelle: Feber, tretthet. Pruritus 
og blåmerker på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent 
frekvens: Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, lymfadenopati. 
Gastrointestinale: Oppkast. Generelle: Asteni, frysninger, malaise. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/ana-
fylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt 
ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevro-
logiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom. 
Synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN  2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN  2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN  2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-45 år, 
og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet av 
immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 7 år, og 
avhengig av HPV-type er 91-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)  
kr 1381,60.

Sist endret: 16.05.2020

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 17.04.2020
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon for GARDASIL 9
KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen 
av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet etter 
tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/
Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes 
av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Har ingen effekt 

på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Vaksinasjon bør utsettes hos personer som lider av en 
akutt og alvorlig febersykdom. En mindre infeksjon som 
f.eks. en lett infeksjon i øvre luftveier eller lav feber er 
ikke en kontraindikasjon for immunisering. Gardasil 9 
skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

* Gardasil 9 gir beskyttelse mot Humant Papilloma 
Virus (HPV) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58

Voksne kan også ha nytte av å vaksinere seg mot HPV1

• HPV-viruset smitter begge kjønn i alle aldre2

• Det er ingen øvre aldersgrense for å vaksinere seg med Gardasil 93

Har du vaksinert deg?

Gardasil 9 beskytter mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter*3

Gardasil 9 
er tilbake på 

apotek

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside



legejobber.no
Norges mest komplette 
stillingsportal for leger

UT VALGTE STILLINGER

HELSE BERGEN HF

Overlege, psykiatri
Frist 18. nov.

FOLKEHELSEINSTITUT TET

Phd position in epidemiology
Frist 22. nov.

NORDLANDSSYKEHUSET HF

LIS, radiologi
Frist 15. nov.

SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhetsleder - Helse
Frist 16. nov.

VOSS HERAD

Fastlege
Frist 23. nov.

HALDEN KOMMUNE

Fastlegehjemmel 
  Frist 17. nov.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Overlege, psykiatri
Frist 16. nov.

NAMSOS KOMMUNE

Fastlege
Frist 18. nov.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Overlege, indremedisin
Frist 22. nov.

SØR-ODAL KOMMUNE

Fastlege
Frist 25. nov.



1607TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140

FR A REDAKTØREN

Ko ro na sei la sen

LIT TE RA TUR
1 Bre an A. De skrå sik re. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 

tidsskr.20.06.01.
2 Great Barrington Dec la ra tion.  Lest 27.10.2020.
3 Sodha S. The anti-lock down sci en tists’ cau se would be more per sua si ve  

if it weren’t so half-baked. The Guardian 11.10.2020.  Lest 27.10.2020.
4 Khullar D. How Trump Be came the Pro-In fec tion Can di date. New Yorker 

23.10.2020.  Lest 27.10.2020.
5 Ng K. Coronavirus: ’Dr Per son Fakename’ and ’Har old Ship man’ signatures  

on sci en tists’ let er cal ling on gov ern ment to em brace herd im mu ni ty. In de pen-
dent 9.10.2020.  Lest 27.10.2020.

6 The John Snow Me mo ran dum.  Lest 27.10.2020.
7 WHO Di rec tor-Ge ne ral’s open ing rem arks at the me dia briefing on COVID-19 –  

12 Oc to ber 2020.  Lest 27.10.2020.
8 Frø land S. Et uan svar lig ha sard spill med liv og hel se som inn sats. Af ten pos ten 

27.10.2020.  Lest 27.10.2020.

Å man øv re re i ukjent og far lig far vann kre ver klok - 
skap og sin dig het, ikke dår lig be grun ne de brå svin ger. 
Det gjel der ko ro na pan de mi en også.

Det er så mye vi ikke vet: Når kom mer de før s te vak si ne ne, hvor 
ef ek ti ve vil de være og hvor len ge vil im mu ni te ten vare? Er det noe 
si tua sjo nen ikke kal ler på, så er det skrå sik ker het. Pa ra dok set er at 
net opp i kom plek se og usik re si tua sjo ner sø ker vi gjer ne den for -
føre ris ke trygg he ten som skrå sik ker het og enk le svar kan gi.

Sjel den har vi set det ty de li ge re enn un der den ne pan de mi en. Den 
«har fåt el lers sin di ge re dak sjo ner til ukri tisk å om gjø re sine spal ter 
til en are na for selv ti tu ler te eks per ter på Vi ru sets egent li ge na tur og 
Den enes te for nuf ti ge hånd te ring», skrev jeg i ap ril 2020 (1). Og de 
skrå sik re eks per te ne har san ne lig av løst hver and re de siste må ne de ne.

Det siste av de skrå sik kert enk le sva re ne kom mer fra opp ro pet  
The Great Barrington Dec la ra tion (2). Idéen er til sy ne la ten de ge ni al  
i sin en kel het: Ved å slip pe vi ru set frit løs blant de yng re og fris ke re, 
sam ti dig som vi be skyt er de som er mer ut sat for al vor li ge kom -
plika sjo ner og død, vil et er hvert så man ge bli na tur lig im mu ne  
at flokk im mu ni te ten be skyt er de ut sat e (2). Vi red der alt så de  
sva ke sam ti dig som vi red der øko no mi en, og vi and re kan stort  
set uan fek tet fort set e med li ve ne våre.

Opp ro pet har sit ut spring fra et møte holdt i lo ka le ne til, og 
 be talt av, Ame ri can In sti tu te for Eco nom ic Re search, en libertariansk 
ten ke tank blant an net as so siert med kli ma for nek tel se (3, 4). Mer 
enn 11 000 fors ke re og 32 000 le ger skal ha sig nert opp ro pet (2).  
Men alle som sig ne rer, kan selv de fi ne re seg som «lege» el ler «fors-
ker», og avi sen The In de pen dent har av slørt at lis ten (som ikke 
 len ger er til gjen ge lig på net si den) in ne hol der en lang rek ke tøyse-
navn som Dr. Per son Fakename og Pro fes sor Notaf Uckingclue (5).

Et sen tralt po eng i opp ro pet er det nye be gre pet fo ku sert be skyt 
telse (focused pro tec tion) (2), som går ut på å be skyt e sam fun nets 
mest sår ba re ved å iso le re dem mest mu lig. Ut over noen få eks emp-
ler (som hyp pig tes ting av hel se ar bei de re samt å la gam le møte sine 
fa mi li er uten dørs) for kla rer ikke opp ro pet hva den fo ku ser te be skyt-
tel sen kon kret går ut på el ler nøy ak tig hvem den skal in klu de re.

Den sto re me die in ter es sen for en slik ra di kalt en kel løs ning har 
ført til en strøm av mot stem mer fra mer mo de rat me di sinsk hold. 

En av de før s te var mot opp ro pet The John Snow Me mo ran dum (6), 
som kal ler stra te gi en fra Barrington-til hen ger ne «en far lig feil slut-
ning» og «di strak sjo ner som un der mi ne rer en ef ek tiv re spons» (6). 
Den ame ri kans ke im mu no lo gen og smit e vern eks per ten An tho ny 
Fauci har kalt Barrington-opp ro pet «lat er lig» (4). WHOs ge ne ral -
sekre tær har nær mest ho de rys ten de slåt fast at det ret og slet er 
uetisk å la et far lig vi rus som vi ikke helt for står, få spre seg frit (7). 
Her hjem me har blant and re im mu no lo gen Stig Frø land tat til 
mot mæ le og kalt opp ro pet «et uan svar lig ha sard spill med liv og 
hel se som inn sats» (8). Alle dis se me ner at den be gren se de vi ten ska-
pe li ge evi den sen er en ty dig: Å kon trol le re spred nin gen av vi ru set  
er den beste må ten å be skyt e både sam funn og øko no mi på, inn til 
sik re og ef ek ti ve vak si ner er på plass.

Til hen ger ne av opp ro pet har hel ler ikke em pi ri en på sin side: 
In gen land har klart å be skyt e sine spe si elt sår ba re grup per i pe ri o-
der med ut bredt smit e. I land et er land går høye smit e tall og  
høye døds tall hånd i hånd. Det skyl des ikke dår lig vil je. Med ut bredt 
symp tom fri smit e i be folk nin gen vil man, selv med en svært in ten-
siv test stra te gi, nep pe kun ne unn gå at smit e kom mer inn på de 
man ge in sti tu sjo ne ne. Dess uten er de sår ba re i den ne sam men heng 
en svært he te ro gen grup pe, der kun et mind re tall er in sti tu sjo na li-
sert. De fles te går frit ute blant oss ri si ko frie og smit e fø ren de. Hvor-
dan dis se skal kun ne be skyt es ved hjelp av det ulne til ta ket fo ku sert 
be skyt el se, for blir høyst uklart. Dess uten vet vi på langt nær nok  
om flokk im mu ni te ten – ved hvil ket nivå den inn trer, hvor god den 
na tur li ge im mu ni te ten er el ler hvor len ge den vil vare.

Fort sat vet in gen hva den beste stra te gi en for å hånd te re den ne 
pan de mi en er. Net opp der for må vi være på vakt mot å bli for ført  
av de enk le og skrå sik re løs nin ge ne. Vi har in tet an net valg enn  
å man øv re re for sik tig. Be gren set og usik ker vi ten ska pe lig evi dens 
må kon ti nu er lig veies og vur de res opp mot øko no mis ke, po li tis ke 
og etis ke hen syn. Det kre ver åpen het i be slut nings pro ses ser og bred 
of ent lig de bat. Skal man na vi ge re i ukjent og far lig far vann, må 
man kon ti nu er lig jus te re kur sen, men med klok skap og sin dig het, 
ikke vold som me og dår lig be grun ne de brå svin ger. Den ne sku ta kan 
vi ikke ri si ke re å sei le på grunn.
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er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er ph.d. og spe sia list  
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«In gen land har klart å be skyt te sine spe si elt 
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«Vi må være på vakt mot å bli for ført av de  
enk le og skrå sik re løs nin ge ne»
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Barne over vekt er  
en sam funns syk dom
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Be hand lin gen må ret es mot sam fun net, ikke det en kel te 
bar net.

Over vekt har de siste 30 åre ne bredt seg som en epi de mi over sto re 
de ler av ver den (1). Pre va len sen hos nors ke barn lig ger på 13 – 18 %, 
med noe al ders va ria sjon (2). Med øken de al vor lig over vekt hos barn 
har man sett en øk ning i as so sier te kardiometabolske til stan der, 
hor mon for styr rel ser og skje lett pla ger (3). Al vor lig over vekt kan føl ge 
med inn i vok sen al der og øke ri si ko en for tid li ge kom pli ka sjo ner, 
re du sert hel se og livs kva li tet (4). Psy ko so si a le ut ford rin ger som 
re du sert selv til lit, be gren set so si al om gang, re du ser te sko le pre sta-
sjo ner og sy ste ma tisk dis kri mi ne ring, er as so siert med al vor lig 
over vekt (5) og kan på vir ke bar nets frem tid og evne til å kun ne 
for sør ge seg selv.

Etab lert al vor lig over vekt er van ske lig å be hand le. Selv kva li fi sert 
tverr fag lig in di vid rett et livs stils in ter ven sjon har ofte mi ni mal ef ekt 
(6, 7). In ter ven sjo ner kan i for stor grad være av hen gig av bar nets 
mo ti va sjon og selv kon troll. Selv kon troll er van ske lig for alle barn,  
og eks tra van ske lig når mil jø et rundt bar net er vekt frem men de. Min 
er fa ring fra po li kli nik ken er at man ge av ung dom me ne med al vor-
lig over vekt har så man ge and re so si a le og psy kis ke ut ford rin ger at 
de rett og slett ikke har kref ter til den eks tra inn sat sen en slik selv-
kon troll for ut sett er. Hva som kom først og sist i rek ken av ut ford rin-
ger, vet man hel ler ikke all tid.

Sam fun net, og ikke minst po li ti ker ne, bør vise stør re in ter es se for 

over vekt hos barn. Dett e er ikke et in di vi du elt an lig gen de, men en 
sam funns syk dom med stort ska de po ten si al – en sam funns syk dom 
som spei ler vår fel les livs stil, der po li tis ke be slut nin ger in nen for 
hel se, sko le, trans port, mat va re pro duk sjon og dis tri bu sjon har stor 
be tyd ning.

Rap por ter fra bl.a. Au stra lia har vist at in ter ven sjons pro gram som 
ikke pri mært var in di vid rett et, ga lo ven de re sul ta ter. In ter ven sjo nen 
rett et seg mot mind re sam funn og sko ler, og re sul ta tet var re du sert 
pre va lens av over vekt hos barn i in ter ven sjons grup pen, men ef ek-
ten ved var te i se ne re ko hor ter av barn i sam me om rå de. In ter es sant 
nok fant man også ef ek ter i nær lig gen de kom mu ner. Det blir dis ku-
tert om slike in ter ven sjo ner kan ha en form for «smitt e ef ekt» (8). 
And re har fun net at in ter ven sjons pro gram via sko ler, med til tak 
rett et både mot di ett og fy sisk ak ti vi tet, vis te de beste re sul ta te ne  
(9). Når fore byg gen de in ter ven sjon rett er seg mot stør re grup per,  
vil barn som li der av al vor lig over vekt kun ne få dra hjelp fra alle  
de and re som del tar. Det gir mind re be las ten de fo kus på en kelt -
indivi det.

Ver dens hel se or ga ni sa sjon fast slår at over vekt og fed me hos barn 
kan fo re byg ges gjen nom hel se frem men de til tak bla. i nær mil jø et  
og via bar ne ha ger og sko ler. I en rap port fra The Com mis sion on 
En ding Child hood Obe si ty er det be skre vet hvor dan dett e kan gjø res 
(10). Til ta ke ne er inn delt i seks sen tra le om rå der som tar for seg 
uli ke as pek ter som fy sisk ak ti vi tet, er næ ring og vekt kon troll fra 
prekonsepsjon/svan ger skap til sen barn dom. Jeg vil opp ford re alle 
po li tis ke par ti er til å sett e seg inn i den ne. Den hand ler om nær sagt 
alle si der av våre liv og vår sam funns struk tur.

Vå ren 2020 vis te både myn dig he ter og be folk nin gen stor vil je til  
å gjø re inn gri pen de til tak for å be gren se en pan de mi. Er myn dig -
hete ne vil li ge til å ta til sva ren de grep for å hind re over vekts epi de -
mien blant barn – og er vi vil li ge til en fel les inn sats som kan in ne-
bæ re for and rin ger i den en kel tes hver dag? Barne over vekt er en 
sam funns syk dom som kre ver snar li ge og om fatt en de til tak.
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«Over vekt hos barn er en sam funns syk dom 
som spei ler vår fel les livs stil, der po li tis ke 
be slut nin ger in nen for hel se, sko le, trans port, 
mat va re pro duk sjon og dis tri bu sjon har stor 
be tyd ning»
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Over vekt – livs stil  
el ler man gel på livs sjan ser?
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Et en si dig fo kus på livs stil kan for ster ke so si a le ulik he ter 
i hel se.

Be gre pet livs stil ble først tat i bruk av den tys ke so sio lo gen Max 
We ber (1864 – 1920), som fors ket på uli ke for bru ker grup per (1). Be gre-
pet be sto av to de ler. Den før s te del en var livs sjan ser (Lebenschan-
cen). Livs sjan ser be teg net hvor stor mu lig het in di vi det had de til  
å opp nå sine mål git vis se fak to rer som den en kel te i li ten grad 
kun ne på vir ke. Dis se fak to re ne var til gang til res sur ser, både ma te -
riel le (mat, klær og ly) og im ma te ri el le (ut dan ning og hel se ve sen). 
Livs sjan ser var alt så gan ske over lap pen de med det vi i dag om ta ler 
som so sio øko no misk sta tus. Den and re del en av be gre pet var livs 
førsel (Lebensführung) som hand let om valg og selv di rek sjon i en 
per sons ad ferd. I over set el sen av We bers verk Class, Sta tus, Party fra 
tysk til ang lo ame ri kansk for svant livs sjan ser fra den opp rin ne li ge 
me nin gen med be gre pet livs stil, noe som er blit kri ti sert i et er tid.

Av selv opp nevn te eks per ter og pro fe sjo nel le ak tø rer blir man 
opp lyst om hvor dan man kan gå ned i vekt med rik tig livs stil.  
Å te ma ti se re livs stil har en mørk side som kan føre til øken de ne ga-
tiv hel se på virk ning. Man ge vil føle at de kom mer til kort. I en ame ri-
kansk stu die fant man at kun 11 % av be folk nin gen fyl te kri te ri e ne for 
en sunn livs stil, og de som kom dår ligst ut, var per so ner med la ve re 
so sio øko no misk sta tus (2).

Å være nor mal vek tig, fy sisk ak tiv og ikke-røy ker med et sunt kost-
hold og et mo de rat inn tak av al ko hol er godt for hel sen. Iføl ge en 
me ta ana ly se ville til ste de væ rel se av fire av dis se fem fak to re ne re du-
se re ri si ko en for død med 66 % i en 13-års pe ri ode (3). Men må ten 
man le ver på, kor re le rer med so sio øko no misk sta tus (4), og per so-
ner med la ve re so sio øko no misk sta tus har høy ere pre va lens av 
over vekt og fed me (5). Når til tak og an be fa lin ger kun ret es mot 
tre ning og kost hold, kan det e være med på å for ster ke so si al ulik het 
i hel se. Når det set es i gang tre nings til bud og kost holds kurs, fan ger 
det opp de som al le re de er opp tat av tre ning og kost hold, mens de 
som tren ger det mest, ikke del tar (6).

So si a le og psy kis ke fak to rer, slik som kro nisk stress, ne ga ti ve 

 barn doms opp le vel ser og emo sjo nell over be last ning, er også as so-
siert med over vekt og fed me (7). Jo fle re ne ga ti ve opp le vel ser, des to 
høy ere sy ke lig het i vok sen al der (8). Sam fun nets hold nin ger til 
per so ner med fed me gjør at man ge kjen ner skam fø lel se (9). Livs stil, 
slik be gre pet bru kes i dag, in ne bæ rer et per son lig an svar for vekt-
pro ble ma tikk. Det e kan for ster ke skam fø lel sen (10), som blir en 
re spons på sta di ge på min nel ser om at man mis lyk kes i å leve opp  
til sam fun nets stan dard for tre ning og kost hold. En in ter na li se ring 
av hold nin ger og skam fø lel se kan bi dra til usun ne mest rings stra te-
gi er. Det igjen kan føre til mer over vekt og fed me.

At over vekt og fed me bare hand ler om per son lig vil je styr ke, er en 
feil opp fat ning, som i ver ste fall kan bli en eks tra be last ning for dem 
det gjel der. År sa ke ne til over vekt og fed me er sam men sat e. Ge ne -
tiske og epi ge ne tis ke sy ste mer inn går i et kom plekst sam spill med 
mil jø på virk ning, le ve kår og et so si alt ram me verk som be stem mer 
at ferd (11). Livs sjan ser bør få til ba ke sin rol le i be gre pet livs stil.  
I møte med pa si en ter med over vekt og fed me er det vik tig å ta livs-
his to ri er og tid li ge re er fa rin ger med i be trakt nin gen, ikke kun 
 fre kvens og kvan ti tet av ka lo ri er og tre ning. For å be kjem pe vekt -
øknin gen i be folk nin gen bør til tak ret es mot so si a le struk tu rer,  
på are na er som tref er alle, uav hen gig av so sio øko no misk sta tus –  
og helst så tid lig i li vet som mu lig. Fo kus på livs stil har ikke ført 
frem. Nå må vi bedre livs sjan se ne.
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«At over vekt og fed me bare hand ler om 
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Ope ra sjon el ler  
livs stils end ring?
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La pa ro sko pisk gast risk by pass ope ra sjon hos unge med 
fed me vi ser gode re sul ta ter et er et år, men lang tids 
resul ta te ne er usik re.

Hjel me sæth og med ar bei de re pre sen te rer nå i Tids skrif tet re sul ta ter 
fra ett års opp føl gin gen i 4XLstu di en, som har som mål å av kla re  
om la pa ro sko pisk gast risk by pass ope ra sjon er en sik ker og eff ek tiv 
be hand ling av al vor lig fed me hos ung dom (1). Stu di en er en ikke
ran do mi sert sam men lig ning av kir ur gi kom bi nert med livs stils 
inter ven sjon ver sus livs stils in ter ven sjon ale ne.

Kir ur gisk be hand ling av al vor lig fed me har fra 2004 vært et til bud 
til voks ne, og år lig ut fø res 2 500 – 3 000 fed me ope ra sjo ner i Norge. 
Det ut fø res nå om trent like man ge gast risk by pass ope ra sjo ner som 
ver ti ka le ventrikkelreseksjoner (gastric sleeve). Iføl ge Norsk kva li
tets re gis ter for fed me kir ur gi er det flest kvin ner som blir ope rert, 
gjen nom snitts al de ren er 43 år og fler tal let har fed me re la ter te til
leggs syk dom mer (2). In klu sjon i 4XLstu di en er fore lø pig det enes te 
til bu det om fed me kir ur gi til ung dom i Norge. I lø pet av ni år har 41 
ung dom mer blitt ope rert. Kon troll grup pen be står av ung dom mer  
i et livs stils end rings pro gram. Som for ven tet er kortt ids re sul ta te ne 
ett er fed me kir ur gi hos ung dom til sva ren de som hos voks ne, med 
rundt 30 % vekt re duk sjon ett er ett år og bed ring i me ta bolsk hel se. 
Sam men lig net med kir ur gi had de livs stils end ring ale ne li ten eff ekt 
på vekt.

Livs stils end rings in ter ven sjo ner i fed me be hand ling kom bi ne rer 
ka lo ri re strik sjon og fy sisk ak ti vi tet med opp læ ring i tek nik ker for  
å kon trol le re ad ferd. Vekt re duk sjo nen ved slik be hand ling er be skje
den, slik den ne stu di en også vi ser (3). Be hand lin gen er hel ler ikke 
uten bi eff ek ter. På sitt beste kan slike til bud gi hjelp til å mest re 
fed me syk dom men, for bed re le ve va ner og bremse vekt ut vik lin gen, 
men gjen tatt e run der med be hand ling som kre ver stor egen inn sats 
uten å gi fore spei let re sul tat, kan føre til av makt og økt skam fø lel se 
(4).

Det in ter na sjo na le fed me forsk nings mil jø et be skri ver fed me som 
en kro nisk pro gres siv syk dom for år sa ket av dys funk sjo nelt fett vev 
(5). Fed me er, som and re kro nis ke syk dom mer, re sul tat av kom pli
ser te bio lo gis ke og so si a le pro ses ser som i stor grad er uten for den 
en kel tes kon troll. Å god ta at fed me er en kro nisk syk dom fra tar ikke 
den en kel te an svar for å ta vare på egen hel se, men kan bi dra til  

å re du se re skam og stig ma ti se ring. I til legg kan det end re hel se ve se
nets hold nin ger til per so ner med fed me.

Ny ere stu di er vi ser at det ikke er re strik sjon og mal ab sorp sjon 
som gir vektt ap ett er fed me kir ur gi, men den kom pli ser te fy sio lo 
giske re spon sen på den ana to mis ke end rin gen av magetarmka na
len (6). Både tarm sy ste met og fett ve vet er ak ti ve en do kri ne or ga ner. 
Fed me kir ur gi med fø rer end ring i sult og mett hets hor mo ner og 
end ret kom mu ni ka sjon mel lom tarm sy stem, hjer ne og fett vev. 
Kunn ska pen om dis se eff ek te ne har bi dratt til ut vik ling av me di ka
men ter som gir hjelp til vekt ned gang. To slike me di ka men ter 
 (Mysimba og Saxenda) er nå til gjen ge li ge for nors ke pa si en ter,  
men de er fore lø pig ikke god kjent for barn og ung dom. I frem ti den 
vil an ta ge lig ut vik lin gen av me di ka men tell be hand ling kun ne re du
se re be ho vet for fed me kir ur gi.

Å star te vok sen li vet med al vor lig fed me kan på vir ke valg av ut dan
ning, etab le ring av so si a le nett verk, kar rie re mu lig he ter og øko no mi, 
part ner valg og frem ti dig fa mi lie liv (7). Det kan der for være gode 
ar gu men ter for å til by den mest eff ek ti ve fed me be hand lin gen til 
ung dom (8). Men selv om fed me kir ur gi er eff ek tivt, kan be hand lin
gen ha stor inn virk ning på livs ut fol del sen og gi kom pli ka sjo ner  
som ma ge smer ter, ut matt el se og man gel til stan der (9). Ope ra sjo nen 
 ga ran te rer hel ler ikke livs lang hel bre del se av fed me syk dom men (10).

Fed me kir ur gi til ung dom har vært om dis ku tert både i fag mil jø et 
og i me dia. 4XLstu di en vi ser at be hand lin gen er trygg og eff ek tiv  
på kort sikt, og det er plan lagt å føl ge del ta ger ne i fle re år frem over. 
Stu di en er et vik tig skritt på vei en til et bedre be hand lings til bud til 
den ne pa si ent grup pen og kan bi dra til å ut vik le fle re verk tøy for 
be hand ling av ung dom med fed me.
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hos ung dom er til sva ren de som hos voks ne, 
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Natriumfri behandling 
av hyperkalemi  

JA til  
RAAS-hemmere*

NEI til Natrium

* ACE-hemmere, A II-antagonister, aldosteron-antagonister, A II-antagonister + neprilysinhemmere

Veltassa
Middel mot hyperkalemi.  ATC-nr.: V03AE09  Reseptgruppe: C
Pulver till mixtur, suspensjon 8,4 g og 16,8 g: Hver dosepose inneh.: Patiromer (som patiromer-sorbitekskalsium) 8,4 g resp 16,8 g, xantangummi. Indikas-
joner: Behandling av hyperkalemi hos voksne. Dosering: Voksne, inkl. eldre: Anbefalt startdose er 8,4 g 1 gang daglig. Daglig dose kan justeres i inter-
valler på ≥1 uke, basert på serumkaliumnivå og ønsket målområde. Daglig dose kan økes eller reduseres med 8,4 g for å nå ønsket målområde. Maks. dose 
er 25,2 g daglig. Hvis serumkalium faller under ønsket område, bør dosen reduseres eller avbrytes. Virkning inntrer 4-7 timer etter administrering. Skal ikke 
erstatte akuttbehandling av livstruende hyperkalemi. Glemt dose: Glemt dose tas så snart som mulig samme dag. Skal ikke tas sammen med neste dose. 
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data. Pasienter på dialyse: Begrensede data. Ingen spesielle 
retningslinjer for dose og administrering ble anvendt for disse pasientene i kliniske studier. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal blandes 
med vann og røres til en suspensjon med jevn konsistens, iht. følgende trinn: Hele dosen skal helles i et glass med ca. 40 ml vann, og deretter røres om. 
Tilsett ytterligere ca. 40 ml vann, og rør grundig om i suspensjonen igjen, suspensjon kan føles kornete. Tilsett mer vann om nødvendig. Administrering: 
Skal gis med minst 3 timers mellomrom til andre orale legemidler. Miksturen skal tas i løpet av 1 time etter utblanding. Hvis det er pulver igjen i glasset etter 
at miksturen er drukket, skal man tilsette mer vann og røre om i suspensjonen, og drikke den umiddelbart. Dette kan gjentas etter behov for å forsikre at 
hele dosen er administrert. Eple- eller tranebærjuice kan brukes i stedet for vann til å klargjøre miksturen. Andre væsker bør unngås da de kan inneholde 
høye mengder kalium. Tranebærjuice bør begrenses til moderate mengder (f.eks. <400 ml/dag) pga. potensiell interaksjon med andre legemidler. Skal ikke 
tas i tørr form. Kan tas med eller uten mat. Skal ikke varmes opp (f.eks. i mikrobølgeovn) eller tilsettes i varm mat eller væske. Kontraindikasjoner: Over-
følsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Lavt magnesium: Gjennomsnittlig reduksjon av serummagnesium er ≤0,17 mg/dl (0,07 mmol/liter). 
Serummagnesium bør overvåkes i minst 1 måned etter behandlingsstart, og magnesiumtilskudd vurderes ved utvikling av lave serummagnesiumnivåer. 
Gastrointestinale sykdommer: Gastrointestinal iskemi, nekrose og/eller intestinal perforasjon er rapportert med andre kaliumbindere. Fordel/risiko bør vur-
deres nøye hos pasienter med nåværende eller tidligere alvorlige gastrointestinale sykdommer, før og under behandling. Seponering: Serumkaliumnivåene 
kan øke ved seponering, særlig hvis behandling med RAAS-hemmere fortsettes. Pasienten skal instrueres om ikke å avbryte behandlingen uten å rådføre 
seg med lege. Økninger i serumkalium kan oppstå så tidlig som 2 dager etter siste patiromerdose. Serumkaliumnivåer: Serumkalium skal overvåkes når 
klinisk indisert, inkl. etter endring av legemidler som påvirker kaliumkonsentrasjonen (f.eks. RAAS-hemmere eller diuretika) og etter at patiromerdosen er 
titrert. Sorbitol: Inneholder ca. 4 g (10,4 kcal) sorbitol pr. 8,4 g patiromer. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette 
legemidlet. Kalsium: Inneholder kalsium som frigis delvis, og noe av dette kan bli absorbert. Fordel/risiko bør vurderes nøye ved risiko for hyperkalsemi. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Effekten på ander legemidler: Patiromer har potensiale til 
å binde enkelte orale legemidler som administreres samtidig, noe som kan redusere gastrointestinal absorpsjon. Ettersom kroppen ikke absorberer eller 
metaboliserer patiromer, er effekten på funksjonen til andre legemidler begrenset. Gis derfor minst 3 timer før eller etter andre orale legemidler. Reduserer 
biotilgjengelighet av ciprofloksacin, levotyroksin og metformin ved samtidig inntak, men ikke ved inntak med 3 timers mellomrom. Potensiell interaksjon 
med kinidin. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen kliniske data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. 
reproduksjon. Unngå bruk under graviditet. Amming: Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes er forventet ettersom systemisk eksponering er minimal. 
Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier 
viste ingen effekt på reproduktiv funksjon eller fertilitet. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Obstipasjon, diaré, abdominalsmerte, 
flatulens. Stoffskifte/ernæring: Hypomagnesemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Overdosering/Forgiftning: Da 
overdosering kan føre til hypokalemi, bør serumkaliumnivå overvåkes. Patiromer utskilles etter ca. 24-48 timer, basert på gjennomsnittlig gastrointestinal 
transittid. Hvis det fastslås at medisinsk intervensjon er nødvendig, kan egnede tiltak for å gjenopprette serumkalium vurderes. Egenskaper: Klassifisering: 
Ikke-absorberbar kationbytterpolymer som inneholder et kalsiumsorbitolkompleks som motion. Virkningsmekanisme: Øker utskillelse av kalium i feces gjen-
nom binding av kalium i lumen i mage-tarmkanalen. Binding av kalium reduserer konsentrasjonen av fritt kalium i gastrointestinal lumen, noe som reduserer 
serumkaliumnivået. Utskillelse: Utskilles ca. 24-48 timer etter inntak, basert på gjennomsnittlig gastrointestinal transittid. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Kan oppbevares ved høyst 25°C i opptil 6 måneder. Skal brukes innen 1 time etter utblanding. Pakninger, 
priser og refusjon: Pakninger: 8,4 g, 30 doseposer Varenr 578950; 16,8g, 30 doseposer, Varenr 113451. Pris: AUP 4003 NOK. Refusjon: H-resept: V03A 
E09_2 Patiromerkalsium Refusjonsberettiget bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger 
fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. (222) 
En blå resept kan ekspederes med H-resept som hjemmel hvis resepten er forskrevet før legemiddelet ble overført til H-reseptordningen. Blå resept: nei. 
Byttbar: ja, se byttegruppe 002419 på felleskatalogen.no Innehaver av markedsføringstillatelsen: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 
100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin- La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Frankrig. Representant: Vifor Pharma Nordiska AB, Torshamns-
gatan 30A, 164 40 Kista, Sverige. Basert på SPC godkjent av SLV: 06.06.2019. For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelsok.no. 
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titrert. Sorbitol: Inneholder ca. 4 g (10,4 kcal) sorbitol pr. 8,4 g patiromer. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette 
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å binde enkelte orale legemidler som administreres samtidig, noe som kan redusere gastrointestinal absorpsjon. Ettersom kroppen ikke absorberer eller 
metaboliserer patiromer, er effekten på funksjonen til andre legemidler begrenset. Gis derfor minst 3 timer før eller etter andre orale legemidler. Reduserer 
biotilgjengelighet av ciprofloksacin, levotyroksin og metformin ved samtidig inntak, men ikke ved inntak med 3 timers mellomrom. Potensiell interaksjon 
med kinidin. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen kliniske data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. 
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DEBAT T

KOMMENTARER

I Tids skrif tet nr. 15/2020 pub li ser te vi 
en kom men tar til ar tik ke len «Ran
do mi se ring un der en pan de mi», av 
Mats Ju li us Stens rud og Jon Mic hel 
Gran. I kom men ta ren ar gu men  terte 
Atle Fret heim og Martin Flatø for 
bru ke klyn geran do mi se ring for  
å re du se re pro ble met med in fe rens. 
Her får de svar fra Gran og Stens rud:

Ran do mi se ring  
av smit e vern til tak

I Tids skrif tet i juni 2020 skrev vi om to kjen
ne tegn ved smitt som me syk dom mer som 
gjør det ut ford ren de å ut for me gode ran do
mi ser te kon trol ler te for søk: in ter fe rens og 
pan de mi ers dy na mikk (1).

Vi tak ker Fret heim og Flatø for de res kom
men tar om hvor dan de øns ker å re du se re 
ett av dis se pro ble me ne, in ter fe rens, i en 
po ten si ell klyn geran do mi sert stu die av 
sko le åp ning. Den ne fore slått e stu di en er 
blant an net be skre vet i Fret heim og med 
forfatt e re 2020 (2).

Vi verd sett er Fret heim og med for fatt e res 

vi ten ska pe li ge mål, men vi vil li ke vel ut ford re 
dem til å være enda mer pre si se i be skri vel
sen av sin stu die. Da det ikke er tri vi elt  
å ana ly se re ran do mi ser te for søk av til tak 
som sko le åp ning, vil for mel le me to der for 
kau sal in fe rens ha stor ver di for både ut for
min gen og ana ly sen (3): Ved å bru ke et 
 kau salt språk kan man eks pli sitt for mu le re 
må let med stu di en, det vil si ef ek ten som er 
av in ter es se, i form av en vel de fi nert kau sal 
stør rel se. Den ne stør rel sen, gjer ne kalt esti
manden, vil være av kla ren de for både stu 
diens re le vans og for hvor dan (og om) man 
kan es ti me re den fra de da ta ene som sam les 
inn. Ofte vil også de sta tis tis ke me to de ne 
som er eg ne de for å es ti me re slike ef ek ter 
være mer kom pli ser te enn de som bru kes 
i klas sis ke ran do mi ser te for søk.

En tra di sjo nell ran do mi sert kli nisk stu die 
gir inn sikt i hvor dan to hy po te tis ke vir ke lig
he ter vil se ut: en ver den hvor all i pa si ent
grup pen mott ok en ak tiv be hand ling og  
en an nen ver den hvor alle mott ok kon troll. 
Så hvor dan fin ner vi ut hvor dan ver den ville 
sett ut hvis alle sko ler hol der stengt el ler 
åp nes for en gitt pe ri ode? Hvor dan på vir ker 
ran do mi se rin gen i seg selv folks opp før sel, 
iverk sett ing av and re til tak og vi rus tes ting  
i om rå de ne med steng te sko ler? Hvor dan 
på vir ker dett e for tolk nin gen av et po si tivt 
el ler ne ga tivt funn? Selv om det vir ker in tui
tivt rik tig, er det vir ke lig slik at man es ti 
merer en mi ni mums ef ekt i en slik stu die? 
Un der hvil ken syk doms pre va lens er det 
for nuf tig å gjen nom fø re stu di en? Hva be tyr 
syk doms pre va len sen for ge ne ra li ser bar  heten 
av re sul ta te ne? Hvor dan kan and re fak to rer, 
for eks em pel øv ri ge smittevernsråd, and re 
smittevernstiltak (for eks em pel mas ke bruk), 
im mu ni tet i be folk nin gen og års tid, på vir ke 
ut fal le ne? Dis se spørs må le ne er av gjø ren de 
for å vur de re om stu di en er prak tisk re le vant 
i frem ti den, der man ge kjen ne tegn ved 
 be folk nin gen og pan de mi en er end ret.

Pro ble me ne man mø ter på når man ten
ker sy ste ma tisk på slike spørs mål, vi ser hvor 
vik tig me to der for kau sa le in fe rens er for  

å vur de re gjen nom før bar he ten og nytt e ver 
dien til ran do mi ser te for søk. At me to de ne 
og stør rel sen som es ti me res be skri ves pre
sist er es sen si elt for å kun ne veie ge vins ten 
fra en slik stu die opp mot po ten si elt sto re 
øko no mis ke og so si a le kost na der (4).

JON MICHAEL GRAN
j.m.gran@medisin.uio.no
er før s te ama nu en sis i bio sta tis tikk ved Uni ver si te
tet i Oslo.

MATS JU LI US STENS RUD

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.
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Forløpsbasert 
finansiering: 
Gammel vin i nye 
skinnsekker?

Christer Mjåset og medarbeidere ga i Tids
skriftet nylig en god og kritisk redegjørelse 
for prinsippene bak forløpsbasert finansie
ring (1). Likevel sitter man som leser igjen 
med betydelig tvil om hvorvidt forløpsbaset 
finansiering vil representere noe fremskritt 

«Vi verd set ter Fret heim og 
med for fat te res vi ten ska pe li ge 
mål, men vi vil li ke vel ut ford re 
dem til å være enda mer pre si se 
i be skri vel sen av sin stu die»
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ytterligere et skritt videre fordi systemet 
omfatter en enda større del av den sykes 
møte med helsetjenesten. Det er ikke vanske
lig å se hvordan strategiske og økonomisk 
motiverte tilpasninger til et slikt system kan 
gi uheldige konsekvenser for pasientene. 
Hvis f.eks. reinnleggelser brukes som kvali
tetsindikator, er det lett å få høyere registrert 
«kvalitet» ved å la være å reinnlegge pasienter 
som ville hatt nytte av det. Slikt ser vi mye av 
allerede i dagens system.

Mens Mjåset og medarbeidere skriver at 
«mangelen på konkurranse … kan være  
en utfordring», vil jeg tvert imot fremheve 
fraværet av profittorientering og økonomisk 
motivert konkurranse som et av de viktigste 
fortrinnene ved det som til nå har vært 
regnet som den skandinaviske velferds
modellen. Det kan ikke være slik at vi skal 
gjøre den norske, ofentlige helsetjenesten 
mer kvasikapitalistisk for å passe til et sys
tem for forløpsbasert finansiering. Tvert 
imot må vi arbeide for et finansieringssys
tem som er tilpasset en ofentlig finansiert 
helsetjeneste med de kvaliteter en slik orga
nisering på sitt beste kan gi.

TORGEIR BRUUN WYLLER
t.b.wyller@medisin.uio.no
er spesialist i indremedisin og i geriatri, professor 
og overlege samt styreleder  
i Helsetjenesteaksjonen.
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sammenliknet med dagens system for inn
satsstyrt finansiering (ISF) basert på diagno
serelaterte grupper (DRG).

Det mest fundamentale problemet med 
ISFsystemet er at det er utviklet for en kom
mersiell og profittstyrt amerikansk helsetje
neste. Vår helsetjeneste har, i motsetning til 
den amerikanske, i stor grad vært basert på 
at helseinstitusjoner opprettes for å tjene 
pasientene, ikke eierne. Videre forutsetter 
vårt system at helsepersonell i stor grad 
styres av faglige og fagetiske normer, ikke  
av profittønske (2). Disse prinsippene har 
medført at skandinavisk helsetjeneste – 
igjen i motsetning til den amerikanske –  
har gitt mye helse for pengene.

Ideologien bak ISFsystemet har vist seg  
å true den skandinaviske helsetjenestens 
kjerneverdier og efektivitet, av flere grunner:
• Aktørene betrakter hverandre som kon

kurrenter i et marked, og gjør strategiske 
tilpasninger styrt av en slik idé. Dette 
hemmer i stedet for å fremme samarbeid 
om god pasientbehandling, og gjør at 
økonomiske resonnementer får forrang 
foran en vurdering av hva som tjener 
pasientene.

• Det skjer et tap av tillit med derav økt 
kontrollbehov (3).

• Det generes store mengder uproduktivt 
arbeid, som f.eks. å gjøre legene til ekvili
brister i strategisk diagnosesetting eller  
å ansette kodekonsulenter hvis arbeid er 
uten betydning for pasientbehandlingen.

• Sykehusdrift etter industriell modell 
belønnes. Pasienter som har én veldefi
nert «feil» som kan «repareres» på et 
samlebånd, er perfekte i et slikt system. 
Men pasienter flest har sammensatte og 
komplekse helseproblemer som krever 
innsikt, forståelse, kommunikasjon, helse
faglig tankearbeid og omsorg. De obstru
erer samlebåndet og blir uønskede.

Som Haldor Byrkjeflot, en av Mjåsets med
forfattere, tidligere har påpekt, ble systemet 
for DRGbasert finansiering i sin tid ekspor

tert fra USA til Skandinavia med rekordfart, 
takket være en overivrig lobby og uten ve
sentlig drøfting av hvorvidt systemet var 
egnet for en ofentlig helsetjeneste (4). Det 
ble hevdet at det var «nødvendig» å forlate 
systemet med rammefinansiering for å få 
kontroll med helseutgiftene. Er det blitt 
evaluert hvorvidt innføringen av ISF faktisk 
førte til økt efektivitet, eller har ISF tvert 
imot ført til økte utgifter der en større andel 
utgjøres av administrasjons og transak
sjonskostnader?

Kan vi forvente at forløpsbasert finansie
ring vil avhjelpe de problemene som ISF har 
påført oss? Det er tvilsomt. Som Mjåset og 
medarbeidere viser, er de grunnleggende 
idéene de samme. Den viktigste forskjellen er 
at grunnlaget for de kvasikapitalistiske trans
aksjonene skiftes fra en sykehusbasert dia
gnose til et mer omfattende men fortsatt 
standardisert forløp. Det er symboltungt når 
Mjåset og medarbeidere konsekvent bruker 
termen «leverandør» om dem som behandler 
pasienter. Det er en kraftfull påminnelse om 
hvordan systemer utviklet for en profittstyrt 
helsetjeneste trekker med seg en tenkemåte 
og en terminologi som fortrenger det som 
har vært den ofentlige helsetjenestens adels
merke, nemlig det moralske imperativet om 
å hjelpe pasienter uten pekuniære sideblikk. 
Ikke slik å forstå at helsetjenesten kan eller 
bør operere uten økonomiske rammer. Det 
nye med ISFsystemet var at det økonomiske 
språket på en helt annen måte enn før ble 
dominerende i konsultasjonsrommet og ved 
pasientsengen, og der langt på vei fikk for
trenge de helsefaglige over veielsene. Det er 
grunn til å frykte at systemet med forløps
basert finansiering vil føre denne utviklingen 

«Kan vi forvente at forløps- 
basert finansie ring vil avhjelpe 
de problemene som ISF har 
påført oss? Det er tvilsomt»
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Lang va rig syk et er covid-19
Es pen Lind holm, Tor Inge Tøn nes sen
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1433 – 5.

I Tids skrif tet nr. 14/2020, s. 1433 skal det stå: 
Mer enn 33 mil li o ner men nes ker i 235 land 
har per sep tem ber 2020 blitt smitt et av 
SARSCoV2 og har ut vik let syk dom men 
covid19 (1). Om kring 995 000 er be kref tet 
døde (per 28.9.2020) …

Vi de re skal det stå: Al vor li ge for løp som 
kre ver sy ke hus inn leg gel se og be hand ling  
i in ten siv av de ling er godt be skre vet i litt e ra
tu ren (2 – 10).

Det skal også stå: Imid ler tid er lang va rig 
syk doms for løp hos pa si en ter som gjen nom
gikk akutt fa sen av covid19 med ini tialt mild 
af ek sjon av syk dom men, mind re be lyst, 
sær lig hos ikkehos pi ta li ser te in di vi der.

Dess uten skal det stå: Det er rap por tert  
at 10–33 % opp le ver lang va rig syk dom (fle re 
uker og må ne der) ett er covid19in fek sjon  
og at dett e fore kom mer dob belt så hyp pig 
hos kvin ner som hos menn (11 – 13).

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

ANNONSE

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 120 mg: Hvert hetteglass inneh.: 
Denosumab 120 mg, iseddik og natriumhydroksid (for pHjustering), 
sorbitol, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologisk 
fraktur, strålebehandling av ben, ryggmargskompresjon eller benkirurgi) 
hos voksne medfremskredne maligniteter som involverer skjelettet. 
Behandling av voksne og skjelettmodne ungdom med kjempecelletumor i 
ben som er uresekterbar, eller der det er sannsynlig at kirurgisk reseksjon 
vil medføre alvorlig morbiditet.

Dosering: Pasienter med kjempecelletumor i ben evalueres regelmessig 
for å vurdere fortsatt nytte av behandlingen.
Voksne, inkl. eldre ≥65 ar: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos 
voksne med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet: Gis 1 gang 
hver 4. uke som én enkelt s.c. injeksjon. Pasienten må få tilstrekkelig daglig 
tilskudd av kalsium og vitamin D, med unntak av tilfeller med hyperkalsemi. 
Kjempecelletumor i ben: Gis 1 gang hver 4. uke som én enkelt s.c. injeksjon 
med tilleggsdoser på 120 mg på behandlingsdag 8 og 15.
Barn og ungdom <18 ar: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk 
anbefales ikke hos barn og ungdom <18 år, bortsett fra hos skjelettmodne 
ungdommer (12-17 år) med kjempecelletumor i ben. Behandling av 
skjelettmodne ungdommer med kjempecelletumor i ben som er 
uresekterbar, eller der det er sannsynlig at kirurgisk reseksjon vil medføre 
alvorlig morbiditet: Samme dosering som hos voksne. Hemming av RANK/
RANK-ligand (RANKL) i dyrestudier har vært forbundet med hemming av 
benvekst og manglende tannfrembrudd. Disse forandringene var delvis 
reversible ved opphør av RANKL-hemming. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt  
ikke studert. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.  
Se Forsiktighetsregler for anbefalinger i forbindelse med overvåkning  
av kalsium.
Tilberedning/Handtering: Før administrering bør oppløsningen undersøkes 
visuelt. Oppløsningen kan inneholde spor av gjennomsiktige til hvite 
proteinholdige partikler. Ikke injiser oppløsningen hvis den er uklar eller 
misfarget. Skal ikke ristes. For å unngå ubehag på injeksjonsstedet bør 
hetteglasset oppnå romtemperatur (opptil 25°C) før injeksjon. Bør ikke 
blandes med andre legemidler som inneholder denosumab eller 
bisfosfonater. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i 
overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Til s.c. bruk. Bør administreres under ansvar av 
helsepersonell. Injiser sakte.  
Hele innholdet av hetteglasset skal injiseres. En 27-gauge kanyle anbefales 
for administrering. Kanylen skal ikke føres inn i hetteglasset på nytt. 
Pasienten bør få utlevert pakningsvedlegg og pasientkort. 

Kontraindikasjoner
Alvorlig, ubehandlet hypokalsemi. Ikke-tilhelede lesjoner etter tann- eller 
munnkirurgi. Overfølsomhet for innholdsstoffene. 

Forsiktighetsregler
Tilskudd av kalsium og vitamin D er nødvendig, bortsett fra ved tilfeller av 
hyperkalsemi. Hypokalsemi: Eksisterende hypokalsemi må korrigeres før 
behandlingen igangsettes. Hypokalsemi kan oppstå når som helst under 
behandlingen. Måling av kalsiumnivåene bør gjøres (i) før første 
denosumabdose, (ii) innen 2 uker etter første dose, (iii) dersom det oppstår 
mistenkte symptomer på hypokalsemi, se Bivirkninger. Ytterligere 
overvåkning av kalsiumnivået bør vurderes ved risikofaktorer for 
hypokalsemi, eller dersom det på annen måte er indisert basert på 
pasientens kliniske tilstand.

Pasienten bør oppfordres til å melde fra om symptomer som kan indikere 
hypokalsemi. Ved hypokalsemi kan det være nødvendig med ytterligere 
kalsiumtilskudd og overvåkning. Alvorlig symptomatisk hypokalsemi  
(inkl. fatal) er sett. Det er sett en høyere forekomst av hypokalsemi for 
denosumab i forhold til zoledronsyre ved forebygging av skjelettrelaterte 
hendelser. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) eller som får dialyse, har større risiko 
for å utvikle hypokalsemi. Risikoen for å utvikle hypokalsemi og 
medfølgende forhøyet parathyreoideahormon øker i takt med graden av 
nedsatt nyrefunksjon. Regelmessig over våkning av kalsiumnivåene er 
spesielt viktig hos disse pasientene. Osteonekrose i kjeven (ONJ):  
Er rapportert. Forekomsten av ONJ var høyere ved mer langvarig 
eksponering. Før behandling anbefales tannundersøkelse med 
forebyggende tannbehandling og individuell nytte-/risikovurdering. 
Følgende risikofaktorer bør vurderes ved evaluering av risiko for ONJ: 
Potens av benresorpsjonshemmende legemiddel (høyere risiko for 
høypotente forbindelser), administreringsvei (høyere risiko ved parenteral 
administrering) og kumulativ dose av benresorpsjonsbehandling. Kreft, 
komorbide tilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon), røyking. 
Samtidig behandling med kortikosteroider, kjemoterapi, angiogenesehem-
mere, strålebehandling av hode og nakke. Dårlig tannhygiene, periodontal 
sykdom, dårlig tilpassede tannproteser, eksisterende tannsykdom, invasive 
tannbehandlinger (f.eks. tanntrekking). Pasienten skal oppfordres til å 
opprettholde god munnhygiene, gjennomgå rutinemessige tannkontroller 
og umiddelbart rapportere ev. orale symptomer som løse tenner, smerter, 
hevelser eller sår som ikke heles eller avgir puss under behandlingen. 
Under behandlingen bør invasive tannbehandlinger bare utføres etter 
grundig vurdering og unngås i umiddelbar tilknytning til denosumabad-
ministrering. Behandlingsplanen for hver enkelt pasient som utvikler ONJ 
skal gjøres i nært samarbeid mellom behandlende lege og tannlege eller 
oralkirurg med ekspertise på ONJ. Det bør vurderes å avbryte behandlingen 
midlertidig til lidelsen er bedret og de medvirkende risikofaktorene om 
mulig er minsket. Det er sett en høyere forekomst av ONJ med denosumab  
i forhold til zoledronsyre ved forebygging av skjelettrelaterte hendelser. 
Osteonekrose i ytre øregang: Er rapportert. Mulige risikofaktorer inkl. bruk 
av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon 
eller traume. Ved øresymptomer, inkl. kronisk øreinfeksjon, bør muligheten 
for osteonekrose i ytre øregang vurderes. Atypiske lårbensbrudd: Kan 
forekomme ved små eller uten traumer i de subtrokantære og diafyseale 
delene av femur, og kjennetegnes ved spesifikke radiografiske funn. 
Rapportert hos pasienter med visse komorbide tilstander (f.eks. vitamin 
D-mangel, revmatoid artritt, hypofosfatasi) og ved bruk av visse legemidler 
(f.eks. bisfosfonater, glukokortikoider, protonpumpehemmere). Har også 
forekommet uten antiresorptiv behandling. Lignende frakturer rapportert  
i forbindelse med bisfosfonater er ofte bilaterale; kontralateral femur bør 
derfor undersøkes hos denosumabbehandlede pasienter som har opplevd 
en femur-skaftfraktur. Seponering av denosumab skal vurderes ved 
mistenkt atypisk lårbensbrudd, i påvente av nytte-risikovurdering. 
Pasienten bør rådes til å melde fra om nye eller uvanlige smerter i lår, hofte 
eller lyske. Slike symptomer skal undersøkes med tanke på et inkomplett 
lårbensbrudd. Hyperkalsemi etter avsluttet behandling hos pasienter med 
kjempecelletumor i ben og hos pasienter med voksende skjelett: Klinisk 
signifikant hyperkalsemi som krever sykehusinnleggelse og er komplisert 
ved akutt nyreskade, er sett hos pasienter med kjempecelletumor i ben uker 
til måneder etter avsluttet behandling. Etter avsluttet behandling, skal 
pasienten overvåkes for tegn og symptomer på hyperkalsemi, periodisk 
vurdering av serumkalsium skal overveies, og pasientens behov for kalsium 

og vitamin D-tilskudd skal reevalueres. Anbefales ikke til pasienter med 
voksende skjelett. Klinisk signifikant hyperkalsemi er også rapportert hos 
disse pasientene uker til måneder etter avsluttet behandling. Samtidig 
behandling med andre legemidler som inneholder denosumab: Pasienten 
bør ikke få samtidig behandling med andre legemidler som inneholder 
denosumab (indisert for behandling av osteoporose) eller bisfosfonater. 
Malignitet eller progresjon til metastatisk sykdom forekommer sjelden ved 
kjempecelletumor i ben, og er en kjent risiko hos slike pasienter. Pasientene 
skal overvåkes med tanke på radiologiske tegn på malignitet, ny 
radiolucens eller osteolyse. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol. Pasienter 
med fruktoseintoleranse må ikke bruke preparatet. Inneholder ≤1 mmol 
natrium (23 mg pr. 120 mg denosumab), dvs. tilnærmet natriumfritt.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Ingen eller begrenset mengde 
data på bruk hos gravide. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. 
Bruk anbefales ikke hos gravide og fertile kvinner som ikke bruker 
prevensjon. Kvinner skal rådes til ikke å bli gravide under og i minst  
5 måneder etter behandling. Ev. effekter er sannsynligvis større i 
graviditetens 2. og 3. trimester, siden monoklonale antistoffer 
transporteres lineært over placenta utover i svangerskapet, og den største 
andelen overføres i 3. trimester.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn 
som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal 
opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte 
skadelige effekter mtp. fertilitet.
Vis informasjon om graviditet fra Norsk legemiddelhåndbok 
Vis informasjon om amming fra Norsk legemiddelhåndbok 

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Hjerte/kar: Dyspné. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter. Stoffskifte/
ernæring: Hypokalsemi. Alvorlige tilfeller av symptomatisk hypokalsemi 
(også med dødelig utfall) er observert. Symptomer på hypokalsemi 
omfatter parestesier eller muskelstivhet,rykninger, spasmer og 
muskelkramper. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Tannuttrekking. Hud: Hyperhidrose. Muskel-skjelettsystemet: 
Kjeveosteonekrose. Stoffskifte/ernæring: Hypofosfatemi.  
Svulster/cyster: Ny primær malignitet. Mindre vanlige (≥1/1000 
til<1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi etter avsluttet behandling 
hos pasienter med kjempecelletumor i ben.  Muskel-skjelettsystemet: 
Atypisk lårbensbrudd. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):  Immunsystemet: 
Anafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet.  
Klasseeffekt: Osteonekrose i ytre øregang.

Overdosering/Forgiftning
Se Giftinformasjonens anbefalinger: M05B X04

Egenskaper
Virkningsmekanisme: Denosumab gjenkjenner og bindes med høy affinitet 
og spesifisitet til RANKL. Dette forhindrer RANKL/RANK-interaksjonen og 
fører til at osteoklastene reduseres i antall og funksjon, noe som reduserer 
benresorpsjon og kreftindusert destruksjon av ben. Hos pasienter 
med kjempecelletumor i ben binder denosumab seg til RANKL og reduserer 
signifikant eller eliminerer de osteoklastlignende kjempecellene. Dermed 
reduseres osteolysen, og tumorens proliferative stroma blir erstattet av 
ikke-proliferativt, differensiert, tettvevd, nytt ben. Hos pasienter med 
fremskredne maligniteter i skjelettet, resulterer s.c. dosering av 
denosumab, administrert enten hver 4. (Q4W) eller hver 12. uke, i en hurtig 
reduksjon i benresorpsjons markører (uNTx/Cr, serum CTx), med mediane 
reduksjoner på ca. 80% for uNTx/Cr innen 1 uke, uavhengig av tidligere 
bisfosfonatbehandling eller baseline uNTx/Cr-nivå. Ca. 80% mediane 
uNTx/Cr-reduksjoner ble opprettholdt gjennom 49 uker med 
denosumabbehandling (120 mg hver Q4W) hos pasienter med fremskredne 
maligniteter som involverer skjelettet. Preparatet reduserer risikoen for å 
utvikle skjelettrelaterte hendelser, og å utvikle flere skjelettrelaterte 
hendelser hos pasienter med skjelettmetastaser fra solide tumore

Absorpsjon: Biotilgjengeligheten er 62%, og viser tilnærmet 
doseproporsjonal økning ved eksponering for doser på ≥60 mg  
(eller 1 mg/kg). Gjentatte doser på 120 mg hver 4. uke hos personer med 
fremskreden kreft gir en tilnærmet fordoblet serumkonsentrasjon, 
og steady state nås innen 6 måneder. Hos personer med kjempecelletumor  
i ben som fikk 120 mg hver 4. uke, med en metningsdose på dag 8 og 15, 
ble steady state-nivå nådd i løpet av 1. behandlingsmåned.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er 28 dager (14-55 dager) hos personer 
som slutter å ta 120 mg hver 4. uke.
Metabolisme: Metaboliseres trolig ikke i lever. Metabolisme og eliminering 
forventes å følge clearancebanene for immunglobulin med nedgradering til 
små peptider og enkeltstående aminosyrer. Generelt sett elimineres ikke 
monoklonale antistoffer via metabolske mekanismer. Farmakokinetikken 
forventes ikke å påvirkes av nedsatt leverfunksjon. Farmakokinetikkprofi-
len er ikke vurdert for pediatriske populasjoner.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Kan oppbevares i 
romtemperatur (<25°C) etter at hetteglasset er tatt ut av kjøleskapet, men 
må da brukes innen 30 dager. Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen 
for å beskytte mot lys.

Sist endret: 10.01.2020 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 11.06.2020

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Styrke Pakningens  
Varenr.

Refusjon2 
Byttegruppe

Pris (kr)3 R.gr.4

120 mg 1 stk. (hettegl.) 
491593

H-resept 3467,30 C

Xgeva, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

1 Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets 
nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til 
preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency 
(EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og 
legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2 Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell 
stønad, se HELFO.

3 Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges 
uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for 
pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor 
ikke angis.

4 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe

Xgeva  Amgen
Benresorpsjonshemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG2). 
ATC-nr.: M05B X04

Amgen Norge,  Munkedamsveien 45F, 0250 
Oslo, telefon 23 30 80 00

N
O

-XG
T-1020-00001
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1. https://nyemetoder.no/metoder/denosumab-xgeva-indikasjon-iii (hentet 10.07.20)
2. XGEVA® (denosumab) felleskatalogtekst 
3. Raje N, et al. Denosumab versus zoledronic acid in bone disease treatment of newly 

diagnosed multiple myeloma: an international, double-blind, double-dummy,  
randomised, controlled, phase 3 study Lancet Oncol. 2018;19:370–381.

CrCl: creatinine clearance; Q4W: once every 4 weeks; TEAE: treatment-emergent adverse event. Tabell laget av Amgen basert på ref. 3.   
*N1: number of patients with baseline creatinine >2 mg/dL.     
 †N2: number of patients with no missing baseline value of creatinine.

All patients Patients with baseline CrCl ≤60 mL/minute
XGEVA®  
(n=850)

Zoledronic acid 
(n=852)

XGEVA®  
(n=233)

Zoledronic acid 
(n=220)

Renal toxicity TEAEs, n (%) 85 (10.0) 146 (17.1) 30 (12.9) 58 (26.4)

Creatinine >2 mg/dL; n/N1* (%) 31/824 (3.8) 54/823 (6.6) 20/216 (9.3) 32/203 (15.8)

Creatinine doubled from  
baseline; n/N2† (%) 28/841 (3.3) 55/840 (6.5) 6/233 (2.6) 16/220 (7.3)

Godkjent av Beslutningsforum for myelomatosepasienter 
fra 1. juli 2020
XGEVA® (Denosumab) kan innføres til forebygging av skjelettrelaterte hendelser 
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Fle re sy ke hjems pa si en ter med covid-19  
bør be hand les på sy ke hus

Alle som blir syke av covid-19  
i Norge, har krav på op ti mal 
be hand ling – også sy ke hjems -
pasi en ter.

Ko ro na pan de mi en har satt sam funns sy ste
met på prø ve og er en stress test for hel se 
vese net. Smitt e vern til ta ke ne har ram met 
per so ner og grup per i sam fun net ulikt, og 
det er en ut ford ring for vår med men nes ke
lig het og om stil lings ev ne å tak le dett e på  
en god måte. Alle skal i ut gangs punk tet 
be hand les likt, og der for skal det ikke være 
egne reg ler for sy ke hjems pa si en ter. Na sjo 
nale fø rin ger for be hand ling av pa si en ter 
med covid19 i sy ke hjem er imid ler tid at 
dis se bør be hand les i sy ke hjem met og ikke 
inn leg ges i sy ke hus med mind re det er 
sær lig tungt vei en de grun ner for at inn leg
gel se vil for len ge li vet ve sent lig og gi økt 
livs kva li tet (1).

Er fa rin ger fra nors ke sy ke hjem
Sy ke hjem me ne i opp taks om rå det til Uni ver
si tets sy ke hu set NordNorge ble i mars 2020 
opp ford ret til å gjø re en for hånds vur de ring 
med HLRsta tus og kart leg ging av hvil ke 
pa si en ter som var i stand til å gjen nom gå 
re spi ra tor be hand ling.

Vi ble bedt om å gjø re en grun dig vur de
ring av ge vinst ved sy ke hus inn leg gel se. Alle 
kli ni ke re med lang er fa ring vet hvor van ske
lig det er og hvor lett man kan ta feil (2).

Hitt il i Norge har de fles te covid19re la 
terte døds fall skjedd på sy ke hjem, og to  
av tre covid19as so sier te døds fall har vært  
i al ders grup pen 80 år og eld re (3). I en stu
die fra sy ke hjem i Bergen var dø de lig he ten 
over 50 %, og svært få ble inn lagt i sy ke hus 
(4). Dett e kan in di ke re at for få har vært 
inn lagt på sy ke hus og at ters ke len for inn
leg gel se har vært for høy. Til sam men lig ning 
var dø de lig he ten bare 19 % blant de med 
covid19 som ble inn lagt på Bæ rum lo kal 
syke hus (5).

Når dia gno sen covid19 er stilt, er over våk
ning vik tig. Syk dom men kan for ver re seg  
i lø pet av ti mer (6). Syk doms for lø pet må 
der for føl ges tett kli nisk og med la bo ra to rie
prø ver, in klu si ve blod gas ser og bil de dia
gnos tikk. I Bergen så man at nes ten alle 
be bo e re som døde, had de re spi ra sjons svikt. 
Re spi ra sjons svikt må be hand les med ok sy
gen og ikkein va siv el ler in va siv ven ti la sjons
støtt e. Er fa rin ger fra Oslo uni ver si tets sy ke
hus har vist at vi kan skje kan være mer 
til ba ke hol den med in va siv ven ti la sjons 
støtte, men det å gi covid19pa si en ter rik tig 
ven ti la sjons støtt e til rett tid er en spe sia list
opp ga ve i sy ke hus (6).

Tid for nye pri ori te rin ger?
I Tysk land har fle re me di sins ke fag mil jø er 
opp gra dert sine an be fa lin ger om pri ori te
ring til be hand ling un der covid19pan de 
mien (7). De be to ner at si den alle har lik rett 
til be hand ling, må det gjø res en nød ven dig 
tria ge ring for å vur de re hvem som skal 
pri ori te res til in ten siv me di sinsk be hand ling 
når det er knapp het på res sur ser. Høy al der, 
grunn syk dom mer, funk sjons hem nin ger 
el ler so si a le as pek ter er ikke kri te ri er som 
skal be nytt es ale ne (7). Vik tigst er den sam 
lede sann syn lig he ten for at pa si en ten over
le ver den ak tu el le syk dom men ved hjelp  
av in ten siv me di sinsk be hand ling. Al vor lig
hets grad og re le vant ko mor bi di tet som gir 

pro gno stisk inn skren ket over le vel ses sann
syn lig het, er selv føl ge lig av stor be tyd ning, 
men den lang sik ti ge livs kva li te ten til den 
over le ven de spil ler li ten rol le. Man an be fa ler 
at pri ori te rings be stem mel ser blir fore tatt  
i et be hand lings team med for skjel li ge syns
vink ler. Pri ori te ring skal all tid gjø res ut fra 
den ak tu el le hel hets vur de rin gen av si tua sjo
nen. I til legg må det tas hen syn til pa si en
tens vil je og sam tyk ke kom pe tan se, som kan 
va ri e re.

Pri ori te rin ger i hel se ve se net er blitt kraf
tig ak tua li sert av covid19pan de mi en. Hel se
di rek to ra tets vei le der Be slut nings pro ses ser 
ved be grens ning av livs for len gen de be hand
ling av vi ker fra de re vi der te tys ke ret nings
lin je ne og gjen spei ler en mer fa ta lis tisk 
hold ning (8). Da vi gjor de for hånds vur de 
ringer ved sy ke hjem me ne i Harstad i mars 
2020, la vi nors ke ret nings lin jer til grunn. 
Hel dig vis har vi hitt il vært for skå net for 
covid19 på dis se sy ke hjem me ne. Be hand
ling av covid19 er res surs kre ven de, og til det 
har vi på sy ke hjem me ne hver ken per so nell, 
ma te ri ell el ler me di sinsk fag li ge res sur ser. 
Når det er nok res sur ser og ka pa si tet til det, 
bør fle re sy ke hjems pa si en ter med covid19 
be hand les på sy ke hus.

Mot at 25.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 5.10.2020, 
 godkjent 19.10.2020.

ALF KRIS TOF FER SEN
alfkrist@online.no
er spe sia list i all menn me di sin og i fød sels hjelp  
og kvin ne syk dom mer og har i den se ne re tid job bet 
som sy ke hjems lege, men er nå pen sjo nist.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Det å gi covid-19-pa si en ter 
 riktig ven ti la sjons støt te til  
rett tid er en spe sia list opp ga ve 
i sy ke hus»

«Pri ori te ring skal all tid gjø res 
ut fra den ak tu el le hel hets -
vurde rin gen av si tua sjo nen»
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Vi ta min D og covid-19

Så langt har in gen fun net en 
me di sin som dra ma tisk bed rer 
ut sik te ne ved al vor lig SARS-
CoV-2-in fek sjon, og det er ennå 
et styk ke igjen til at vak si ner 
kan bli all ment til gjen ge li ge. 
Kan be folk nin gens D-vi ta min-
sta tus ha be tyd ning for ef ek tiv 
be hand ling og fore byg ging av 
in fek sjo ner?

Vi ta min D sy nes å spille en vik tig rol le  
i im mun for sva ret. En me ta ana ly se fra BMJ  
i 2017 kon klu der te med at til skudd av vi ta
min D ga en ge ne rell be skyt el se mot luft
veis in fek sjo ner, og ef ek ten var størst hos 
dem som had de vi ta min Dman gel (1). Vi ser 

at man ge av ri si ko fak to re ne for covid19 
(over vekt, høy al der og sterkt pig men tert 
hud) fal ler sam men med ri si ko for vi ta min 
Dman gel (2). Det er i den sam men heng 
tan ke vek ken de at af ro ame ri ka ne re har høy 

ri si ko for å dø av covid19 i for hold til hvi te 
(3), sam ti dig som covid19 ikke sy nes å ram
me Af ri ka sær lig hardt (4). I Af ri ka vil al ders
for de lin gen kun ne for kla re mye, men vi ta
min D fra sol ly set kan være med vir ken de.

Data er fore lø pig spar som me, men ob ser
va sjons stu di er pe ker i ret ning av at lavt nivå 
av vi ta min D øker ri si ko en for å få covid19 
(2). En ny pub li sert stu die sam men lig net 
til gjen ge li ge data for Dvi ta min i blo det  
i for skjel li ge land mot in si dens og dø de lig
het av covid19 (5). Ana ly sen in di ker te at 
høy ere nivå av Dvi ta min i blo det i be folk nin
gen ga la ve re in si dens av covid19, men det 
var ikke nok evi dens til å kun ne kon klu de re 
med om det var en as so sia sjon mel lom 
vi ta min Dni vå er og al vor lig hets grad og mor
ta li tet av covid19. Det trengs kon trol ler te 
stu di er for å finne ut om til skudd av Dvi ta
min har en pro fy lak tisk ef ekt mot covid19.

Man kun ne også ten ke seg at til skudd av 
vi ta min D kan bru kes i be hand lin gen av 
covid19. I en spansk pi lot stu die in klu der te 
man sy ke hus inn lag te pa si en ter som fikk 
klo ro kin og azi tro my cin (som se ne re har 
vist seg ikke å ha noen ef ekt på covid19)  
og ran do mi ser te dem for til skudd av Dvi ta
min kaps ler (266 µg). Be hand lings grup pen 
(50 pa si en ter) fikk to kaps ler før s te dag, én 
kap sel dag 3, 5 og 7, der et er ukent lig (6).  
De 26 kon troll pa si en te ne fikk in gen pla ce bo. 
Bare én av de 50 som fikk Dvi ta min treng te 
in ten siv be hand ling, og in gen av dem døde, 
mens 13 i kon troll grup pen treng te in ten siv
be hand ling og to døde (p < 0,001). Det blir 
in ter es sant å se om fun ne ne kan re pro du se
res i ran do mi ser te, pla ce bo kon trol ler te 

kli nis ke for søk. Iføl ge for fat er ne er en stor 
mul ti sen ter stu die med vi ta min Dtil skudd 
på gang i Spa nia nå.

Et nær lig gen de spørs mål er: Bør alle ta 
tran? En eks pert grup pe for vi ta min D, opp
nevnt av Nor disk mi nis ter råd, an be fal te  
i 2014 at ni vå et bør lig ge over 50 nmol/L (7). 
Vi har ikke sik re data på hvor høyt vi ta min 
Dni vå et lig ger i den nors ke be folk nin gen, 

men en stu die fra 2010 vis te at gjen nom
snits ver di en hos ikkerøy ke re lå på lit over 
50 nmol/L og la ve re i vin ter må ne de ne (8). 
Til skudd av vi ta min D er en en kel, ufar lig  
og bil lig in ter ven sjon, som selv føl ge lig ikke 
gjør and re til tak mot covid19 over flø di ge. 
Eks pert grup pen an be fal te et inn tak på 10 
µg/dag, og 20 µg/dag for eld re. Det er alt så, 
uav hen gig av covid19, på sin plass å an be 
fale en skje tran (10 µg / 5 mL) hver dag, el ler 
til sva ren de, nå som vi går inn i en års tid 
med mind re sol lys.

Mot at 7.10.2020, god kjent 14.10.2020.
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er spe sia list i in fek sjons syk dom mer med dok
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i Oslo.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter

«Det trengs kon trol ler te stu 
dier for å finne ut om til skudd 
av Dvi ta min har en pro fy lak
tisk ef fekt mot covid19»

«Det er alt så, uav hen gig av 
covid19, på sin plass å an be fa le 
en skje tran hver dag»
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Canoderm – Norges best dokumenterte fuktighetskrem

Vi vet at det er forskjell 
på krem og krem
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Canoderm 5 % krem (karbamid). OTC. ATC: D02AE01. Indikasjoner: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 

Forpakninger: 100 g og 210 g tube, 500 g pumpeflaske. Dosering: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker: Kremen påsmøres ved behov, gjerne flere ganger daglig, og alltid etter 

kontakt med vann. Forebygging av tilbakefall av atopisk eksem: Kremen smøres inn minst to ganger daglig og gjerne etter kontakt med vann. Advarsler og forsiktighetsregler: Unngå å smøre i øyne/nese/ ører/ 

åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan gi lokal forbigående svie og varmefølelse. Ansiktet er spesielt følsomt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. 

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. Gjelder 500 g pumpeflaske. Refusjonskode: ICPC S87 Atopisk dermatitt/eksem ICD L20 Atopisk dermatitt. 

Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris finnes på www.felleskatalogen.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 03.10.2019. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no
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Pri vat bar ne hos pi ce  
– er det så far lig da?

Be slut nin gen om å gi 30 mil
li o ner kro ner år lig til et pri vat 
bar ne hos pi ce på Sør lan det er en 
pri ori te ring som ikke er for en lig 
med den ty pen etisk re flek sjon 
man dag lig for hol der seg til i det 
of ent li ge hel se ve se net.

Bar ne pal lia sjon hand ler ikke først og  
fremst om dø en de barn (1), men om ca.  
7 500 barn og unge i Norge som le ver med 
al vor lig syk dom. Un der 3 % dør i barn dom
men (2).

30. sep tem ber 2020 var det hø ring om 
stor tings mel ding nr. 24 Lind ren de be hand
ling og om sorg – Vi skal alle dø en dag. Men 
alle and re da ger skal vi leve (3). I en de batt 
22. sep tem ber sa saks ord fø rer Tuva Mo flag 
(Ar bei der par ti et) at Hel se og om sorgs ko mi
te en har mott att på fal len de man ge inn spill 
til mel din gens ka pitt el 7 om bar ne pal lia
sjon. Helt si den Syl vi Listhaug, i rol len som 
eld re og fol ke hel se mi nis ter, høs ten 2019 
an non ser te at For en in gen for bar ne pal lia
sjon (FFB) skul le få 30 mil li o ner kro ner til 
etab le ring av Norges før s te bar ne hos pi ce, 
har det vært over 30 de batt inn legg i Da gens 

Medisin, Dags avi sen og Fæd re lands ven nen. 
Kro nik ken Or ga ni se ring av det pal lia ti ve 
til bu det. Fag lig be grun net el ler et ude mo kra
tisk po li tisk spill? (4), skre vet av for fatt er ne 
av ut red nin gen På liv og død (5), på pe ker  
at pro ses sen pre ges av at «pro fi ler te per so
ner sett es på løn nings lis ta til stats støtt e de 
or ga ni sa sjo ner for å få gjen nom slag for en 
be stemt løs ning». Fron te ne er stei le mel lom 
For en in gen for bar ne pal lia sjon på den ene 
si den og et sam let fag mil jø, et fler tall av 
bru ker or ga ni sa sjo ner og Hel se di rek to ra tet 
på den and re si den. Hvor for vek ker sa ken  
så sterkt en ga sje ment?

Norge hen ger et er
Ver ken lind ren de be hand ling av al vor lig 
syke el ler hos pi cefi lo so fi, som be tyr «hel 
hetlig be hand ling og om sorg», er noe nytt.  
Tvert imot: Hel het lig til nær ming er sel ve 
kjer nen av be gre pet pal lia sjon, som de fi nert 
av Ver dens hel se or ga ni sa sjon i det for ri ge 
år hund ret (6).

I and re land har bar ne pal lia sjon vært et 
fag om rå de i fle re tiår. I Norge kom den 
før s te ret nings lin jen i 2016, med an be fa lin
ger for or ga ni se ring som sik rer li ke ver di ge 
tje nes ter til alle barn og unge (7). I 2019 ble 
lan dets før s te re gio na le pal lia ti ve team for 
barn og unge etab lert ved Oslo uni ver si tets
sy ke hus. Med et bud sjett på 2,2 mil li o ner 
kro ner har tea met bi dratt til etab le ring av 
lo ka le team ved ni av ti barne og ung doms
kli nik ker i Hel se SørØst. Iføl ge opp drags 
doku men tet i 2020 fra Hel se og om sorgs 
depar te men tet til de re gio na le fore ta ke ne 
skal etab le ring av re gio na le barnepalliative 
team pri ori te res (8). Hel se MidtNorge har 
øre mer ket 1,2 mil li o ner til for må let, mens 
Hel se Vest star ter et re gio nalt nett verk med 
til sva ren de fi nan si e ring. Hel se Nord har 
fore lø pig ikke fulgt opp opp dra get.

Skred der søm
Barn og unge i pal lia ti ve for løp har svært 
kom plek se til stan der, som ponsgliom, spi nal 
mus kel at ro fi, leukoencefalopati ett er fødsels
asfyksi, med fød te mis dan nel ser, le ver, nyre 
el ler hjer te svikt. De har be hov for gjen tatt e 
ope ra sjo ner, avan sert ut red ning i nar ko se og 
livs for len gen de be hand ling i form av tra keo
sto mi, hjem me re spi ra tor, gas tro sto mi, pace
ma ker el ler pa ren te ral er næ ring i må neds vis.

Mens bar net står på trans plan ta sjons lis te, 
lig ger på barne in ten siv av de ling el ler er på 
av last ning, skal for eld re ne få til væ rel sen til  
å hen ge sam men. Sy ke hu set for sø ker å møte 
be ho ve ne. Barne og ung doms av de lin ger 
har til knytt et bar ne psy ko lo ger, so sio nom 
tjenes te, fysio, ergo og mu sikk te ra peu ter, 
sy ke hus klov ner, pres te tje nes ter, le ke te ra pi 
og sy ke hus sko le. En kel te ste der fin nes avan
sert hjem me sy ke hus, slik at spe sia list hel se
tje nes ten kan kom me dit bar net bor. Sist, 
men ikke minst, har barne og ung doms 
avde lin ge ne etab ler te struk tu rer for det 
vik ti ge sam ar bei det med kom mu ne ne.  
Det er i den ne «samsonen» at hvert barn  
må få skred der sydd en sam men hen gen de 
hel se og om sorgs tje nes te (7; 9, s. 26).

Bar nets beste
Dess ver re er ikke barne og ung doms kli nik
ker satt i stand til å til by en hel het lig or ga ni
se ring av det sam le de til bu det. Tverr fag lig
het er res surs kre ven de (10). Fle re fag per so
ner må mø tes re gel mes sig for å ska pe hel 
heten som ak ku rat dett e bar net og den ne 
fa mi li en tren ger.

I tråd med FNs bar ne kon ven sjon har al vor
lig syke barn og unge rett til be hand ling  
i spe sia list hel se tje nes ten (11). Dett e gjel der 
også når et barn er dø en de. Valg fri het er ikke 
å mått e rei se til et bar ne hos pi ce langt unna, 
men å kun ne vel ge å bli væ ren de der man 
bor, om gitt av sine nær mes te.

Rett fer dig het in klu de rer li ke ver dig 
 be hand  ling og an svar lig for de ling av res sur
ser (12). Pal lia sjon kon kur re rer om res sur 
sene som for val tes gjen nom hel se fo re ta ke ne, 
på lik lin je med livs for len gen de im mun 
terapi, fle re MRma ski ner el ler nye me di si ner 
mot hjer te og kar syk dom. I re vi dert stats
bud sjett økte Hel se og om sorgs de par te men
tet ba sis be vilg nin gen til de re gio na le hel se
fo re ta ke ne med 600 mil li o ner «med for mål  
å re du se re hel se kø ene og re du se re ett er slep 
som har opp stått som føl ge av Covid19» (13). 
Til føyd er: «Mid le ne skal vi de re be nytt es til  
å etab le re re gio na le barnepalliative team,  
jf. opp drags do ku men tet for 2020».

Det gjen står å håpe at pan de mi ens ett er
slep er be gren set, slik at det blir noe igjen  
til lind ren de be hand ling og om sorg for 
barn og unge i pal lia ti ve for løp.

Mot at 1.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 9.10.2020, 
 godkjent 14.10.2020.

ANJA LEE
uxleea@oushf.no
er ph.d., over le ge ved Barne og ung doms kli nik ken, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, ko or di na tor for re gio nalt 
pal lia tivt team for barn og unge i Hel se SørØst og 
le der av Bar ne le ge for en in gens in ter es se grup pe for 
bar ne pal lia sjon.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Iføl ge opp drags do ku men tet 
i 2020 skal etab le ring av  regio
na le barnepalliative team 
pri ori te res»

«Valg fri het er ikke å måt te 
rei se til et bar ne hos pi ce langt 
unna, men å kun ne vel ge å bli 
væ ren de der man bor, om gitt 
av sine nær mes te»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ANNONSE

 ITULAZAX® Smeltetablett. Standardisert allergenekstrakt av pollen fra bjørk (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet. Indikasjon: Voksne: Moderat til alvorlig allergisk 
rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av pollen fra den homologe bjørkegruppen1. Pasienter med en klinisk anamnese med symptomer til tross for bruk av symp-
tomlindrende legemidler, og en positiv test for sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk IgE).1 Bjørk, or, agnbøk, 
hassel, eik, bøk.Dosering: Behandling bør initieres av lege med erfaring i behandling av allergiske sykdommer. Voksne: 1 smeltetablett daglig. Behandling initieres 
utenfor pollensesongen og fortsettes i trepollensesongen. Klinisk effekt i trepollensesongen (homolog bjørkegruppe) er vist når behandling startes minst 16 uker før 
forventet start av trepollensesongen (homolog bjørkegruppe), og fortsettes gjennom hele sesongen. Internasjonale behandlingsretningslinjer for immunterapi mot 
allergi viser til en behandlingsperiode på 3 år for å oppnå sykdomsmodifikasjon. Dersom det ikke sees forbedring i løpet av 1. behandlingsår, er det ingen indikasjon 
for å fortsette behandlingen. Første smeltetablett bør tas under medisinsk tilsyn, og pasienten bør overvåkes i minst 30 minutter for å kunne diskutere, og ev. be-
handle, ev. umiddelbare bivirkninger. Glemt dose: Dersom behandlingen stoppes i >7 dager, anbefales det å kontakte lege før behandlingen fortsetter. Kontraind-
ikasjoner: Overfølsomhet for hjelpestoffene. FEV1 <70% av anslått verdi (etter tilfredsstillende farmakologisk behandling) ved behandlingsstart. Alvorlig astmaek-
saserbasjon eller ukontrollert astma i løpet av de siste 3 månedene før behandlingsstart. Aktive systemiske autoimmune lidelser (responderer ikke på behandling) 
og immundefekter, -svikt eller -suppresjon. Malign neoplastisk sykdom med aktuell sykdomsrelevans. Akutt alvorlig oral betennelse eller munnsår. Advarsler og 
forsiktighetsregler: Alvorlig systemisk allergisk reaksjon: Behandlingen seponeres og lege skal kontaktes umiddelbart ved alvorlig systemisk allergisk reaksjon, 
alvorlig astmaeksaserbasjon, alvorlig faryngealt ødem, svelgevansker, pustevansker, stemmeendring, hypotensjon eller følelse av at halsen er tykk. Systemiske 
symptomer kan begynne som rødme, pruritus, varmefølelse, generelt ubehag og agitasjon/angst. Et alternativ for å behandle alvorlige systemiske allergiske 
reaksjoner er adrenalin. Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behandles med TCA, MAO- og/eller COMT-hemmere, noe som kan få fatale følger. 
Adrenalineffekten kan reduseres hos pasienter som behandles med betablokkere. Pasienter med hjertesykdom kan ha økt risiko ved alvorlig systemisk allergisk 
reaksjon, klinisk erfaring er begrenset, og immunterapi mot allergi bør forskrives med forsiktighet til pasienter med alvorlig hjerte- og karsykdom. Oppstart bør vur-
deres nøye hos pasienter med tidligere systemisk allergisk reaksjon ved s.c. immunterapi mot trepollenallergi, da risiko for alvorlige allergiske reaksjoner kan være 
økt. Preparater for behandling av potensielle reaksjoner må være tilgjengelig.  Astma: Astma er en kjent risikofaktor for alvorlige systemiske allergiske reaksjoner. 
Alvorlig astmaeksaserbasjon i løpet av de 12 siste månedene er en kjent risikofaktor for fremtidig eksaserbasjon. Astmatikere må informeres om behovet for å søke 
medisinsk hjelp umiddelbart ved plutselig astmaforverring. Hos pasienter med astma som får en akutt luftveisinfeksjon bør behandlingsstart utsettes til infeksjonen 
er løst. Betennelse i munnen: Hos pasienter med alvorlig betennelse i munnen (f.eks. oral lichen planus, sår i munnen eller trøske), munnsår eller etter munnkirurgi 
inkl. tanntrekking eller etter tannløsning, bør behandlingsoppstart utsettes og pågående behandling midlertidig avbrytes for å bedre helningen av munnhulen. Lo-
kale allergiske reaksjoner: Kan forventes under behandlingsperioden. Disse reaksjonene er vanligvis milde eller moderate, men mer alvorlige reaksjoner kan fore-
komme. De første dagene med administrering i hjemmet kan det forekomme bivirkninger som ikke er sett 1. behandlingsdag. Ved signifikante lokale bivirkninger 
bør antiallergisk behandling (f.eks. antihistaminer) vurderes. Eosinofil øsofagitt: Hos pasienter med alvorlige eller vedvarende gastroøsofageale symptomer må 
medisinsk hjelp søkes. Autoimmune sykdommer i remisjon: Forsiktighet utvises. Samtidig vaksinering: Vaksinering kan gis uten å avbryte behandlingen, etter me-
disinsk evaluering av allmenntilstanden. Interaksjoner: Samtidig behandling med symptomlindrende antiallergiske legemidler kan øke pasientens toleransenivå 
for immunterapi. Dette må vurderes ved seponering av slike legemidler. Graviditet og amming: Behandling bør ikke startes under graviditet. Det er ikke forventet 
noen effekt på spedbarn som ammes. Bivirkninger: Primært forventes det at milde til moderate lokale allergiske reaksjoner oppstår i løpet av de første dagene og 
forsvinner innen noen måneder (i mange tilfeller innen 1-2 uker). I de fleste tilfeller må reaksjonen forventes å starte innen 10 minutter etter inntak, og avta innen 
1 time. Alvorligere lokale allergiske reaksjoner kan oppstå. Svært vanlige: Pruritus i øret, halsirritasjon, munnødem, oral pruritus, oral parestesi, tungepruritus. 
Vannlige: Rhinitt, oralt allergisyndrom, dysgeusi, hoste, tørr hals, dysfoni, orofaryngealsmerte, faryngealt ødem, faryngeal parestesi, abdominalsmerte, diaré, 
dyspepsi, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, oral hypoestesi, leppeødem, leppepruritus, munnplager, blemmer i munnslimhinnen, stomatitt, 
hevelse i tunge, urticaria, ubehag i brystet, følelse av fremmedlegeme. Reseptgruppe: C Pakninger og priser: 30 stk. (blister), Vnr 08 13 44, 1147,00 kr; 90 stk. 
(blister), Vnr 46 25 44, 3368,40 kr. Refusjonsberettiget bruk: Til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt, 
med en sykehistorie med symptomer til tross for symptomlindrende behandling og en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test. Refusjonskoder: ICPC: F71 
Allergisk konjunktivitt, R97: Allergisk rinitt. ICD: H10.1 Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt, J30 Vasomotorisk og allergisk rinitt. Vilkår: 248: Refusjon ytes kun når 
følgende vilkår er oppfylt: - Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig bjørkepollenindusert rinitt eller konjunktivitt i minst to år. - Optimal symptomatisk 
behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke brukes av tungtveiende medisinske grunner. - Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spe-
sifikk IgE-test for bjørkepollen. - Ved oppstart skal injisert bjørkepollen velges fremfor Itulazax hvis pasienten samtidig får injeksjon med andre allergenekstrakter. 
250: Refusjon ytes kun til voksne fra og med 18 år.  
Innehaver av markedsføringstillatelsen: ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Danmark. Basert på SPC godkjent av SLV 05.06.2020.
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Denne  
sesongen 
er det 
bjørk som 
gjelder!
Med ITULAZAX® finnes det nå et 
behandlingsalternativ for de med 
bjørkepollenallergi som ikke får 
tilstrekkelig effekt av symptom-
lindrene behandling.1,2

ITULAZAX® er den første allergi-
vaksinasjonen i tablettform for 
behandling av allergisk rhinitt 
forårsaket av pollen fra den 
homologe bjørkegruppen.*

1. Biedermann T et al. J Allergy Clin Immunol. 2019;143:1058–66
2. ITULAZAX® SmPC, juni 2020
* Homologe bjørkegruppen inkluderer: Betula verrucosa (europeisk hvit bjørk), Alnus glutinosa (or), Corylus avellana
(hassel), Carpinus betulus (agnbøk), Quercus alba (hvit eik), Castanea sativa (kastanje), Fagus sylvatica (vanlig bøk).

Nyt naturen

ITULAZAX®  
er godkjent for 

blåresept.

ALK, Lensmannslia 4, 1386 Asker, Tlf 99 44 60 40, www.alk.no
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Fritt frem for kunn skaps sva ke  
me di sin stu den ter

Det er i dag fullt mu lig å avgi 
eks amens be sva rel ser med kli
nis ke vur de rin ger som åpen bart 
ville ført til al vor lig hel se ska de 
hos pa si en ten, og li ke vel be stå.

Skrift lig eks amen er en vik tig del av kva li
tets sik rin gen som sør ger for at vi ut dan ner 
kva li fi ser te le ger. Fun ge rer den skrift li ge 
eks amens ord nin gen i me di sin stu di et med 
tan ke på å frem me øns ket læ ring og sam ti
dig fan ge opp de rik ti ge stryk kan di da te ne 
blant det lil le mind re tal let av kunn skaps 
svake og po ten si elt «far li ge» stu den ter?

De ler av te ma et ble ny lig drøf tet i Pet er 
Gjersviks kro nikk Eks amens lære for dum mies 
(1). Der ble man ge av mu lig he te ne og ut ford
rin ge ne med da gens di gi ta le eks ame ner tat 
opp, med om ta le av for de ler og ulem per  
ved fler valgs opp ga ver ver sus kortsvarsopp
gaver med fri tekst. Gjers vik opp sum mer te at 
«… [h]ensikten med eks amen i me di sin stu
di et er at sam funn, hel se ve sen og pa si en ter 
skal være sik re på at uni ver si te te ne ut dan
ner le ger som du ger».

Jeg er sterkt i tvil om da gens eks amens
ord ning sva rer til den ne hen sik ten. Det 
gjel der sær lig det å skul le do ku men te re  
at stu den te ne har opp nådd til freds stil len de 
kunn skap og til hø ren de fer dig he ter på alle 
es sen si el le fag om rå der samt sjek ke at de  
har noen lun de kon troll på hva de kan –  
og minst like vik tig hva de ikke kan, når  
de se ne re som le ger skal tref e be slut nin ger 
i kli nisk prak sis.

Ho ved pro ble met er ikke bare knyt et til 
sel ve opp ga ve for men – fler valgs opp ga ver 
el ler kortsvarsoppgaver – men minst like 
mye hvor dan den over ord ne te sen su re rin
gen av dis se ut ø ves. Ut ford rin gen kom til 
syne for meg et er inn fø rin gen av ny stu die
plan for me di sin stu di et i Bergen i 2015, med 
langt mer in te grert un der vis ning mel lom 
man ge fag og en sam le eks amen i hver ter
min. Den ne om leg gin gen har hat fle re 
po si ti ve ef ek ter, og til sva ren de ord nin ger 
med sto re ter min el ler års eks ame ner som 
om fat er man ge uli ke fag, er også godt 
inn ar bei det ved and re me di sins ke læ re ste
der, blant an net Norges tek niskna tur vi ten
ska pe li ge uni ver si tet i Trondheim, der fag

mil jø ene har ar gu men tert for bru ken av  
en for hånds be stemt beståtgrense på 65 % 
som stan dard for hvil ke stu den ter som skal 
pas se re nål øy et (2).

Eks amens sen su ren si ler ikke godt nok
Li ke vel me ner jeg at vi i alt for li ten grad har 
tat høy de for de ne ga ti ve kon se kven se ne av 
å tes te man ge fag og tema på en gang, noe 
som sær lig ram mer mind re fag. Me di sinsk 
ge ne tikk had de for eks em pel tid li ge re en 
se pa rat to ti mers skrift lig eks amen, der hver 
stu dent måt e do ku men te re en viss mi ni
mums kunn skap i fa get for å be stå. I den  
nye stu die pla nen ut gjør det e fag om rå det 
om kring 10 – 15 % av en seks ti mers skrift lig, 
di gi tal eks amen for 9. ter min, med to talt 

150 po eng, van lig vis for delt på om kring 90 
etpoengs fler valgs opp ga ver (60 %) med fire 
svar al ter na ti ver og 60 po eng (40 %) på uli ke 
kortsvarsoppgaver. Det gis en sam let ka rak
ter på ska la en A–F (A er best og F er stryk),  
og den re la ti ve stryk gren sen lig ger ofte 
om kring 60 % av mak si mal po eng skår. Det 
er ikke an led ning til å gi sær skilt vur de ring 
av et en kelt fag om rå de el ler en un der grup
pe av spørs mål.

En stu dent kan alt så le ve re en me get svak 
be sva rel se i alle spørs må le ne som gjel der 
me di sinsk ge ne tikk el ler et hvil ket som helst 
vik tig tema og li ke vel be stå eks amen. Stu
den ten kan også i sin eks amens be sva rel se 
gjø re kli nis ke vur de rin ger og fore slå til tak 
som med høy sann syn lig het ville ført til 
al vor lig hel se ska de el ler en dog fa talt ut fall 
hos pa si en ten, uten at det fø rer til stryk.  
Det er en ube ha ge lig fø lel se å være med på  
å god kjen ne en slik eks amens sen sur. Lik 
nende er fa rin ger er gjort av kol le ga er som 
un der vi ser i and re kli nis ke ter mi ner. Vi 
be nyt er alt så ikke mu lig he ten til å set e  
på brem se ne for stu den ter som gjør uak sep

tab le feil, som til sva rer det å kjøre mot kjø re
ret nin gen el ler over se vi ke plik ten på den 
prak tis ke fø rer prø ven.

Løs nin gen er en kel
Det er hel dig vis kun et få tall stu den ter som 
svik ter grovt. De al ler fles te stu den ter er 
kunn skaps ri ke og dyk ti ge, ofte vel dig dyk 
tige. Og det fin nes minst én mu lig løs ning. 
Den skrift li ge, di gi ta le eks ame nen bør de les  
i to. Del A kan ut gjø re rundt 20 – 25 % av 
 eks amen, med opp ga ver som ute luk ken de 
tes ter helt es sen si ell kunn skap, alt så fakta og 
vur de rin ger som fag læ rer ne er eni ge om at 
alle stu den te ne må be hers ke. Po en ge ne i del 
A skal inn gå i to tal skå ren, og det gis fort sat 
bare en sam let ka rak ter på eks amen. Men det 
skal være et til leggs krav: Det til la tes knapt 
nok feil på del A ut over det å gi et visst sling
rings monn for po ten si el le «glipp» med feil
avkryssning. På en git eks amen kan alle 
fag om rå de ne i ter mi nen være re pre sen tert 
blant dis se kjer ne spørs må le ne. Der med vil 
det bli langt van ske li ge re å be stå eks amen for 
stu den ter som har vik ti ge kunn skaps mang
ler som føl ge av be visst ute la tel se av å set e 
seg inn i en kel te tema el ler av and re år sa ker.

Jeg me ner vi har mye å vin ne på en slik 
jus te ring av eks amen. Det vil presse un der 
viser ne til å dis ku te re og vur de re sær skilt 
nøye hva som er den es sen si el le kunn ska
pen på de res felt, noe som over tid vil de fi
nere kjer nen i de uli ke fag om rå de ne. Det  
vil også mo ti ve re stu den te ne til bred læ ring 
og bi dra til at vi ut dan ner le ger som du ger 
fag lig på alle vik ti ge felt, i tråd med sam
funns opp dra get vårt.

Mot at 14.9.2020, god kjent 14.10.2020.

VI DAR M. STEEN
vidar.martin.steen@helse-bergen.no
er pro fes sor ved Kli nisk in sti tut 2 ved Uni ver si te tet 
i Bergen, der han er un der vis nings le der i me di sinsk 
ge ne tikk og med lem av ter min sty ret for 9. ter min 
ved pro fe sjons stu di et i me di sin. Han er også FoU
over le ge ved Av de ling for me di sinsk ge ne tikk ved 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Pro ble ma tis ke protonpumpehemmere

Fle re enn hver ti en de nord mann bru ker nå protonpumpehemmere. Lang 
varig bruk ser ut til å være for bun det med syk dom og død, og vi me ner at 
over for bru ket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et fol ke hel se pro
blem.

An tal let bru ke re av protonpumpe-
hemmere har økt kon ti nu er lig så 
len ge data fra Re sept re gis te ret har 
vært til gjen ge li ge, dvs. fra og med 

2004 (fi gur 1) (1). I 2019 hen tet mer enn 10 % 
av be folk nin gen minst én re sept på proton-
pumpehemmere, og i al ders grup pen over  
75 år mer enn 25 %. Kon ti nu er lig bruk er 
mest van lig blant de eld ste i be folk nin gen, 
som i gjen nom snitt får ut le vert fire gan ger 
mer protonpumpehemmere enn øv ri ge 
inn byg ge re. I til legg kom mer re sept frie 
protonpumpehemmere og et po pu lært 
kom bi na sjons pre pa rat med nap rok sen  
og esomeprazol (Vimovo).

Protonpumpehemmere er sen tra le  
i be hand ling av ma ge sy re re la ter te til stan - 
der som re fluks syk dom, i be hand ling av 
Helicobacter pylori-re la ter te ma ge sår og  
i fore byg ging av sår i ma ge sekk og tolv fin ger-
tarm ved kon ti nu er lig bruk av ikke-ste ro i de 
an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID) (2). Ett er 

få da gers bruk opp nås en nær mest full sten-
dig hem ming av ma ge sy re pro duk sjo nen (2). 
His ta min-2-re sep tor an ta go nis ter har om trent 
til sva ren de bruks om rå de, men gir ikke like 
kraf tig og lang va rig re duk sjon i parietalcel-
lenes sy re sek re sjon. De fire protonpumpe-
hemmerne som mar keds fø res i Norge 

 (omeprazol (Losec), pantoprazol (Somac), 
lansoprazol (Lan zo) og esomeprazol (Ne x-
ium)), er nær mest iden tis ke når det gjel der 
virk nings me ka nis me og kli nisk ef ekt, men 
har en kel te far ma ko ki ne tis ke for skjel ler.

Er protonpumpehemmere  
av hen gig hets ska pen de?
Sam ti dig som for bru ket av his ta min-2-re sep-
tor an ta go nis ter har gått ned med en tre del 
fra 2004 til 2019, har an tal let de fi ner te døgn-
do ser protonpumpehemmere ut le vert  
fra nors ke apo tek økt med mer enn 250 %  
i sam me pe ri ode (1). Tverr snitts un der sø kel-
ser i fle re land har vist at bare 30 % av pro-
tonpumpehemmere for skri ves i tråd med 
gjel den de ret nings lin jer (3). Dans ke og 
is lands ke reseptregisterstudier vi ser at 
an tal let nye bru ke re av protonpumpehem-
mere er kon stant, mens det to ta le an tal let 
bru ke re øker til sva ren de som i Norge. Dett e 
kan in di ke re at van ske lig he ter med se po ne-
ring, hel ler enn økt be hov for protonpumpe-
hemmere i be folk nin gen, lig ger til grunn 
for det økte for bru ket (3). Ett er vår me ning 
skyl des det høye for bru ket i Norge for en 
stor del for skriv ning til pa si en ter som ikke 
bur de brukt protonpumpehemmere. Vi har 
ikke re gist rert noen end ret fore komst av 
ma ge sy re re la ter te til stan der i be folk nin gen 
som kan for kla re det økte be ho vet for pro-
tonpumpehemmere.

Ett er noen ukers bruk av protonpumpe-
hemmere øker mage slim hin nens evne til 
sy re sek re sjon be trak te lig for å kom pen se re 
for unor malt høy pH i ma ge sek ken. Der - 
som be hand lin gen med protonpumpehem-
mere da bråseponeres, vil ma ge sy re pro-
duksjo nen sti ge til høy ere ni vå er enn før 
be hand lin gen star tet (3). Selv fris ke per so ner 
uten tid li ge re for døy el ses be svær vil ut vik le 
symp to mer fra ma ge sekk og spi se rør ved 
se po ne ring av protonpumpehemmere ett er 
lang va rig bruk. Slike re bound-ef ek ter kan 
feil tol kes, både av pa si ent og lege, som fort-
satt be hand lings be hov (3).

Al vor li ge lang tids kon se kven ser
Protonpumpehemmere er gjen nom gå en de 
godt to le rert, med få pla ger hos de fles te  
så len ge be hand lin gen på går. Van ske lig  - 
heter med å av slutt e protonpumpehemmer-
behandling bi drar til polyfarmasi og ri si ko 
for le ge mid del in ter ak sjo ner. I til legg kan 
lang va rig bruk sann syn lig vis føre til al vor lig 
syk dom.

Ved va ren de protonpumpehemmerindu-
sert økt pH i ma ge sek ken på vir ker ab sorp-
sjo nen av en rek ke næ rings stof er. For 
 eks em pel ses re du sert benmineralisering  
og os teo po ro tis ke brudd ved lang va rig bruk 
av protonpumpehemmere på grunn av 
re du sert opp tak av kal si um og mag ne si um 

«Det høye for bru ket i Norge  
skyl des for en stor del for skriv- 
 ning til pa si en ter som ikke  
bur de brukt protonpumpe- 
hemmere»

Fi gur 1  An del bru ke re av his ta min-2-re sep tor an ta go nis ter og protonpumpehemmere i be folk nin gen i pe ri oden 
2004–19 (data fra Re sept re gis te ret) (1). Re sept frie mid ler og kom bi na sjons pre pa ra tet Vimovo (nap rok sen og 
esomeprazol) er ikke med reg net.
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(2). Protonpumpehemmere kan også bi dra 
til man gel på jern, sink og vi ta min B12 (2).

Det nor malt sure mil jø et i ma ge sek ken 
for hind rer både at uøns ke de bak te ri er og 
pa ra sitt er inn tar tar men, og at bak te ri er  
fra tar men når luft vei ene. Høy ere pH, som 
ved bruk av protonpumpehemmere, er 
as so siert med økt ri si ko for bak te ri ell over-
vekst i tynn tarm, ko lo ni se ring med mul ti -
resist en te bak te ri er og økt fore komst av 
tarm bak te ri er i spi se rø ret (2). Mye ta ler for 
en sam men heng mel lom protonpumpe-
hemmerbruk og økt ri si ko for in fek sjon 
med Clostridioides dif  ci le (tid li ge re kalt 
Clostridium dif  ci le), også hos pa si en ter  
som ikke bru ker an ti bio ti ka (2). Ri si ko en er 
stør re ved bruk av protonpumpehemmere 
enn ved his ta min-2-re sep tor an ta go nis ter. 
Fle re ob ser va sjons stu di er har vist en sam-
men heng mel lom bruk av protonpumpe-
hemmere og lun ge be ten nel se, men for di 
un der lig gen de til stan der som re fluks syk-
dom også øker ri si ko en, kan en sik ker 
 år saks sam men heng ikke slås fast (2).

Protonpumpehemmere kan fo re byg ge 
kreft i spi se rør og ma ge sekk når det gis som 
en del av be hand lin gen av Bar retts øsofagus 
el ler H. pylori-in fek sjon, men lang va rig bruk 
kan sam ti dig knytt es til økt ri si ko for fle re 
and re kreftt y per (4–6). Økt gastrinnivå er  
en mu lig med vir ken de fak tor her. Selv om 
ob ser va sjons stu di er har vist til dels mot stri-
den de re sul ta ter, har ny ere re gis ter stu di er 
og me ta ana ly ser vist at lang va rig bruk av 
protonpumpehemmere dob ler ri si ko en  
for kreft i pan kre as og ma ge sekk. En kel te 
stu di er har vist økt ri si ko for ko lo rek tal kreft 
(4–6).

Dø de lig het
Stu di er av va ri e ren de kva li tet har vist sam-
men heng mel lom lang va rig bruk av proton-
pumpehemmere og al vor li ge til stan der som 
kro nisk ny re syk dom, at ro fisk gast ritt, mik-
ro sko pisk ko litt og de mens (2). As so sia sjo-
ner mel lom dø de lig het av alle år sa ker og 
lang va rig bruk av protonpumpehemmere 
er rap por tert, men fore komst av and re 
syk dom mer og ut strakt le ge mid del bruk  
i pa si ent grup pen gjør det ut ford ren de  
å vur de re fak tisk år saks sam men heng. I en 
stor re gis ter stu die med ame ri kans ke krigs-
ve te ra ner fant fors ker ne en over dø de lig het 
på 45,2 døds fall per 1 000 pa si en ter som tok 
protonpumpehemmere sam men lig net  
med bru ke re av his ta min-2-re sep tor an ta go-
nis ter (7). Ved ana ly se på pa si en te ne som 

bruk te protonpumpehemmere, ob ser ver te 
fors ker ne over dø de lig het knytt et til kar dio-
vas ku lær syk dom, ny re syk dom og kreft  
i øvre del av for døy el ses sy ste met, uav hen gig 
av om pa si en te ne had de hatt slik syk dom  
fra før. Øken de va rig het av protonpumpe-
hemmerbruk var as so siert med øken de 
over dø de lig het av alle år sa ker (7).

Bru ken må ned
Selv om den ab so lutt e ri si ko en for den 
 en kel te pa si ent er li ten, fø rer den sto re 
an de len protonpumpehemmerbrukere  
i be folk nin gen til øk ning i sy ke lig het med 
på føl gen de økt res surs bruk i hel se ve se net 
og mu li gens økt dø de lig het. Vi me ner der for 
at til tak bør sett es i verk for å re du se re unød-
ven dig bruk av protonpumpehemmere. 
Hel se per so nell og pa si en ter bør i stør re grad 
gjø res opp merk som me på fare for se po ne-
rings van s ker og al vor li ge lang tids ef ek ter, 
og Hel se di rek to ra tet bør opp ford re til ned-
trap ping og ut fa sing av lang va rig be hand-
ling med protonpumpehemmere. Opp start 
og ved li ke holds be hand ling med proton-
pumpehemmere bør bare fore kom me ved 
sik ker in di ka sjon. Vi me ner der for at alle 
protonpumpehemmere uan sett styr ke og 
pak nings stør rel se bør være re sept plik ti ge, 
el ler i det mins te ikke til latt solgt uten om 
apo tek. Inn stram nin ger i vil kå re ne for å få 
protonpumpehemmere på blå re sept kan 
også være et ak tu elt vir ke mid del. Inn til 2014 
kun ne bare spe sia lis ter og sy ke hus le ger 
star te for skriv ning av protonpumpehem-
mere på blå re sept, og først ett er gas tro sko pi 
el ler 24-tim ers pH-må ling i spi se rø ret.

Det enk les te og kan skje vik tig ste til ta ket 
for rik ti ge re bruk av protonpumpehemmere 
er til ba ke hol den het med førs te gangs for-
skriv ning i både pri mær- og spe sia list hel se-
tje nes ten. All menn le ger bør unn gå å prø ve 
ut protonpumpehemmere mot uspe si fik ke 
for døy el ses pla ger. Sy ke hus le ger som star ter 
opp protonpumpehemmerbehandling, bør 
angi be hand lings va rig het i epi kri sen og 
in for me re pa si en ten om fa ren for re bound-
ef ek ter og lang tids bi virk nin ger. Ikke-far ma-
ko lo gis ke til tak som røy ke slutt, vekt re duk-

sjon, fy sisk ak ti vi tet, end ret lig ge stil ling  
med he vet ho de leie, re du sert al ko hol inn tak 
og end ret mål tids hyp pig het kan være til  
god hjelp hos fle re, og vil uan sett bi dra til 
re du sert be hov for protonpumpehemmere 
vi de re i for lø pet. An ta ci da kan også være til 
nytt e for man ge pa si en ter. Ved sik kert be hov 
for sy re hem men de be hand ling kan his ta-
min-2-re sep tor an ta go nis ter med for del 
for  søkes først, for di ri si ko en for al vor li ge 
kon se kven ser av lang tids be hand ling an ta ke-
lig er mind re med dis se enn med proton-
pumpehemmere. Som be hovs be hand ling er 
his ta min-2-re sep tor an ta go nis ter å fore trek ke 
på grunn av ras ke re og bedre symp tom lind-
ring (2). Re sept frie his ta min-2-re sep tor an ta-
go nis ter kan være en full god er stat ning for 
protonpumpehemmere i man ge til fel ler 
der som re sept plikt for protonpumpehem-
mere inn fø res. Dess ver re har mis tan ke om 
ska de li ge ef ek ter av en for urens ning i tab let-
te ne ført til man gel på den mest kost nads -
efek ti ve his ta min-2-re sep tor an ta go nis ten 
(ranitidin) den siste ti den. I den for bin del se 
har Sta tens le ge mid del verk an be falt proton-
pumpehemmere som be hand lings al ter na tiv, 
men en an nen his ta min-2-re sep tor an ta go-
nist (famotidin) er også nevnt.

I til fel ler der lege vur de rer at opp start  
av be hand ling med protonpumpehem- 
mere er uunn gåe lig, bør ef ek ten vur de res 
ett er én til to uker. Plan lagt va rig het av 
be hand lin gen bør de fi ne res, og når in di -
kasjo nen til la ter det, bør må let være  
å av slutt e  be hand lin gen in nen to–fire uker, 
før  re bound-sy re sek re sjon blir pro ble ma-
tisk.

Pa si en ter som bru ker protonpumpehem-
mere uten klar in di ka sjon, må in for me res  
av le gen om for de ler og ulem per ved fort satt 
be hand ling, in klu dert ri si ko for al vor li ge 
lang tids ef ek ter. I man ge til fel ler vil det være 
hen sikts mes sig å for sø ke ned trap ping og 
ut fa sing av protonpumpehemmerbehand-
lingen.

Hvor dan trappe ned?
Se po ne rings stu di er vi ser at man ge pa si en ter 
ikke kla rer å trappe ned bruk av proton-
pumpehemmere, og at støtt e og mo ti ve ring 
fra lege er vik tig (3). Vi an be fa ler at pa si en -
tene in for me res om at til ba ke fall av de 
sy re re la ter te pro ble me ne er sann syn lig, og 
at sure opp støt av og til er et nor mal fe no-
men knytt et til en kel te ty per mat og and re 
livs stils fak to rer. Den mest kri tis ke fa sen er 
tre–fire uker ett er be hand lings stopp. Blant 

«Alle protonpumpehemmere 
uan sett styr ke og pak nings-
stør rel se bør være re sept -
pliktige»
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ning kan an ta ci da bru kes ved be hov. His ta-
min-2-re sep tor an ta go nis ter, for eks em pel 
ranitidin 150 mg, kan bru kes ved re bound-
symp to mer (10).

Nyt e og ska de
Ved til stan der som ero siv øso fa gitt og Bar-
retts øsofagus samt ved kon ti nu er lig bruk 
av ikke-ste ro i de an ti in flam ma to ris ke mid ler 
kan lang va rig bruk av protonpumpehem-
mere være nød ven dig, og til og med liv red-
den de. Li ke vel: Den høye an de len proton-
pumpehemmerbrukere i den nors ke be folk-
nin gen gjør at en kan spør re seg om proton-
pumpehemmere to talt sett nå gjør mer 
ska de enn nytt e i form av uunn gåe lig syk-
dom og død.

Mot at 6.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 4.6.2020, 
 godkjent 18.6.2020.

dem som kla rer seg uten protonpumpe-
hemmere len ger enn dett e, gjen opp tar de 
fær res te bru ken (3).

Ge ne relt bør alle le ge mid ler som gir re-
bound-fe no me ner el ler se po ne rings syn-
drom, trap pes lang somt ned. Dett e gjel der 
for eks em pel også ben zo dia ze pi ner, slim -
hinne av svel len de ne se spray og anal ge ti ka 
ved medikamentindusert ho de pi ne.

Det fin nes fle re for slag til ned trap pings -
regi mer for protonpumpehemmere. I man-
gel på sik ker kunn skap om hva som er den 
beste me to den, me ner vi al go rit men til 
ka na dis ke deprescribing.org kan være et 
godt ut gangs punkt for di den vekt leg ger 
vur de ring av in di ka sjo ner og i stor grad 
be skri ver til tak ved til ba ke fall (8). Al go rit-
men an be fa ler dose re duk sjon el ler se po ne-
ring med mu lig het for bruk av protonpum-

pehemmere ved be hov, alt ett er hva pa si en-
ten fore trek ker. Pa si en ten bør føl ges opp 
ett er se nest fire–tolv uker (8).

Norsk le ge mid del hånd bok fore slår at 
der som protonpumpehemmere har vært 
brukt i over åtte uker, hal ve res do sen hver 
uke inntil laveste mulige dose før se po ne-
ring, even  tuelt at man ved noen dia gno ser 
går over til symp tom styrt, in ter mitt e ren de 
be hand ling (9).

I hen hold til svenske an be fa lin ger kan 
protonpumpehemmere brukt i mind re  
enn en må ned bråseponeres. Ved mer lang-
va rig be hand ling an be fa les hal ve ring av 
grunn do sen i fire uker. Halv grunn dose  
kan så bru kes an nen hver dag i fire uker, 
der ett er hver fjer de dag i de på føl gen de  
fire uke ne før be hand ling med proton-
pumpehemmere av slutt es helt. Ett er av slut-
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Nye råd om D-vi ta min til skudd  
og tran til sped barn

Frem til ny lig har alle for eld re fått råd om å gi tran til sine sped barn. Nå 
an be fa les ikke len ger tran i før s te le ve år, men am me de barn tren ger fort satt 
D-vi ta min til skudd.

I Norge har vi lang tra di sjon for å an be fa le 
tran, som kil de til D-vi ta min  for barn som 
blir am met, og som kil de til ome ga-3-fett-
sy ren dokosaheksaensyre (DHA) for barn 

som får mors melk er stat ning. I sep tem ber 
2020 ble rå de ne om D-vi ta min til skudd og 
tran til sped barn end ret (1).

Tid li ge re i år fikk mors melk er stat nin ger 
et høy ere inn hold av både D-vi ta min og 
dokosaheksaensyre som føl ge av end rin ger  
i EU-re gel ver ket. Barn som fullernæres på 
mors melk er stat ning, be hø ver der for ikke 
len ger til skudd av noen næ rings stof er.  
De bør hel ler ikke få det. Barn som am mes, 
be hø ver til skudd av D-vi ta min og bør få 
dett e i drå pe form fra ca. én ukes al der. Barn 
som blir del vis am met, kan få re du sert dose 
av D-vi ta min drå per, av hen gig av meng de 
mors melk er stat ning.

For barn som am mes, fø rer tran til et 
unød ven dig høyt DHA-inn tak, men for lite 
D-vi ta min for de yng ste bar na.

An be falt inn tak hos sped barn
Både D-vi ta min og dokosaheksaensyre er 
nød ven di ge næ rings stof er for nor mal 
ut vik ling av sped bar nets hjer ne og ner ve -
system. D-vi ta min er også nød ven dig for 
opp tak av kal si um og der med for dan nel sen 
av skje lett et (2).

Mors melk in ne hol der for lite D-vi ta min  
til å dekke be ho vet for sped barn, kun 0,1 µg 
D-vi ta min per 100 g mors melk (3). I de nor-
dis ke er næ rings an be fa lin ge ne an be fa les  
10 µg D-vi ta min dag lig til sped barn fra 1 – 2 
ukers al der (4). I Norge har rå det inn til ny lig 
vært D-vi ta min til skudd fra fire ukers al der 
til alle sped barn (uan sett om bar net am mes 
el ler ikke), i form av tran, al ter na tivt drå per. 
Inn hol det av D-vi ta min i mors melk er stat-
ning har vært så pass lavt at eks tra til skudd 
av D-vi ta min har vært vur dert som ak sep ta-

belt også for barn som har fått mors melk -
erstat ning (5).

Si den 2001 har rå det vært grad vis in tro-
duk sjon av tran, fra 2,5 ml dag lig (in ne hol-
den de 5 µg D-vi ta min) ved fire ukers al der, 
til 5 ml dag lig (in ne hol den de 10 µg D-vi ta-
min) ved seks må ne ders al der (5, 6).

An be falt DHA-inn tak for sped barn har 
ikke vært in klu dert i ver ken nor dis ke el ler 
nors ke er næ rings an be fa lin ger, men Den 
eu ro pe is ke myn dig het for næ rings mid del-
trygg het (Eu ro pean Food Safety Au thor i ty, 
EFSA) har vur dert at 100 mg dokosaheksaen-
syre dag lig er til strek ke lig for barn i al de ren 
0 – 24 må ne der (7). Mors mel kens DHA-inn-
hold på vir kes av mors inn tak. Et full am met 
sped barn vil få 100 mg dokosaheksaensyre 
per dag der som mor føl ger an be fa lin gen for 
am me de kvin ner om et inn tak på 200 mg 
per dag (4, 8).

Det har hitt il vært opp til pro du sen te ne 
om mors melk er stat ning skul le ha til set ning 
av dokosaheksaensyre (9). Inn hol det har vært 
vur dert som lavt, og tran har der for vært 
an be falt som kil de til dokosaheksaensyre for 
barn som har fått mors melk er stat ning (5).

Nytt EU-re gel verk
En EU-for ord ning som om fatt er mors melk-
er stat nin ger, ble gjort gjel den de i Norge  
fra 22. feb ruar 2020 (10). Dett e re gel ver ket 
in ne bæ rer høy ere til set ning av D-vi ta min 
(0,48 – 0,72 µg/100 kJ) enn det tid li ge re re gel-
ver ket (0,25 – 0,65 µg/100 kJ) (9) og også ob li-
ga to risk DHA-til set ning (4,8 – 12,0 mg/100 kJ). 
For mors melk er stat ning som sel ges i dag lig-
va re for ret nin ger i Norge, dek kes an be falt 
inn tak av D-vi ta min (10 µg per dag) av 
590 – 670 ml mors melk er stat ning, av hen gig 
av mer ke. Til strek ke lig DHA-inn tak (100 mg 
per dag) dek kes av 590 – 760 ml mors melk -
erstat ning, av hen gig av mer ke.

Be reg ning av dag lig inn tak
Ta bell 1 vi ser be reg net dag lig D-vi ta min-  
og DHA-inn tak hos nors ke barn som får 
mors melk el ler mors melk er stat ning, samt 
to talt dag lig inn tak med til skudd av tran 
el ler D-vi ta min drå per (4, 6, 7, 10).

Som ta bel len vi ser, vil både mors melk  

og mors melk er stat ning (750 ml per dag)  
gi det DHA- inn ta ket som Den eu ro pe is ke 
myn dig het for næ rings mid del trygg het 
an gir som til strek ke lig (7) – uten til skudd  
av tran. Nær mest det an be fal te inn ta ket av 
D-vi ta min kom mer sped barn som en ten får 
mors melk + D-vi ta min drå per el ler mors-
melk er stat ning uten til skudd.

På tide med nye råd
Vur de rin gen i Norge har frem til ny lig vært at 
tran har gitt D-vi ta min til barn som am mes 
og dokosaheksaensyre til barn som får mors-
melk er stat ning. I ar bei det med sped barns -
anbe fa lin ge ne i 2001 (5) ble det lagt vekt på at 
det var tra di sjon for bruk av tran til sped barn 
i Norge, og at en en kel og lik an be fa ling for 
alle ville nå flest mu lig. Det ble frem holdt at 
det ikke var hol de punk ter for at tran had de 
uhel di ge ef ek ter. An be falt meng de tran ble 
imid ler tid hal vert (fra 5 ml til 2,5 ml) for de 
yng ste bar na på grunn av det høye inn hol det 
av ome ga-3-fett sy rer og mang len de kunn skap 
om mu li ge uhel di ge ef ek ter av dett e. An be fa-
lin gen fra 2001 ble vi de re ført i 2016 (6).

D-vi ta min
Re duk sjo nen i an be falt meng de tran  
i 2001 med før te at am me de barn kom opp  
i an be falt dag lig inn tak av D-vi ta min (10 µg) 
først ved seks må ne ders al der. Frem til  
nå har de alt så fått mind re D-vi ta min enn 
an be falt de før s te seks må ne de ne, som vist  
i ta bell 1. Det har vært lagt til grunn at det  
er en god sik ker hets mar gin i an be fa lin ge ne 
for D-vi ta min inn tak.

Ny ere data fra Norge ty der på at opp til 
30 % av sped barn har util strek ke lig D-vi ta-
min sta tus (11). Hvis am me de sped barn får 
D-vi ta min drå per med 10 µg D-vi ta min per 
dag fra de er ca. én uke gam le, i ste det for 
2,5 ml tran med 5 µg D-vi ta min fra de er fire 
uker, vil dett e kun ne sik re god D-vi ta min sta-
tus hos alle. En slik an be fa ling er i tråd med 
nor dis ke er næ rings an be fa lin ger (4).

Nytt re gel verk tar ut gangs punkt i at mors-
melk er stat ning skal dekke sped bar nets 

«For barn som am mes, fø rer 
tran til et unød ven dig høyt 
DHA-inn tak, men for lite  
D-vi ta min for de yng ste bar na»

«Nær mest det an be fal te inn-
ta ket av D-vi ta min kom mer 
sped barn som en ten får mors-
melk + D-vi ta min drå per el ler 
mors melk er stat ning uten 
til skudd»
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be hov for alle næ rings stof er, uten til skudd. 
For sped barn som får både mors melk er stat-
ning og D-vi ta min til skudd, vil inn ta ket av 
D-vi ta min være be ty de lig høy ere enn an be-
falt, som vist i ta bell 1. Den eu ro pe is ke myn-
dig het for næ rings mid del trygg het har satt 
en øvre gren se for dag lig D-vi ta min inn tak til 
25 µg for sped barn 0 – 6 må ne der og 35 µg for 
sped barn 6 – 12 må ne der (12). For høyt inn tak 
av D-vi ta min med fø rer ri si ko for hy per kal s-
emi, kalk av lei rin ger i ny rer og blod kar og 
for and rin ger i skje lett og and re or ga ner (7). 
Fra om kring seks må ne ders al der vil også 
an nen bar ne mat til satt D-vi ta min, som 
bar ne grøt, bi dra til D-vi ta min inn ta ket.

Fett sy rer
Ana ly ser av dokosaheksaensyre i mors melk 
fra nors ke kvin ner (upub li ser te data, Hav-
forsk nings in sti tutt et) ty der på at de al ler 
fles te am me de sped barn i Norge får be ty de-
lig mer av den ne fett sy ren enn det Den eu ro-
pe is ke myn dig het for næ rings mid del trygg-
het an gir som til strek ke lig (ta bell 1). Til skudd 
av tran vil gi både barn som am mes og barn 
som får mors melk er stat ning et DHA-inn tak 
som er fle re gan ger så høyt som an be falt 
(4 – 7 gan ger, el ler mer hvis am men de mor har 
høyt inn tak). 5 ml tran vil ale ne gi 600 mg 
dokosaheksaensyre, og i til legg 400 mg av 
ome ga-3-fett sy ren eikosapentaensyre (EPA).

Mu li ge ne ga ti ve ef ek ter av høyt inn tak  
av dis se fett sy re ne hos sped barn er re du sert 
om dan ning av li nol sy re til ara ki don sy re 
samt re du sert in fek sjons for svar (13, 14). Lite 
forsk ning er imid ler tid gjort på høye DHA- 
og EPA-inn tak hos sped barn (15). På den 
an nen side er det ikke hol de punk ter for at 
et høy ere enn an be falt inn tak av dis se fett -
syre ne gir hel se for de ler (15, 16). En eks pert-
grup pe ned satt av The Eu ro pean Society for 
Paediatric Gastroenterology Hepatology and 
Nut ri ti on (ESPGHAN) har vur dert at unød-
ven dig høye inn tak av næ rings stof er og 

and re stof er bør unn gås hos sped barn, 
for di det kan med fø re be last ning på me ta-
bols ke/fy sio lo gis ke funk sjo ner (17).

Tran in ne hol der, til tross for ren sing, små 
meng der mil jø gif ter som di ok sin og diok-
sin lik nen de po ly klo rer te bifenyler (PCB) (18). 
Vi ten skaps ko mi te en for mat og mil jø har  
i Norge igang satt et ar beid for å kart leg ge 
inn ta ket av dis se mil jø gif te ne fra mat va rer, 
in klu dert tran, og mu li ge ef ek ter dett e kan 
ha (19).

En am men de kvin ne som føl ger Hel se -
direk to ra tets kost råd, vil ha et til strek ke lig 
DHA-inn hold i mors mel ken. Hvis hun har  
et helt el ler ho ved sa ke lig plan te ba sert kost-
hold, bør hun ta et til skudd som in ne hol der 
D-vi ta min, vi ta min B12 og jod samt dokosa-
heksaensyre i form av ve ge ta bilsk ome ga-3 
(fra alge olje). Det am me de bar net kan i slike 
til fel ler få et til skudd som in ne hol der D-vi ta-
min og vi ta min B12 (20).

Råd om kostt il skudd må til pas ses den 
en kel te fa mi lie. Ti den er ute for at alle kan  
få sam me råd.

Mot at 6.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.10.2020, 
 godkjent 9.10.2020.

Ta bell 1  Be reg net D-vi ta min- og DHA-inn tak fra D-vi ta min til skudd, mors melk og mors melk er stat ning hos 
 norske barn

D-vitamin (µg)
Dokosaheksaen-
syre (DHA) (mg)

Anbefalt daglig inntak (4, 6, 7) 10,0 100

D-vitamintilskudd

Tran 2,5 ml 5,0 300

Tran 5 ml 10,0 600

D-vitamindråper, 5 dråper 10,0 0

Morsmelk (750 ml) 0,8 1581

Morsmelk + 2,5 ml tran 5,8 458

Morsmelk + 5 ml tran 10,8 758

Morsmelk + D-vitamindråper 10,8 158

Morsmelkerstatning (750 ml) 12,82 128

Morsmelkerstatning + 2,5 ml tran 17,5 428

Morsmelkerstatning + 5 ml tran 22,8 728

Morsmelkerstatning + D-vitamindråper 22,8 128

1  Mediant inn hold i mors melk fra nors ke kvin ner med barn i al de ren 1,5–3 må ne der (n = 105). 
(upub li ser te data, Hav forsk nings in sti tut tet 2017). 5–95-pro sen til: 53–323 mg per 750 ml mors-
melk

2 Beregnet med inn hold av 1,7 µg D-vi ta min per 100 ml, i tråd med nytt re gel verk (10)

«Råd om kost til skudd må 
 tilpas ses den en kel te fa mi lie»
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Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»
Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum (muskarinreseptorantagonist). ATC-nr.: R03A L06C

T INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 µg/2,5 µg i Respimat gjenbruksinhalator: Hver levert 
dose inneh.: Tiotropiumbromidmonohydrat tilsv. tiotropium 2,5 μg, olodaterolhydroklorid tilsv. 
olodaterol 2,5 μg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, saltsyre, vann. Indikasjoner Bronkodila-
terende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv 
lungesykdom (kols). Dosering Voksne inkl. eldre: 2 inhalasjoner 1 gang pr. døgn, til samme tid 
hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke 
relevant. Administrering: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat gjenbruksinhalator. Kon-
traindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene, atropin eller dets derivater, f.eks. ipratro-
pium eller oksitropium. Forsiktighetsregler Astma: Bør ikke brukes ved astma, da effekt og sik-
kerhet ved astma ikke er undersøkt. Akutt bronkospasme: Ikke indisert for behandling av akutt 
bronkospasme, dvs. som akuttbehandling. Paradoksal bronkospasme: Legemidler som inhaleres 
kan gi paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Behandlingen må da avbrytes umid-
delbart og erstattes med alternativ behandling. Systemiske effekter: Brukes med forsiktighet ved 
trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Pasienten bør advares 
mot å få sprayen i øynene. Dette kan utløse eller forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter eller 
ubehag, forbigående tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge av økt 
blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i kornea. Ved symptomer på trangvinkelglaukom skal behan-
dlingen avbrytes og lege kontaktes umiddelbart. Munntørrhet, som er sett ved antikolinerg 
behandling, kan over lengre tid gi karies. Nedsatt nyrefunksjon: Plasmakonsentrasjonen øker ved 
nedsatt nyrefunksjon. Skal derfor kun brukes ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 
≤50 ml/minutt) hvis forventet nytte oppveier potensiell risiko. Kardiovaskulære effekter: Brukes 
med forsiktighet ved nylig hjerteinfarkt, ustabil eller livstruende hjertearytmi, paroksysmal takyk-
ardi eller nylig sykehusinnleggelse med hjertesvikt, pga. begrenset erfaring. Kan gi klinisk signi-
fikant kardiovaskulær effekt hos enkelte, målt som økning i hjertefrekvens, blodtrykk og/eller 
symptomer. Seponering bør vurderes dersom dette oppstår. Langtidsvirkende β2-agonister bør 
brukes med forsiktighet ved kardiovaskulære lidelser, spesielt iskemisk hjertesykdom, alvorlig 
dekompensert hjertesvikt, hjertearytmier, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, hypertensjon 
og aneurisme, ved krampelidelser eller tyreotoksikose, kjent eller mistenkt forlengelse av QT-in-
tervallet, og hos pasienter som er uvanlig følsomme overfor sympatomimetiske aminer. Hypo-
kalemi: β2-agonister kan føre til hypokalemi, som er en potensiell risikofaktor for utvikling av 
kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvorlig kols kan dette forsterkes av hypoksi og samtidig behan-
dling som øker faren for hjertearytmi. Hyperglykemi: Inhalasjon av høye doser kan gi økt glukos-
enivå i plasma. Anestesi: Forsiktighet bør utvises ved planlagte operasjoner der det skal brukes 
halogenert hydrokarbon som anestesi, da det er økt risiko for kardielle bivirkninger av betaago-
nistiske bronkodilatatorer. Preparatet skal ikke brukes sammen med andre langtidsvirkende 
β2-agonister. Hypersensitivitet: Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalas-
jon. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi tungpustethet og pusteproblemer, 
spesielt hos astmapasienter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet eller tåkesyn kan påvirke 
evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner For utfyllende informasjon fra Legemid-
delverket om relevante interaksjoner. Samtidig bruk av tiotropiumbromid og andre antikolin-
ergika er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke. Samtidig bruk av andre adrenerge preparater 
(alene eller i kombinasjon) kan forsterke bivirkningene av preparatet. Samtidig behandling med 
xantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan forsterke enhver hypokalemisk 
effekt av olodaterol. Betablokkere kan svekke eller blokkere effekten av olodaterol. Kardioselek-
tive betablokkere kan vurderes, men bør gis med forsiktighet. Effekten av olodaterol på det kar-
diovaskulære systemet kan forsterkes av MAO-hemmere, TCA eller andre legemidler som kan 
forlenge QTC-intervallet. Samtidig bruk av ketokonazol, en potent P-gp- og CYP3A4-hem-

mer, øker systemisk eksponering av olodaterol med ca. 70%. Ingen dosejustering er nødvendig. 
Graviditet, amming og fertilitet Graviditet: Begrensede data. Det anbefales å unngå bruk under 
graviditet. Amming: Ukjent om tiotropium eller olodaterol går over i morsmelk. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på nytte-/risikovurdering. 
Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi. Luftveier: Dysfoni, hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Forstoppelse, gingivitt, kvalme, 
orofaryngeal candidiasis, stomatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner, supraventrikulær 
takykardi, hypertensjon. Hud: Angioødem, urticaria, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitiv-
itet. Luftveier: Epistakse, laryngitt, faryngitt, bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Ryggs-
merter, artralgi, hevelse i ledd. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/urinveier: Urinretensjon, urinveis-
infeksjon, dysuri. Øye: Tåkesyn. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, 
paralytisk ileus, karies, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt. Hud: Tørr hud, hudinfeks-
jon og hudsår. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier: 
Sinusitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øye: Glaukom, økt intraokulært trykk. Økt antikolin-
erg effekt kan forekomme med økende alder. Bivirkninger relatert til langtidsvirkende β2-agonister: 
Arytmi, myokardial iskemi, angina pectoris, hypotensjon, tremor, nervøsitet, muskelkramper, 
tretthet, sykdomsfølelse (malaise), hypokalemi, hyperglykemi og metabolsk acidose. Overdoser-
ing/Forgiftning Symptomer: Høye doser tiotropiumbromid kan gi antikolinerge tegn og symp-
tomer. Overdose av olodaterol kan gi forsterkning av bivirkninger typiske for β2-agonister. 
Behandling: Støttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges på sykehus. Kardioselek-
tive betablokkere kan vurderes med ytterste forsiktighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For 
tiotropiumbromid R03B B04 og olodaterol R03A C19 Egenskaper Virkningsmekanisme: Kombi-
nasjonen gir additiv bronkodilatasjon pga. ulike virkningsmekanismer. Tiotropiumbromid bindes 
til muskarine reseptorer. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og reversibel antagonisme til 
M3-reseptorene, som hemmer de kolinerge effektene av acetylkolin (bronkokonstriksjon) og 
fører til relaksering av bronkienes glatte muskulatur. Effekten er doseavhengig og varer i >24 
timer. Olodaterol aktiverer β2-reseptorer, noe som fører til forhøyet nivå av cAMP, som induserer 
bronkieutvidelse ved å relaksere glatt muskulatur i luftveiene. Absorpsjon: Tiotropium: Ca. 33% av 
inhalert dose når systemisk sirkulasjon. Cmax nås etter 5-7 minutter. Olodaterol: Cmax nås innen 
10-20 minutter. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 30%. Proteinbinding: Tiotropium: 72%, olo-
daterol: Ca. 60%. Fordeling: Vd for tiotropium er 32 liter/kg og for olodaterol 1110 liter. Halvering-
stid: Effektiv t1/2 for tiotropium etter inhalasjon er 27-45 timer hos kolspasienter. Total clearance: 
880 ml/minutt. Olodaterol plasmakonsentrasjon etter inhalasjon har en multifasisk nedgang, 
med en terminal t1/2 på ca. 45 timer. Total clearance: 872 ml/minutt. Metabolisme: Tiotropium 
metaboliseres i liten grad. Esteren av tiotropiumbromid gjennomgår ikke-enzymatisk spalting til 
inaktive metabolitter. Olodaterol metaboliseres hovedsakelig ved direkte glukuronidering og 
O-demetylering, etterfulgt av konjugering. Utskillelse: Tiotropium: Ca. 20% via urin, resten via 
feces. Olodaterol: Det meste i feces. 5-7% utskilles uforandret i urin hos friske. Oppbevaring og 
holdbarhet Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder. Respimat gjenbruk-
sinhalator: Skal kastes etter 1 års bruk. Anbefalt bruk: 6 patroner pr. inhalator. Pakninger og 
priser: 60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator) 561745, kr 512,00. 3 x 60 doser (3 
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De to virkestoffene i SPIOLTO® RESPIMAT® 
gir additiv bronkodilatasjon på grunn av 
sine ulike virkningsmekanismer.4

SPIRIVA® 
RESPIMAT®

(tiotropium)

STRIVERDI® 
RESPIMAT®

(olodaterol)

SPIOLTO® 
RESPIMAT®

(tiotropium/olodaterol)

+ =

Siden muskarine reseptorer synes å være mer dominerende i de 
sentrale luftveiene mens adrenerge β2- reseptorer har et høyere 
ekspresjons nivå i de perifere luftveiene, bør en kombinasjon av 
disse gi optimal bronkodilatasjon i alle deler av lungene.4

SIKKERHETSINFORMASJON5 
SPIOLTO RESPIMAT er indisert som vedlikeholdsbehandling for å 
lindre symptomer hos voksne med kols. Hyppigste bivirkning er 
munn tørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes med forsiktighet ved 
kardiovaskulære lidelser. Som andre beta2-adrenerge agonister, 
kan olodaterol gi økning i hjerte frekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang daglig. Les alltid 
fullstendig preparat  omtale før forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.

Mindre avfall.
1,2  Uten drivgass.

3  

(2
0

22
5)

 a
rt

el
l.n

o
   

 
SP

I2
0

0
93

0

 

 

 



De to virkestoffene i SPIOLTO® RESPIMAT® 
gir additiv bronkodilatasjon på grunn av 
sine ulike virkningsmekanismer.4

SPIRIVA® 
RESPIMAT®

(tiotropium)

STRIVERDI® 
RESPIMAT®

(olodaterol)

SPIOLTO® 
RESPIMAT®

(tiotropium/olodaterol)

+ =

Siden muskarine reseptorer synes å være mer dominerende i de 
sentrale luftveiene mens adrenerge β2- reseptorer har et høyere 
ekspresjons nivå i de perifere luftveiene, bør en kombinasjon av 
disse gi optimal bronkodilatasjon i alle deler av lungene.4

SIKKERHETSINFORMASJON5 
SPIOLTO RESPIMAT er indisert som vedlikeholdsbehandling for å 
lindre symptomer hos voksne med kols. Hyppigste bivirkning er 
munn tørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes med forsiktighet ved 
kardiovaskulære lidelser. Som andre beta2-adrenerge agonister, 
kan olodaterol gi økning i hjerte frekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang daglig. Les alltid 
fullstendig preparat  omtale før forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.

Mindre avfall.
1,2  Uten drivgass.

3  

(2
0

22
5)

 a
rt

el
l.n

o
   

 
SP

I2
0

0
93

0

 

 

 



1632

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140:  1632–4

Fri lufts sy ke hu set

Na tur opp le vel ser kan vir ke re gu le ren de på krop pen. Den ar ki tek to nis ke 
 utfor min gen og be lig gen he ten til Fri lufts sy ke hu set ved Oslo uni ver si tets 
syke hus gir et spe si elt te ra peu tisk rom.

Fri lufts sy ke hu set ved Oslo uni ver si tets
sy ke hus er en hyt e i na tu ren inn til 
mar ka gren sen på Oslo uni ver si tets 
syke hus’ tomt. Ide en om et slikt fri

lufts sy ke hus ble ut vik let ved Av de ling for 
barn og un ges psy kis ke hel se på sy ke hus 
(SBUP) i sam ar beid med Stif tel sen Fri lufts 
syke hu set og ar ki tekt kon to ret Snø het a. 
Bak grun nen for sam ar bei det var et fel les 
øns ke om å ska pe et godt sted i na tu ren for 
pa si en ter og på rø ren de. I 2018 sto byg get 
klart.

Tverr fag lig opp føl ging av barn som er 
inn lagt på sy ke hus med al vor lig so ma tisk 
syk dom, er vik tig både for et hel het lig 
 be hand lings for løp og rask til frisk ning.  
Barn med al vor lig og/el ler kro nisk syk dom 
har økt ri si ko for ut vik ling av men ta le, psy
ko so si a le og fa mi li æ re pro ble mer sam men
lig net med so ma tisk fris ke barn (1). I til legg 
har den ne grup pen økt ri si ko for å ut vik le 
symp to mer på post rau ma tisk stress (2). På 
den an nen side kan psy ko so si a le fak to rer 
på vir ke so ma tis ke for hold, for eks em pel 
mo du le re virk nin gen av stress og in flam ma
to ris ke re spon ser ved kreft (3).

Na tu ren som be hand lings rom
Til væ rel sen in nen for sy ke hu sets veg ger 
in ne bæ rer et be ty de lig tap av over sikt, 
 for ut sig bar het og kon troll. Det e kan gi 
emo sjo nel le og fy sio lo gis ke be last nin ger. 
SBUP har de siste ti åre ne gjort fle re po si ti ve 
kli nis ke er fa rin ger med bruk av na tu ren 
som del av det te ra peu tis ke ar bei det. Er fa
rin ge ne vi ser at når pa si en ter tas ut av sy ke
hus rom met, åp ner det e for sam vær og 
ak ti vi te ter der syk dom men for en stund  
kan kom me i bak grun nen.

Do ku men ter te eva lue rin ger og til ba ke
mel din ger fra barn, fa mi li er og an sat e 
gjen nom de siste åre ne har vært svært 
 po si ti ve. For en kel te pa si en ter har de fas te 
tu re ne mo ti vert for be hand ling og git po si
ti ve as so sia sjo ner til sy ke hu set. Fa mi li er har 
rap por tert at det opp le ves godt å kom me ut 
av sy ke hu set, se hva bar na fak tisk kan få til, 
ha det hyg ge lig sam men, gjø re ak ti vi te ter 
de set er pris på og lære nye ting. For eks em
pel har det e inn be fat et å gå på ski el ler  
å sit e i kano for før s te gang. Dis se po si ti ve 

til ba ke mel din ge ne le det til et øns ke om  
å etab le re et be hand lings rom i na tu ren nær 
sy ke hu set. For må let var å kun ne gi na tur
opp le vel ser til pa si en ter som av uli ke grun
ner ikke kan for la te sy ke hus om rå det. En 
fy sisk hyt e gir mu lig he ter for et skjer met 
rom og kan be nyt es av pa si en ter som ikke 
kan være ute over tid.

Vi ten ska pe lig ra sjo na le
Fle re stu di er vi ser at na tu ren har egen 
skaper som kan vir ke gjen opp byg gen de  
på men nes kers mid ler ti dig re du ser te men
ta le res sur ser (4–6). Ved en rek ke syk doms til
stan der vil det å ak ti vi se re krop pen bi dra  
til å bedre både fy sisk og psy kisk hel se (7, 8). 
Fy sisk ak ti vi tet i na tur kan gi po si ti ve til
leggs ef ek ter. For eks em pel er det vist at 
uten dørs gan ge er mer vi ta li se ren de enn 
in nen dørs gan ge med sam me in ten si tet (9).

Opp hold i skogs om gi vel ser har vist å gi 
la ve re kon sen tra sjo ner av kor ti sol, la ve re 
puls, la ve re blod trykk, høy ere parasympati
kusaktivitet og la ve re sym pa ti kus ak ti vi tet 
enn by om gi vel ser (4). Det å sit e i et rom 
med ut sikt til na tur om gi vel ser re du se rer 
blod tryk ket mer enn i rom uten vin dus 
utsikt (10). Fle re stu di er in di ke rer at na tur
opp le vel ser kan re du se re fy sio lo gisk ak ti ve
ring, for ster ke po si ti ve emo sjo ner og re du
se re ne ga ti ve emo sjo ner (6, 10, 11). Na tur 
opple vel ser kan slik vise seg å ha be tyd ning 
for emo sjons re gu le ring, og en kel te tar ak tivt 
i bruk na tur for å end re egen sinns til stand 
(12).

Det fin nes en stor meng de vi ten ska pe li ge 
ar tik ler om sy ke hus ar ki tek tu rens inn virk
ning på pa si en ter og sy ke hus per so nell.  
Økt dags lys eks po ne ring re du se rer opp levd 
smer te/stress ved sy ke hus inn leg gel ser, 
be gren ser bruk av smer te stil len de me di ka

men ter og re du se rer an tall lig ge døgn (13). 
Pa si en ter som vi su elt eks po ne res for ekte 
el ler si mu lert na tur, kan opp le ve an se lig 
lind ring av smer te (14–16).

Kli nis ke er fa rin ger
Et vik tig til tak for å fo re byg ge og be hand le 
angst og stress og trau me re la ter te til stan
der er å hjelpe krop pen til å dem pe ak ti ve
ring (17). Barn som skal igjen nom skrem
men de og smer te ful le pro se dy rer på sy ke 
huset, tren ger hjelp til å finne stra te gi er for 
å gjen nom fø re nød ven dig be hand ling. Å ta 
med pa si en ter og på rø ren de ut til Fri lufts 
syke hu set har en po si tiv inn virk ning på 
opp levd stress og engs tel se. Na tur og gode 
ak ti vi te ter gir spon tan gle de, en pau se fra 
ut ford ren de sy ke hus opp le vel ser og hjelp  
til å slap pe av.

I om gi vel se ne i og rundt Fri lufts sy ke hu set 
kan te ra peu ten støt e opp un der selv re gu le
ring ved å til by mu lig he ten for å be ve ge  
seg mel lom kva li ta tivt for skjel li ge rom inne 
el ler ute. Ved emo sjo nelt kre ven de sam ta ler 
vil barn gjer ne veks le mel lom å være i sam
ta len og le ken, med ut blikk mot sko gen, og 
å ta ini tia tiv til å gå ut. Te ra peu te ne er fa rer 
at barn og ung dom gjen nom det e tå ler 
 ster ke af ek ter bedre og fin ner ef ek ti ve 
må ter for å sta bi li se re seg og re du se re ak ti
ve ring.

Fak tis ke og ima gi næ re «tryg ge ste der» 
be nyt es i for bin del se med te ra peu tisk sta bi
li se rings ar beid (17). Pa si en ter og på rø ren de 
som be sø ker Fri lufts sy ke hu set, for tel ler ofte 
at de i hyt a kla rer å slap pe av og ha det godt 
på en an nen måte enn i sy ke hus byg get. Da 
for tel ler man ge spon tant om and re ste der 
og opp le vel ser som gjør dem godt. Til gan
gen på gode san se opp le vel ser og min ner  
vil på den ne må ten kun ne fa si li te res av 
om gi vel se ne. Vi de re opp le ver te ra peu te ne  
å kun ne hjelpe pa si en ter å finne til ba ke til 
den opp lev de roen og gle den fra sko gen når 
de er inne på sy ke hu set i kre ven de si tua sjo
ner: «Hus ker du da vi var ute ved bek ken,  
og bar ke bå ten din sat e ut for stry ket?»

Nys gjer rig het og frem tids tro
En vik tig fak tor i te ra pi er te ra peu tens evne 
til å vek ke in ter es se og tro på det te ra peu 
tiske pro sjek tet. Barna re age rer gjer ne med 
over ras kel se og und ring når de blir fore spei
let mu lig he ten for en hyt e tur på sy ke hu set, 
noe som kan hjelpe bar net til å kom me i en 
til stand av fo ku sert opp merk som het, som 
gir let e re til gang til egne res sur ser og gjør 
en mer åpen for løs nings for slag. Vi de re 

«Når pa si en ter tas ut av sy ke
hus rom met, åp ner det te for 
sam vær og ak ti vi te ter der 
syk dom men for en stund kan 
kom me i bak grun nen»
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er fa rer te ra peu te ne at om gi vel se ne i og 
rundt hyt a gjør det let e re å ta til seg støt
ten de sug ge sjo ner av ty pen «det e går bra» 
og «det e får vi til sam men».

I na tu ren kan man i stør re grad enn  
inne åpne for fan ta si, und ring og lek. Det  
gir mu lig he ter for å bru ke det man ser  
i om gi vel se ne ak tivt i det te ra peu tis ke 
 ar bei det. Te ra peu ter for tel ler at de opp le ver 
å få et stør re til fang av inn falls vink ler og 
krea ti ve til nær min ger i hyt a enn inne på 
sy ke hu set. La oss ta noen ty pis ke eks emp ler: 
En te ra peut så sam men med pa si en ten  
en stor grå heg re lande uten for Fri lufts sy ke
hu set, og te ra peu ten bruk te det e til å si  
at heg ren kun kom mer når noen sier noe 
vik tig. En te ra peut ob ser ver te at bar net  
var uredd i hånd te ring av ed der kop per,  
og bruk te det e som inn gangs port til sam 
tale ved å be om råd. Gjen nom å bru ke 
 na tur me ta fo rer gis barn og ung dom mu lig

het til und ring og ek ster na li se ring av pro
ble mer (18).

Barn som er engs te li ge inne på sy ke hu set 
og sli ter med å sto le på hel se per so nell, 
tren ger ofte lang tid på å bli tryg ge. Te ra peu
te ne mø ter pa si en ter og på rø ren de som har 
be hov for å snakke om red sel, be ar bei de 

kre ven de opp le vel ser el ler for stå egen el ler 
and res syk dom. Man ge av bar na er lei av  
«å snakke om det» og har mis til lit til sy ke
hus per so nell. Noen er på sy ke hu set kun en 
kort pe ri ode, slik at det er vik tig å etab le re 

en trygg re la sjon raskt. Te ra peu te ne opp 
lever at bar na blir mye ras ke re tryg ge på 
be hand ler ne når de er på Fri lufts sy ke hu set 
enn inne på sy ke hu set. Den kropps li ge 
end rin gen kan ofte ob ser ve res umid del bart 
når man be ve ger seg ut av sy ke hu set og 
 opp over mot hyt a. Barna blir av slap pet, ser 
seg frit rundt og be gyn ner å snakke. Na tur
om gi vel se ne åp ner for en an ner le des, ofte 
næ re re, te ra peu tisk re la sjon.

Ut av pa si ent rol len
Syk dom på vir ker hele fa mi li en. Både for 
eldre, søs ken og ut vi det fa mi lie opp le ver  
at li vet end res når et barn blir sykt. Barna 
opp le ver ofte li vet som uret fer dig, de kan 
føle seg an ner le des enn and re jevn ald ren de, 
og sam spil let med for eld re og søs ken kan 
bli ut ford ren de. Det å ha et sted å dra til 
øker mo ti va sjo nen for å be ve ge seg ut av 
sy ke hu set, og ters ke len for å være med ut  

Il lust ra sjon: Nina Ma rie Andersen / Fa bel il lust ra sjon

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Barna re age rer gjer ne med 
over ras kel se og und ring når 
de blir fore spei let mu lig he ten 
for en hyt te tur på sy ke hu set»
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i na tu ren sen kes. Det å sti mu le re fa mi li er til 
gode opp le vel ser har i seg selv en te ra peu
tisk funk sjon. Gjen nom nye er fa rin ger ut vi
des for tel lin ge ne om eget liv og man kan 
støt e opp un der selv fø lel se og mest ring (18). 
Hel se per so nel let kan opp le ve and re si der 
ved pa si en ten/fa mi li en enn inne på sy ke hu
set og kan være med på å bygge opp po si ti ve 
for tel lin ger om pa si en ten og fa mi li en.

Ved Av de ling for barn og un ges psy kis ke 

hel se på sy ke hus for be re der vi barn og ung
dom til be hand lings pro se dy rer og støt er 
dem gjen nom kre ven de sy ke hus opp hold.  
Å lære dem å mest re stress og engs tel se er 
en sen tral del av ar bei det. Sam let in di ke rer 
em pi ri og kli nis ke er fa rin ger at na tur opp le
vel ser i seg selv kan vir ke re gu le ren de på 
krop pen på sam me måte som de al le re de 
etab ler te te ra peu tis ke tek nik ke ne som i dag 
an ven des for å re du se re overaktivering. Den 

ar ki tek to nis ke ut for min gen og be lig gen 
heten til Fri lufts sy ke hu set gir et helt spe si elt 
te ra peu tisk rom. Om gi vel se ne vek ker nys
gjer rig het og krea ti vi tet, gir til gang til gode 
as so sia sjo ner og leg ger til ret e for mest
rings tro og po si ti ve for vent nin ger om end
ring og ut vik ling.

Mot at 5.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 17.6.2020, 
 godkjent 29.6.2020.
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Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) – Sykdommen 
som kan få enhver oppoverbakke og trapp til å føles 
som Mount Everest
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Generelt om PAH

1.  PAH er en forkortelse for pulmonal arteriell hypertensjon. Pulmonal 
hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men et samlebegrep for 
flere tilstander som gir høyt trykk i lungearteriene – PAH er en av 
dem. PAH skyldes at blodkarene i lungene blir for trange, noe som 
fører til det forhøyede blodtrykket.1

2.  PAH gir blant annet symptomer som: tungpust, tretthet, svimmelhet, 
brystsmerter og besvimelsesfølelse.1

3.  PAH pleier å beskrives som en hjerte- og lungesykdom. Selv om 
det er blodtrykket og motstanden i blodkarene i lungene som er 
forhøyet ved PAH, rammer sykdommen også hjertet med tiden.1

4.  Ved PAH er det en ubalanse mellom karsammentrekkende og 
karutvidende stoffer i cellelaget som omgir blodkarene. Stoffene 
er endo telin, prostacyklin og nitrogenoksid. Denne ubalansen 
bidrar til at karene blir trange.2

PAH er en sjelden, men alvorlig sykdom 
som kan forekomme i alle aldre.  
 
Les mer på  

Actelion, a Division of Janssen-Cilag International NV, represented by Janssen-Cilag AS
Norway  |  +47 24 12 65 00  |  jacno@its.jnj.com

Referanser: 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force 
for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary. Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed 
by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 
2016;37(1):67–119. 2. Lan NSH, Massam BD, Kulkarni SS et al. Pulmonary Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment. Diseases. 2018 Jun;6(2):38.



Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) – Sykdommen 
som kan få enhver oppoverbakke og trapp til å føles 
som Mount Everest

C
P

-1
4

8
3

1
3

 A
p

ril 2
0

2
0

Generelt om PAH

1.  PAH er en forkortelse for pulmonal arteriell hypertensjon. Pulmonal 
hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men et samlebegrep for 
flere tilstander som gir høyt trykk i lungearteriene – PAH er en av 
dem. PAH skyldes at blodkarene i lungene blir for trange, noe som 
fører til det forhøyede blodtrykket.1

2.  PAH gir blant annet symptomer som: tungpust, tretthet, svimmelhet, 
brystsmerter og besvimelsesfølelse.1

3.  PAH pleier å beskrives som en hjerte- og lungesykdom. Selv om 
det er blodtrykket og motstanden i blodkarene i lungene som er 
forhøyet ved PAH, rammer sykdommen også hjertet med tiden.1

4.  Ved PAH er det en ubalanse mellom karsammentrekkende og 
karutvidende stoffer i cellelaget som omgir blodkarene. Stoffene 
er endo telin, prostacyklin og nitrogenoksid. Denne ubalansen 
bidrar til at karene blir trange.2

PAH er en sjelden, men alvorlig sykdom 
som kan forekomme i alle aldre.  
 
Les mer på  

Actelion, a Division of Janssen-Cilag International NV, represented by Janssen-Cilag AS
Norway  |  +47 24 12 65 00  |  jacno@its.jnj.com

Referanser: 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force 
for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary. Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed 
by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 
2016;37(1):67–119. 2. Lan NSH, Massam BD, Kulkarni SS et al. Pulmonary Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment. Diseases. 2018 Jun;6(2):38.
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FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Over vek ti ge med lav so sio øko no misk 
sta tus som fulg te et in ten sivt livs stils
end rings pro gram, gikk va rig ned i vekt. 
Det e vi ser en klyngerandomisert stu die 
fra USA.

Over vekt og as so sier te syk dom mer ram mer 
sær lig hardt i grup per som har ut ford rin ger 
fra før, slik som et nis ke mi no ri te ter og dem 
med lav ut dan ning og lav inn tekt.

I en stu die fra USA ble 18 pri mær hel se 
sentre i om rå der med lav gjen nom snitts 
inntekt ran do mi sert til en ten å til by sine 
over vek ti ge pa si en ter et in ten sivt pro gram 
for livs stils end ring el ler å fort sett e med 
van lig be hand ling og opp føl ging (1). Stu di en 
om fatt et 803 pa si en ter. Pro gram met be sto 
av ukent li ge kon sul ta sjo ner de før s te seks 

må ne de ne og der ett er må ned li ge kon sul ta
sjo ner i halv an net år.

Ett er to år var gjen nom snitt lig vektt ap 
i grup pen som del tok i livs stils pro gram met 
sig ni fi kant stør re enn i grup pen som fikk 
van lig be hand ling, med en vekt ned gang  
på hen holds vis 5,0 % (95 % KI 4,0 – 6,0) og 0,5 % 
(−0,6 – 1,6). For skjel len var enda stør re ett er 
vel seks må ne der, men ble mind re ett er 
hvert som kon sul ta sjons hyp pig he ten ble 
re du sert.

– Det er gle de lig å se at det er mu ligm å  
 oppnå va rig vekt re duk sjon i dis se grup pe ne 
ved opp føl ging i pri mær hel se tje nes ten, sier 
Kåre I. Bir ke land, som er pro fes sor ved Uni
ver si te tet i Oslo og over le ge ved Oslo uni ver
si tets sy ke hus.

– Men opp leg get som ble brukt, med til 
sam men 40 mø ter mel lom be hand ler og 
pa si ent over to år og ukent li ge ka sus dis ku

sjo ner mel lom be hand ler ne, er kre ven de 
å gjen nom fø re, sier han.

– De so si a le for skjel le ne i USA er sto re og 
stør re enn i Norge, men også hos oss har 
so si a le ulik he ter be tyd ning for hel se og 
syk doms fore byg ging. Med tan ke på den 
på gå en de covid19pan de mi en er det in ter es
sant å re gist re re at 15 av 40 kon sul ta sjo ner 
per pa si ent i stu di en var te le fon kon sul ta sjo
ner og at alle ka sus dis ku sjo ne ne mel lom 
be hand ler ne ble gjen nom ført di gi talt, sier 
Bir ke land.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Katzmarzyk PT, Martin CK, New ton RL Jr et al. 

Weight loss in underserved Pa ti ents — a clus ter
ran dom ized tri al. N Engl J Med 2020; 383: 909 – 18. 

Va rig vekt re duk sjon ved stor inn sats

Il lust ra sjon: Mar cus Butt / NTB
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Kan stress gi grått hår?

I en muse stu die fikk mus som ble  
på ført smer te, et stør re inn slag av  
far ge lø se hår.

Det sies gjer ne at dron ning Ma rie An toi nett e 
ble grå i hå ret natt en før hun ble hals hug get 
av de re vo lu sjo næ re. Skyld tes dett e stress 
el ler hår vask kvel den før? En ny muse stu die 
ty der på at stress kan frem skyn de grå ning 
av hår, det vil si øke inn slaget av hvi te, far ge
lø se hår (1).

Hode be hå rin gens far ge be stem mes av 
melanocytter, som over fø rer uli ke blan din
ger av brun svart eumelanin og rød gult 
feomelanin til hå re ne. Melanocyttene dan
nes fra melanocyttstamceller i en ut pos ning 
på hår sek ken, som er en stam cel le ni sje, og 
som er sym pa tisk in ner vert. Stam cel le ne 
vand rer langs hår sek ken un der hå rets vekst
fa se, mod nes til melanocytter i hårsekkpa
pillen og av gir me la nin til hå ret. De ut vand
re te cel le ne for svin ner un der hå rets de ge ne
ra sjons fa ser og hvile fa ser. Men man ge mela
nocyttstamceller er nor malt igjen i ni sjen 
sin og kan ta opp igjen vand rings syk lu sen 
un der nes te vekst fa se.

I den nye stu di en ble mus på ført kro nisk 
smer te. Smer te sti mu lus før te til fle re hvi te 
hår i vekst fa sen, mens mil de re stres so rer  
ga grå inn slag i den mør ke muse pel sen først 
ett er 3 – 5 vekst fa ser. Smer ten før te til at hår
sekk ni sjen for melanocyttstamceller ble 
tømt. Melanocyttstamceller har ad re ner ge 
β2re sep to rer, og en kraf tig og ved va ren de 
sym pa tisk ak ti ve ring fikk stam cel le ne til 
å pro li fe re re svært hur tig og vand re sin vei, 
vekk fra ni sjen. Der med ble det in gen nye 
melanocytter og ny me la nin pro duk sjon til 
nye hår. Al ter na ti ve me ka nis mer, slik som 
im mun sti mu le ring, kortikosteron, nor ad re
na lin el ler ad re na lin fra bi ny re bar ken, ble 
ute luk ket. Blok ke ring av den sym pa tis ke 
in ner va sjo nen av hår sek ke ne og opio id
behand ling for hind ret smerteaktivert grå
ning, mens akutt sym pa ti kus ak ti ve ring, 
uten stress, satt e i gang grå ning.

– Det er godt kjent at hå ret kan frem stå 
som grått nær mest over natt en, men man 
kjen ner ikke hvil ke pa to fy sio lo gis ke me ka
nis mer som lig ger bak, sier Tone Kris tin 
Ber ger sen, som er hud le ge og før s te ama 
nuen sis ved Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.

– Den mest ak sep ter te hy po te sen er at 
fe no me net må be trak tes som en akutt 
og dif us form for alopecia areata, som er 
en im mu no lo gisk og of test for bi gå en de 
til stand som kan ut lø ses av stress. Ved  
alopecia areata vil pig men tert hår falle ut 
spon tant, mens grå hår kan bli sitt en de  

og kom me ty de li ge re frem. Hår som vok ser 
ut ett er en epi so de med alopecia areata, kan 
mang le pig men te ring. Fun ne ne i den ne 
muse stu  dien kan pas se med en slik for kla
ring, sier Ber ger sen.

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

LIT TE RA TUR
1 Zhang B, Ma S, Rachmin I et al. Hyperactivation of 

sym pa thet ic ner ves dri ves de ple tion of melano
cyte stem cells. Nature 2020; 577: 676 – 81. 
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     Ferinject «Vifor France»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A C. Utleveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel. 
INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Jern(III)karboksymaltose tilsv. jern 50 mg, natriumhydroksid (for pH-justering, tilsv. natrium 
opptil 5,5 mg (0,24 mmol)), saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av jernmangel når orale jernpreparater er uten virkning, ikke kan brukes eller det er klinisk behov for hurtig tilførsel av jern. Diagnosen 
jernmangel må baseres på laboratorieprøver. Dosering: Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner under og etter hver 
administrering. Skal kun administreres når personell som er opplært i å vurdere og behandle anafylaktiske reaksjoner er i umiddelbar nærhet, og når komplett 
gjenopplivingsutstyr er tilgjengelig. Pasienten bør observeres for bivirkninger i minst 30 minutter etter hver injeksjon. Trinn 1: Bestemmelse av jernbehov: Be-
stemmes på bakgrunn av pasientens kroppsvekt og hemoglobinnivå (Hb) iht. tabell 1: 

Hb Pasientens kroppsvekt

g/dl mmol/liter <35 kg 35-<70 kg ≥70 kg

<10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg 

10-<14 6,2-<8,7 500 mg 1000 mg 1500 mg 

≥14 ≥8,7 500 mg 500 mg 500 mg 

Trinn 2: Beregning og administrering av maks. individuell(e) jerndose(r): En enkelt dose skal ikke overskride: -15 mg jern/kg kroppsvekt (ved i.v. injeksjon) 
eller 20 mg jern/kg kroppsvekt (ved i.v. infusjon). -1000 mg jern (20 ml Ferinject). Maks. anbefalt kumulativ dose er 1000 mg jern (20 ml Ferinject) pr. uke. Trinn 3: 
Vurdering etter tilførsel av jern: Ny vurdering skal utføres av legen basert på individuell tilstand. Hb-nivået skal vurderes på nytt minst 4 uker etter siste admin-
istrering, for å la tilstrekkelig tid gå for erytropoese- og jernutnyttelse. Hvis pasienten trenger ytterligere tilførsel av jern, skal jernbehovet beregnes vha. tabell 
1 over. Spesielle pasientgrupper: Hemodialyseavhengig kronisk nyresykdom: En enkelt maks. daglig dose skal ikke overstige 200 mg hos hemodialyseavhengige 
pasienter med kronisk nyresykdom. Barn <14 år: Ikke studert og bruk anbefales derfor ikke. Tilberedning/Håndtering: Skal kun fortynnes ved i.v. infusjon, se 
Administrering. Skal ikke fortynnes ved bolusinjeksjon og dialyse. Bruk bare hetteglass uten bunnfall, og med homogen oppløsning. Hvert hetteglass er kun ment 
for engangsbruk. Ved fortynning skal det ikke brukes andre typer intravenøse fortynningsoppløsninger eller terapeutiske stoffer enn steril 9 mg/ml natriumklori-
doppløsning, da dette kan føre til utfelling og/eller interaksjon. Kompatibiliteten med beholdere laget av annet enn polyetylen og glass er ukjent. Administrering: 
Skal kun administreres i.v. ved ufortynnet bolusinjeksjon eller ufortynnet under en hemodialysesekvens gjennom dialysatoren, eller fortynnet ved infusjon. Skal 
ikke administreres s.c. eller i.m. I.v. injeksjon: Opptil 1000 mg jern (opptil maks. 15 mg/kg kroppsvekt) kan administreres via i.v. injeksjon av ufortynnet oppløsning 
iht. tabell 2: 

Nødvendig volum Ferinject Tilsv. jerndose Administreringshastighet/ minimum administreringstid

2-4 ml 100-200 mg Ingen minimumstid 

>4-10 ml >200-500 mg 100 mg jern/minutt 

>10-20 ml >500-1000 mg 15 minutter 

I.v. infusjon: Kan administreres fortynnet via i.v. infusjon opptil en maks. engangsdose på 1000 mg jern (opptil maks. 20 mg/kg kroppsvekt). Ferinject må kun for-
tynnes i steril 9 mg/ml natriumkloridoppløsning iht. tabell 3: 

Nødvendig volum Ferinject Tilsv. jerndose Maks. mengde steril 9 mg/ml  natriumkloridoppløsning Minimum administreringstid

2-4 ml 100-200 mg 50 ml Ingen minimumstid 

>4-10 ml >200-500 mg 100 ml 6 minutter 

>10-20 ml >500-1000 mg 250 ml 15 minutter 
 
Av stabilitetsårsaker skal ikke Ferinject fortynnes til konsentrasjoner <2 mg jern/ml (ikke inkl. volumet til jernkarboksymaltoseløsningen). 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent alvorlig overfølsomhet for andre parenterale jernpreparater. Anemi som ikke er knyttet til 
jernmangel, f.eks. annen mikrocytisk anemi. Tegn på jernoverskudd eller forstyrrelser i utnyttelsen av jern. Forsiktighetsregler: Overfølsomhetsreaksjoner: Kan gi 
overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige og potensielt dødelige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Overfølsomhetsreaksjoner etter tidligere bivirkningfrie 
doser av parenterale jernkomplekser er også rapportert. Det er sett overfølsomhetsreaksjoner som har utviklet seg til Kounis syndrom (akutt allergisk koronar ar-
teriespasme som kan resultere i hjerteinfarkt). Risikoen er økt ved kjent allergi, inkl. legemiddelallergi, herunder tidligere alvorlig astma, eksem eller annen atopisk 
allergi. Pasienter med immunitets- eller inflammatoriske tilstander (f.eks. systemisk lupus erythematosus, revmatoid artritt) har også økt risiko for overfølsomhets-
reaksjoner. Ferinject skal kun administreres når personell som er opplært i å vurdere og behandle anafylaktiske reaksjoner er i umiddelbar nærhet, og når komplett 
gjenopplivingsutstyr er tilgjengelig. Pasienten bør observeres for bivirkninger i minst 30 minutter etter hver administrering. Behandlingen må stoppes umiddel-
bart ved overfølsomhetsreaksjoner eller tegn på intoleranse under administreringen. Utstyr for hjerte-/åndedretts-gjenopplivning og utstyr for håndtering av 
akutte anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner skal være tilgjengelig, inkl. en injiserbar 1:1000-adrenalinoppløsning. Ytterligere behandling med antihistaminer og/
eller kortikosteroider skal gis ved behov. Hypofosfatemi: Kan gi hypofosfatemi som i de fleste tilfeller er forbigående og uten kliniske symptomer. Medisinsk tilsyn 
kan kreves, hovedsakelig hos pasienter med eksisterende risikofaktorer og etter eksponering for høye doser over lang tid. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved 
funksjonsforstyrrelse i leveren skal parenteralt jern kun administreres etter en grundig nytte-/risikovurdering. Parenteral jernadministrering skal unngås hos pasi-
enter med hepatisk funksjonsforstyrrelse der jernoverskudd er en utløsende faktor, spesielt ved porphyria cutanea tarda (PCT). Grundig overvåkning av jernstatus 
anbefales for å unngå jernoverskudd. Sikkerhetsdata er ikke tilgjengelig for hemodialyseavhengige kroniske nyrepasienter som får enkeltdoser >200 mg jern. 
Infeksjon: Parenteralt jern må brukes med forsiktighet ved akutt eller kronisk infeksjon, astma, eksem eller atopiske allergier. Det anbefales at administreringen 
avbrytes ved pågående bakteriemi. Ved kronisk infeksjon må det foretas en nytte-/risikovurdering, der undertrykking av erytropoese tas i betraktning. Ekstravasas-
jon: Det skal utvises forsiktighet for å unngå paravenøs lekkasje ved administrering. Paravenøs lekkasje kan gi hudirritasjon og potensielt langvarig brun misfarg-
ing på administreringsstedet. Ved paravenøs lekkasje må administreringen avbrytes øyeblikkelig. Hjelpestoffer: 1 ml ufortynnet Ferinject inneholder opptil 5,5 mg 
(0,24 mmol) natrium. Dette må tas i betraktning for pasienter på saltfattig diett. Administrer ikke 20 ml (1000 mg jern) som injeksjon eller infusjon mer enn 1 gang 
i uken. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Opptaket av oralt jern reduseres ved samtidig bruk av par-
enteralt jern. Oral jernbehandling (om nødvendig) bør derfor ikke startes før minst 5 dager etter siste administrering av Ferinject. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Begrensede data fra bruk til gravide. Grundig nytte-/risikovurdering er påkrevd før bruk under graviditet, og preparatet skal ikke brukes under graviditet 
med mindre det er strengt nødvendig. Jernmangel som oppstår i løpet av 1. trimester kan i mange tilfeller behandles med oralt jern. Behandling med Ferinject bør 
begrenses til 2. og 3. trimester, hvis fordelen anses å oppveie potensiell risiko for både mor og foster. Føtal bradykardi kan oppstå etter administrering av parenter-
ale jernpreparater. Det er vanligvis forbigående og en konsekvens av en overfølsomhetsreaksjon hos mor. Fosteret skal overvåkes nøye under i.v. administrering av 
parenterale jernpreparater hos gravide. Dyredata tyder på at jernet kan trenge gjennom morkaken, og at bruken av preparatet under graviditet kan ha innvirkning 
på skjelettutviklingen av fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ubetydelig (≤1%). Med grunnlag i begrenset informasjon fra ammende er det usannsynlig at 
preparatet utgjør en risiko for barnet som ammes. Fertilitet: Ingen data tilgjengelig. Fertiliteten er uberørt i dyrestudier. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Ge-
nerelle: Reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet. Kar: Flushing, hypertensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypofosfatemi. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse, magesmerte, oppkast. Generelle: Brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, perifert ødem. 
Hjerte: Takykardi. Hud: Erytem, kløe, urticaria, utslett. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Hypotensjon. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, 
muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet. Nevrologiske: Dysgeusi, parestesi. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blodet, økt 
laktatdehydrogenase i blodet, økt γ-GT. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Flatulens. Generelle: Influensalignende sykdom (debut kan variere fra et 
par timer til flere dager), malaise. Hud: Angioødem, pallor. Immunsystemet: Anafylaktoide/anafylaktiske reaksjoner. Kar: Flebitt, presynkope, synkope. Luftveier: 
Bronkospasme. Psykiske: Angst. Ukjent frekvens: Hjerte: Kounis syndrom. Hud: Ansiktsødem. Nevrologiske: Bevissthetstap. Overdosering/Forgiftning: Administre-
ring i mengder som overskrider mengden nødvendig for å korrigere jernmangel på tidspunktet for administrering, kan føre til akkumulering av jern i lagrene, noe 
som etter hvert kan føre til hemosiderose. Overvåkning av jernparametre som serumferritin og transferrinmetning kan bidra til å gjenkjenne jernakkumulering. 
Jernakkumulasjon skal behandles i samsvar med standard medisinsk praksis, f.eks. kan bruk av jernchelator vurderes. Se Giftinformasjonens anbefalinger B03A C 
på www.felleskatalogen.no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses. 
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes øyeblikkelig etter første åpning av beholderen. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes 
øyeblikkelig etter fortynning med steril 9 mg/ml natriumkloridoppløsning. Pakninger og priser (pr. 29.09.2020): 10 ml (hettegl.) kr 1298,50. 20 ml (hettegl.) kr 
2560,80. Blå resept: Nei. Byttbar: Nei. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2020. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Vifor France, 100-101 Terrasse 
Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Frankrike. Kontakt (repr.): Vifor Pharma Nordiska AB, Gustav III:s Boulevard 46, 169 73 Solna, 
Sverige, e-post: info.nordic@viforpharma.com. 

www.viforpharma.se • info.nordic@viforpharma.com

IRON MATTERS
Ferinject® (ferric carboxymaltose), 

the only IV iron recommended by ESC Guidelines.1

Reference: 1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Ponikowski P et al. European Heart Journal 
2016;2129-2200      NO-FCM-2000023  202010



     Ferinject «Vifor France»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A C. Utleveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel. 
INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Jern(III)karboksymaltose tilsv. jern 50 mg, natriumhydroksid (for pH-justering, tilsv. natrium 
opptil 5,5 mg (0,24 mmol)), saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av jernmangel når orale jernpreparater er uten virkning, ikke kan brukes eller det er klinisk behov for hurtig tilførsel av jern. Diagnosen 
jernmangel må baseres på laboratorieprøver. Dosering: Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på overfølsomhetsreaksjoner under og etter hver 
administrering. Skal kun administreres når personell som er opplært i å vurdere og behandle anafylaktiske reaksjoner er i umiddelbar nærhet, og når komplett 
gjenopplivingsutstyr er tilgjengelig. Pasienten bør observeres for bivirkninger i minst 30 minutter etter hver injeksjon. Trinn 1: Bestemmelse av jernbehov: Be-
stemmes på bakgrunn av pasientens kroppsvekt og hemoglobinnivå (Hb) iht. tabell 1: 

Hb Pasientens kroppsvekt

g/dl mmol/liter <35 kg 35-<70 kg ≥70 kg

<10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg 

10-<14 6,2-<8,7 500 mg 1000 mg 1500 mg 

≥14 ≥8,7 500 mg 500 mg 500 mg 

Trinn 2: Beregning og administrering av maks. individuell(e) jerndose(r): En enkelt dose skal ikke overskride: -15 mg jern/kg kroppsvekt (ved i.v. injeksjon) 
eller 20 mg jern/kg kroppsvekt (ved i.v. infusjon). -1000 mg jern (20 ml Ferinject). Maks. anbefalt kumulativ dose er 1000 mg jern (20 ml Ferinject) pr. uke. Trinn 3: 
Vurdering etter tilførsel av jern: Ny vurdering skal utføres av legen basert på individuell tilstand. Hb-nivået skal vurderes på nytt minst 4 uker etter siste admin-
istrering, for å la tilstrekkelig tid gå for erytropoese- og jernutnyttelse. Hvis pasienten trenger ytterligere tilførsel av jern, skal jernbehovet beregnes vha. tabell 
1 over. Spesielle pasientgrupper: Hemodialyseavhengig kronisk nyresykdom: En enkelt maks. daglig dose skal ikke overstige 200 mg hos hemodialyseavhengige 
pasienter med kronisk nyresykdom. Barn <14 år: Ikke studert og bruk anbefales derfor ikke. Tilberedning/Håndtering: Skal kun fortynnes ved i.v. infusjon, se 
Administrering. Skal ikke fortynnes ved bolusinjeksjon og dialyse. Bruk bare hetteglass uten bunnfall, og med homogen oppløsning. Hvert hetteglass er kun ment 
for engangsbruk. Ved fortynning skal det ikke brukes andre typer intravenøse fortynningsoppløsninger eller terapeutiske stoffer enn steril 9 mg/ml natriumklori-
doppløsning, da dette kan føre til utfelling og/eller interaksjon. Kompatibiliteten med beholdere laget av annet enn polyetylen og glass er ukjent. Administrering: 
Skal kun administreres i.v. ved ufortynnet bolusinjeksjon eller ufortynnet under en hemodialysesekvens gjennom dialysatoren, eller fortynnet ved infusjon. Skal 
ikke administreres s.c. eller i.m. I.v. injeksjon: Opptil 1000 mg jern (opptil maks. 15 mg/kg kroppsvekt) kan administreres via i.v. injeksjon av ufortynnet oppløsning 
iht. tabell 2: 

Nødvendig volum Ferinject Tilsv. jerndose Administreringshastighet/ minimum administreringstid

2-4 ml 100-200 mg Ingen minimumstid 

>4-10 ml >200-500 mg 100 mg jern/minutt 

>10-20 ml >500-1000 mg 15 minutter 

I.v. infusjon: Kan administreres fortynnet via i.v. infusjon opptil en maks. engangsdose på 1000 mg jern (opptil maks. 20 mg/kg kroppsvekt). Ferinject må kun for-
tynnes i steril 9 mg/ml natriumkloridoppløsning iht. tabell 3: 

Nødvendig volum Ferinject Tilsv. jerndose Maks. mengde steril 9 mg/ml  natriumkloridoppløsning Minimum administreringstid

2-4 ml 100-200 mg 50 ml Ingen minimumstid 

>4-10 ml >200-500 mg 100 ml 6 minutter 

>10-20 ml >500-1000 mg 250 ml 15 minutter 
 
Av stabilitetsårsaker skal ikke Ferinject fortynnes til konsentrasjoner <2 mg jern/ml (ikke inkl. volumet til jernkarboksymaltoseløsningen). 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent alvorlig overfølsomhet for andre parenterale jernpreparater. Anemi som ikke er knyttet til 
jernmangel, f.eks. annen mikrocytisk anemi. Tegn på jernoverskudd eller forstyrrelser i utnyttelsen av jern. Forsiktighetsregler: Overfølsomhetsreaksjoner: Kan gi 
overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige og potensielt dødelige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner. Overfølsomhetsreaksjoner etter tidligere bivirkningfrie 
doser av parenterale jernkomplekser er også rapportert. Det er sett overfølsomhetsreaksjoner som har utviklet seg til Kounis syndrom (akutt allergisk koronar ar-
teriespasme som kan resultere i hjerteinfarkt). Risikoen er økt ved kjent allergi, inkl. legemiddelallergi, herunder tidligere alvorlig astma, eksem eller annen atopisk 
allergi. Pasienter med immunitets- eller inflammatoriske tilstander (f.eks. systemisk lupus erythematosus, revmatoid artritt) har også økt risiko for overfølsomhets-
reaksjoner. Ferinject skal kun administreres når personell som er opplært i å vurdere og behandle anafylaktiske reaksjoner er i umiddelbar nærhet, og når komplett 
gjenopplivingsutstyr er tilgjengelig. Pasienten bør observeres for bivirkninger i minst 30 minutter etter hver administrering. Behandlingen må stoppes umiddel-
bart ved overfølsomhetsreaksjoner eller tegn på intoleranse under administreringen. Utstyr for hjerte-/åndedretts-gjenopplivning og utstyr for håndtering av 
akutte anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner skal være tilgjengelig, inkl. en injiserbar 1:1000-adrenalinoppløsning. Ytterligere behandling med antihistaminer og/
eller kortikosteroider skal gis ved behov. Hypofosfatemi: Kan gi hypofosfatemi som i de fleste tilfeller er forbigående og uten kliniske symptomer. Medisinsk tilsyn 
kan kreves, hovedsakelig hos pasienter med eksisterende risikofaktorer og etter eksponering for høye doser over lang tid. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved 
funksjonsforstyrrelse i leveren skal parenteralt jern kun administreres etter en grundig nytte-/risikovurdering. Parenteral jernadministrering skal unngås hos pasi-
enter med hepatisk funksjonsforstyrrelse der jernoverskudd er en utløsende faktor, spesielt ved porphyria cutanea tarda (PCT). Grundig overvåkning av jernstatus 
anbefales for å unngå jernoverskudd. Sikkerhetsdata er ikke tilgjengelig for hemodialyseavhengige kroniske nyrepasienter som får enkeltdoser >200 mg jern. 
Infeksjon: Parenteralt jern må brukes med forsiktighet ved akutt eller kronisk infeksjon, astma, eksem eller atopiske allergier. Det anbefales at administreringen 
avbrytes ved pågående bakteriemi. Ved kronisk infeksjon må det foretas en nytte-/risikovurdering, der undertrykking av erytropoese tas i betraktning. Ekstravasas-
jon: Det skal utvises forsiktighet for å unngå paravenøs lekkasje ved administrering. Paravenøs lekkasje kan gi hudirritasjon og potensielt langvarig brun misfarg-
ing på administreringsstedet. Ved paravenøs lekkasje må administreringen avbrytes øyeblikkelig. Hjelpestoffer: 1 ml ufortynnet Ferinject inneholder opptil 5,5 mg 
(0,24 mmol) natrium. Dette må tas i betraktning for pasienter på saltfattig diett. Administrer ikke 20 ml (1000 mg jern) som injeksjon eller infusjon mer enn 1 gang 
i uken. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Opptaket av oralt jern reduseres ved samtidig bruk av par-
enteralt jern. Oral jernbehandling (om nødvendig) bør derfor ikke startes før minst 5 dager etter siste administrering av Ferinject. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Begrensede data fra bruk til gravide. Grundig nytte-/risikovurdering er påkrevd før bruk under graviditet, og preparatet skal ikke brukes under graviditet 
med mindre det er strengt nødvendig. Jernmangel som oppstår i løpet av 1. trimester kan i mange tilfeller behandles med oralt jern. Behandling med Ferinject bør 
begrenses til 2. og 3. trimester, hvis fordelen anses å oppveie potensiell risiko for både mor og foster. Føtal bradykardi kan oppstå etter administrering av parenter-
ale jernpreparater. Det er vanligvis forbigående og en konsekvens av en overfølsomhetsreaksjon hos mor. Fosteret skal overvåkes nøye under i.v. administrering av 
parenterale jernpreparater hos gravide. Dyredata tyder på at jernet kan trenge gjennom morkaken, og at bruken av preparatet under graviditet kan ha innvirkning 
på skjelettutviklingen av fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ubetydelig (≤1%). Med grunnlag i begrenset informasjon fra ammende er det usannsynlig at 
preparatet utgjør en risiko for barnet som ammes. Fertilitet: Ingen data tilgjengelig. Fertiliteten er uberørt i dyrestudier. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Ge-
nerelle: Reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet. Kar: Flushing, hypertensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypofosfatemi. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse, magesmerte, oppkast. Generelle: Brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, perifert ødem. 
Hjerte: Takykardi. Hud: Erytem, kløe, urticaria, utslett. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Hypotensjon. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, 
muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet. Nevrologiske: Dysgeusi, parestesi. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blodet, økt 
laktatdehydrogenase i blodet, økt γ-GT. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Flatulens. Generelle: Influensalignende sykdom (debut kan variere fra et 
par timer til flere dager), malaise. Hud: Angioødem, pallor. Immunsystemet: Anafylaktoide/anafylaktiske reaksjoner. Kar: Flebitt, presynkope, synkope. Luftveier: 
Bronkospasme. Psykiske: Angst. Ukjent frekvens: Hjerte: Kounis syndrom. Hud: Ansiktsødem. Nevrologiske: Bevissthetstap. Overdosering/Forgiftning: Administre-
ring i mengder som overskrider mengden nødvendig for å korrigere jernmangel på tidspunktet for administrering, kan føre til akkumulering av jern i lagrene, noe 
som etter hvert kan føre til hemosiderose. Overvåkning av jernparametre som serumferritin og transferrinmetning kan bidra til å gjenkjenne jernakkumulering. 
Jernakkumulasjon skal behandles i samsvar med standard medisinsk praksis, f.eks. kan bruk av jernchelator vurderes. Se Giftinformasjonens anbefalinger B03A C 
på www.felleskatalogen.no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses. 
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes øyeblikkelig etter første åpning av beholderen. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes 
øyeblikkelig etter fortynning med steril 9 mg/ml natriumkloridoppløsning. Pakninger og priser (pr. 29.09.2020): 10 ml (hettegl.) kr 1298,50. 20 ml (hettegl.) kr 
2560,80. Blå resept: Nei. Byttbar: Nei. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2020. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Vifor France, 100-101 Terrasse 
Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Frankrike. Kontakt (repr.): Vifor Pharma Nordiska AB, Gustav III:s Boulevard 46, 169 73 Solna, 
Sverige, e-post: info.nordic@viforpharma.com. 

www.viforpharma.se • info.nordic@viforpharma.com

IRON MATTERS
Ferinject® (ferric carboxymaltose), 

the only IV iron recommended by ESC Guidelines.1

Reference: 1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Ponikowski P et al. European Heart Journal 
2016;2129-2200      NO-FCM-2000023  202010
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ELIN STRAN DEN
Fa kul tet for me di sin og hel se vi ten skap
NTNU

IDA FOYN GUN DER SEN
Fa kul tet for me di sin og hel se vi ten skap
NTNU

Be las ten de livs er fa rin ger blant 
pa si en ter med sy ke lig over vekt

BAK GRUNN
Sam men hen ger mel lom sterkt be las ten de livs er fa rin - 
ger og sy ke lig over vekt er godt do ku men tert in ter na -
sjonalt, men kunn ska pen er lite inn ar bei det i norsk 
kli nisk prak sis. Vi har un der søkt hva et ut valg nors ke 
pa si en ter un der ut red ning for sy ke lig over vekt rap por-
ter te om tid li ge re livs be last nin ger ved et sen ter der 
te ma et livs er fa rin ger inn gikk i anam ne se opp ta ket.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
In vi ta sjon til stu di en ble sendt til de 200 sist ut re de de 
pa si en te ne ved Re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt  
i Bodø som me ren 2018. Opp lys nin ger om be las ten de 
livs er fa rin ger ble inn hen tet i kli nis ke dia lo ger. Data  
ble hen tet fra del ta ker nes epi kri ser, og epi kri se teks te ne 
ble ana ly sert med en kva li ta tiv til nær ming. Be las ten de 
livs er fa rin ger ble inn delt i tolv ka te go ri er.

RE SUL TA TER
Stu di en re krut er te 70 del ta ke re (57 kvin ner) med sy ke - 
lig over vekt. Av dis se for tal te 64 (91 %) om minst én 
ve sent lig og be las ten de livs er fa ring, og 39 (56 %) om tre 
el ler fle re uli ke ty per. Hyp pigst var al vor li ge re la sjons-
brudd, mang len de om sorg fra for eld re og and re von de 
barn doms er fa rin ger.

FOR TOLK NING
Blant et ut valg av nors ke pa si en ter un der ut red ning for 
sy ke lig over vekt rap por ter te man ge om von de livs his to-
ri er. Man gel på ek si sten si ell trygg het i barn dom, ofte 
knyt et til kom plek se trau mer, var frem tre den de. I lys  
av in ter na sjo nal forsk ning om sam men hen ger mel lom 
trau mer og fed me, in di ke rer våre re sul ta ter at pa si en-
tens livs his to rie bør inn gå i ut red ning av sy ke lig over-
vekt.

LINN GETZ
All menn me di sinsk forsk nings en het
Institut for sam funns me di sin og sy ke pleie
NTNU

ANNA LUI SE KIR KEN GEN
All menn me di sinsk forsk nings en het
Institut for sam funns me di sin og sy ke pleie
NTNU

KAI BRYN JAR HAGEN
Re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt
Nord lands sy ke hu set, Bodø

BEN TE PRYTZ MJØL STAD
bente.mjolstad@ntnu.no
All menn me di sinsk forsk nings en het
Institut for sam funns me di sin og sy ke pleie
NTNU

Elin Stran den og Ida Foyn Gun der sen har bi drat  
i like stor grad til den ne ar tik ke len.
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HO VED FUNN
Vi fant man ge ster ke be ret nin ger  
om be las ten de livs er fa rin ger blant 
70 pa si en ter ut re det ved et norsk 
re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt.

En fel les nev ner for fle re av er fa - 
rings ka te go ri ene var kon stant 
«alarm  bered skap» i lan ge pe ri oder 
av per so nens liv, ofte med start  
i barn dom men.

Fed me er en av sam ti dens sto re hel-
se ut ford rin ger. Ut vik lin gen er knyt-
tet til en kom pleks dy na mikk mel-
lom mat va ner, fy sisk ak ti vi tet, fy sio-
lo gi, ge ne tikk og epi ge ne tikk i en 
glo ba li sert ver den der til gan gen til 

ener gi tet mat for man ge men nes ker er bort-
imot ube gren set (1, 2). So lid in ter na sjo nal do-
ku men ta sjon har dess uten vist at be las ten de 
livs hen del ser kan bi dra sig ni fi kant til ut vik-
ling av fed me, gjen nom både emo sjo nel le og 
fy sio lo gis ke pro ses ser (3–9). I 1998 vis te den 
ame ri kans ke ACE-stu di en (Ad verse Child hood 
Ex pe ri ences) en dose–re spons-sam men heng 
mel lom trau ma tis ke barn doms er fa rin ger og 
sy ke lig fed me i vok sen li vet (5). Fle re me ta ana-
ly ser har de siste åre ne be kref tet og ut dy pet 
sam men hen ge ne mel lom trau ma tis ke er fa-
rin ger i barn dom men og fed me i vok sen al der 
(8, 9). I ma te ria let fra Hel se un der sø kel sen i 
Nord-Trøn de lag (HUNT, 2006 – 08) fant vi blant 
voks ne del ta ke re en lik nen de dose–re spons-
sam men heng mel lom grad av selv rap por tert, 
van ske lig barn dom og en rek ke for mer for 
sy ke lig het se ne re i li vet, in klu dert fed me. I 
HUNT-stu di en rap por ter te 4,1 % av de voks ne 
del ta ker ne at de had de hat en «van ske lig» 
 el ler «svært van ske lig» barn dom (6).

Pa si en ter med sy ke lig over vekt (BMI ≥ 
40 kg/m2 el ler BMI ≥ 35 kg/m2 med vekt re la tert 
til leggs syk dom) kan hen vi ses fra fast le gen til 
spe sia list hel se tje nes ten, hvor de til bys vei led-
ning om livs stil og even tu elt også bariatrisk 
kir ur gi (10). Fle re me ta ana ly ser har de siste 
åre ne be kref tet og ut dy pet sam men hen ge ne 
mel lom trau ma tis ke er fa rin ger i barn dom-
men og fed me i vok sen al der (8, 9). Li ke vel er 
den ne kunn ska pen lite inn ar bei det i norsk 
kli nisk prak sis, og kun nevnt med vage an be-
fa lin ger i ret nings lin jer for hel se per so nell 
(10).

Ved Re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt i 

Ram me 1 

Ut red ning ved Re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt i Bodø.

Tredjelinjetjeneste

Pa si en te ne hen vi ses van lig vis fra lo kal sy ke hu set, vur dert et ter føl gen de kri te ri er:

BMI ≥ 40 kg/m2 el ler ≥ 35 kg/m2 med føl ge syk dom

Pa si en ten øns ker selv kon ser va tiv el ler ope ra tiv be hand ling

Be hand lings for søk på seks må ne der lo kalt

Ut red nings opp hold

Ut red nin gen va rer van lig vis i én–tre da ger

Le ge un der sø kel se ut fø res av den sam me over le gen, va rer i én time og be står av:

Ge ne rell anam ne se in klu dert spørs mål om be las ten de livs er fa rin ger

Kli nisk un der sø kel se, in klu dert tann hel se sta tus

Re le van te la bo ra to rie prø ver

Be las ten de livs er fa rin ger

Som en del av anam ne sen kom mer le gen inn på føl gen de for hold (åpne spørs mål):

Opp levd trygg het i hjem met som barn og ung

So si al del ta kel se sam men med jevn ald ren de

Fy sisk ak ti vi tet i barne- og ung doms år

Sko le fag lig mest ring

Livs hen del ser i pe ri oden for ut for en even tu ell dra ma tisk vekt øk ning

No ta te ne som be skri ver livs er fa rin ger, blir van lig vis for mu lert i lø pet av kon sul ta sjo nen i sam -
arbeid mel lom lege og pa si ent, og va ri e rer i om fang fra noen få lin jer til en halv side per pa -
sient.

Det blir ikke be nyt tet stan dar di sert in ter vju gui de el ler spør re skje ma for å kart leg ge pa si en tens 
livs er fa rin ger, og det blir ikke stilt spe si fik ke trau me spørs mål.

Ram me 2 

Over sikt over de tolv ka te go ri ene av be las ten de livs er fa rin ger som ble iden ti fi sert  
i stu di en, med pro sent an del av del ta ke re som rap por ter te livs er fa rin ger in nen hver 
ka te go ri.

1. Opp le vel se av ve sent lig utrygg het (39 %)

2. Fø lel se av mang len de om sorg fra for eldre (41 %)

3. Vit ne til vold (9 %)

4. Ut satt for fy sisk vold (26 %)

5. Ut satt for psy kisk vold (34 %)

6. Ut satt for sek su elt mis bruk/over grep (29 %)

7. Ut satt for mob bing (29 %)

8. Al vor li ge re la sjons brudd (66 %)

9. Rus i nær re la sjon (24 %)

10. Be las ten de om sorgs an svar (27 %)

11. Trau ma tisk møte med tann le ge/hel se vesen (24 %)

12. An net trau me av per son lig be tyd ning (21 %)

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Bodø har sam ta ler om be las ten de livs er fa rin-
ger i noen år inn gåt i ut red nin gen. Det e har 
vært be grun net i kunn skap om, og kli nisk er-
fa ring av, at en slik til nær ming bi drar til økt 
inn sikt i fed mens kom plek se år sa ker (11). 
Man ge av pa si en te ne har for talt om sto re livs-
be last nin ger, og fle re har blit hen vist til trau-
me te ra pi. Det e er bak grun nen for vårt pro-
sjekt, som også in klu de rer en ho ved opp ga ve 
på me di sin stu di et ved NTNU (12).

Må let med pro sjek tet var å do ku men te re og 
ana ly se re hva pa si en ter som ut re des ved et 
re gio nalt sen ter for sy ke lig over vekt i Norge, 
selv valg te å for tel le da en er fa ren lege sig na-
li ser te åpen het for å snakke om van ske li ge 
livs er fa rin ger.

Ma te ria le og me to de

Data stam mer fra epi kri se ne til pa si en ter ny-
lig ut re det for sy ke lig over vekt ved Re gio nalt 
sen ter for sy ke lig over vekt i Bodø. Ut red nin-
gen er be skre vet i ram me 1. In vi ta sjon til del-
ta kel se i stu di en ble som me ren 2018 sendt til 
de 200 sist un der søk te pa si en te ne ved sen te-
ret. Be hand len de lege og en forsk nings sy ke-
plei er hen tet av iden ti fi ser te data fra epi kri -
sene til pa si en te ne som sam tyk ket til del ta kel-
se. Stu di en var god kjent av re gio nal ko mi te 
for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
(REK nord 2018/1002) og Norsk sen ter for 
forsk nings da ta (NSD).

70 pa si en ter (57 kvin ner) re tur ner te sig nert 
sam tyk ke skje ma og ble in klu dert i stu di en. 
Bak grunns in for ma sjon om de in klu der te pa-
si en te ne vi ses i ta bell 1. Vi vur der te ut val get 
som re le vant, va ri ert og vel eg net for for må let 
med stu di en (13).

Ana ly ser
Me to den er in spi rert av for tol ken de, fe no me-
no lo gisk ana ly se (14, 15). Alle med for fat er ne 
gjen nom gikk ma te ria let hver for seg og iden-
ti fi ser te pre li mi næ re ka te go ri er av be las ten de 
livs er fa rin ger. Ma te ria let ble så gjen nom gåt 
i fel les skap. Di ver ge ren de tolk nin ger ble dis-
ku tert og en de li ge ka te go ri er for mu lert. Ka te-
go ri er som sto i di rek te sam svar med forsk-
ning på fel tet, ble først iden ti fi sert (5). Der nest 
de fi ner te vi noen nye ka te go ri er i lys av ek si-

ste re nde lit e ra tur. Be hand len de lege del tok i 
slut fa sen av ana ly sen og va li der te den en de-
li ge ka te go ri se rin gen. De be las ten de livs hen-
del se ne er gjen git i stikk ords form og uten 
hen vis ning til al der og kjønn for å sik re ano-
ny mi se ring.

Re sul ta ter

Ana ly sen re sul ter te i tolv ka te go ri er av be las-
ten de livs er fa rin ger (ram me 2).

Fi gur 1 vi ser for de ling av uli ke ty per av be-
las ten de livs er fa rin ger (an tall ka te go ri er) 
blant de 70 del ta ker ne. Ka te go ri ene er be skre-
vet i ram me 2. Eks emp ler fra de tolv er fa rings-
ka te go ri ene er gjen git i ta bell 2.

Av de 70 del ta ker ne for tal te 64 (91 %) om 
minst én ve sent lig, be las ten de livs er fa ring, og 
39 (56 %) om tre el ler fle re ty per av ulik art. 
Hyp pigst var al vor li ge re la sjons brudd, mang-
len de om sorg fra for eld re og ve sent lig utrygg-
het i barn dom men (ram me 2). Al vor li ge re la-
sjons brudd drei de seg om tap av, el ler at skil-
lel se fra, vik ti ge og nære per so ner. Her inn-
gikk dra ma tis ke el ler nære døds fall og be las-
ten de sam livs brudd, hos en ten pa si en tens 
for eld re el ler pa si en ten selv. Ikke sjel den var 
det sam ti dig psy kisk syk dom, rus el ler vold 
med i bil det. 36 pa si en ter (51 %) for tal te at de 
had de vært ut sat for én el ler fle re ty per av 
vold el ler sek su el le over grep (ka te go ri 3 – 6), og 
17 (24 %) for tal te om rus i nær re la sjon (ka te-

Ta bell 1  Ka rak te ris ti ka ved de 70 del ta ken de pa si en-
te ne ut re det for sy ke lig over vekt ved Re gio nalt sen ter 
for sy ke lig over vekt i Bodø. An tall der som an net ikke 
er an git.

Variabel Verdi

Kjønn

Kvinner 57

Menn 13

Alderskategorier

20 – 39 år 15

40 – 59 år 45

60 – 79 år 10

Sivilstatus

Gift/samboer 47

Utdanning

Fullført grunnskole 23

Fullført videregående 
skole 33

Fullført høyere  
utdanning 13

Ukjent 1

Arbeidsliv

Yrkesaktiv 33

Uføretrygdet,  
gradert eller hel 20

Annet 17

BMI (kg/m2), gjennom
snitt (variasjonsbredde) 43 (30–63)

Maksimal vekt (kg),  
gjennomsnitt  
(variasjonsbredde) 133 (103–201

25

20

15

10

5

0

Andel pasienter (%)

Antall kategorier per pasient

0 1 2 5 6 7 8 93 4

Fi gur 1  For de ling av an tall uli ke ka te go ri er av be las ten de livs er fa rin ger blant de 70 pa si en te ne. Ka te go ri ene er 
be skre vet i ram me 2.
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len ved an gjel den de Re gio nalt sen ter for sy-
ke lig over vekt i Bodø (70 %). El lers er det vans-
ke lig å vite om del ta ker ne skil ler seg ve sent lig 
fra dem som ikke svar te på in vi ta sjo nen.

Stu di ens for mål var ikke å frem skaf e all-
menn gyl di ge pre va lens data el ler å si noe di-
rek te om år saks sam men hen ger mel lom trau-
mer og fed me. Stu di en gir der imot inn sikt i 
hva et ut valg på 70 pa si en ter med sy ke lig over-
vekt valg te å for tel le en er fa ren lege som ga 
rom for dia log om be las ten de livs er fa rin ger. 
Re sul ta te ne bør sees i lys av at un der rap por-
te ring av trau mer og over grep an s es å være 
van lig, både i kli nisk prak sis og forsk ning (16, 
17). Del ta ker ne har selv opp fat et er fa rin ge ne 
som re le van te i den git e me di sins ke si tua sjo-
nen, og de bi dro ak tivt til hvor dan dis se ble 
do ku men tert.

mer spe si fikt de fi ner te er fa rin ger, som for ek-
s em pel sek su elt mis bruk el ler det å ha vært 
vit ne til vold. Som fi gur 1 og ta bell 2 il lust re rer, 
om fat er da ta ma te ria let fle re kom plek se livs-
his to ri er som i stikk ords form be skri ver en se-
rie be las ten de og sam men ve ve de er fa rin ger. 
Er fa rin ger av re la sjons brudd, vold og utrygg-
het tid lig i li vet duk ket ikke sjel den opp i nye 
kon stel la sjo ner i pa si en te nes voks ne liv.

Stu di ens de sign ble valgt for di vi øns ket å 
ut fors ke et tema som iføl ge in ter na sjo nal 
forsk ning er vik tig, men som vi mang ler 
kunn skap om i norsk sam men heng (16). Del-
ta ker ne var he te ro ge ne med hen blikk på 
 al der, si vil sta tus, ut dan ning og ar beids del ta-
kel se, noe som ta ler for at fun ne ne kan ha 
over fø rings ver di til lik nen de pa si ent grup per. 
Kvin ne an de len (81 %) var lit høy ere enn an de-

go ri 9). I for bin del se med un der sø kel se av 
tann sta tus for tal te 33 (47 %) om tann le ge-
skrekk, hvor av 17 (24 %) for tal te om bru ta le 
er fa rin ger hos tann le ge un der opp veks ten 
(ka te go ri 11).

Dis ku sjon

Fra et ut valg på 70 pa si en ter fra et norsk re gio-
nalt sen ter for sy ke lig over vekt til ord net vi dis-
se pa si en te nes uli ke be las ten de livs er fa rin ger 
og trau mer til tolv ka te go ri er. Over halv par ten 
av pa si en te ne had de er fa rin ger som sam svar te 
med tre el ler fle re av ka te go ri ene. Hyp pigst 
fore kom al vor li ge re la sjons brudd, ve sent lig 
utrygg het i barn dom og fø lel se av mang len de 
om sorg fra for eld re. Der nest fulg te en se rie 

Ta bell 2  Eks emp ler på en kelt stå en de do ku men ter te er fa rin ger in nen hver av de tolv ka te go ri ene, re pre sen tert ved uli ke pa si en ter i stu di en. For å sik re ano ny mi se ring er 
dis se an git i stikk ords form og uten hen vis ning til al der el ler kjønn.

Kategori Innhold i kategorien Eksempel (stikkord)

1. Opplevelse av vesentlig 
utrygghet

Eksplisitt beskrivelse av grunnleggende utrygghets
følelse tidlig i livet med ulike bakenforliggende årsaker.

Utrygge hjemmeforhold i oppveksten, til dels 
traumatiserende. 
Ensomhetsfølelse.

2. Følelse av manglende 
 omsorg

Eksplisitt beskrivelse av opplevd manglende omsorg  
fra én eller begge foreldre under oppveksten.

Som barn fått beskjed fra mor om å ha vært 
uønsket og at en ikke skulle vært født.

3. Vitne til vold Vitne til vold mellom foreldrene som barn. Som barn redd for å få juling av far. Så at far var 
voldelig mot mor.

4. Utsatt for fysisk vold Fysisk vold i barndom og voksen alder. I hovedsak 
jenter som blir utsatt for vold fra sin far, eller kvinner 
som blir utsatt for vold fra sin samlivspartner.

Utsatt for grov vold av far i oppveksten. Barne
vernet involvert.

5. Utsatt for psykisk vold Trusler, trakassering og kontrollering fra nære relasjo
ner.

Ble kontrollert og styrt, senere drapstruet av 
partner.

6. Utsatt for seksuelt misbruk/
overgrep

Voldtekt i barndom eller voksen alder, og/eller incest
erfaringer.

I mange år utsatt for grove seksuelle overgrep  
fra far og flere voksne.

7. Utsatt for mobbing Mobbing fra medelever på skolen, hos mange inkludert 
fysisk vold. Noen har også opplevd mobbing fra for
eldre eller lærere.

Grov mobbing store deler av skolegangen, med 
fysisk vold nesten hver dag. Ingen tok affære.

8. Alvorlige relasjonsbrudd Tap eller atskillelse fra viktige, nære relasjoner. Om lag 
halvparten av historiene innebærer dramatiske eller 
nære dødsfall. Over halvparten innebærer belastende 
samlivsbrudd – enten hos pasientenes foreldre eller hos 
pasienten selv i voksen alder.

Mistet nærstående i dramatisk ulykke som barn.

9. Rus i nær relasjon Vesentlig påvirket av å leve med en ruset omsorgs
person/partner.

I perioder alene med alkoholisert forelder med 
store humørsvingninger.

10. Belastende omsorgsansvar Omsorg for barn med særskilte behov, aleneomsorg  
for flere barn i kombinasjon med trang økonomi og/
eller vanskelige relasjoner, omsorgsansvar for ektefeller, 
tidlig omsorgsansvar for foreldre/søsken under opp
veks ten.

Eneforsørger for familie. Økonomiske problemer. 
Svært lite søvn over mange år.

11. Traumatisk møte med 
tannlege/helsevesen

Smertefulle prosedyrer, fysisk tvang under tannlege/
legebesøk, tannlege som fremsto beruset.

Tannlegeskrekk etter tanntrekking uten bedøvelse 
som barn.

12. Annet traume av personlig 
betydning

Historier som ikke passer i de andre kategoriene, men 
som pasientene har beskrevet som sterkt belastende.

Beskjed om alvorlig sykdom med mulig kort leve
utsikt.
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i barn dom men, var ut sat for nye hen del ser i 
vok sen li vet – så kalt re-vik ti mi se ring (33).

Vi hå per stu di en kan mo ti ve re kli ni ke re til 
å opp tre åpent og lyt en de i møte med sterkt 
over vek ti ge pa si en ter. Å te ma ti se re von de livs-
er fa rin ger og trau mer i re le van te kli nis ke 
sam men hen ger med fø rer ikke re-trau ma ti se-
ring (16, 17). En trau me sen si tiv anam ne se som 
ikke umid del bart leg ger fø rin ger for be stemte 
ty per in for ma sjon, kan åpne for be tyd nings-
ful le tema uten å vir ke in va de ren de (34) og 
bi dra til dy pe re og mer ade kvat inn sikt i kom-
plek si te ten bak over vekts pro ble ma tikk. Slik 
inn sikt kan styr ke pa si en tens selv for stå el se og 
selv fø lel se og re du se re stig ma og skam knyt-
tet til fed me. Det e er i seg selv hel se frem men-
de (11, 35, 36). Nå væ ren de stan dar di ser te pa -
sient for løp leg ger i li ten grad til ret e for hel-
het lig og trau me sen si tiv ut red ning og be-
hand ling av sy ke lig over vekt og de sam men-
sat e hel se pro ble me ne knyt et til en slik dia-
gno se. Det er en stor ut ford ring å kom me 
frem til fag lig enig het om nye, eg ne de må ter 
å ar bei de på. En in te grert til nær ming for ut-
set er ikke bare vel fun ge ren de, lo gis tisk sam-
ar beid på tvers av da gens skil le lin jer mel lom 
so ma tisk og psy kisk hel se tje nes te. Den for ut-
set er også en opp da tert og ikke-dua lis tisk 
for stå el se av kropp og syk dom (19).

For fat er ne tak ker Lot e Hvas ved Forskningsenheden 
for al men prak sis ved Københavns uni ver si tet og Geir 
W. Jacobsen, pro fes sor eme ri tus ved NTNU, for gode råd 
 under ar bei det med ma nu skrip tet.

Kai Bryn jar Ha gens ar beid med pro sjek tet var støt et av 
sti pend fra All menn me di sinsk forsk nings ut valg.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 4.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 25.5.2020, 
 godkjent 23.9.2020.

i lan ge pe ri oder. Ka te go ri ene 1 og 2 pe ker mot 
grunn leg gen de man gel på ek si sten si ell trygg-
het tid lig i li vet. De bio lo gis ke «kost na de ne» 
av slik alarm be red skap står sen tralt i mo der-
ne stress forsk ning, in klu dert mo del len for 
allostatisk over be last ning. Den be skri ver sam-
men hen ger mel lom lang va rig stress, fy sio -
logisk dys re gu le ring og syk doms ut vik ling, 
in klu dert fed me (23, 24). I Hemmingssons 
fed me mo dell står også fø lel se av usik ker het 
og utrygg het sen tralt (4). ACE-stu di en vis te en 
dose–re spons-sam men heng mel lom trau ma-
tis ke livs er fa rin ger og sy ke lig fed me (5). Se ne-
re stu di er har be kref tet dis se sam men hen ge-
ne for sek su elt mis bruk, and re for mer for 
vold, emo sjo nell mis hand ling el ler van skjøt-
sel og rus mis bruk i hjem met (3, 7, 9). Re la-
sjons brudd i form av tid lig tap av en for el der 
øker ri si ko en for fed me ut vik ling, uav hen gig 
av and re be las ten de livs hen del ser (25, 26). 
Mob bing og fed me er gjen si dig as so siert (27, 
28). Lang va rig, be las ten de om sorgs an svar er 
as so siert med be last ning av fy sio lo gi en, og en 
sam men heng med fed me er der for plau si bel 
(29).

Vårt ma te ria le in ne hol der fle re eks emp ler 
på dår lig tann hel se og tann le ge skrekk. Stress 
i barn dom men er as so siert med kro nisk sy-
ste misk in flam ma sjon, som igjen kan in ter-
age re med uhel dig kost hold og dår lig tann-
stell (30). Volds- og over greps er fa rin ger dis po-
ne rer for tann le ge skrekk (31). Be las ten de 
barn doms er fa rin ger kan alt så via fle re me ka-
nis mer øke ri si ko en for dår lig tann- og munn-
hel se (30, 31).

Et vik tig funn i stu di en er at man ge del ta-
ke re rap por ter te fle re ty per be las ten de livs -
erfa rin ger og der med il lust re rer re le van sen 
av ter men «kom plek se trau mer», ikke minst 
med tan ke på ut sat e barns oppvekstsvilkår 
(32). Et an net frem tre den de funn var at del ta-
ke re som had de opp levd vold el ler kren kel ser 

Vi var un der ana ly sen be viss te vår for for stå-
el se og unn gikk et er beste evne for ut inn tat e 
tolk nin ger. Vi er kjen te at vik ti ge ny an ser i de 
in di vi du el le his to ri e ne let kun ne gå tapt el ler 
feil tol kes. Man ge be skri vel ser pek te mot sam-
men sat e er fa rin ger som kun ne til ord nes  fle re 
ka te go ri er. Så langt som mu lig ble er fa rin ge ne 
ka te go ri sert i di rek te sam svar med for mu le-
rin ge ne i epi kri sen. For eks em pel ble in for ma-
sjon om tap av en for el der (ka te go ri 8) ikke 
også ka te go ri sert som fø lel se av utrygg het i 
barn dom (ka te go ri 1), med mind re det var eks-
pli sit be skre vet.

Ana ly sen tok sik te på å iden ti fi se re uli ke ka-
te go ri er av be las ten de livs er fa rin ger med kli-
nisk re le vans. En slik ana ly se pro sess kan dri-
ves av ek sis te re nde teo ri og evi dens, og bi dra 
til ut vik ling av ny teo ri (14). Ana ly sen var in-
fluert av for fat er grup pens ge ne rel le kjenn-
skap til og forsk ning på sam men hen ger mel-
lom livs er fa rin ger og syk dom (6, 18–19).

Man ge av ka te go ri ene (num mer 2, 4 – 9 og 
12 i ram me 2) kun ne umid del bart for ank res i 
tre sen tra le, in ter na sjo na le stu di er (5, 20, 21). 
Ma te ria let ga der nest grunn lag for å de fi ne re 
noen fle re ka te go ri er (num mer 1, 3, 10 og 11) 
som også kan re la te res til re le vant do ku men-
ta sjon (se eks emp ler ne den for). Den in ter na-
sjo na le lit e ra tu ren på fel tet om fat er både 
kli nisk forsk ning, ba sal forsk ning og epi de-
mio lo gis ke stu di er (12, 16). Fle re pub li ka sjo ner 
do ku men te rer ge ne rel le sam men hen ger mel-
lom stres sen de er fa rin ger på den ene si den 
og fø lel ses styr te spi se mønst re og fed me ut vik-
ling på den and re (4). Inn sik ten i fy sio lo gi en 
som knyt er stress til for styr ret me ta bo lis me, 
apetitregulering og fed me, er raskt vok sen de 
(22). Vi de re fin nes epi de mio lo gis ke stu di er av 
sam men hen ger mel lom fed me og én el ler 
noen få trau me ka te go ri er (om ta les i 12).

En fel les nev ner for fle re av er fa rings ka te go-
ri ene sy nes å være men tal «alarm be red skap» 
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Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (20.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml), 
dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning 
og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner.  
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan 
dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/
eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea 
eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når 
semaglutidbehandling startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal 
glemt dose utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke 
nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet 
ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk 
sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre 
tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke er gjort studier på uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst 
i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så 
lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering 
eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister 
kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved 
bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises 
ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med 
diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse 
pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: 
Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt 
påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. 
Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som 
ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter 
sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller moderate i 
alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal 
distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk 
sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Redusert vekt, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: 
Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og 
symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist 
med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse 
mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når 
blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke 
glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og 
reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås 
etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 
0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i 
metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom 
preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. 
Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 
1A10B J06_1. Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose 
av disse legemidlene.
Refusjonskode:  

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 12.10.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 30.09.2020 Pris per: Oktober 2020

1 GANG PER UKE

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

www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

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

18025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 20/10/2020   10.2420/10/2020   10.24

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (20.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 30.09.2020)  
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 30.09.2020) 

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

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

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

18025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic ANN NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 20/10/2020   10.2520/10/2020   10.25



Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (20.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml), 
dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning 
og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner.  
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan 
dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/
eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea 
eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når 
semaglutidbehandling startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal 
glemt dose utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke 
nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet 
ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk 
sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre 
tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke er gjort studier på uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst 
i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så 
lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering 
eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister 
kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved 
bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises 
ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med 
diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse 
pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: 
Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt 
påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. 
Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som 
ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter 
sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller moderate i 
alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal 
distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk 
sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Redusert vekt, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: 
Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og 
symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist 
med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse 
mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når 
blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke 
glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og 
reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås 
etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 
0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i 
metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom 
preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. 
Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 
1A10B J06_1. Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose 
av disse legemidlene.
Refusjonskode:  

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 12.10.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 30.09.2020 Pris per: Oktober 2020

1 GANG PER UKE

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

www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

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

18025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic SPC NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 20/10/2020   10.2420/10/2020   10.24

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (20.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 30.09.2020)  
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 30.09.2020) 

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

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

Indikasjoner5 Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert 
 diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.
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16 4 8

ORIGINALARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140:  164 8–55

JØ RAN HJEL ME SÆTH
joran.hjelmeseth@siv.no
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold

Av de ling for en do kri no lo gi, sy ke lig over vekt  
og fore byg gen de me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

JENS KRIS TOF FER HER TEL
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold

ANE HJET LAND HOLT
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold

La pa ro sko pisk gast risk  
by pass ope ra sjon ver sus livs stils- 
 be hand ling av unge med sy ke lig 
over vekt

BAK GRUNN
Kunn skaps grunn laget om ef ek ten av og kom pli ka sjo-
ner ved vekt re du se ren de kir ur gi hos ung dom er man-
gel fullt. Ho ved for må let med 4XL-stu di en er å av kla re  
om la pa ro sko pisk Roux-en-Y gast risk by pass ope ra sjon 
(LGBP) kom bi nert med livs stils in ter ven sjon er en sik ker 
og ef ek tiv be hand lings me to de.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Ma te ria let er hen tet fra en på gå en de ikke-ran do mi sert 
in ter ven sjons stu die av ung dom med sy ke lig over vekt, 
der man sam men lik ner ef ek te ne av gast risk by pass 
kom bi nert med livs stils in ter ven sjon og livs stils in ter -
vensjon ale ne.

RE SUL TA TER
To talt 39 pa si en ter (64 % jen ter) be hand let med gast risk 
by pass og 96 pa si en ter (57 % jen ter) be hand let med 
livs stils in ter ven sjon ble un der søkt før og ett år ett er 
be hand lings start. Ved in klu sjon var gjen nom snitts al de-
ren (SD) hhv. 16,7 år (1,0) vs. 15,6 år (1,3), og gjen nom snitt-

lig BMI 45,6 kg/m2 (4,4) vs. 43,3 kg/m2 (4,1) i de to grup -
pene. Gjen nom snitt lig pro sen tu elt vektt ap var 30 % (95 % 
KI 27 til 33) ett er kir ur gi ver sus en vekt øk ning på 1 % (95 % 
KI −1 til 3) i kon troll grup pen. For skjel len mel lom grup -
pene var 31 % (95 % KI 27 til 34, p < 0,001). Kardiometa-
bolske ri si ko fak to rer bed ret seg kun ett er kir ur gi. Ett er 
gast risk by pass ble det re gist rert to tid li ge (< 6 uker) 
mind re al vor li ge kom pli ka sjo ner. Ett år ett er kir ur gi 
had de to talt 4 (10 %) pa si en ter ane mi, 8 (21 %) jern man gel 
og 4 (10 %) lave vi ta min B12-ver di er. 20 av 33 tes te de (61 %) 
pa si en ter had de lavt to ti mers-blod suk ker (< 2,8 mmol/L) 
ett er glu ko se be last ning.

FOR TOLK NING
Re sul ta te ne støtt er tid li ge re stu di er som har vist at 
gast risk by pass er as so siert med be ty de lig vekt re duk sjon 
hos unge pa si en ter med sy ke lig over vekt. 4XL-stu di en er 
fore lø pig for li ten og opp føl gings ti den for kort til  
å kun ne vur de re ri si ko en for lang tids kom pli ka sjo ner.

BEA TE BE NE STAD
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold

LARS THOMAS SEEBERG
Av de ling for kreft og kir ur gi
Sy ke hu set i Vestfold

MOR TEN LINDBERG
Sen tral la bo ra to ri et
Sy ke hu set i Vestfold

ER LING HAL VOR SEN
Ra dio lo gisk av de ling
Sy ke hu set i Vestfold

PÉTUR BE NE DIKT JÚLÍUSSON
Hel se re gis ter forsk ning- og ut vik ling
Folkehelseinstituttet, Bergen

Barne- og ung doms kli nik ken
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

RUNE SAND BU
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold

Av de ling for kreft og kir ur gi
Sy ke hu set i Vestfold

SAM IRA LEK HAL
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold
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HO VED FUNN
Ung dom be hand let med la pa ro -
skopisk gast risk by pass ope ra sjon 
kom bi nert med livs stils in ter ven sjon 
had de be ty de lig stør re ett års 
vektt ap (31 %) enn ung dom be hand-
let med livs stils in ter ven sjon ale ne.

Ope ra sjon, men ikke livs stils in ter-
ven sjon, var as so siert med be ty de lig 
bed ring av kardiometabolske 
ri si ko fak to rer.

Re la tivt man ge ope rer te pa si en ter 
had de ane mi (10 %), jern man gel 
(21 %) og lave vi ta min B12-ver di er (10 %) 
ett er ett år.

20 av 33 pa si en ter (61 %) som fikk 
ut ført glu ko se be last ning, had de lavt 
blod suk ker ett er to ti mer.

Sy ke lig over vekt hos ung dom er as-
so siert med økt ri si ko for føl ge syk-
dom mer som ikke-al ko ho lisk fett-
leversykdom, type 2-dia be tes, hjer-
te- og kar syk dom, psy kisk syk dom, 
sy ke lig over vekt i vok sen al der og 

kor te re le ve tid (1, 2). Ef ek tiv be hand ling kan 
der for gi sto re ge vins ter, både for en kelt in di-
vi det og sam fun net (3).

I kon ser va tiv be hand ling av sy ke lig over-
vekt hos ung dom be nytt es tverr fag lig til nær-
ming og fa mi lie ba sert at ferds te ra pi for å støt-
te end rin ger i le ve va ner knytt et til kost hold 
og fy sisk ak ti vi tet. Dett e gir en gjen nom snitt-
lig lav til mo de rat vekt re duk sjon (4, 5).

Hos voks ne har vekt re du se ren de kir ur gi 
gitt gode re sul ta ter, med va rig vektt ap og bed-
ring av føl ge syk dom mer, men også økt ri si ko 
for kom pli ka sjo ner på kort og lang sikt (6, 7). 
Før 4XL-stu di en star tet opp i 2009, mang let 
til strek ke lig do ku men ta sjon for ef fekt og 
kom pli ka sjo ner av vekt re du se ren de kir ur gi 
hos ung dom (8). Kunn skaps grunn laget el le ve 
år se ne re er fort satt man gel fullt (3, 9).

Det pri mæ re forsk nings spørs må let i 4XL-
stu di en er å av kla re om la pa ro sko pisk Roux-
en-Y gast risk by pass ope ra sjon (i det føl gen de 
bare kalt gast risk by pass) kom bi nert med 
livs stils in ter ven sjon er en ef ek tiv vekt re du se-
ren de og sik ker be hand lings me to de. I den ne 
ar tik ke len sam men lik nes re sul ta te ne av vekt-
re du se ren de kir ur gi og ikke-kir ur gisk be-
hand ling ett år ett er be hand lings start.

Ma te ria le og me to de
4XL-stu di en er en på gå en de kli nisk pros pek tiv 
in ter ven sjons stu die av pa si en ter i al de ren 13 – 18 
år som sø ker be hand ling ved Senter for sy ke lig 
over vekt i Hel se Sør-Øst, Sy ke hu set i Vestfold – 
et re gio nalt kom pe tan se sen ter for hel het lig og 
tverr fag lig be hand ling av sy ke lig over vekt hos 
barn, unge og voks ne. Stu di en star tet i 2009, 
og i den ne ana ly sen bru kes data fra pa si en ter 
in klu dert i pe ri oden 8.10.2009 – 19.4.2018.

Barn, unge og fa mi li er med sy ke lig over vekt 
kan hen vi ses både fra pri mær hel se tje nes ten 
og se kun dær hel se tje nes ten til be hand ling på 
kom pe tan se sen te ret. Ved før s te kon sul ta sjon 
blir alle fa mi li er in for mert og spurt om å del ta 
i Barnefedmeregisteret i Vestfold (BFR), et sam-
tyk ke ba sert, pros pek tivt re gis ter, der man sam-
ler inn per son opp lys nin ger og bio lo gisk ma te-
ria le i en forskningsbiobank (4). Be hand lings-
til bu det er or ga ni sert rundt et tverr fag lig team 
med lege, kli nisk er næ rings fy sio log,  sy ke plei er, 
spe si al fy sio te ra peut og hel se pe da gog (ap pen-

diks på tidsskriftet.no). Ho ved hen sik ten med 
4XL-stu di en er å av kla re om gast risk by pass 
kom bi nert med livs stils be hand ling gir stør re 
hel se ge vinst enn livs stils be hand ling ale ne på 
kort og lang sikt (1 – 10 år) samt å kart leg ge kom-
pli ka sjo ner ett er inn gre pet.

Både re krutt e rin gen av eg ne de pa si en ter til 
stu di en og fra fal let av pa si en ter har vært la -
vere enn for ven tet. Stu di ens sty rings grup pe 
har der for be stemt at fore lig gen de ett års data 
bør ana ly se res og pub li se res.

Del ta ke re
Pa si en ter som har øns ke om kir ur gisk be-
hand ling og som har gjen nom ført minst ett 
år tverr fag lig kon ser va tiv be hand ling i norsk 
hel se tje nes te uten til freds stil len de re sul tat, 
kan hen vi ses til vur de ring for in klu sjon i 4XL-
stu di en. De som in klu de res, blir be hand let 
med gast risk by pass med stan dard leng de på 
Roux-slyn gen (120 cm) i til legg til stan dard 
livs stils be hand ling (4). Alle anastomoser an-
leg ges med stif te ma skin.

Se også lederartikkel side 1610 
Ta bell 1, ap pen diks og eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Fi gur 1  For de ling av pa si en ter i al de ren 13–18 år med BMI 35 kg/m2 el ler mer til livs stils be hand ling (n = 139) 
el ler kir ur gi (n = 41) blant 510 unge pa si en ter som star tet be hand ling ved Senter for sy ke lig over vekt i pe ri oden 
8.10.2009–19.4.2018. BFR = Barnefedmeregisteret i Vestfold.

112
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In klu sjons kri te ri er er al der 13 – 18 år, BMI ≥ 
40 kg/m2 el ler BMI ≥ 35 kg/m2 samt at man har 
minst én føl ge syk dom og er i Tan ner-sta di um 
4 – 5 i pu ber tets ut vik lin gen.

Eks klu sjons kri te ri er er BMI ≥ 55 kg/m2, be-
ty de lig ri si ko for man gel på ett er le vel se, spe-
si fik ke fed me syn dro mer, fed me for år sa ket av 
hjer ne ska de el ler al vor lig ge ne rell syk dom.

Kon troll grup pen (de som får livs stils be-
hand ling) be står av pa si en ter som ikke har 
yt ret øns ke om kir ur gi, men som har tak ket 

ja til del ta kel se i Barnefedmeregisteret i 
Vestfold og som blir kon ser va tivt be hand let 
ved sen te ret i sam me pe ri ode. De må også til-
freds stil le in klu sjons kri te ri e ne (al der, BMI) for 
kir ur gi. Noen av re sul ta te ne ett er kon ser va tiv 
be hand ling er pub li sert tid li ge re (4).

Ut fall
Pri mær ut fall i den ne ana ly sen er BMI og pro-
sen tu elt vektt ap ett år ett er kir ur gi/be hand-
lings start. Se kun dær ut fall er kardiometa bols-

ke ri si ko fak to rer (dys li pi de mi, in flam ma sjon, 
hy per ten sjon, dysglykemi, fettleversykdom), 
tid li ge post ope ra ti ve kom pli ka sjo ner (gra dert 
fra mind re al vor li ge (grad I) til død (grad IV) 
i hen hold til Con tracted Accor dion Clas si fi ca-
tion sy stem in nen seks uker ett er ope ra sjon), 
bein mi ne ral tett het, ane mi, samt for skjel li ge 
vi ta min- og mi ne ral mang ler (tia min, vi ta min 
B12, vi ta min D, jern, kal si um) og to ti mers- 
blod suk ker ett er glu ko se be last nings test. Pri-
mær ut fal le ne ble sup plert med mid je om krets 
og kropps sam men set ning (fett pro sent, fett-
mas se, fett fri mas se).

Må le me to der
Høy de må les med stadiometer (Seca 264, Seca, 
Ham burg, Tysk land). Vekt og kropps sam men-
set ning blir målt med bioimpedansanalyse 
(BC-418 Seg men tal Body Com po si tion Ana lyz-
er, Ta ni ta Corporation, To kyo, Ja pan). Mid je-
mål blir målt ho ri son talt midt mel lom ne der-
ste rib bein og hof te kam men. Blod trykk må les 
med Dinamap ProCare (GE Health care, Buck-
ing ham shire, Stor bri tan nia), og gjen nom snit-
tet av tre må lin ger blir kal ku lert. Røy king er 
selv rap por tert (ja/nei) ved in klu sjon.

Me di sinsk bio kje mis ke ru ti ne ana ly ser blir 
ut ført ved Sen tral la bo ra to ri et, Sy ke hu set i 
Vestfold. La bo ra to ri et er ak kre di tert ett er stan-
dar den NS-EN ISO 15189. LDL-ko le ste rol ≥ 
2,8  mmol/L og non-HDL-ko le ste rol ≥ 3,1 
mmol/L ble reg net som for høy et, med økt ri-
si ko for hjer te- og kar syk dom (10). Nor mal 
glu ko se to le ran se, pre dia be tes og type 2-dia-
be tes er de fi nert som hen holds vis HbA1c < 
5,7 %, 5,7 – 6,4 % og ≥ 6,5 % (11). Hy per ten sjon er 
de fi nert som sy sto lisk blod trykk ≥ 130 mm Hg 
el ler dia sto lisk blod trykk ≥ 80 mm Hg (12). 
Bein mi ne ral tett het (BMD-z-skår) og beinmi-
neralinnhold (BMC) i to tal kropp må les med 
dob bel rønt gen ab sorp sjons me tri (DXA) med 
et Hologic Del phi W-in stru ment (Hologic, 
Marl bo rough, MA, USA). Alaninaminotransfe-
raseverdier i se rum (s-ALAT) høy ere enn 34 U/L 
hos gutt er og 24 U/L hos jen ter ble brukt som 
sur ro gat mar kør for fettleversykdom (13).

Ut valgs stør rel se
På bak grunn av egen kli nisk er fa ring for ven tet 
vi en gjen nom snitt lig vekt re duk sjon på 25 % 
(10 BMI-en he ter) i kir ur gi grup pen og inn til 
10 % (4 BMI-en he ter) i livs stils grup pen (stan-
dard av vik (SD) 5). To talt 42 pa si en ter mått e 
gjen nom fø re stu di en (21 ope rer te og 21 kon ser-
va tivt be hand let) for å vise en slik for skjell (6 
BMI-en he ter) med over 90 % styr ke og sig ni fi-
kans ni vå (alfa) på 0,01. For ven tet fra fall var 

Ta bell 2  Ut gangs ka rak te ris ti ka for in klu der te ung dom mer 13–18 år med sy ke lig over vekt som star tet be hand-
ling ved Senter for sy ke lig over vekt i Vestfold i pe ri oden 8.10.2009–19.4.2018 og møtt e til ett års kon troll. Ver di er er 
an tall (%) der som an net ikke er an gitt.

Kirurgi + livs stils- 
 intervensjon 

(n = 39)

Livsstils-
intervensjon 

(n = 96) P-verdi1

Kjønn

Jente 25 (64) 55 (57)
0,56

Gutt 14 (36) 41 (43)

Alder (år)

Median (fra lavest til høyest verdi) 16,9 (14,2 – 18,0) 15,6 (13,0 – 18,0) < 0,001

Antropometri og kroppssammen
setning, gjennomsnitt (SD)

Kroppsvekt (kg) 132 (14) 124 (20)2 0,024

Høyde (cm) 170 (8) 169 (9)2 0,42

BMI (kg/m2) 45,6 (4,4) 43,3 (4,1)2 0,004

Midjeomkrets (cm) 124 (11) 120 (13)3 0,098

Fettprosent 50 (6)4 49 (6)5 0,53

Fettmasse (kg) 66 (11)4 61 (14)5 0,075

Fettfri masse (kg) 66 (10)4 63 (12)5 0,13

Kardiometabolske riskofaktorer

Hypertensjon 8 (21) 19(20) 1,00

Hyperkolesterolemi (nonHDL) 22 (56) 65 (68) 0,24

Creaktivt protein ≥ 3 mg/L 31 (80) 66 (70)2 0,39

Røyker 8 (21) 10 (10)3 0,18

Type 2diabetes 3/38 (8) 1 (1)

0,12Prediabetes 6/38 (16) 14 (15)2

Normal glukosetoleranse 29/38 (76) 79 (84)2

Fettleversykdom

ALAT > 24 U/L jenter/ 
> 34 U/L gutter 17/39 (44) 43/95 (45) 1,00

1 ttest, MannWhit neytest el ler Fishers eks ak te test.
2 n = 94
3 n = 92
4 n = 37
5 n = 93
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opp til 30 %. For også å kun ne vur de re an del 
al vor li ge post ope ra ti ve kom pli ka sjo ner ble det 
plan lagt in klu sjon av 50 pa si en ter til kir ur gi.

Sta tis tis ke me to der
Sam men lik ning av be hand lings grup per før 
be hand lings start ble ut ført med t-test, Mann-
Whit ney-test el ler Fishers eks ak te test. End rin-
ger fra før be hand lings start til ett års opp føl-
gin gen ble ana ly sert med pa re de t-tes ter el ler 
McNemars test. Sam men lik ning av grup pe ne 
ett er ett år ble gjort med kovariansanalyse 
(ANCOVA), med jus te ring for ut gangs ver di av 
av hen gig va ria bel, upa ret t-test, el ler lo gis tisk 
re gre sjon med ut gangs ver di av av hen gig va-
ria bel som ko va ri at. P-ver di er < 0,05 ble an sett 
som sta tis tisk sig ni fi kan te.

Etikk
4XL-stu di en er god kjent av Re gio nal ko mi té 
for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
(REK) Sør-Øst (re fe ran se S-08584c 2008/14165) 
og til rådd av per son vern om bu det for forsk-
ning og Norsk sen ter for forsk nings da ta (pro-
sjekt nr. 21242). Barnefedmeregisteret i Vest-
fold er god kjent av Re gio nal ko mi té for me di-
sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk (S-08742c 
2008/19081), Norsk sen ter for forsk nings da ta, 
har kon se sjon fra Da ta til sy net (20789 grh/rh) 
og er til rådd av lo kalt per son vern om bud. Re-
gis te rets forskningsbiobank er god kjent av 
Hel se di rek to ra tet. Stu di en ble re gist rert i Clin-
i cal Tri als 18. juni 2009 (NCT00923819).

Re sul ta ter

Til sam men 510 unge pa si en ter star tet be-
hand ling ved Senter for sy ke lig over vekt i Hel-
se Sør-Øst, Sy ke hu set i Vestfold i pe ri oden 
8.10.2009 – 19.4.2018 (fi gur 1). To talt 19 av 60 pa-
si en ter hen vist til in klu sjon for kir ur gi var 
ikke eg net. 41 pa si en ter ble in klu dert og ope-
rert, og 39  møt te til ett års kon troll. To talt 
139 pa si en ter i livs stils grup pen star tet be-
hand ling, og 96 møtt e til ett års kon troll. Pa -
sien ter i livs stils grup pen som møtt e til ett års-
kon troll (n = 96) var litt yng re enn de som ikke 
møtt e (n = 43). Det var også en ten dens til at 
de som ikke møtt e, had de høy ere vekt og mid-
je mål (ta bell 1).

Før be hand lings start var pa si en te ne i kir ur-
gi grup pen (n = 39) gjen nom snitt lig ett år 
 eld re og 2 BMI-po eng tyng re enn livs stils grup-
pen (n = 96) (ta bell 2). Kjønns for de ling, gjen-
nom snitt lig mid je om krets, fett mas se, fett pro-
sent og an del pa si en ter med uli ke kardiome-

tabolske ri si ko fak to rer, var ikke sig ni fi kant 
for skjel li ge mel lom grup pe ne (ta bell 2).

Pri mær ut fall
BMI falt gjen nom snitt lig 14,1 (95 % KI 12,7 til 15,6) 
po eng i kir ur gi grup pen og 0,4 (−0,3 til 1,2) 
 po eng i livs stils grup pen. Es ti mert for skjell mel-
lom grup pe ne ett er ett år var 13,2 (11,7 til 14,7) 
BMI-po eng. To talt 23 (25 %) og 13 (14 %) pa si en ter 
i livs stils grup pen had de et fall i BMI på minst 
5 % og 10 %, sam men lik net med hen holds vis 
100 % og 97 % i kir ur gi grup pen (fi gur 2). Gjen-
nom snitt lig pro sen tu elt vektt ap var 30 % (27 til 
33 %) i kir ur gi grup pen sam men lik net med en 
vekt øk ning på 1 % (−1 til 3 %) i livs stils grup pen, 
ob ser vert for skjell 31 % (27 til 34 %), p < 0,001 
 (ta bell 3).

Se kun dær ut fall
An de len pa si en ter med hy per ko le ste ro le mi 
el ler for høy et C-re ak tivt pro tein (≥ 3 mg/L) 
sank sig ni fi kant mer i kir ur gi grup pen enn i 
livs stils grup pen, alle odds for hold (OR) < 0,09 
(ta bell 3). Alle pa si en ter med dysglykemi (type 
2-dia be tes el ler pre dia be tes) had de nor mo gly-
ke mi ett år ett er kir ur gi, og in gen med nor-
mo gly ke mi ut vik let dysglykemi ett er kir ur gi. 
To talt 8 av 14 (57 %) pa si en ter med pre dia be tes 
i livs stils grup pen ble normoglykemiske, 
mens 6 av 71 (9 %) med nor mo gly ke mi ut vik let 
pre dia be tes.

Kom pli ka sjo ner og bi virk nin ger
Det ble re gist rert to tid li ge (< 6 uker) mind re 
al vor li ge kir ur gis ke kom pli ka sjo ner. Det var 
in gen sta tis tisk sig ni fi kant re duk sjon i gjen-
nom snitt lig he mo glo bin, al bu min el ler vi ta-
mi ner og mi ne ra ler ved ett års kon trol len, men 
4 (10 %) had de ane mi, 8 (21 %) jern man gel og 
4 (10 %) lavt vi ta min B12. To talt 20 av 33 (61 %) 
pa si en ter had de lavt to ti mers-blod suk ker 
(< 2,8 mmol/L) ett er en glu ko se to le ran se test 
(ta bell 4). Både beinmineralinnhold (BMC) og 
bein mi ne ral tett het (BMD-z-skår) falt sig ni fi-
kant, i gjen nom snitt 3,5 % (BMC) og 0,5 stan-
dard av vik (BMD-z-skår), beg ge p-ver di er 
< 0,001 (ta bell 4). Én pa si ent had de BMD-z-skår 
< −2,0 (−2,1) ett er ett år.

Dis ku sjon

Re sul ta te ne fra den ikke-ran do mi ser te 4XL-stu-
di en vis te be ty de lig stør re vekt re duk sjon ett er 
ett år og bed ring av kardiometabolske ri si ko-
fak to rer ett er gast risk by pass kom bi nert med 
livs stils be hand ling enn ett er livs stils be hand-
ling ale ne. Det ikke-ran do mi ser te stu die de sig-
net, et re la tivt lavt an tall ope rer te pa  sien ter og 
kort opp føl gings tid gjør imid ler tid at vi ikke 
kan vur de re om ri si ko en for even tu el le lang-
tids kom pli ka sjo ner opp vei es av for de le ne 
med vekt re duk sjon. Vi kan hel ler ikke ute luk-
ke sy ste ma tis ke skjev he ter i både se lek sjon og 
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Fi gur 2  In di vi du ell va ria sjon i pro sen tu ell end ring i BMI ett år ett er be hand lings start i de to be hand lings grup pe ne. 
Hver stol pe re pre sen te rer end ring hos én en kelt pa si ent. Del vis over lapp med data fra (4) for livs stils grup pen.
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Ta bell 3  Ob ser ver te pri mæ re (BMI og pro sen tu ell vekt end ring) og se kun dæ re ut falls mål ved ett års kon troll og utgangsverdijusterte es ti mer te for skjel ler el ler ob ser ver te 
pro sen tu el le for skjel ler mel lom grup pe ne. In klu dert er ung dom mer med sy ke lig over vekt som star tet be hand ling ved Senter for sy ke lig over vekt i Vestfold i pe ri oden 
8.10.2009–19.4.2018 og som møtt e til ett års kon troll. Ver di er er gjen nom snitt (SD) der som an net ikke er an gitt.

Kirurgi + livsstils-
intervensjon  

(n = 39)1

Livsstils-
intervensjon  

(n = 96)1

Forskjell mellom 
gruppene eller odds-

forhold (95 % KI) P-verdi2

Primære endepunkt og kroppssammensetning

BMI (kg/m2) 31,5 (4,4) 42,7 (5,2) 13,2 (11,7 til 14,7) < 0,001

BMIendring (95 % KI) −14,1 (−15,6 til −12,7) −0,4 (−1,2 til 0,3) Ikke beregnet

Prosentuell vektendring (95 % KI) −30 (−33 til −27) 1 (−1 til 3) 31 (27 til 34) < 0,001

Midjemål (cm) 95 (12) 118 (13) 26 (22 til 29) < 0,001

Fettmasse (kg) 31,6 (9,7) 58,2 (14,2) 31,3 (27,2 til 35,5) < 0,001

Fettfri masse (kg) 60,7 (11,2) 63,4 (11,5) 6,0 (3,5 til 8,5) < 0,001

Fettprosent 35 (10) 47 (7) 14 (12 til 17) < 0,001

Sekundære endepunkter

Dyslipidemi

Totalkolesterol (mmol/L) 3,6 (0,7) 4,4 (0,8) 0,84 (0,63 til 1,05) < 0,001

LDLkolesterol (mmol/L) 2,0 (0,7) 2,7 (0,8) 0,82 (0,61 til 1,03) < 0,001

HDLkolesterol (mmol/L) 1,3 (0,3) 1,2 (0,2) −0,23 (−0,30 til −0,16) < 0,001

Triglyserider (mmol/L) 0,9 (0,3) 1,5 (0,8) 0,61 (0,35 til 0,86) < 0,001

NonHDLkolesterol ≥ 3,1 mmol/L 5/38 (13 %) 56/88 (64 %) 0,06 (0,02 til 0,19) < 0,001

LDLkolesterol ≥ 2,8 mmol/L 4/38 (11 %) 41/87 (47 %) 0,08 (0,02 til 0,30) < 0,001

Inflammasjon

Creaktivt protein (mg/L) (median/25 – 75 %) 0,4 (0,1 – 0,8) 4,0 (1,6 – 8,0) 3,7 (1,9 til 5,5) < 0,001

Creaktivt protein ≥ 3 mg/L 2/39 (5 %) 56/91 (62 %) 0,016 (0,003 til 0,077) < 0,001

Hypertensjon

Systolisk blodtrykk ≥ 130 mm Hg eller diastolisk 
blodtrykk ≥ 80 mm Hg 2/39 (5 %) 13/89 (15 %) 0,29 (0,06 til 1,41) 0,13

Dysglykemi og insulin

Type 2diabetes eller prediabetes 0/37 (0 %) 13/86 (15 %) Ikke mulig 0,010

HbA1c (%) 5,3 (1,0) 5,4 (0,5) 0,11 (0,02 til 0,19) 0,019

Fastende blodglukose (mmol/L) 4,6 (0,8) 4,9 (1,1) 0,41 (0,20 til 0,63) < 0,001

Insulin (pmol/L) 58 (22) 200 (172) 129 (73 til 185) < 0,001

Homøostatisk modellvurdering av insulinresistens 2,0 (0,8) 7,7 (9,0) 5,0 (2,5 til 7,4) < 0,001

Fettleversykdom

ALAT (U/L) 23 (11) 35 (31) 9 (1 til 16) 0,025

ALAT > 24 U/L jenter/> 34 U/L gutter 8/38 (21 %) 43/88 (49 %) 0,20 (0,07 til 0,56) 0,005

1  De fles te ett års ver di er er ana ly sert for minst 37 av 39 (95 %) pa si en ter i kir ur gi grup pen (unn tatt in su lin og Ho møo sta tisk mo dell vur de ring av 
in su lin re sist ens (HOMAIR), 36/39), og minst 88 av 96 (92 %) pa si en ter i kon troll grup pen (unn tatt mid je mål, 81/96, in su lin og HOMAIR, 85/96).

2  Endringer fra før be hand lings start til ett års opp føl ging ble ana ly sert med pa re de ttes ter. Sam men lik ning av grup pe ne et ter ett år ble gjort med 
kovariansanalyse (ANCOVA) med jus te ring for ut gangs ver di av av hen gig va ria bel, upa ret ttest, kvantilregresjon el ler lo gis tisk re gre sjon med 
ut gangs ver di av av hen gig va ria bel som ko va ri at.
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fra fall mel lom be hand lings grup pe ne som 
kun ne ha på vir ket ut fal let, med på føl  gende 
re du sert in tern va li di tet og ge ne ra li ser bar het.

Det fin nes (per 9. ok to ber 2020) kun én pub-
li sert ran do mi sert kon trol lert stu die der man 
har sam men lik net ef ek ten av livs stils be hand-
ling med vekt re du se ren de kir ur gi hos ung-
dom, men da med en ope ra sjons type (bånd-
kir ur gi) som sjel den bru kes (14). I en på gå en-
de ran do mi sert kon trol lert stu die av 13 – 16-år-
in ger med BMI > 35 kg/m2 sam men lik nes la-
pa ro sko pisk Roux-en-Y gast risk by pass med 
ka lo ri re strik sjon (lavaloridiett) for å se hvil ke 
ef ek ter dis se har på BMI. Re sul ta te ne her fra 
vil kun ne styr ke kunn skaps grunn laget ytt er-
li ge re (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02378259).

Våre re sul ta ter sam sva rer med funn fra to 

ikke-ran do mi ser te stu di er som vis te om lag 
30 % vekt re duk sjon hen holds vis ett år og to år 
et ter gast risk by pass (15, 16). Den svenske 
AMOS-stu di en sam men lik net gast risk by pass 
med kon ven sjo nell be hand ling og vis te 
31 – 32 % vektt ap i kir ur gi grup pen ver sus 3 % 
vekt øk ning i kon troll grup pen (16). En ame ri-
kansk stu die vis te om lag 30 % vektt ap ett år 
og to år ett er by pass ope ra sjon (15). Den be ty-
de li ge bed rin gen av kardiometabolske ri si ko-
fak to rer i kir ur gi grup pen be kref ter re sul ta ter 
fra ob ser va sjo nel le stu di er (16, 17).

To (5 %) post ope ra ti ve kom pli ka sjo ner ble re-
gist rert, og dett e er i sam svar med in ter na sjo-
nal er fa ring (16, 18). Ri si ko en for lang tids kom-
pli ka sjo ner ett er vekt re du se ren de kir ur gi hos 
ung dom er ge ne relt dår lig do ku men tert (9) og 
er hel ler ikke un der søkt i den ne ana ly sen.

Ane mi og vi ta min- og mi ne ral mang ler er 
kjen te bi virk nin ger ett er gast risk by pass (7, 
16). Gjen nom snitt lig nivå av he mo glo bin, fer-
ri tin, kal si um, vi ta min D og vi ta min B12 sank 
imid ler tid ikke sig ni fi kant ett er ett år i den ne 
stu di en. Ved ett års kon trol len had de li ke vel 
fle re pa si en ter ane mi, jern man gel el ler lavt 
vi ta min B12-nivå (ta bell 4), og om lag 2 av 3 pa-
si en ter (61 %) had de to ti mers-hy po gly ke mi 
et ter glu ko se be last ning (blod suk ker < 2,8 
mmol/L). Fore koms ten av to ti mers- hy po gly-
ke mi var høy ere enn vist hos voks ne (19, 20), 
og la ve re al der er en ri si ko fak tor (21). In gen 
frak tu rer ble re gist rert, og beinmineralmålin-
ger vis te ikke (gjen nom snitt lig) fall i bein tett-
het til un der for ven tet for al de ren. Det er li ke-
vel be kym rings fullt at gast risk by pass er as so-
siert med øken de frakturrisiko (22) og post-

Ta bell 4  Vi ta mi ner, mi ne ra ler, al bu min, he mo glo bin, bein hel se og hy po gly ke mi ett er 75 g glu ko se ved glu ko se be last nings test målt før opp start av be hand ling og ett er ett 
år hos in klu der te ung dom mer med sy ke lig over vekt som ble be hand let med gast risk by pass kom bi nert med livs stils in ter ven sjon ved Senter for sy ke lig over vekt i Vestfold 
i pe ri oden 8.10.2009–19.4.2018 og som møtt e til ett års kon troll. Gjen nom snitt (SD) el ler an tall (%).

Utfallsmål Utgangsverdi Ettårsverdi1 Endring (95 % KI) P-verdi2

Hemoglobin og anemi

Hemoglobin (g/dL) 13,7 (1,1) 13,5 (1,5) −0,19 (−0,50 til 0,11) 0,21

Hb <12 g/dL jenter/<13 g/dL gutter 1/39 (2,6 %) 4/39 (10 %) 0,63

Albumin (g/L) 41,9 (3,0) 40,9 (3,6) −1,0 (−2,02 til 0,07) 0,067

Jern og jernmangel

Ferritin (µg/L) 50 (30) 47 (42) −3 (−16 til 10) 0,65

Ferritin <15 µg/L 0/39 (0 %) 8/39 (21 %) NA

Vitaminer, PTH og kalsium

Tiamin (nmol/L) 165 (32) 158 (33) −7 (−16 til 2) 0,14

Vitamin B12 (pmol/L) 304 (126) 467 (381) 163 (48 til 278) 0,007

Vitamin B12 < 150 pmol/L 1/39 (2,6 %) 4/38 (10 %) 0,38

Vitamin D (nmol/L) 48 (20) 48 (19) 0 (−7 til 6) 0,92

Vitamin D < 50 nmol/L 23/38 (59 %) 22/37 (56 %) 1,0

Kalsium, albuminkorrigert (mmol/L) 2,39 (0,07) 2,41 (0,05) 0,013 (−0,009 til 0,035) 0,24

Paratyreoideahormon (PTH) (pmol/L) 5,2 (1,8) 4,7 (1,2) −0,3 (−0,8 til 0,2) 0,21

Sekundær hyperparatyreoidisme 3/39 (8 %) 2/38 (5 %) 1,0

Beinhelse

Beinmineralinnhold, BMC (g) 2 642 (283) 2 590 (361) –92 (–134 til −50) < 0,001

Beinmineraltetthet, BMDZskår 1,19 (1,08) 0,67 (1,07) −0,51 (−0,66 til −0,36) < 0,001

Hypoglykemi

Glukose etter glukosebelastningstest < 2,8 mmol/L 0/37 (0 %) 20/33 (61 %) NA

1  Alle ut gangs ver di er og ett års ver di er ana ly sert for minst 37 av 39 (95 %) pa si en ter (unn tatt sglu ko se et ter oral glu ko se be last nings test ved ett års
opp føl gin gen).

2 Paret ttest el ler McNemars test.
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men stu di en er li ke vel for li ten til å kon klu -
dere sik kert om fore komst og al vor lig hets-
grad av dis se. Lang tids ef ek ter og lang tids-
kom pli ka sjo ner ett er vekt re du se ren de kir ur gi 
hos ung dom er imid ler tid fort satt dår lig do-
ku men tert (9). På ge ne relt grunn lag er det 
der for van ske lig å vite om fed me kir ur gi bør 
til bys fle re unge med sy ke lig over vekt, el ler 
om man hel ler bur de an be fa le å vente til vok-
sen al der. Ar gu men ter for fed me kir ur gi i ung-
doms al de ren er mu lig he te ne for et be ty de lig 
vektt ap, bedre livs kva li tet samt re du sert ri si ko 
for frem ti dig fed me re la tert syk dom. Ar gu-
men ter mot er ri si ko en for al vor li ge kom pli-
ka sjo ner, ane mi, hy po gly ke mi, vi ta min- og 
mi ne ral mang ler samt psy kis ke pla ger.

Takk til alle pa si en ter og de res fa mi li er som har bi dratt 
med del ta kel se og sam tyk ket til bruk av data. Takk også 
til alle an satt e ved Bar ne sek sjo nen ved Senter for sy ke lig 
over vekt i Hel se Sør-Øst, Sy ke hu set i Vestfold. Spe si ell 
takk til Nina Wahl mann Iversen og Be rit Moss ing Bjørk ås 
for  orga ni se ring og kva li tets sik ring av data. Stor takk til 
Martin Han de land som had de ide en og som var ho ved an-
svar lig for ut vik ling av de sign og opp start av 4XL-stu di en.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 11.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 4.10.2020, 
 godkjent 9.10.2020.

rel sen var la ve re enn plan lagt (n = 50 i kir ur-
gi grup pen), var fra fal let (5 %) la ve re enn for-
ven tet (30 %). Stu di en had de der for til strek ke-
lig styr ke til å kun ne be sva re det pri mæ re 
forsk nings spørs må let om vekt re duk sjon når 
39 pa si en ter had de møtt til ett års kon troll.

En ny lig pub li sert me ta ana ly se vis te at hel-
se re la tert livs kva li tet ble be ty de lig bed ret spe-
si elt de før s te åre ne ett er kir ur gi hos unge, 
men at data på lang tids fore koms ten av and re 
psy ko so si a le og men ta le hel se as pek ter mang-
let (23). Lang tids re sul ta ter fra AMOS-stu di en 
vi ser at men ta le hel se pro ble mer ikke nød ven-
dig vis av tar ett er gast risk by pass hos unge, og 
at be ho vet for psy kia trisk hjelp kan være stør-
re enn hos ikke-ope rer te (24). Hel se re la tert 
livs kva li tet, psy ko lo gis ke as pek ter, spi se at ferd 
og lang tids kom pli ka sjo ner er te ma er for se-
ne re ana ly ser og pub li ka sjo ner fra 4XL-stu -
dien.

Våre re sul ta ter be kref ter at la pa ro sko pisk 
Roux-en-Y gast risk by pass kan gjen nom fø res 
med til freds stil len de vekt re duk sjon, bed ring 
av kardiometabolske ri si ko fak to rer og lav 
fore komst av tid li ge post ope ra ti ve kom pli ka-
sjo ner. Stu di en ty der også på at fore koms ten 
av bi virk nin ger og kom pli ka sjo ner på kort 
sikt lik ner til sva ren de funn hos voks ne (7), 

prandial hy po gly ke mi. Livs va rig opp føl ging 
med fore byg gen de til tak og dia gnos tikk sy nes 
nød ven dig.

4XL-stu di en er på gå en de, og det er plan lagt 
ti års opp føl ging. Det er en styr ke ved stu di en 
at in ter ven sjons grup pen sam men lik nes med 
en ak tivt be hand let kon troll grup pe, der del-
ta ker ne til freds stil ler fel les in klu sjons kri te -
rier. I til legg gjen nom fø res stu di en i regi av et 
sen ter med spe si al kom pe tan se på fa mi lie ba-
sert livs stils be hand ling av ung dom, vekt re du-
se ren de kir ur gi og kli nisk forsk ning. Kom-
plek si te ten i vur de rin gen og opp føl gin gen av 
den ne pa si ent grup pen kre ver et søm løst og 
tett sam ar beid mel lom hel se per so nell som er 
spe sia li sert i be hand ling av barne fed me og 
kir ur ger med eks per ti se i vekt re du se ren de 
kir ur gi.

Svak he ter er et re la tivt lavt an tall pa si en ter 
i kir ur gi grup pen, lang re krutt e rings pe ri ode 
samt for skjel ler mel lom grup pe ne i ut gangs-
ver di er for al der (17 år vs. 16 år) og BMI (45,6 
kg/m2 vs. 43,3 kg/m2). Sist nevn te har imid ler-
tid hatt li ten be tyd ning for for skjel le ne i end-
ring av det pri mæ re ut falls må let, som er jus-
tert for ut gangs vekt i de pri mæ re ana ly se ne, 
og ytt er li ge re jus te ring for al der ga in gen 
end ring av re sul ta te ne. Selv om ut valgs stør-
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leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
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bør evalueres og behandling igangsettes når nødvendig. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves 
sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i immun reaktiveringsfase. Tidspunkt for utbrudd er 
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CYP3A4, P-gp og BCRP. Samtidig bruk av legemidler som hemmer eller induserer UGT1A1, UGT1A3, 
UGT1A9, CYP3A4 og/eller P-gp kan derfor øke eller redusere dolutegravir plasmakonsentrasjon. 
Effekt av dolutegravir og lamivudin på andre legemidler: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen 
av legemidler som utskilles vha. OCT2 og MATE-1, f.eks. metformin, se tabell. Pasienten bør følges 
nøye og dosejustering kan være nødvendig. Dolutegravir forventes ikke å påvirke legemidler som 
er substrater for viktige enzymer eller transportere som CYP3A4, CYP2C9 og P-gp. Kombinasjoner 
som ikke er anbefalt eller krever dosejustering (tabellen skal ikke anses utfyllende, men er representativ for 
klassene studert): 
Dovato kombinert med Anbefalinger ved samtidig bruk (koadministrering)

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

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

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

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

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

Metformin

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

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

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

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

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

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

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

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Les preparatomtale før forskrivning av Dovato.
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HIGH BARRIER TO RESISTANCE1,2

TDF, TAF AND ABC FREE1,2

DURABLE EFFICACY1,2

TIME TO RETHINK THE 
WAY WE TREAT HIV?

A NEW TREATMENT FOR YOUR  
PATIENTS LIVING WITH HIV

References: 1. Cahn P et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(3): 
310-318. 2. van Wyk J et al. Clin Infect Dis. 2020;ciz1243:1-10  
3. Dovato SPC (23.07.2020) avsnitt a) 4.8, b) 4.6, c) 4.3. 4. LIS 
avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 – 30.11.2021) 
(https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Avtaler%20og%20
anbefalinger/2020/Anbefalinger%20LIS%20hiv.pdf Sett 28.09.20).

gskpro.no/dovato

DOVATO is indicated for the treatment of HIV-infected adults 
and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 
kg, with no known or suspected resistance to the integrase 
inhibitor class, or lamivudine.

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

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

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

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

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

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

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

Kladribin Samtidig bruk ikke anbefalt.

Sorbitol

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

Metformin

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

Magnesium-/aluminiumholdig 
antacida

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

Tilskudd med kalsium, jern eller 
magnesium

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

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

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

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Les preparatomtale før forskrivning av Dovato.
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HIGH BARRIER TO RESISTANCE1,2

TDF, TAF AND ABC FREE1,2

DURABLE EFFICACY1,2

TIME TO RETHINK THE 
WAY WE TREAT HIV?

A NEW TREATMENT FOR YOUR  
PATIENTS LIVING WITH HIV

References: 1. Cahn P et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2020;83(3): 
310-318. 2. van Wyk J et al. Clin Infect Dis. 2020;ciz1243:1-10  
3. Dovato SPC (23.07.2020) avsnitt a) 4.8, b) 4.6, c) 4.3. 4. LIS 
avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 – 30.11.2021) 
(https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/Avtaler%20og%20
anbefalinger/2020/Anbefalinger%20LIS%20hiv.pdf Sett 28.09.20).

gskpro.no/dovato

DOVATO is indicated for the treatment of HIV-infected adults 
and adolescents above 12 years of age weighing at least 40 
kg, with no known or suspected resistance to the integrase 
inhibitor class, or lamivudine.

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

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

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

Dovato er tilgjengelig i gjeldende anbud. 
Se LIS avtaledokument i perioden 
01.12.2019 – 30.11.20214
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Pa si ent kla ger et er  
vekt re du se ren de kir ur gi 2012–18

BAK GRUNN
Vi un der søk te sa ker frem met for Norsk pa si ent ska de -
erstat ning (NPE) et er vekt re du se ren de kir ur gi, in klu-
dert bak grun nen for kla gen, an del pa si en ter som fikk 
med hold, og kjen ne tegn ved sa ker der kla ger fikk 
med hold.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Samt li ge kla ge sa ker knyt et til vekt re du se ren de kir ur-
gisk be hand ling i pe ri oden 2012 – 18 ble gjen nom gåt  
og ka te go ri sert med hen blikk på symp to mer, funn  
og hen del ser med re le vans for ut fal let av kla ge sa ken. 
Ano ny me resyméer fra de sak kyn di ges ut a lel ser ble 
gjen nom gåt og ka te go ri sert et er års tall for ved tak, 
kjønn, al der, grunn lag for med hold el ler av slag på 
er stat ning samt hvor vidt be hand lin gen var ut ført  
i of ent lig el ler pri vat regi.

RE SUL TA TER
Det ble git med hold i 44 (26 %) av to talt 171 søk na der  
om pa si ent ska de er stat ning. Dis se søk na de ne kom fra 
25 pa si en ter som var ope rert i det of ent li ge (19 % med-
hold) og 19 pa si en ter ope rert i det pri va te hel se ve se net 
(51 % med hold). Den hyp pig ste en kelt år sa ken til med-
hold (n = 18) var mang len de in di ka sjon for vekt re du se-
ren de ope ra sjon.

FOR TOLK NING
Mang len de in di ka sjon ut løs te med hold i fle re kla ge -
saker et er vekt re du se ren de kir ur gi enn kir urg tek nis ke 
feil. Rik tig pa si ent ut vel gel se, god pre ope ra tiv for be re -
delse, god in for ma sjon og samvalg er vik tig for best 
mu lig re sul tat av vekt re du se ren de kir ur gi. Et tverr fag lig 
team som føl ger pa si en te ne over tid, kan bi dra til  
å kva li tets sik re hele be hand lings kje den.

JENS KRIS TOF FER HER TEL
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg

RUNE SAND BU
Av de ling for kreft og kir ur gi

Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg

JØ RAN HJEL ME SÆTH
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se Sør-Øst
Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg

Av de ling for en do kri no lo gi, sy ke lig over vekt  
og fore byg gen de me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
De fles te kla ger ne søk te er stat ning 
for på reg ne li ge pla ger og kom pli ka-
sjo ner.

Den hyp pig ste en kelt år sa ken til 
med hold i kla ge sa ke ne var mang -
lende in di ka sjon for inn gre pet, 
ho ved sa ke lig in nen pri vat hel se tje-
nes te.

Selv re la tivt al vor li ge pla ger og 
kom pli ka sjo ner gav ikke med hold 
der som hel se hjel pen ble an set  
å være kor rekt ut ført.

Kir urg tek nis ke feil fore kom re la tivt 
sjel den.

Vekt re du se ren de kir ur gi har blit 
et van lig inn grep ved nors ke sy-
ke hus. År lig ut fø res nå i un der-
kant av 3 000 ope ra sjo ner, lit 
un der 2 000 i of ent lig hel se tje-
nes te og 1 000 i pri vat hel se tje-

nes te (1). De fles te pa si en ter opp når god vekt-
re duk sjon og bed ring av fed me re la ter te føl-
ge syk dom mer et er inn gre pet (2, 3), og fore-
koms ten av perioperative kom pli ka sjo ner er 
lav (4). Ri si ko en for plag som me lang tids bi-
virk nin ger og kom pli ka sjo ner er imid ler tid 
fort sat re la tivt høy (3).

Pa si en ter som me ner de har blit på ført en 
ska de et er be hand ling i hel se tje nes ten, kan 
søke om er stat ning gjen nom Norsk pa si ent-
ska de er stat ning (NPE). Det skal fore lig ge svikt 
i hel se hjel pen for at kla ger skal få med hold.

For må let med den ne rap por ten var å kart-
leg ge og iden ti fi se re van li ge og be ty de li ge 
ska der et er vekt re du se ren de kir ur gi som det 
ble søkt er stat ning for. På bak grunn av dis se 
re sul ta te ne vil vi drøf te til tak som kan re du-
se re om fan get av slike ska der.

Ma te ria le og me to de

Vi ana ly ser te ano ny me data fra alle fer dig -
behand le de kla ge sa ker hos Norsk pa si ent ska-
de er stat ning ved rø ren de vekt re du se ren de 
kir ur gi i pe ri oden 1.1.2012 – 31.12.2018. Ho ved for-
fat er fikk til gang til ano ny mi ser te data fra 
NPE-pa si ent da ta ba sen. De har til la tel se til å 
opp be va re data i hen hold til ar kiv lo ven (5) og 
et er sam tyk ke som gis i for bin del se med er-

stat nings søk nad. Ba sert på dis se da ta ene kan 
Norsk pa si ent ska de er stat ning ved søk nad 
ut le ve re data til kva li tets ana ly ser ba sert på 
pa si ent da ta ba sen. Da ta ba sen er ano nym et er 
hel se re gis ter lo ven § 2, det vil si at opp lys nin-
ge ne ikke kan til ba ke fø res til noen en kelt per-
son, og bruk av da ta ba sen kre ver ikke fri tak 
fra taus hets plik ten.

Samt li ge re sy me er av de sak kyn di ges ut a-
lel se i de uli ke sa ke ne ble gjen nom gåt og ka-
te go ri sert et er års tall for ved ta ket, kla gers 
kjønn og al der, grunn lag for med hold el ler 
av slag på er stat ning samt hvor vidt be hand-
lin gen fore gikk i of ent lig el ler pri vat regi.

Sa ke ne ble i til legg ka te go ri sert med hen-
blikk på symp to mer og pre-, peri- og post ope-
ra ti ve hen del ser. Ka te go ri se rin gen gjen gis 
ikke nu me risk, dels på grunn av at symp tom- 
og funn be skri vel se ikke var ut øm men de, og 
dels av per son vern hen syn, tross ano ny me 
data, knyt et til po ten si ell gjen kjen nel se av 
pa si ent el ler be hand ler når det er få sa ker in-
nen en ka te go ri. Av sist nevn te år sak er fle re 
ka te go ri er for med hold slåt sam men, se ta-
bell 1.

Re sul ta ter

I un der sø kel ses pe ri oden (2012 – 18) ble det ope-
rert om trent dob belt så man ge pa si en ter i 
of ent lig hel se tje nes te (n ≈ 14 000) som i pri-
vat hel se tje nes te (n ≈ 7 000) (Jo run Sand vik, 
Norsk for en ing for fed me kir ur gi, per son lig 
med de lel se). To talt 171 per so ner (72 % kvin ner) 
med gjen nom snits al der 40 år søk te om pa -
sient ska de er stat ning et er vekt re du se ren de 
kir ur gi. 134 av dis se var ope rert in nen of ent-
lig hel se tje nes te, og 37 pa si en ter var ope rert i 
regi av pri vat hel se tje nes te. Det ble git med-
hold i 44 (26 %) sa ker, hvor av 25 sa ker fra of-
fent lig hel se tje nes te (19 % med hold) og 19 sa-
ker fra pri vat hel se tje nes te (51 % med hold). 
Fire av sa ke ne gjaldt døds fall et er inn gre pet, 
to i hver av de sist nevn te ka te go ri ene.

De fles te er stat nings søk na de ne var ba sert 
på en el ler fle re av føl gen de symp to mer og 
pla ger: kro nis ke smer ter, er næ rings pro ble-
mer, dia ré, kval me, as te ni, uøns ket vekt ut vik-
ling og hy po gly ke mi. Fle re av de an git e sym-
p to me ne og pla ge ne var over lap pen de.

Den hyp pig ste selv sten di ge en kelt år sa ken 
til at Norsk pa si ent ska de er stat ning gav med-
hold (n = 18), var at det vekt re du se ren de inn-
gre pet var fore tat på svik ten de grunn lag (ka-
te go ri 810: Ikke in di ka sjon for ope ra sjon), 3 av 
dis se in nen of ent lig og 15 in nen pri vat hel se-

tje nes te (ta bell 1). I ved ta ket om med hold var 
det lagt til grunn at pa si en ten a) ikke had de 
for søkt kon ser va tiv be hand ling i til strek ke lig 
grad før kir ur gi, b) ikke var skik ket til den ne 
type kir ur gi pga. psy kisk (n = 6) el ler fy sisk 
hel se svikt, c) ikke var til strek ke lig in for mert 
om inn gre pet og rek ke vid den av det e, d) ikke 
fikk til strek ke lig opp føl ging, og/ el ler e) ikke 
fyl te kropps mas se in deks (BMI)-kri te ri et for 
inn gre pet i hen hold til god me di sinsk prak sis 
(n = 10). In gen av pa si en te ne had de an ført 
noen av dis se for hol de ne som kla ge grunn lag 
i sin søk nad.

And re sa ker hvor pa si en te ne fikk med hold, 
til skri ves kir urg tek nis ke feil som ana sto  mose-
lek ka sje, ro ta sjon av ana sto mo se, rif ter og 
per fo ra sjo ner i tarm el ler til stø ten de or ga ner. 
Dis se for hol de ne var hyp pig ste år sak til med-
hold i of ent lig hel se tje nes te.

And re år sa ker som ga grunn lag for er stat-
ning, var for rask ut skriv ning, bruk av smer-
te stil len de me di ka men ter som bi dro til mas-
ke ring av symp to mer, mang len de opp føl ging 
av prø ve svar samt man gel full for stå el se av 
symp to mers al vor lig hets grad og der med for-
sin ket er kjen nel se av kir ur gisk kom pli ka sjon.

I fle re av re sy me ene var eks ak te opp lys nin-
ger om kir ur gisk me to de ute lat. Det e ble 
der for ikke gjen stand for ana ly se.

Dis ku sjon

En lav an del pa si en ter, fær re enn 1 % av de som 
ble ope rert med vekt re du se ren de kir ur gi, søk-
te om er stat ning. De fore lig gen de data ty der 
på at det var en re la tivt stør re an del av pa  sien-
ter som ble ope rert in nen of ent lig hel se tje-
nes te, som søk te om er stat ning, mens an de-
len som fikk med hold, var høy ere in nen pri-
va te hel se tje nes te. År sa ken til den ne dis kre-
pan sen er ukjent. En mu lig for kla ring til at 
re la tivt fær re pri vat ope rer te pa si en ter søk te 
er stat ning, kan være at Norsk pa si ent ska de -
erstat ning ikke dek ket pri va te hel se tje nes ter 
før 2009. Kjenn ska pen til at den ne ord nin gen 
er ut vi det, kan fort sat være man gel full.

Er stat nings søk na de ne var i stor grad frem-
met på bak grunn av symp to mer el ler pla ger 
som er vel kjen te bi virk nin ger et er vekt re du-
se ren de kir ur gi, even tu elt led sa get av kjen te, 
men sjeld ne kir ur gis ke kom pli ka sjo ner. Med-
hold for ut sat e imid ler tid at det had de skjedd 
en svikt i be hand lin gen el ler opp føl gin gen av 
pa si en ten.

Den van lig ste år sa ken til med hold var «ikke 
in di ka sjon for inn gre pet» (41 % av sa ke ne), de 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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fles te av dis se in nen pri vat hel se tje nes te. I 
hen hold til na sjo na le ret nings lin jer er vur de-
ring av ope ra sjons in di ka sjon en spe sia list opp-
ga ve (6). Ak tu el le kan di da ter er per so ner med 
BMI ≥ 40 kg/m2 el ler BMI 35 – 39,9 kg/m2 og 
sam ti dig vekt re la tert føl ge syk dom. Pa si en ten 
skal først i minst seks må ne der ha for søkt 
vekt re duk sjon ved hjelp av and re me to der i 
sam ar beid med hel se per so nell el ler se ri øs 
kom mer si ell ak tør. Al vor lig psy kisk syk dom 
og rus mis bruk er re la ti ve kon tra in di ka sjo ner. 
Pre ope ra tiv om leg ging av livs stil an s es som 
nød ven dig for et godt re sul tat. Det sy nes for 
en kel te pa si en ter å være for kort vei fra et øns-
 ke om la ve re vekt til gjen nom fø ring av vekt-
re du se ren de kir ur gi, og en kel te til by de re re-
kla me rer med kort el ler in gen ven te tid (7).

Det på hvi ler be hand ler et stort an svar for å 
sør ge for at in klu sjons- og eks klu sjons kri te -
rier er grun dig vur dert og do ku men tert. Pa -
sien ten må in for me res om både for de ler og 
ulem per som føl ge av vekt re du se ren de elek tiv 
kir ur gi, slik at lege og pa si ent sam men kan 
vel ge den best eg ne de be hand lings me to den 
(3, 4).

Den of ent li ge spe sia list hel se tje nes ten plik-
ter å ut dan ne kir ur ger og ane ste si le ger. Det 
kan der med ten kes at per so nell med mind re 
ope ra sjons er fa ring enn kol le g er i det pri va te, 
ut fø rer dis se pro se dy re ne på of ent li ge sy ke-
hus og at kir urg tek nis ke feil der med let e re 
kan opp stå. Alle slike inn grep bør le des og 
over vå kes av er far ne spe sia lis ter. Vi de re er be-
tyd nin gen av ade kva te vo lu mer en kjent for-

ut set ning for gode kir ur gis ke for løp. Det er 
ikke sik kert at det e er like godt iva re tat på 
alle of ent li ge sy ke hus.

Kor te og frag men ter te be hand lings løp kan 
øke ri si ko en for feil pa si ent ut vel gel se (ka te -
gori 810) og mang len de er kjen nel se av post-
ope ra ti ve kom pli ka sjo ner (ka te go ri ene 811 og 
812). Tro lig vil be hand ling i tverr fag li ge team, 
hvor det sam ar bei des om pa si ent opp læ ring, 
for un der sø kel ser og post ope ra tiv opp føl ging 
over tid, bi dra til å re du se re ri si ko en for at 
slike feil opp står.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 5.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 5.6.2020, 
 godkjent 7.7.2020.

Ta bell 1  Kla ge sa ker der Norsk pa si ent ska de er stat ning (NPE) har git med hold et er vekt re du se ren de kir ur gi 2012–18.

Medholdskategori i NPE Årsak oppført i medholdsvedtaket
Antall 

(totalt)
Offentlig  

helsetjeneste
Privat  

helsetjeneste

810 Ikke indikasjon for operasjon 18 3 15

811 Burde vært operert (reoperert) tidligere 4 4 0

812 Feil behandlingsteknikk eller metode 7 7 0

816/817/818/819/844/828/845/  
Unntaks-bestemmelse Ulike årsaker1 15 11 4

Sum Alle 44 25 19

1  Mangelfull eller manglende kontroll etter behandling / Mangelfull sikring, overvåking, tilsyn / Mangelfull, manglende eller feil medisinering / 
Ufullstendig eller ikke igangsatt undersøkelse eller behandling / Mangelfull utredning, funn ikke fulgt opp / Kommunikasjonssvikt eller mangel-
full informasjon / Feil utført undersøkelse eller prøve / Andre forhold, ikke nærmere redegjort for
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For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JENS KRIS TOF FER HER TEL
er ph.d., ge ne ti ker og sek sjons le der for forsk nings-
av de lin gen. Han er sty re med lem i Norsk for en ing 
for fed me forsk ning.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

RUNE SAND BU
er dr.med., spe sia list i kir ur gi, av de lings sjef og 
se ni or råd gi ver.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JØ RAN HJEL ME SÆTH
er spe sia list i ind re me di sin og i ny re syk dom mer, 
sen ter le der og pro fes sor II. Han er le der av Na sjo-
nalt råd for er næ ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Sand bu R, Sva ne vik M. Fed me kir ur gi i Norge –  

frit fram? Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139.  
doi: 10.4045/tidsskr.19.0346.

2 Af tab H, Ris stad H, Sø vik TT et al. Five-year out come 
af ter gastric by pass for mor bid obe si ty in a Nor we-
gi an cohort. Surg Obes Relat Dis 2014; 10: 71 – 8. 

3 Ja kob sen GS, Små stu en MC, Sand bu R et al. As so-

cia ti on of bariatric sur gery vs med i cal obe si ty 
treat ment with long-term med i cal complications 
and obe si ty-re lated comorbidities. JAMA 2018; 319: 
291 – 301. 

4 Sal te OB, Sø vik TT, Ris stad H et al. Fed me kir ur gi 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 2004–14. Tidsskr Nor 
Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0495.

5 LOV-1992-12-04-126. Lov om ar kiv.  Lest 17.10.2016.
6 Hel se di rek to ra tet. Over vekt og fed me hos voks ne. 

Na sjo nal fag lig ret nings lin je for fore byg ging, 
ut red ning og be hand ling av over vekt og fed me 
hos voks ne. IS-1375.  Lest 17.10.2016.

7 Hjel me sæth J, Sand bu R. Er det hel se ska de lig med 
kort ven te tid? NRK Yt ring 17.3.2014.  Lest 17.10.2016.



1661TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140:  1661–5

NOE Å LÆRE AV

SEDINA ATIC KVAL VIK
sedina.atic.kvalvik@helse-bergen.no
Kvin ne kli nik ken
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

IN GE RID SKARSTEIN
Mik ro bio lo gisk av de ling
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Immunsupprimert kvin ne  
i 20-åre ne med ma ge smer ter  
og ut flod

Blant kvin ner i fer til al der re pre sen - 
 te rer ma ge smer ter og ut flod en van-
lig pro blem stil ling både i pri mær-
hel se tje nes ten og ved gy ne ko lo gis ke 
po li kli nik ker. Symp to me ne skyl des 
ofte sek su elt over før ba re in fek sjo-
ner som er let e å dia gnos ti se re og 
 be hand le. Noen gan ger er det imid-
ler tid langt mer ut ford ren de å stil le 
ret dia gno se.

En kvin ne i be gyn nel sen av 20-åre ne ble 
over ført til gy ne ko lo gisk av de ling et er 
inn leg gel se på gas tro me di sinsk av de-
ling grun net ma ge smer ter og fe ber. 
Hun pre sen ter te en anam ne se som 
strakk seg tolv må ne der til ba ke i tid 

(ta bell 1). I de tre før s te av dis se må ne de ne had de 
hun vært på rei se i Sør øst-Asia, og un der opp hol-
det der fikk hun intermenstruelle og postkoitale 

va gi nal blød nin ger un der på gå en de p-pil le bruk. 
Hun had de brukt p-pil ler si den 16-års al der og 
had de fast sek su al part ner ved symp tom start. 
Hjem me i Norge opp søk te hun fast le ge, som ved 
gy ne ko lo gisk un der sø kel se ikke kun ne på vi se av-
vik. Det ble tat prø ver med tan ke på gy ne ko lo  gis-
ke og sek su elt over før ba re in fek sjo ner samt cer-
vix cy to lo gisk prø ve. Samt li ge prø ver var ne ga ti ve.

Hos unge, sek su elt ak ti ve kvin ner som pre sen
te rer nye ge ni ta le symp to mer el ler end ret 
blød nings møns ter, bør sek su elt over før ba re 
in fek sjo ner (blant an net kla my dia) og cervix
dysplasier vur de res (1). En god anam ne se, gy
ne ko lo gisk un der sø kel se og mik ro bio lo gis ke 
prø ver fra liv mor hal sen, va gi na og ureth ra 
samt cer vix cy to lo gisk prø ve vil som re gel av
dek ke dis se til stan de ne. Man ge pa si en ter med 
sek su elt over før ba re in fek sjo ner er uten 
symp to mer. Ters ke len bør der for være lav for 
å ta mik ro bio lo gis ke prø ver hvis det er ube
skyt et sam leie i anam ne sen. Ube hand le de 
in fek sjo ner kan gi lang tids kom pli ka sjo ner 
som in fer ti li tet og kro nis ke ma ge smer ter (2).
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Kli nisk in sti tut 1
Uni ver si tet i Bergen

CATH RINE EB BING
Kvin ne kli nik ken
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tut 2
Uni ver si tet i Bergen

Pa si en ten had de halv an net år før de but av ge ni-
ta le symp to mer blit dia gnos ti sert med atakkvis 
mul tip pel skle ro se og had de i like lang tid blit 
be hand let med rituksimabinfusjoner med seks 
må ne ders in ter val ler (ta bell 1). I lø pet av den tre 
må ne der lan ge uten lands rei sen had de hun pa-
ral lelt med ge ni ta le symp to mer hat re si di ve ren-
de luft veis symp to mer med tørrhos te og dys pné. 
På tu ren ble hun be hand let med fle re per ora le 
an ti bio ti ka ku rer med del vis el ler in gen bed ring. 
I rei sens siste må ned had de hun sam men hen gen-
de luft veis symp to mer med pu ru lent eks pek to rat. 
Like et er hjem komst fikk hun ved rønt gen tho rax 
på vist ba sal for tet ning i lun ge ne, som ble be-
hand let med per oral pe ni cil lin kur. På grunn av 
mang len de ef ekt end ret man be hand lin gen til 
ery tro my cin, som var virk somt. Rønt gen tho rax 
et er fem uker vis te kla re lun ger.

Al le re de på det e tids punk tet be gyn te fast le ge 
å over veie om den lang va ri ge luft veis in fek sjo nen 
had de sam men heng med det im mun sup pri me-
ren de mid de let rituksimab. Man kon sul ter te nev-
ro log, som re kvi rer te po li kli nis ke blod prø ver. 
 Dis se vis te leu ko cyt er 8,4 · 109/L (re fe ran se om rå-
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de 3,5 – 11,5 · 109/L) med nor mal diferensialtelling, 
trom bo cyt er 317 · 109/L (165 – 387 · 109/L), CRP 30 
mg/L (< 5 mg/L), B-cel ler CD19 0,0 · 106/L (88 – 581 · 
106/L), T-hjelpe cel ler CD4 372 · 106/L (516 – 1 494 · 
106/L), S-IgM 0,19 g/L (0,30 – 2,30 g/L), S-IgG 7,19 g/L 
(6,00 – 15.3 g/L), S-IgG1 5,84 g/L (5,2 – 12,7 g/L), S-IgG2 
0,68  g/L (1,43 – 5,60  g/L), S-IgG3 0,20  g/L 
(0,28 – 1,05 g/L), S-IgG4 0,33 g/L (0,08 – 1,04 g/L), 
kom ple ment fak tor C3 1,18 g/L (0,83 – 1,65 g/L) og 
kom ple ment fak tor C4 0,35 g/L (0,13 – 0,36 g/L). B-
celledeplesjon og hy po gam ma glo bu li ne mi ble 
tol ket som for ven tet rituksimabefekt. Plan lagt 
rituksimabinfusjon seks må ne der et er den fore-
gå en de ble opp ret holdt, men på grunn av in fek-
sjons ten den sen kom men ter te nev ro lo gen at man 
kun ne over veie å for len ge rituksimabintervallene 
el ler vur de re an nen im mun te ra pi.

Rituksimab er et mo no klo nalt an ti stoff som 
gir til sik tet Bcelledeplesjon som kan ved va re 
i fle re år og også føre til hy po gam ma glo bu li
ne mi (3). Im mun sup pre sjo nen med fø rer også 
økt ri si ko for blant an net luft veis in fek sjo ner 
for år sa ket av op por tu nis tis ke mik ro ber (3).

Pa si en ten fikk sin plan lag te rituksimabinfusjon 
syv må ne der et er symp tom de but (ta bell 1). En 
må ned et er siste in fu sjon fikk hun kon stan te 
smer ter i ned re del av ma gen og dy su ri. Uri nen 
var grum se te med in ter mit e ren de mak ro sko pisk 
he ma tu ri. Hun opp lev de urgesymptomer og ufri-

vil lig vann la ting. Det var opp vekst av blan dings-
flo ra i uri nen. Et er fle re mis lyk ke de for søk med 
an ti bio ti ka be hand ling ble pa si en ten hen vist til 
uro log, som fant nor ma le for hold ved cys to sko pi, 
CT av urin vei er og urodynamisk un der sø kel se. På 
det e tids punk tet had de pa si en ten hat ni sam-
men hen gen de må ne der med in fek sjons symp to-
mer fra lun ger, ge ni ta lia og urin vei er.

Nær me re 75 % av pa si en ter med mul tip pel 
skle ro se rap por te rer urin blæ re dys funk sjon 
(4). Det van lig ste symp to met er vann la tings
trang (urge), som skyl des mang len de hem
ming av de tru sor kon trak sjon. Opp til 50 % av 
pa si en te ne rap por te rer tarm dys funk sjon. 
Dys funk sjon i blæ re og tarm mus ku la tur fore
kom mer ofte sam men med mo to risk dys
funk sjon i un der eks tre mi te ter (4).

Ti må ne der et er de but av intermenstruelle blød-
nin ger og luft veis symp to mer fikk pa si en ten ut alt 
pu ru lent va gi nal ut flod (ta bell 1). Hun ble hen vist 
til gy ne ko log, som fant gul ak tig ut flod og be tent 
va gi nal slim hin ne. Den gy ne ko lo gis ke un der sø-
kel sen var svært smer te full. Mik ro bio lo gis ke prø-
ver som ble tat med tan ke på gy ne ko lo gis ke in-
fek sjo ner, var nor ma le.

Den el lev te må ne den et er symp tom start opp-
lev de pa si en ten gas tro in tes ti na le symp to mer 
med blo dig og sli me te av fø ring, vek sel vis dia ré og 
obs ti pa sjon, vekt ap på fire kg i lø pet av tre uker, 

nate svet e og epi so der med febrilia (ta bell 1). 
Det e re sul ter te i tre sy ke hus inn leg gel ser. Ved den 
før s te inn leg gel sen var pa si en ten let palpasjon-
søm i venst re ned re del av ab do men. Blod prø ver 
vis te leu ko cyt er 12,2 · 109/L og CRP 28 mg/L. CT av 
ab do men var nor mal. Pa si en ten opp lev de spon-
tan bed ring og ble skre vet ut på føl gen de dag med 
hen vis ning til po li kli nisk ko lo sko pi. Et er et døgn 
ble hun re inn lagt på grunn av smer ter, og igjen 
ut skre vet på føl gen de døgn, da smer te ne klin get 
av. Den tred je inn leg gel sen fulg te fire da ger se -
nere. Ved kli nisk un der sø kel se var hun palpasjon-
søm over øvre del av ab do men, og hun ble ut re det 
for in flam ma to risk tarm syk dom. Ut red ning vis te 
let for høy et kon sen tra sjon av fe kal kalprotektin 
på 150 µg/g (< 50 µg/g). Ko lo sko pi vis te nor ma le 
slim hin ner i ter mi na le ile um og ko lon. Bi op si er 
fra ter mi na le ile um had de uspe si fik ke for and rin-
ger; bi op si er fra ko lon var nor ma le. Ul tra lyd un-
der sø kel se av ab do men in klu dert le ver og gal le, 
CT av ab do men og MR av tynn tarm ble be dømt 
som nor ma le. Pa si en ten ble ut skre vet med av ta le 
om po li kli nisk kon troll et er en må ned.

Det fore lå in gen sik ker in di ka sjon på at til
stan den re pre sen ter te in flam ma to risk tarm
syk dom, da man ikke kun ne på vi se en do sko
pis ke el ler ra dio lo gis ke for and rin ger. Det 
his to lo gis ke bil det sam men med kun let for
høy et kalprotektin var uspe si fikt. Symp to 
mene ved Crohns syk dom er ma ge smer ter, 
dia ré (med el ler uten blodtilblanding), vekt
tap og fat ig ue (5). Symp to mer fra ge ni ta lia 
interna kan fore kom me ved ab sces ser i det 
lil le bek ke net el ler fis tel dan nel se. Enterovesi
kale fist ler gir re si di ve ren de urin veis in fek sjo
ner; enterovaginale fist ler gir tarm gass el ler 
av fø ring per vaginam. Fist ler ved Crohns syk
dom fore kom mer hos 15 – 50 % av pa si en te ne, 
hvor av halv par ten er perianale og en fjer de del 
enteroenterale. Øv ri ge fist ler kan være gy ne
ko lo gis ke el ler and re ty per (6).

Pa si en ten ble inn lagt for fjer de gang i lø pet av fire 
uker, med øken de ma ge smer ter, med tat het, in-
fek sjons preg og or gan på virk ning. Det e var tolv 
må ne der et er symp tom start. Hun had de høy re-
spi ra sjons fre kvens på 24  pust/min, fe ber på 
38,5 °C, ta ky kar di på 100 slag/min og blod trykk 
på 106/64 mm Hg. Ved un der sø kel se var hun 
svært pal pa sjons- og slippøm i ned re del av ab-
do men. Blod prø ver vis te leu ko cy to se på 17,9 · 109/L 
med over vekt av nøytrofile gra nu lo cyt er på 15,6 
· 109/L (1,7 – 8,2 · 109/L), høy CRP på 200 mg/L og 
for høy e de gal le pa ra met re med S-ALP (al ka lisk 
fos fa ta se) på 178 U/L (35 – 105 U/L) og S-GT (gam-

Ta bell 1  Kro no lo gisk ta bell over må ne der, hen del ser og symp to mer i for lø pet.

Tids-
punkt 
(måned) Hendelse Symptomer

1

Reise Luftveissymptomer og genitale symptomer2

3

4 Hjemkomst etter reise Forverring av luftveissymptomer

5
Vedvarende genitale symptomer

6

7 Rituksimabinfusjon

8 Magesmerter, urinveissymptomer

9 Urologisk utredning

10 Gynekologisk utredning Purulent utflod

11 Innleggelse 1 – 3  
(gastroenterologisk utredning) Økende magesmerter og tarmsym ptomer

12 Innleggelse 4 (gynekologisk  
utredning) Infeksjonspreg

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ma-glutamyltransferase) på 159 U/L (10 – 45 U/L). 
Det ble star tet an ti bio ti ka be hand ling med pipe-
racillin og tazobaktam grun net mis tan ke om in-
tra ab do mi nal ab scess. Gast ro en te ro log fore tok 
ul tra lyd un der sø kel se av ab do men, spe si elt med 
fo kus på tarm og bek ken om rå det, og på vis te for-
and rin ger i beg ge ad neks og for tyk ket tarm vegg 
i co lon sigmoideum. CT av ab do men, som in klu-
der te det lil le bek ke net, vis te bi la te ra le ovarialab-
scesser (fi gur 1). Blod kul tur og urin kul tur tat ved 
inn leg gel se var uten opp vekst. Det var ne ga tiv 
se ro lo gisk prø ve for he pa tit A, B og C, hiv og sy-
fi lis. Tu ber ku lo se tes ten Quantiferon-TB-Gold var 
ne ga tiv.

Ved gy ne ko lo gisk un der sø kel se var pa si en ten 
på fal len de smer te på vir ket ved inn set ing av va-
gi nalt spe ku lum. Det var ri ke lig gul ak tig, seigt fly-
ten de ut flod uten spe si ell lukt. Transvaginal ul-
tra lyd un der sø kel se vis te bi la te ra le ekko fat i ge 
oppfylninger i ova ri e ne (fi gur 2). Det ble ut ført 
ultralydveiledet transvaginal punk sjon med mo-
de rat ut byt e av puss. Det e ble dyr ket med tan ke 
på go no kok ker og my ko bak te ri er i til legg til van-
lig aerob og anae rob dyrk ning. Prø ve ma te ria let 
ble sendt på baktuspinne (eSwab). Det ble ut ført 
ny mik ro bio lo gisk tes ting fra cer vix- og vaginal-
sekret med PCR for Chla my dia trachomatis og 
Neisseria gonorrhoeae. An ti bio ti ka ble i sam råd 
med in fek sjons me di si ner skif tet til ceftriakson og 
me tro ni da zol. Det e re gi met er virk somt mot buk-
ab scess samt go no kok ker.

Bek ken in fek sjon (pel vic in flam ma tory dis ease, 
PID) er en akut el ler kro nisk in fek sjon i øvre ge-
nitaltraktus, som kan lede til en do me trit, sal pin-

git, ooforit, perihepatit, pe ri to nit og tuboova-
riell ab scess. Tuboovariell ab scess er ofte ut rykk 
for ascen de ren de in fek sjon, for år sa ket av agens 
som er as so siert med sek su elt over før ba re in fek-
sjo ner fra vaginalflora el ler se kun dæ re in fek sjo-
ner fra gastrointestinalsystemet. Pa si en te ne har 
of test fe ber, ned sat all menn til stand og smer ter. 

Til stan den er po ten si elt livs tru en de og kre ver 
 ag gres siv be hand ling. Gjel land og med ar bei de re 
vis te i 2005 at ultralydveiledet transvaginal tap-
ping i kom bi na sjon med an ti bio ti ka er en trygg 
be hand lings me to de av tuboovariell ab scess, og 
fore slo det e som før s te lin je be hand ling (7).

Ini tialt ob ser ver te man kli nisk og bio kje misk 

Fi gur 3  Bil de fra la pa ro sko pi. Fly ten de puss ved sug.

Fi gur 1  CT vis te ut alt in flam ma sjon i bek ke net med for stør re de, væs ke fyl te ova
rier (hvi te pi ler) samt veggfortykket co lon sigmoideum (svart pil).

Fi gur 2  Va gi nal ul tra lyd vis te ova ri um med lokulament på 2,5 × 2,4 cm, med mid
dels ekko gi ven de inn hold.
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re spons et er transvaginal tap ping, men pa si en-
ten fikk på nyt fe ber top per opp mot 39 °C og sti-
 gende in fek sjons prø ver et er fem da ger. Mik ro bio-
lo gis ke prø ver fra ova ri et var ne ga ti ve. Seks da ger 
et er tap pin gen gjor de man dia gnos tisk la pa ro-
sko pi og fant en in flam mert og totaladherent buk 
samt ri ke li ge meng der puss i bek ke net (fi gur 3 og 
4). Det ble gjort om fat en de ad he ran se løs ning og 
skyl ling. Nye mik ro bio lo gis ke prø ver ble tat. Den-
ne gan gen ble det sendt inn ri ke lig meng de puss 
på ste rilt glass.

I til legg til aerob og anae rob dyrk ning ble sann-
tids-PCR av 16S rRNA-ge net ut ført di rek te fra 
puss, og Ureaplasma urealyticum ble på vist.

Dis ku sjon

Vår pa si ent had de i halv an net år vært immun
supprimert med rituksimab og fikk sann syn
lig vis økt ten dens til øvre luft veis in fek sjo ner 
som kom pli ka sjon. Res ten av sy ke his to ri en 
pas ser med lav gra dig in fek sjon med en op
por tu nis tisk mik ro be, Ureaplasma urealyti-
cum, som grad vis ut vik let seg til en dissemi
nert in fek sjon.

Ge nu set Ureaplasma til hø rer fa mi li en Myco-
plasmataceae, som blant an net kan gi ge ni ta

le in fek sjo ner. Mik ro ben an se es å være en del 
av nor mal genitalflora hos sek su elt ak ti ve 
kvin ner og menn, men er po ten si elt pa to gen 
(8). Disseminert in fek sjon kan sees hos im
mun kom pro mit er te. U. urealyticum har ikke 
blit på vist som år sak til luft veis in fek sjo ner 
hos voks ne, men kan gi lun ge syk dom hos ny
fød te (9).

En lig nen de ka sui stikk be skri ver sy ste misk 
in fek sjon med U. urealyticum hos en 27 år 
gam mel kvin ne un der rituksimabbehandling 
for mul tip pel skle ro se (10). Pa si en ten had de 
høy fe ber og ma ge smer ter. CTun der sø kel se 
av dek ket bi la te ra le nyre ab sces ser. Hun re
spon der te på per oral doksysyklinbehandling 
over seks uker. Rap por ten be skri ver 23 and re 
til fel ler av in va siv in fek sjon med uli ke Urea-
plasma spp. med va ri e ren de or gan ma ni fes ta
sjo ner. Fel les trek ket for nes ten alle pa si en ter 
er im mun sup pre sjon el ler på gå en de kreft be
hand ling.

Vår pa si ent fikk to ukers be hand ling med 
dok sy syk lin, med kom plet re spons. Hun ble 
ut skre vet et er to ukers inn leg gel se ved gy ne
ko lo gisk av de ling, og der et ter fulgt med 
ukent li ge blod prø ve kon trol ler, som vis te nor
ma li se ring av leu ko cyt og CRPnivå et er en 
uke. Det var nor ma le funn ved gy ne ko lo gisk 
un der sø kel se to uker et er ut skri vel sen. Pa 

Fi gur 4  Bil de fra la pa ro sko pi. Mang len de inn syn til det lil le bek ke net grun net adherente tar mer og oment. Pi len 
vi ser det lil le bek ke net.

sien ten had de in gen symp to mer og føl te seg 
frisk. Hun ble in for mert om økt ri si ko for in
fer ti li tet, sær lig ned sat tube funk sjon som 
føl ge av bek ken in fek sjo nen, og mu lig het for 
as si stert be frukt ning i til fel le hun skul le opp
le ve ufri vil lig barn løs het. Kro nis ke ma ge smer
ter er en an nen kom pli ka sjon til al vor lig bek
ken in fek sjon. Ved kon troll hos nev ro log ble 
det be slut et å se po ne re be hand lin gen med 
rituksimab. Det ble sendt mel ding til Sta tens 
le ge mid del verk, som kon klu der te med mu lig 
år saks sam men heng mel lom bru ken av rituk
simab og pa si en tens in fek sjo ner.

Ved lang sy ke his to rie og mang len de eff ekt 
av an ti bio ti ka be hand ling er det nød ven dig å 
lete et er bak te ri elt DNA med PCR (11). Et van
lig mål gen er 16S rRNAge net som ko der for en 
del av 30Sri bo so met. Si den det e ge net fin nes 
i alle bak te ri er, kan man med den ne me to den 
i prin sip pet iden ti fi se re en hver bak te rie til 
ste de i prø ven (både døde bak te ri er og bak te
ri er som ikke vok ser på van li ge dyrk nings me
di er, slik som U. urealyticum). Hos vår pa si ent 
ble det ini tialt sendt inn baktuspinne dyp pet 
i puss. Det e trans port me di et er lite eg net til 
ge ne rell bak te riePCR. Vi tes ter ikke ru ti ne
mes sig for U. urealyticum, men hos pa si en ter 
un der på gå en de im mun sup pre sjon er det 
vik tig å ten ke på sjeld ne agens. Bre dest mu lig 
mik ro bio lo gisk dia gnos tikk opp nås ved inn
sen ding av puss på ste rilt glass uten til set
ning, i til legg til van li ge trans port me di er med 
pen sel.

Kon klu sjon
Al vor li ge in fek sjo ner hos immunsupprimerte 
pa si en ter kan med fø re dia gnos tis ke ut ford
rin ger. Vår ka sui stikk be ly ser hvor vik tig det 
er å dre ne re puss ved puss dan nen de in fek sjo
ner, ikke bare i te ra peu tisk, men også i dia
gnos tisk hen sikt. Den il lust re rer at ri ke lig 
prø ve ma te ri ell for mik ro bio lo gisk ge ne tisk 
ana ly se og godt sam ar beid på tvers av uli ke 
me di sins ke spe sia li te ter er nød ven dig.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 3.8.2020, 
 godkjent 3.9.2020.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
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 tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene 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 interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering 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 al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × 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 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (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 karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. 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 det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. 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. Le versykdom 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 blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
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 høy ere 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. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten 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 blødningsri sikoen 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. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. 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 pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk 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 el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal 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 Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. 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 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) 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. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering 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.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, 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, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering 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 poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles 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 knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. 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.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.

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, kontusjonsblødning, 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-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
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 tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene 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 interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering 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 al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × 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 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (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 karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. 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 det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. 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. Le versykdom 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 blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
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 høy ere 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. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten 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 blødningsri sikoen 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. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. 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 pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk 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 el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal 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 Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. 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 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) 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. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering 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.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, 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, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering 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 poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles 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 knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. 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.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.

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, kontusjonsblødning, 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-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020
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Av de ling for me di sinsk ge ne tikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Hyperferritinemi-ka ta rakt- 
syndrom

En mann med lang va rig for høy e de 
ferritinverdier ut vik let ka ta rakt på 
beg ge øy ne ne. Pa si en ten fore slo selv 
en sjel den sam men heng mel lom  
de to til stan de ne, og den ne kun ne 
be kref tes ge ne tisk.

En mann i 60-åre ne med kjent dia be-
tes type 1, ko ro nar hjer te syk dom og 
pso ria sis var for 15 år si den blitt 
hen vist til he ma to lo gisk ut red ning 
for mis tan ke om he mo kro ma to se 
et er man ge år med hat for høy e de 

ferritinverdier uten på vis bar jernoverbelast-
ning.

Han had de in gen sær skil te symp to mer. 
Blod prø ver var nor ma le, bort set fra økt fer-
ritinnivå på 1 540 µg/L (34 – 300 µg/L). Gen test 
for he mo kro ma to se var ne ga tiv. Det ble an set 
som lite sann syn lig at pa si en ten had de he re-
di tær he mo kro ma to se, og han ble fulgt opp 
med blod prø ve kon trol ler. Un der opp føl gin-
gen va ri er te ferritinnivået mel lom 1 000 μg/L 
og 4 600 μg/L, of test lå det rundt 1 400 – 1 800 

μg/L. Jern- og transferrinnivået var nor malt, 
mens transferrinmetningen lå på 21 – 32 %, som 
er in nen for re fe ran se om rå det (15 – 57 %).

Et er ti års opp føl ging ble han hen vist til 
for ny et he ma to lo gisk vur de ring grun net ved-
va ren de høye ferritinverdier. Det ble ikke av-
dek ket ba ken for lig gen de år sak den ne gan gen 
hel ler, og det ble på nyt kon klu dert med hy-
perferritinemi av ukjent år sak. Le ver biop si ble 
ikke ut ført. I åre ne som fulg te, ut vik let han 
be hand lings tren gen de ka ta rakt på beg ge øy-
ne ne. Man så kor ti ka le kataraktforandringer 
bi la te ralt i lin sen, og et er en kataraktopera-
sjon ble vi sus bedre. 

Pa si en ten sav net nå en for kla ring på det 
høye ferritinnivået og gjor de der for egne un-
der sø kel ser. I den svenske Lä kar tid nin gen 
kom han over en ar tik kel om hyperferritinemi-
ka ta rakt-syn drom (1). Han opp da get at til stan-
den pas set med hans sy ke his to rie, og in for-
ma sjon om dens fre de li ge for løp be ro li get 
ham. Ved se ne re kon troll hos en do kri no log 
for dia be tes syk dom men nevn te pa si en ten 
dia gno sen. Det ble re kvi rert dia gnos tisk gen-
ana ly se av fer ri tin-letkjedegenet (FTL), som er 
år sa ken til hyperferritinemi-ka ta rakt-syn-
drom. En kjent syk doms gi ven de punkt mu ta-

MI RI AM SAND NES
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

ÅSNE BAK KE
Me di sinsk av de ling
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

HÅ KON REIKVAM
Kli nisk in sti tut 2
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

Me di sinsk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

sjon (c.-171C>G) ble på vist, og pa si en ten ble 
hen vist til ge ne tisk vei led ning.

Dis ku sjon

Fer ri tin er krop pens vik tig ste jernlagringspro-
tein og be skyt er cel le ne mot jernkatalysert 
ok si da tiv ska de for år sa ket av frit jern. Mo le-
ky let er ho ved sa ke lig in tra cel lu lært og kan 
in kor po re re opp til 4 500 jern atom, som fri gis 
på kon trol lert vis. Det be står av to sub en he ter: 
let kje det (L) fer ri tin og tung kje det (H) fer ri-
tin. Sist nevn te sy nes å være den bio lo gisk vik-
tig ste for pro tei nets jernlagringsfunksjon. Det 
mes te av jern lag res i le ve ren. Der fra trans por-
te res det til and re or ga ner med transferrin. 
Ben mar gen har størst opp tak og for bruk av 
jern på grunn av erytropoesen. Små meng der 
fer ri tin lek ker ut i sir ku la sjo nen og fun ge rer 
også som jern trans por tør. Der for er den en 
in di rek te og an ven de lig mar kør for krop pens 
jern lag re. Fer ri tin er i til legg et akutfasepro-
tein som ut vi ser økt pro duk sjon ved in flam-
ma sjon.

Hyperferritinemi er et re la tivt hyp pig funn, 
som kan skyl des en rek ke for skjel li ge til stan-
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der. Mens hyperferritinemi og høy transfer-
rinmetning som re gel skyl des he mo kro ma -
tose (2), sees hyperferritinemi kom bi nert med 
lav transferrinmetning of test ved and re til-
stan der, for eks em pel in flam ma sjon, fet le ver 
el ler alkoholoverforbruk (fi gur 1). Ved mis -
tanke om jernoverbelastning kan en spe si ell 
(og lite til gjen ge lig) MR-se kvens be nyt es for 
å kart leg ge jern av lei rin ger (si de ro se) i le ver, 

milt, pan kre as og hjer te (3). Bi op si som sup-
ple ren de un der sø kel se kan i sjeld ne til fel ler 
være ak tu elt. Ved ved va ren de, ufor klar lig hy-
perferritinemi bør man vur de re sjeld ne dif e-
ren si al dia gno ser.

Hyperferritinemi-ka ta rakt-syn dro met ble 
først be skre vet i 1995 (4, 5). Se ne re er mer enn 
40 uli ke mu ta sjo ner på vist, alle i FTL-ge net (6, 
7). Mu ta sjo nen med fø rer mang len de ned re-

gu le ring av L-ferritinproduksjonen til tross 
for fy sio lo gisk jern nivå (fi gur 2). Til stan den 
føl ger au to so malt do mi nant ar ve gang. Om 
lag 100 fa mi li er er be skre vet i lit e ra tu ren, 
men sik re pre va lens data fore lig ger ikke. I en 
ita li ensk stu die av blod gi ve re med ka ta rakt 
had de 54 per so ner hyperferritinemi, men in-
gen mu ta sjo ner i FTL-ge net (8). Til stan den an-
tas å være be ty de lig un der dia gnos ti sert.

Fi gur 1  Ut red ning av hyperferritinemi. Fi gu ren vi ser en en kel al go rit me for ut red-
ning og de vik tig ste dif e ren  sial dia gno se ne ved hyperferritinemi.

Fi gur 2  Re gu le ring av let kje det (L) fer ri tin-pro duk sjon av hen gig av jern nivå og 
ved hyperferritinemi-ka ta rakt-syndrom.

a) Nor mal fy sio lo gisk til stand ved lavt jern nivå. Ved lavt jern nivå vil jern re gu-
le ren de pro tei ner (iron re sponse ele ment bin ding pro tein, IRF-BP) bin de seg til 
jernfølsomme se kven ser (IRE) i L-fer ri tin-mRNA, som hem mer trans la sjo nen av 
L-fer ri tin-mRNA. Pro duk sjo nen av L-fer ri tin bremses.

b) Nor mal fy sio lo gisk til stand ved høyt jern nivå. Ved høye jern ni vå er vil jern 
 binde IRF-BP som ikke bin der seg til IRE-loo pen i L-fer ri tin-mRNA, og trans la sjo nen 
av L-fer ri tin-mRNA øker til gjen ge lig L-ferritin.

c) Ved hyperferritinemi-ka ta rakt-syn dro met fore lig ger ge ne tis ke end rin ger  
av IRE-loo pen som gjør at den ikke kan bin de IRF-BP. Trans la sjo nen hem mes der for 
ikke, selv ved lave jern ni vå er. Det blir der med høye L-ferritinnivåer – uav hen gig  
av til gjen ge lig jern.
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gens in for ma sjons til gang kan slik sam hand-
ling mel lom lege og pa si ent bli sta dig van -
ligere. Ge ne tis ke ana ly ser kan re kvi re res av 
alle le ger der som rik tig in di ka sjon fore lig ger. 
Genetikkportalen.no gir nyt ig in for ma sjon for 
kli ni ke re om ge ne tis ke ana ly ser som er til-
gjen ge li ge i Norge (13).

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 1.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 2.9.2020, 
 godkjent 22.9.2020.

hyperferritinemi kan opp tre uav hen gig av 
hver and re, og ikke alle med hyperferritinemi 
ut vik ler ka ta rakt.

Ka ta rakt bør be hand les med lin se kir ur gi 
der som det er in di sert. Venesectio bør unn-
gås, da den fø rer til jern man gel, som igjen 
for ver rer hyperferritinemien (7). Ge ne tisk ut-
red ning er nød ven dig for ade kvat opp føl ging 
av pa si en te ne og for å unn gå unød ven dig 
venesectio (9).

Ka sui stik ken be skri ver et eks em pel på en 
sjel den til stand, der pa si en tens egen inn sats 
bi dro til at rik tig dia gno se ble stilt. Med da-

KORT K ASUSTIKK

Syn dro mets enes te kli nis ke ma ni fes ta sjon, 
ka ta rakt, skyl des hyperferritinemi og ikke 
jernoverbelastning (8). Me ka nis me ne bak ut-
vik lin gen av ka ta rakt er ukjen te, men over flø-
dig pro duk sjon av L-fer ri tin som ak ku mu le res 
i lin sen og dis po ne rer for krys tal lins ke in klu-
sjo ner, spil ler sann syn lig vis en rol le (9, 10). 
Sam men lig net med kon troll per so ner er det 
fun net høye ferritinnivåer i lin se ve vet hos per-
so ner med syn dro met (11). Se rum-ferri tin-
nivået er som re gel 2 000 – 3 000 µg/L, men 
ni vå et er sann syn lig vis ikke re la tert di rek te til 
ka ta rak tens al vor lig hets grad (12). Ka ta rakt og 
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Kraf ti ge leg ger ved en sjel den til stand

Bil det vi ser kraf ti ge legg musk ler hos en 
pa si ent med spi nal mus kel at ro fi (SMA), 
en re ces sivt ar ve lig motornevronsyk
dom, som de bu ter te i vok sen al der 

(SMA type 4). Pa si en ten fikk pro ble mer med 
ba lan se og svak het prok si malt et er ten å re ne. 
Kli nisk un der sø kel se sam men med ge ne tisk 
test som vis te at han var ho mo zy got for de le
sjon av ek son 7 og 8 i SMN1ge net, be kref tet 
dia gno sen. Magnetresonansundersøkelse av 
legg musk le ne vis te pseudohypertrofi med 
kraf ti ge mus kel bu ker, men med økt fet in fil
t ra sjon, spe si elt i soleusmusklene.

Både pseudohypertrofi og hy per tro fi av 
legg musk ler har ved noen få an led nin ger blit 
be skre vet ved spi nal mus kel at ro fi (1, 2). Pa  
sien  ten er nå mid del ald ren de, og bil det de
mon stre rer at han har kraf ti ge leg ger samt 
be ty de lig at ro fi av lår musk ler. Han må bru ke 
hen de ne for å kom me seg opp fra sit en de stil
ling (Gowers tegn) (3). I mot set ning til mer 
al vor li ge for mer for spi nal mus kel at ro fi er det 
in gen på virk ning av livs leng de ved type 4.

Hy per tro fi og pseudohypertrofi av legg
musk ler er kli nis ke tegn ved en rek ke syk dom
mer, også ar ve li ge nev ro mus ku læ re til stan der 
(1). Legg musk le ne frem står som vel ut vik let 

sam men lig net med lår musk le ne. Ved pseudo
hypertrofi skyl des det e at mye av mus ku la 
turen er stat es med fet, mens det ved hy per
tro fi er øk ning i stør rel sen av mus kel cel le ne 
(1). Det er sær lig ved dystrofinopatiene at det e 
er be skre vet. For eks em pel har pa si en te ne 
med Du chen nes mus kel dyst ro fi al le re de i tid
lig bar ne al der pro ble mer med å rei se seg fra 
huk sit en de el ler å gå i trap per (4).

Ved kraf ti ge leg ger og svak het i prok si mal 
mus ku la tur bør man ten ke på mu lig he ten av 
en ar ve lig nev ro mus ku lær til stand, sær skilt 
hos barn, men som vist her, også hos voks ne.

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

Bil det er tatt av Øy stein Horgmo ved Uni ver si te tet i Oslo.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 6.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.7.2020, 
 godkjent 11.9.2020.
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Kor re la sjo nen er re la tiv

Kor re la sjons ko ef  si en ten er et 
mye brukt mål på sam men heng 
mel lom to va riab ler. Men ikke 
alle er klar over at den er et re la
tivt mål som av hen ger av hvor 
ho mo gent da ta ma te ria let er.

La oss se på et eks em pel: Fi gur 1 vi ser høy de 
og vekt for 166 per so ner. Pearsons kor re la
sjons ko ef  si ent er et mål på grad av li ne ær 
sam men heng mel lom de to va riab le ne. Kor
re la sjo nen er per de fi ni sjon et tall mel lom −1 
og 1. Der som punk te ne lig ger per fekt på en 
rett lin je med po si tivt stig nings tall, vil kor re
la sjo nen være lik 1. Der som det ikke er noen 
sam men heng, vil kor re la sjo nen være 0, og 
der som punk te ne lig ger per fekt på en lin je 
med ne ga tivt stig nings tall, vil kor re la sjo nen 
være −1 (1).

Re gre sjon vs. kor re la sjon
Den rett e lin jen som er til pas set da ta sett et i 
fi gur 1, kal les re gre sjons lin jen og har her stig
nings tall lik 0,96. Det be tyr at for hver cm 
 høy ere en per son er, kan vi i gjen nom snitt 
for ven te at ved kom men de er 0,96 kg tyng re. 
Dett e stig nings tal let kal les den ustandardi
serte re gre sjons ko ef  si en ten, el ler bare re gre
sjons ko ef fi si en ten. Kor re la sjo nen mel lom 
høy de og vekt er lik 0,77, noe som de fles te vil 
anse som en sterk kor re la sjon.

La oss dele da ta ma te ria let i tre grup per et
ter høy de: un der 170 cm, fra 170 cm til 180 cm, 
og 180 cm el ler mer. Kor re la sjo nen in nen for 
hver av dis se tre grup pe ne blir hhv. 0,46, 0,41 
og 0,42, alt så sy ste ma tisk ve sent lig la ve re enn 
for da ta sett et un der ett. Dett e er nær me re for
klart i (2).

Hvis vi der imot gjør en li ne ær re gre sjons ana
ly se for hver av grup pe ne se pa rat, får vi stig
nings tall på hhv. 0,91, 1,05 og 0,96. Dis se er i 
sam me stør rel ses or den som stig nings tal let for 
da ta sett et un der ett, som er 0,96. Den  «san ne» 
un der lig gen de sam men hen gen mel lom va
riab le ne fan ges best opp ved stig nings tal let, 
som ikke end rer seg sy ste ma tisk når vi de ler 
opp i un der grup per med mind re va ria sjon i 
for kla rings va ria be len. Men usik ker he ten i 
 es ti ma tet blir stør re: Et 95 % kon fi dens in ter vall 
for da ta sett et un der ett er (0,83 til 1,08), og i 
un der grup pe ne un der grup pe ne hen holds vis 

(0,37 til 1,46), (0,41 til 1,68) og (0,45 til 1,48). De 
bre de re kon fi dens in ter val le ne for un der grup
pe ne skyl des både mind re ut valgs stør rel se og 
mind re va ria sjons bred de i for kla rings va ria  be
len.

År sa ken til at kor re la sjons ko ef  si en ten blir 
la ve re, er at den ne er et re la tivt mål som står 
i for hold til hvor ho mo gent da ta ma te ria let er. 
Jo mer ho mo gent da ta ma te ria let er, jo mind re 
er va ria sjo nen. I hver av de tre grup pe ne er 
va ria sjo nen mind re enn i det to ta le da ta ma
te ria let, og kor re la sjo nen blir mind re.

Iste den for å be reg ne re gre sjons ko ef  si en
ten ba sert på høy de og vekt, kun ne man stan
dar di sert va riab le ne først. Den stan dar di ser te 
høy den fås ved å trek ke fra gjen nom snitt et, 
som er 176,45 cm i eks em pe let i fi gur 1, og så 
dele på stan dard av vi ket, som er 8,77. Til sva 
rende kan man reg ne ut stan dar di sert vekt. 
Den stan dar di ser te re gre sjons ko ef  si en ten, 
som fås for de stan dar di ser te va riab le ne, vil 
være iden tisk lik Pearsons kor re la sjons ko ef  
si ent i li ne ær re gre sjon med én for kla rings va
ria bel slik som her. In nen ad ferds vi ten ska pe
ne er det ikke uvan lig å rap por te re stan dar di
ser te re gre sjons ko ef  si en ter, men dett e er 
blitt en del kri ti sert i de se ne re år (3).

Det er vik tig å være klar over at kor re la sjons
ko ef  si en ten er et re la tivt mål som av hen ger 
av hvor ho mo gent da ta ma te ria let er, alt så 
hvor stor spred ning det er i for kla rings va ria

be len. Også and re re la ti ve mål, som  Cohens d 
og and re stan dar di ser te ef ekt stør rel ser, har 
slike be grens nin ger (3). I en ar tik kel fra 2005 
rap por te res det om en jevnt øken de bruk av 
for skjel li ge sta tis tis ke ana ly se me to der i The 
New Eng land Journal of Medicine i pe ri oden 
1978 – 2005, men en jevnt av ta ken de bruk av 
kor re la sjons ana ly ser (4). Dett e kan sees som 
en po si tiv ut vik ling: Ofte vil det være mest 
hen sikts mes sig å opp gi et mål på ori gi nal ska
la en, som for eks em pel en ustandardisert re
gre sjons ko ef  si ent, iste den for el ler i til legg til 
kor re la sjons ko ef  si en ten.
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Fi gur 1  Høy de og vekt for 166 per so ner: Kor re la sjo nen r mel lom høy de og vekt er 0,77 for ut val get un der ett, men 
bare hhv. 0,46, 0,41 og 0,42 for grup pe ne med høy de un der 170 cm, fra 170 cm til 180 cm, og 180 cm el ler mer.
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En le ven de bau ta

Det var in gen selv føl ge at det skul le gå bra med en 13-år ing og den to år yng re bro ren med Downs 
 syndrom da de ble satt på fly et fra Ad dis Abe ba til Gar der mo en.

Et søv nig tep pe lig ger tungt over 
Oslo en søn dag mor gen høs ten 
2017. Det er bare på le ge vak ten det 
er liv. Her rau ser det inn men nes
ker til fots, per bil, i dro sjer el ler 
med am bu lan ser med og uten 

blå lys el ler si re ner. Midt i ka oset av mer el ler 
mind re syke men nes ker fra hele ver den 
hol der Ab dul Nuru øye med dem alle sam
men. Den hvit kled de, den gang 23 år gam le 
le ge stu den ten, med et brunt an sikt, sto re 
smi len de mør ke øyne, kraf ti ge øye bryn  
og krøl le te svart hår er på god fot med sy ke
plei er ne som ad mi nist re rer inn ta ket av 
stor by ens inn byg ge re. Ab dul hol der spe si elt 
øye med de sy kes te og de mest ru se de i det 
neon opp lys te ven te rom met. Li ke vel tar han 
seg tid til å tøyse med de sut re te un ge ne, 
in for me rer tynn hu de te små barns for eld re 
og trøs ter dem som føl ger sine ald ren de 
for eld re til le gen. Man ge er der for å tolke 

for sine. Abduls tålmodighet og ro ser ut til 
å smitte over på dem alle, også de som roper 
høyest. 

Opp veks ten
Kon tras ten fra stem nin gen på le ge vak ten 
for tre år si den og stem nin gen i lei lig he 
 ten til ek te pa ret Nuru er slå en de. Inn red
ningen er mi ni ma lis tisk og tren dy, i grått  
og hvitt. Ikke en pute el ler et tep pe min ner 
om noe som er kjøpt uten for Norges gren
ser. Ab dul hel ler vin i glas set. Sara sen der 
rundt et fat med frans ke os ter. In gen for styr
rer.

På ben ken står det et lite fo to gra fi i en 
en kel ram me. To gutt er og en vok sen kvin ne 
står opp stilt for an noen bus ker et sted der 
ute i ver den. Bil det gir en inn falls port til 
før s te spørs mål.
– Hvor er du opp vokst?

– Eti o pia. I en li ten lands by kalt Gimbi, 12 

tim ers kjø re tur på hum pe te og stø ve te vei er 
fra ho ved sta den Ad dis Abe ba.

Den ene gutt en på bil det har opp lagt 
Downs syn drom. Den and re må være Ab dul. 
Mo ren står i mid ten og hol der for sik tig 
rundt søn ne ne sine. Hun ser rett i ka me ra 
med et noe al vors tungt blikk.

– Mo ren min var en varm, hardt ar bei 
dende og smart kvin ne. Hun ville at vi  
skul le få lære mest mu lig, ikke minst ville 
hun leg ge til rett e for lil le bror, som jo had de 
van s ker for å lære. Hun fikk han inn i en 
bar ne ha ge som var dre vet av det jeg tror var 
ita li ens ke non ner, for tel ler Ab dul. Han har 
ikke len ger noen som kan sva re på spørs mål 
fra barn dom men.

Ab dul pe ker på bro ren på bil det.
– In gen viss te hvor for det gikk så tregt  

for Mabruk. Downs syn drom var nok helt 
ukjent for både læ re re, mo ren og alle and re 
i lands by en.



Foto: Kris tine Lin de bø
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AB DUL NURU

Født 10. juli 1994

Tolk for Tol ke tje nes ten AS 2012 – 15

Cand.med., Uni ver si te tet i Oslo 2013 – 19

Me di sin stu dent i sy ke pleie tje nes ten 2013 – 17

Før s te for fatt er for en ar tik kel i Scandinavian 
Car dio vas cu lar Journal 2018

LIS1lege, Dia kon hjem met sy ke hus og Oslo 
kom mu ne 2019–

Le ge vakt le ge, Os le ge vakt 2019 – 20

Tur nus le ge/LIS1lege, Kom mu nal akutt  
døgn en het 2019–

Fast le ge, Ma jor stu krys set le ge grup pe 2020–

Læ rer ne bryd de seg ikke om lil le Mabruk, 
men Ab dul had de all tid over sikt over hvor 
bro ren var. Mo ren var ofte opp tatt med 
bu tik ken hun drev. Bu tik ken lå vegg i vegg 
med rom met der gutt e ne og mo ren bod de. 
Både bu tik ken og hjem met had de inn gang 
rett fra ga ten. Sam men holdt de øye med 
sau ene som sov bor ten for bu tik ken. Inn
imel lom dro mo ren den lan ge vei en til 
Ad dis Abe ba for å fylle opp bu tikk hyl le ne. 
Da var na bo ene eks tra opp merk som me på 
gutt e ne.

Hjem me ville mor at bar na skul le snakke 
det of  si el le språket, am ha risk. Un der vis 
ningen på sko len fore gikk på det lo ka le 
språket oro misk. På ko ran sko len som Ab dul 
gikk på om kvel de ne, var det ara bisk som 
gjaldt. Før s te året satt ele ve ne på plan ker 
som ba lan ser te på to stei ner. Sei ne re ble  
det krak ker. Gjor de ele ve ne noe galt, ble  
de straf et av læ rer ne. Det skjed de gjer ne  
i kor ri do re ne med åpne dø rer til klas se 
romme ne slik at alle kun ne høre hva som 
skjed de. 

– Fort satt skjøn ner jeg ikke hvor for jeg ble 
pis ket. Den ene gan gen had de jeg bare delt 
et vis ke lær. Ven nen treng te å end re det han 
had de skre vet, og da var det vel rik tig å gi 
han vis ke læ ret? und rer Ab dul fort satt, 15 år 
ett er.

– Det hø res ut som du for tel ler fra en film?
– Det er ikke sånn. Du må huske på én  

ting … Ab dul får en mer be stemt mine  
i an sik tet og fort sett er:

– Det som hele ti den har vært av gjø ren de, 
er å se kun én vei – og det er fram over!

Mor blir al vor lig syk
Da Ab dul ak ku rat var blitt ten åring, reis te 
mo ren til Norge for å be sø ke sto re søs te ren 
hans. Hun kom til Norge som kvo te flykt
ning ett er at hun mått e røm me fra Ad dis 
Abe ba til Ke nya. Ab dul har bare noen få 
min ner om søs te ren før hun flytt et fra 
lands by en til ho ved sta den. Hun had de gitt 
han et kritt len ge før Ab dul selv be gyn te på 
sko len. Så had de de sett noen fil mer sam
men.

– Vi var av de få som had de TV.
Un der det kor te opp hol det i Norge fikk 

mo ren stad fes tet kreft i pre ter mi nal fase. 
Ab dul hus ker at han had de vært med mo ren 
til lege i lands by en, men uten at det ble satt 
rik tig dia gno se. Mo ren mått e finne en ut vei 
for sine to søn ner som snart skul le bli for
eld re lø se. Løs nin gen ble to enveisflybilletter 
til Gar der mo en, der søs te ren sto klar for  
å ta imot sine to små brød re, som hun ikke 
had de sett på man ge år.
– Men fa ren din?

– Han hus ker jeg ikke. Ett er at de gif tet seg, 
bod de han og mor sam men i Ad dis. Men 
han var ikke grei. Mor stakk med oss tre 
bar na til lands byg da da jeg var li ten. Vi så 
han ald ri igjen. Jeg har ikke en gang sett et 
bil de av han.

– Jo, det har du, sky ter Sara inn: – Det lil le 
bru de bil det som søs te ren din har.

– Det er sant. Det er rart at jeg nes ten har 
glemt det. Men det er bare så vidt man kan 
se an sik tet hans. Man ser han bare fra si den.

Rei sen til Norge
– Det jeg hus ker best av alt fra rei sen til 
Norge, er at bro ren min ble helt spinn vill  
av alle le ke ne som var på fly plas sen i Frank
furt. 13år in gen mått e hale en skri ken de 
lil le bror ut av le ke rom met. Ab dul, som ald ri 
tid li ge re had de vært i et fly, klar te ved hjelp 
av kropps språk og noen få eng els ke ord  
å finne rik tig ut gang for fly et som skul le 
brin ge dem helt fram. Plastikklomme med 
«rei ser ale ne» rundt hal sen var det in gen 
som had de tenkt på.

– Smi let til bro ren min var gull verdt på 
den tu ren. Folk blir vel vil li ge av sto re smil, 
sier Ab dul, som hus ker fø lel sen av å være 
både opp spilt, an svars be visst og uro lig på 
sam me tid.

– Jeg had de sett New Yorks sky li ne på TV  
og trod de at det var dit jeg skul le. Det var jo 
som et even tyr, men sam ti dig var det noe 

Brødrene Abdul og Mabruk har alltid holdt sammen. Båndene mellom de to brødrene ble enda sterkere da 
guttene fikk beskjed om at moren var død kun kort tid etter at de hadde reist alene fra landsbygda i Etiopia til 
Oslo. Foto: Privat og Kristine Lindebø

«Det som hele ti den har vært 
av gjø ren de, er å se kun én vei – 
og det er fram over!»
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som ikke stem te. Alle had de vært så tris te  
da vi dro. Ikke minst var mor så trist.

Mo ren ville ikke, el ler mak tet ald ri,  
å for tel le at hun var døds syk. Bare noen  
uker ett er at gutt e ne var in stal lert i en køye
seng på et bar ne rom hos søs te ren og hen nes 
to barn i en li ten lei lig het på Am me rud, fikk 
Ab dul be skjed om mo rens død. Etio pi e re fra 
Oslo og Bergen som Ab dul så vidt had de sett 
før, kom på dø ren med mat og trøst. Noen lå 
over til da gen ett er.

– Selv om jeg ikke kjen te dem så godt, 
hus ker jeg at det var vel dig fint at de kom. 
Det gjor de det lett e re. Men … fort satt blir jeg 
trist av å vite at cel le prø ve screen ing og en 
en kel ko ni se ring mest sann syn lig ville ha 
gitt mor et langt liv.

Van ske lig å for tel le his to ri en
Det rin ger på dør klok ken. Søs te ren til Ab dul 
kom mer inn om. Det er fris ten de å spør re om 
hen nes opp le vel se av ti den da gutt e ne kom.

– Tenk, vi har ald ri snak ket om det, sier 
hun og skott er bort på Ab dul. Så for tel ler 
hun om hvor vik tig Ab dul var for å kun ne 
hånd te re Mabruks man ge nyk ker.

– Ab dul var helt ene stå en de, sier søs te ren, 
som i sam me se kund opp da ger at hen nes 
sønn nå er like gam mel som det Ab dul var 
da han kom til Norge.

– Søn nen min kan jo ikke en gang kla re  
å huske tre ting når jeg sen der han på bu tik
ken, av slutt er hun med tå rer i øy ne ne.

Ab dul inn røm mer at det er tungt å for 
telle fra barn dom men. Han sig na li se rer at 
det får være nok for i kveld.

– Det med mor er jo så trist. Det er ikke så 
ofte jeg snak ker om barn dom men, sier han. 
Men li ke vel vil han ikke slutt e his to rie for tel
lin gen. Han vil finne en ny dato for å fort 
sette in ter vju et.
– Og hva med å ta bil der sam men med bro
ren din?

– Ja, gjer ne!

Vi sum
Det tar et par må ne der og en ko ro na tid før 
det er mu lig med et nytt møte. Ek te pa ret 
kom mer gå en de med Mabruk mel lom seg. 
Han er først sje nert, men tør opp ett er å ha 
gjemt seg inni dun jak ken til bror og svi ge
rin ne utal li ge gan ger. Ka me ra leg ges bort, 
og his to ri en fra 13 år til ba ke i tid fort sett er.

Ett er at den akutt e sor gen over mo rens 
død la seg, sto nye pro ble mer i kø. Med kun 
tu rist vi sum had de brød re ne in gen rett ig he
ter i Norge. Søs te ren job bet sam men med 
ad vo ka ter i må neds vis for å over be vi se den 
nors ke stat om at na bo ene i hjem by en ikke 
kun ne ta over for eld re an sva ret. Imens opp
holdt gutt e ne seg ale ne hjem me på for mid
da ge ne, mens søs te ren var på jobb. Ab dul 
hus ker det som en kort pe ri ode, men søs te
ren for tal te sist at det gikk nes ten et helt  
år før opp holds til la tel sen var i boks. Først  

da fikk Ab dul en de lig star te i en inn fø rings
klas se. Der lær te han seg norsk på et halv år, 
før han ble plas sert i 9. klas se på Am me rud 
ung doms sko le. Der ble han iføl ge Sara «den 
ku les te gutt en i klas sen». Det har gutt e ne  
i Abduls ung doms sko le klas se for talt henne.

– Jeg ble i alle fall godt mott att, smi ler 
Ab dul be skje dent.

Vi de re gå en de sko le
Året ett er sklir Ab dul rett inn på Ny da len 
vi de re gå en de sko le, en høyt ran gert sko le. 

Ab dul øns ker Tids skrif tet vel kom men inn i ek te pa rets lei lig het. Foto: Kris tine Lin de bø

«Fort satt blir jeg trist av å vite 
at cel le prø ve screen ing og en 
en kel ko ni se ring mest sann
syn lig ville ha gitt mor et langt 
liv»
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Livs his to ri en sitt er i ten årings krop pen fra 
Eti o pia. Bro rens po si ti ve ut vik ling ett er at 
han fikk dia gno sen Downs syn drom og det 
ble satt i gang til tak, har gjort inn trykk. 
Tan ken på at mo ren kun ne ha fått leve 
 vi de re, slip per hel ler ikke ta ket. Av gjø rel sen 
om yr kes valg er al le re de tatt. Må let er å bli 
lege.

– Jeg gikk glipp av mye i ung doms ti da.  
Det ble mye pug ging. Læ rer ne på sko len  
og lek se hjel pen som Røde Kors had de på 
Grøn land og på Gro rud, var helt uvur der lig.

Til tross for hard job bing på vi de re gå en de 
sko le, tar Ab dul seg inn imel lom tid til  
å kikke på jen te ne. Den sto re kjær lig he ten 
blomst rer da han opp da ger Sara i klas se 
trinnet un der.

– Jeg fant ver dens beste dame, smi ler 
Ab dul, som er ær lig på at det føl tes sta dig 
tran ge re i lei lig he ten hos søs te ren som på 
det tids punk tet had de fått fire egne barn. 
Ab dul flytt er inn til Saras fa mi lie – på so ve
rom met til Saras bror. Sara har norsk mor 
og iransk far.

– Var det vik tig for deg at Sara har det vi vel 
må kalle mul ti kul tu rell bak grunn?

– Over ho det ikke. Jeg trod de hun var hel
norsk, jeg.
– Har svi ger fa mi li en blitt vik tig for deg?

– Selv føl ge lig.
Ab dul for tel ler om epi so der fra bursda ger, 

fei rin ger og ikke minst om tu ren da Ab dul, 
Mabruk og søs te ren reis te til ba ke til Eti o pia 
sam men med Sara og svi ger for eld re ne.

De unge ser på hver and re og smi ler.

Me di sin stu di et
Ka rak ter kor tet fra vi de re gå en de sko le  
og per ma nent opp holds til la tel se kom mer 
om trent sam ti dig i pos ten. Med stu die  
plass på me di sinsk fa kul tet i Oslo er vei en 
sta ket ut.

– Så fikk jeg pas set! Den røde boka ble noe 
spe si elt. Den be tyd de trygg het.

Ek te pa ret Sara og Ab dul Nuru kan ett er seks år med pend ling mel lom Bergen og Oslo en de lig bo sam men i Oslo. 
Foto: Tori Flaatt en Hal vor sen

Trygg he ten voks te ytt er li ge re ett er bryl 
lupet i feb ruar 2015. Da var bru den 20 år  
og brud gom men 21 år. Sara var i gang med 
me di sin stu di et i Bergen. De pend let fram og 
til ba ke sam ti dig som beg ge var iv ri ge ett er  
å få seg prak sis. Ab dul gjor de mak si malt ut 
av sjetteårsoppgaven og fikk pub li sert en 
ar tik kel om ko ro na re by pass ope ra sjo ner. 
Med mid ler ti dig li sens ble det mye job bing 
både på Kom mu nal akutt døgn en het i Oslo, 
på Dia kon hjem met og ved fle re all menn 
lege kon to rer både i Oslo og i Bergen.

Ett er fer dig LIS1tje nes te på Dia kon hjem
met gjen står bare siste etap pe før han kan 
begynne på spesialisering. Den gjen nom 
fører han for ti den på le ge kon to ret på 
 Hau ge rud i Oslo. Så lu rer han på dok tor
grad, men er usik ker på hvil ket fag felt  
som er mest spen nen de.

– Ab dul er ikke så god på fe rie, er ter Sara.
– Det er jo bare så gøy å se hvor dan me di si

nen fun ge rer ute i prak sis! Og så er det så 
fint å kun ne hjelpe dem som tren ger det, 
un der stre ker han på en tro ver dig måte.
– Li ker du å ha pa si en ter som kan ha lik 
nende livs er fa rin ger som deg?

– Ikke spe si elt, tror jeg. Hvor folk er fra, er 
vel helt un der ord net. Alle har krav på sam
me hjelp.

Så for tel ler han en his to rie fra siste natt e
vakt der han fikk eks tra god kon takt med en 
pa si ent fra Eri trea. Beg ge kun ne så pass mye 
av den va ri an ten av ara bisk som snak kes  
i de to lan de ne, at de klar te å kom mu ni se re 
bedre enn det pa si en ten had de er fart med 
de le ge ne hun tid li ge re had de møtt.

– Det var jam men en god opp le vel se, smi
ler han.

Så stop per Ab dul opp. Han ser ut i luf ten 
og leg ger til:

– Det er egent lig fint å få kun ne for tel le 
his to ri en min.

TORI FLAATTEN HAL VOR SEN
Tori.F.Halvorsen@gmail.com

«Det er egent lig fint å få kun ne 
for tel le his to ri en min»
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Laila Oliversen Brandsgård hadde sykelig overvekt i mange år, og hadde på det meste en BMI på 47 kg/m2. Hun gir 
hjelp fra en fastlege mye av æren for at hun har gått ned 60 kilo i forbindelse med en fedmeoperasjon. Alle foto: 
Christian Tunge

– Veldig mange stempler 
tjukke mennesker som 
dumme

 I alle år har leger fortalt meg at jeg var for tjukk, forteller Laila 
Oliversen Brandsgård. Likevel måtte hun bli 42 år gammel før en 
lege spurte om hun ønsket behandling for overvekten. I alle år har hun ønsket å gå ned i vekt.  – Jeg 

var hele tiden på leit etter hjelp til å klare 
det. Det lå i bakhodet hele tiden, forteller 
53 år gamle Laila Oliversen Brandsgård.

I mange år hadde hun sykelig overvekt. 
På det meste hadde hun en BMI på 47. 

Hun startet sin reise med livsstilsendring  
i 2005. Siden har hun gått ned nesten 60 kilo, 
blant annet ved hjelp av en fedmeoperasjon.

– Leger jeg har møtt, har fortalt meg at jeg 
var for tjukk. «Du må ned i vekt. Du må bare 
skjerpe deg. Du må skjønne at du må spise 
mindre og trene mer». Og det var det. Ferdig,  
forteller hun.
– Hvordan var det for deg som pasient å få 
den beskjeden?

– Du knekker helt sammen. Du føler at det 
ikke nytter, at du ikke har god kommunika-
sjon med legen. Da blir det enda vanskeli-
gere å ta opp at du har lyst til å gå ned i vekt. 
Du er redd for å bli møtt med en pekefinger.

Den nye folkesykdommen
Overvekt er i ferd med å bli den nye folke-
sykdommen. Tall fra Helseundersøkelsen  
i Trøndelag (HUNT) viser at 60–70 % av Nor-
ges befolkning er overvektige (1). Hvis du er 
en normalvektig voksen i 2020, tilhører du 
med andre ord mindretallet.

Likevel viser en rekke studier at personer 
med fedme er sårbare for diskriminering  
i en rekke sammenhenger (2). Ofte blir vekta 
forstått som noe som skyldes latskap og 
mangel på selvdisiplin, og helsevesenet er 
dessverre ikke noe unntak. I 2020 viste blant 
annet en norsk doktorgrad at intensivsyke-
pleiere har fordommer mot pasienter med 
fedme (3). De ser på dem som late og tunge 
å håndtere.

Brandsgård har selv opplevd at overvekt 
og matvaner har fått skylden for det meste 
av helseproblemer hun har hatt. Da hun 
gikk første året på videregående skole, fikk 
hun intense magesmerter.

– Jeg tror jeg gikk med disse smertene  
i fem eller seks år. Jeg var inn og ut hos 
diverse fastleger, ettersom hvor jeg bodde. 
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En håndfull med kosttilskudd hver dag må til for at Laila Oliversen Brandsgård skal få i seg alle næringsstoffene hun trenger etter fedmeoperasjonen.

Alle leger jeg var i kontakt med, sa at smer-
tene helt sikkert skyldtes at jeg spiste feil, 
sier hun.

Etter at hun hadde tatt utdannelse som 
hjelpepleier, begynte hun å jobbe på et   
sykehus. Der kom hun en dag over et tids-
skrift hvor hun leste om helicobacter pylori-
bakterien, som kan føre til magesår. Hun  
ba fast-legen om å få en gastroskopi. Den 
viste – ganske riktig – et helicobacter pylori-
relatert sår på tolvfingertarmen, forteller 
hun.

– Behandlingen er to uker med antibiotika. 
Så er du kvitt det. På to uker ble jeg kvitt flere 
år med sterke smerter. Jeg kunne sikkert ha 
blitt blitt tatt på alvor før og blitt behandlet 
mye før.
– Tror du overvekt var årsaken til at det ikke 
ble oppdaget? Magesmerter kan jo henge 
sammen med kosthold?

– Absolutt. Men jeg følte at min beskri-
velse av smerte ikke ble tatt på alvor. Jeg ble 
avfeid med at «ting løser seg hvis du spiser 
normalt». Og jeg synes ikke at jeg spiste 
unormalt.

Ikke uvanlig med fordommer
Mari-Mette Graff, leder for Landsforeningen 
for overvektige, har hørt flere liknende histo-
rier. En vanlig opplevelse er at overvekten 
får skylden for alt av helseproblemer – om 
det så er snakk om øreverk eller en forkjø-

lelse. Andre historier handler om ydmy-
kende situasjoner.

– Jeg hørte om en gravid kvinne som ble 
sendt til legen fordi hun opplevde blødnin-
ger i svangerskapet. Legen hentet lytteutstyr 
for å høre om det var liv, men klaget over at 
det var vanskelig å høre noe når det var så 
mange lag fett. En bedre måte å løse den 
situasjonen på ville vært å si «her må vi ha 
mer avansert utstyr for å hjelpe deg», sier 
hun.

Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for 
sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehu-
set i Vestfold og professor ved Universitetet  
i Oslo. I sitt arbeid møter han pasienter med 
en BMI på 35 kg/m2 eller mer – altså fedme 
grad 2 eller 3. Han er heller ikke i tvil om  
at det er mange overvektige som blir møtt 
med fordommer hos helsepersonell.

– Leger har nok minst like mye fordom-
mer mot pasienter med overvekt som folk 
der ute i samfunnet. Det er vanskelig å ta 
opp ting på en respektfull måte hvis du 
mener at pasienten foran deg er lat og 

mang ler selvdisiplin. Hvis du mener det, er 
det fort gjort å signalisere det også, sier han.

– Hva gjør dette med pasienten?
– Når man har et fedmeproblem og blir 

møtt med arroganse og fordommer, kan  
det føre til en internalisering av de fordom-
mene. Man skammer seg, blir deprimert og 
får redusert livskvalitet. Det forverrer situa-
sjonen. Særlig fordi følelsesmessig spising 
ofte kan være en del av fedmeproblemet. Så 
det kan være veldig skadelig. Det er negativ 
behandling, slår Hjelmesæth fast.

Arv og miljø
Ifølge Hjelmesæth kan fedme forstås som en 
sykdom forårsaket av et fedmedisponerende 
samfunn.

– Vi kjenner til om lag hundre genvarian-
ter som bidrar til fedme. Noen blir litt  
senere mette, er litt mer sultne og har litt 
tregere forbrenning. For å si det enkelt: Det 
finnes så mye billig, energitett mat der ute 
at de som er arvelig disponerte, har proble-
mer med å stå imot, forteller han.

Brandsgård tror årsakene til hennes over-
vekt ligger i en kombinasjon av arv og miljø. 
Flere i hennes familie – fra oldemoren og 
ned – er overvektige. I tillegg har hun slitt 
med hormonproblemer, noe som for mange 
gjør det lettere å legge på seg. I perioder 
hvor livet har vært vanskelig, har hun brukt 
mat og overspising som følelsesregulator.

«Brandsgård har selv opplevd 
at overvekt og matvaner har 
fått skylden for det meste av 
helseproblemer hun har hatt»
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– Når man har genetikken labil i kroppen, 
eskalerer det fort, sier hun.

Ønsker at legen skal ta initiativ
Til tross for at det finnes negative historier 
og opplevelser: Svært mange pasienter med 
overvekt ønsker at legen skal ta det opp.

I en internasjonal studie fra 2019 der 
 pasienter og leger ble spurt om sine hold-
ninger til overvekt, oppga syv av ti pasienter 
med overvekt at de gjerne ville at legen 
skulle ta initiativ til å snakke om fedmen  
og eventuell behandling (4). Likevel opp-
levde svært få at det skjedde. Mari-Mette 
Graff sier studien stemmer overens med 
hennes erfaringer.

– Veldig mange forteller at fordi de skam-
mer seg sånn, skulle de ønske legen tok initi-
ativ til å snakke om overvekten. De synes det 
er vanskelig å ta det opp selv og er redd for 
at legen ikke kommer til å forstå dem, sier 
hun.

Hun mener at det ligger i legens mandat  
å snakke om overvekt med pasienten, og at 

det er både legitimt og ønskelig at det skjer. 
Men det må skje på en ordentlig måte.

Hun får støtte fra Jøran Hjelmesæth. Han 
tror mange pasienter med overvekt ser på 
vektproblemet som noe selvforskyldt som 
de ikke ønsker å plage legen med. Begge 
mener den beste måten å nærme seg temaet 
på, er å ta det opp på en respektfull måte,  
for eksempel ved å spørre om pasienten 
ønsker å snakke om sin vekt. Da får man 
mulighet til å vurdere om pasienten er klar 
for det eller ikke, sier Hjelmesæth.

– Det er ikke fordomsfullt å snakke om 
vekt. Det som er fordomsfullt, er å signali-
sere at vekten er uvesentlig eller selvfor-
skyldt, sier han.

En overveldende opplevelse
Laila Oliversen Brandsgård var 42 år gam-
mel og hadde levd med sykelig overvekt  
i mange år da det begynte å løsne. Under en 
konsultasjon spurte hennes nye fastlege om 
hun kunne tenke seg hjelp og behandling 
for overvekten.

– Tidligere har det ikke vært noen dialog. 
Men så møtte jeg en lege som hadde tid til 
meg og viste respekt for meg. Det var en 
overveldende opplevelse. Jeg gråt som en 
unge da jeg gikk ut derfra – fordi jeg for 
første gang følte at her er det noen som ser 
meg, som vil meg vel.

Etter den første konsultasjonen begynte 

Brandsgård å gå jevnlig til fastlegen. Sakte, 
men sikkert bygde det seg opp et tillitsfor-
hold som gjorde at hun kunne åpne opp  
om ting hun hadde strevd med hele livet. 
Det ble etter hvert tydelig at hun var motta-
kelig for hjelp.

I første omgang var behandlingen fast 
trening med folkehelsekoordinator og et 
opphold på Tonsåsen rehabiliteringssenter, 
en tidligere behandlingsinstitusjon for 
sykelig overvekt. Hele veien fikk hun oppføl-
ging fra fastlegen. Til sammen var hun på 
Tonsåsen tre ganger. Hun ble i bedre form, 
men overvekten slapp ikke taket.

– Jeg hadde prøvd lenge, i mange år. Jeg 
prøvde alle mulige slags kurer, jeg trente og 
hadde samtaler, men det var ikke nok. Når 
du har prøvd og prøvd og fortsatt har en 
sykelig overvekt som er farlig for helsa di, 
hva gjør du da?

Til slutt var det legen som under en av 
disse samtalene spurte om fedmeoperasjon 
kunne være noe for henne.

– Jeg var livredd. Du har hørt om operasjo-
ner som går galt, og som enslig forsørger til 
et lite barn blir du jo redd for at noe skal 
skje med deg. Men jeg var enda reddere for 
at jeg skulle dø ung, sier hun, og fortsetter:

– Legen var veldig klar på det. Jeg hadde en 

Laila Oliversen Brandsgård forteller at hun blir møtt på en helt annen måte i dag enn for ti år siden. – Veldig mange 
stempler tjukke folk som dumme. Nå ser folk på meg på en helt annen måte, forteller hun.

«Veldig mange forteller at fordi 
de skammer seg sånn, skulle 
de ønske legen tok initiativ til 
å snakke om overvekten»

«Så møtte jeg en lege som 
hadde tid til meg og viste 
respekt for meg. Det var en 
overveldende opplevelse»

Fed me

Over vekt de fi ne res som det å ha en 
kropps mas se in deks (BMI) på 25 – 30 kg/m2. 
BMI på ≥ 30 er fed me. Det er først og 
fremst fed me som er for bun det med økt 
hel se ri si ko.

Om lag 1 av 4 menn og 1 av 5 kvin ner  
i al ders grup pa 40 – 50 år har fed me. 
 An de len har økt de siste 40 – 50 åre ne.

Re sul ta ter fra Trom sø un der sø kel sen og 
Hel se un der sø kel sen i Trøn de lag (HUNT) 
ty der på at fler tal let av voks ne i Norge 
en ten har over vekt el ler fed me.

Data fra HUNT-un der sø kel sen ty der på  
at blant voks ne med BMI > 35 har nes ten 
halv par ten sy ke lig fed me. Det vil si at de 
en ten har føl ge syk dom mer el ler en BMI  
≥ 40 kg/m2.

Kil de: Folkehelseinstituttet (5)

114
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sykdomshistorie som måtte tas på alvor. 
Mange i min familie har dødd av hjertein-
farkt i ung alder. Begge besteforeldrene 
mine døde i 60-årene. Pappa var 52. Mamma 
var 64. Jeg kom fram til at jeg var mer redd 
for å dø av hjerteinfarkt enn å dø på opera-
sjonsbordet. Derfor bestemte jeg meg for  
å ta en operasjon.

Et annet liv
Ni år etter fedmeoperasjonen har Brands-
gård gått ned hele 60 kilo. Mange av helse-
utfordringene hun hadde, som høyt blod-
trykk, astma og migrene, har stabilisert seg. 
Livet er på mange måter enklere.

– Før var jeg ikke i stand til å gå mer enn 
en 15 minutters tur før jeg var helt utslitt. Nå 
er jeg veldig fysisk aktiv. Jeg trener fast med 
Frisklivssentralen to ganger i uka. I tillegg 
går jeg turer, sykler masse og er vanngym-
instruktør på et treningssenter. Det er en 
helt ny verden, sier hun.

Er du usikker på hvordan du skal 
snakke med en pasient om overvekt? 
Jøran Hjelmesæth gir følgende råd:

– Ta opp vekten på en respektfull måte. Si for 
eksempel «Vil du at vi skal snakke om vekt?» 
Da får du mulighet til å forstå om pasienten 
er klar for å samtale om det eller ikke.

– Ved hjelp av teknikker som motiverende 
intervju kan du få pasienten selv til å foreslå 
endringer som vedkommende er motivert 
for. Spør gjerne: «Har du tenkt noe selv på 
hva du kunne gjort for å endre dette?». Hvis 
svaret er «trene mer og spise litt sunnere», 
må det konkretiseres. Hvilke konkrete tiltak 
passer for pasienten?

– Undersøk hvor det enkelt kan være noe  
å hente. For eksempel: juice er ikke direkte 
usunt, men det er kaloritett. Hvis pasienten 
drikker en liter juice om dagen, kan det 
være mye å hente på å bytte ut dette med  
et eple.

– Retningslinjene for behandling av fedme 
er at det krever tett oppfølging de første 3–6 
månedene. Hvis man legger opp til en lang-
som vektreduksjon, er det best å få til en 
konsultasjon ukentlig i begynnelsen. Hvis 
det er vanskelig å få til i en travel praksis, 
kan videokonsultasjon være en god løsning. 
På lengre sikt kan man snakkes litt sjeld-
nere.

– Fortell pasienten at all vektreduksjon 
kan være bra for helsa. Selv 2–3 % vektreduk-
sjon kan gi redusert risiko for en rekke 
følgesykdommer.

– Fedme oppfattes nå som en kronisk 
sykdom. Det betyr at det trengs livsvarig 
oppfølging. Husk at gammel vane er vond  
å vende. Det å endre spisemønster og leve-
måte er vanskelig. Da trenger man noen  
å snakke med underveis.

IRENE THORESEN RØNOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no

Hvordan snakke med 
pasienter om vekt?

Likevel er det mange forandringer som 
har vært vanskelige å forholde seg til. En av 
disse tingene er hvordan hun nå blir møtt 
som person. Hun har i mange år vært aktiv 
lokalpolitiker og opplevde at som overvektig 
kunne det være krevende å bli tatt på alvor.

– Veldig mange stempler tjukke mennes-
ker som dumme. Nå ser folk på meg på en 
helt annen måte. Jeg føler at jeg blir tatt mer 
på alvor. Folk lytter til det jeg har å si.
– Hvordan oppleves det for deg?

– Det er sårt. Og jeg blir sinna, veldig 
 sinna. Selv om jeg har forandret ytret mitt, 
er jeg den samme på innsiden.

IRENE THORESEN RØNOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no
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Da hun var på sitt tyngste, opplevde Brandsgård at 
overvekten fikk skylden for alle helseproblemer.  
– Om jeg så hadde øreverk, omtrent, var det fordi jeg  
var for tjukk, forteller hun. Foto: Privat

«Det er ikke fordomsfullt å 
snakke om vekt. Det som er 
fordomsfullt, er å signalisere 
at vekten er uvesentlig eller 
selvforskyldt»
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Lege tjue fi re sju?

LIT TE RA TUR
1 Bir ke li CN, Ro sta J, Aas land OG et al. Hvor for vel ger le ger seg bort fra all menn

me di sin? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0597.
2 Ny len na M, Aas land OG. Kul tu rell og mu si kalsk ak ti vi tet blant nors ke le ger. 

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1307 – 9. 

3 Bry an CS. Os ler – Inspirations from a Great Phy si cian. Ox ford: Ox ford Uni ver si ty 
Press, 1997: 203.

Våre for fed re lær te oss at det er mu lig å drive med and re 
ting enn me di sin selv når vi er le ger hele døg net. Er det e 
en lær dom vi bør ta vare på?

Min far far, Randinius Aas land (1879 – 1942) var all menn le ge i Ski en fra 
1915 til han døde på vei til sy ke be søk til fots i 1942. Han sang i kor, var 
iv rig brid ge spil ler og fast med lem av et brid ge lag. Men han måt e  
ha en «brid ge vi kar» i til fel le han skul le bli til kalt til en pa si ent un der 
spil let. I kir ken sat han yt erst på ben ken og had de all tid med seg 
le ge kof er ten. Min far, Arne Jakob Aas land (1913 – 85) over tok prak si
sen i 1942, og de yng re le ge ne i Ski en grei de eter hvert å or ga ni se re 
et ufor melt sam ar beid der de vi ka rier te for hver and re slik at det var 
mu lig å ta en fri helg en gang iblant, og kan skje til og med en li ten 
fe rie. Ar beids da gen hans var all tid to delt: først tra vel kon tor prak sis 
om for mid da gen, så hjem til mid dag og en li ten hvil med un ge ne 
krav len de over seg, og der et er ut med egen bil i sy ke be søk, ofte 
langt uten for byen. Slik var det for le ge ne før, og man ge hang nok 
enda mer i strop pen enn mine for fed re, ikke minst dis trikts le ge ne 
som ofte var ale ne i sto re dis trikt. Jo leng re til ba ke vi går i tid, des to 
mer selv føl ge lig var det at le gen all tid var der.

I dag er det let å få le ge hjelp, men du kan ikke reg ne med at det 
blir fra «din» lege. Selv om lege tet he ten har økt eks po nen ti elt, er  
det pa ra dok salt nok også en øken de le ge man gel. Det e skyl des blant 
an net at de le ge ne som ar bei der i spe sia list hel se tje nes ten både  
har økt sit kom pe tan se om rå de og delt ar beids om rå de ne i sta dig 

mind re bi ter, både med tan ke på opp ga ver og tid. Fire av fem ny ut
dan ne te le ger vel ger å ar bei de i spe sia list hel se tje nes ten. Pri mær 
legene har også ut vi det sit kom pe tan se om rå de be ty de lig, men for  
å kun ne be va re fast le ge ide a let har de ikke hat den sam me mu lig 
heten til å dele opp ga ve ne i mind re bi ter, bort set fra å re du se re 
lis te leng den. Det er sta dig dår li ge re re krut e ring, og man ge all menn
le ger går over til spe sia list hel se tje nes ten et styk ke ut i kar rie ren (1).

Ikke man ge av da gens yr kes ak ti ve le ger er inn stilt på å rykke ut 
når som helst på døg net. Na sjo nal og in ter na sjo nal lege forsk ning 
vi ser at en god ba lan se mel lom jobb og pri vat liv er av gjø ren de for  
å fo re byg ge stress og ut brent het. Her er det vik tig å huske at ti den 
da le ge ne var «gift med job ben» og had de sit eget bak ke mann skap 
for lengst er for bi, fak tisk har de al ler fles te i dag en part ner i full 

jobb, og hver tred je lege har en kol le ga som part ner også hjem me. 
Det å ha en kol le ga som livs led sa ger er kan skje ikke så dumt, det 
gjør det let e re å for de le hus ar beid og bar ne pass.

Et an net funn vi har gjort i vår lege forsk ning, er at de le ge ne som 
ikke bare er opp tat av me di sin, sy nes å ha det bedre enn sine en spo
re te kol le g er. Både i 1993 og i 2010 har vi set på hvil ke ikkeme di 
sinske ak ti vi te ter le ge ne fyl ler fri ti den med (2). Vi kon stru er te blant 
an net en kul tur in deks med føl gen de kom po nen ter: lese ikkeme di
sinsk lit e ra tur, spille et mu sikk in stru ment, spille i or kes ter el ler 
syn ge i kor, og an tall be søk på kino, tea ter og kon sert. Ikke bare 
had de in dek sen økt fra 1993 til 2010, men den kor re ler te po si tivt 
med både jobb til freds het og ge ne rell til freds het samt med tre ning 
og an nen fy sisk ak ti vi tet.

Selv om da gens le ger både job ber mind re og har et kla re re skille 
mel lom ar beid og fri tid, be tyr det ikke nød ven dig vis at vi er mer 
for nøy de som le ger. Min far far fikk tid til både brid ge og mu sikk, 
selv om han noen gan ger var av hen gig av and re for å få ti den til  
å strekke til. Min far tok ofte oss bar na med i bi len når han dro  
i sy ke be søk, og det sloss vi om å få være med på. Frem de les strek ker 
vi oss et er gam le tjue fi re sju ide a ler, og opp le ver den øken de New 
Pub lic Managementre gu le rin gen av ar beids tid og ar beids be tin gel
ser som tap av pro fe sjo nell au to no mi. Kan skje har et slikt mis for
hold blit en vik tig del av vår lege iden ti tet?

Sta tus og au to no mi blir i alle fall ikke svek ket ved at vi også er 
flin ke til å gjø re and re ting. Det e støt es til og med av sa lig Sir Wil
liam Os ler: Den unge le gen bur de tid lig få seg en hob by (av o ca tion, 
pas time) som tar ham bort fra pa si en ter, pil ler og miks tu rer. In gen 
mann er vir ke lig for nøyd el ler trygg uten, og det spil ler li ten rol le  
hva det er – bo ta nikk, bil ler el ler som mer fug ler, ro ser, tu li pa ner, iri ser, 
fis king, fjell klat ring el ler an tik vi te ter – alt går så len ge hob by en dyr kes 
ak tivt (3, min over set el se).

OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf2306@gmail.com
Foto: Ei nar Nilsen

«Ikke man ge av da gens yr kes ak ti ve le ger er 
inn stilt på å rykke ut når som helst på døg net»

«Frem de les strek ker vi oss et ter gam le tjue fire  
sju ide a ler, og opp le ver den øken de New 
 Public Management-re gu le rin gen av ar beids-
tid og ar beids be tin gel ser som tap av pro fe -
sjonell au to no mi»
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Me di sin stu den ter og egen om sorg
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Hvor dan iva re tar me di sin stu den ter egen hel se? Sø ker 
de hel se hjelp når de tren ger det, og hva ten ker de om 
frem ti dig ar beids tid og jobb–hjem-ba lan se?

Det e ut fors kes i tre stu di er, pub li sert i lø pet av de siste par åre ne, av 
og om me di sin stu den ter i Norge.

Le ger rap por te rer i stor grad at de går på jobb «med pla ger de ville 
ha syk meldt sine pa si en ter for», sær lig ved psy kis ke symp to mer (1). 
Al le re de blant stu den te ne har man set den sam me ten den sen til  
å nøle med å søke hel se hjelp ved be hov. Det e kan tol kes som del av 
en pro fe sjons for stå el se.

Nå vi ser en ny lig pub li sert stu die at hold nin ge ne til hjelpsøking  
er i end ring blant stu den te ne (2). Gjen nom en 20-års pe ri ode har 
an de len før s te års stu den ter som sø ker hjelp når de har be hand lings-
tren gen de psy kis ke pla ger, økt. Av de som rap por ter te slike pla ger, 
søk te 30 % hjelp i 1993. I 2015 had de det e tal let økt til 74 %. Det var 
blant de kvin ne li ge stu den te ne den ne end rin gen skjed de.

Gjen nom de siste åre ne har det vært en øk ning av de pres si ve 
pla ger blant kvin ne li ge stu den ter ge ne relt, og man fin ner en til sva-
ren de økt de pres si vi tet blant kvin ne li ge me di sin stu den ter. Det e er 
vik tig, si den en øken de an del kvin ner tas opp på stu di et, i 2019 var 
det over 70 %. For de kvin ne li ge me di sin stu den te ne var det en ty de-
lig sam men heng mel lom lite støt e fra ven ner (og fa mi lie) og høy ere 
fore komst av psy kis ke pla ger. Til ret e leg ging for so si alt fel les skap  
og støt e i lø pet av stu die ti den er der for ve sent lig.

I mot set ning til end rin gen i hjelpsøking blant før s te års stu den ter, 
vi ser en an nen un der sø kel se at stu die ti den fort sat bi drar til å so sia-
li se re stu den te ne til en rol le der man sjel den sø ker hjelp. I mas ter-
opp ga ven Man fø ler kan skje at man egent lig bur de kla re å hånd te re 
det selv ble me di sin stu den ter fra uli ke års kull i Oslo in ter vju et (3). 
De opp lev de at psy kis ke pla ger var ut bredt blant med stu den te ne, 
men at ters ke len for å søke hjelp var høy. Åpen het om psy kis ke 
 pla ger både på me di sin stu di et og i sam fun net ge ne relt samt lav -
terskel til bud der stu den ter let kan søke hjelp, ble pekt på som 
vik ti ge fak to rer for å frem me nød ven dig hjelpsøking.

I et er kant av lege strei ken i 2016, som hand let om le gers ar beids-
tid, ble me di sin stu den ter fra den kli nis ke del en av stu di et i Bergen 
in ter vju et. Stu den te ne ut ryk te be kym ring for at de tro lig må ak sep-
te re frem ti di ge ar beids si tua sjo ner der det kan være van ske lig  
å iva re ta egne be hov, som for ut sig bar ar beids tid, sy ke fra vær og 

mu lig het for en god ba lan se mel lom jobb og hjem (4). Le ger de 
had de møt i prak sis, ble opp levd som gode rol le mo del ler på man ge 
må ter, men ofte ikke når det gjaldt egen om sorg.

I dis se stu di e ne ser vi at hjelpsøking for be hand lings tren gen de 
pla ger blant før s te års me di sin stu den ter er stør re nå enn tid li ge re, 
sam ti dig som ar tik le ne ty der på at stu den te ne gjen nom stu di et og  
i prak sis på ar beids plas se ne so sia li se res til å bli mer til ba ke hold ne 
med selvivaretakelse og hjelpsøking.

Men stu den te ne et er ly ser mer åpen het om psy kis ke van s ker, både 
i sam fun net og i hel se sek to ren. Stu den te ne er opp tat av at frem ti-
dig jobb skal kun ne gi rom for å iva re ta egen hel se og jobb–hjem- 
balan se. De på pe ker at dis se de le ne av pro fe sjons for stå el sen blant 
(frem ti di ge) le ger kan være i end ring – og at den bør end res.

KA RIN ISAKS SON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
er ph.d. og se ni or fors ker/lege ved LEFO – Legeforskningsinstitutet

Il lust ra sjon: Ikon images / NTB

«Gjen nom en 20-års pe ri ode har an de len 
  førs te års stu den ter som sø ker hjelp når de har 
be hand lings tren gen de psy kis ke pla ger, økt»
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An ti de pres si ver – ikke antidepressiva

Ofte bru kes be teg nel sen antidepressiva 
for an ti de pres si ve le ge mid ler, men 
 denne skri ve må ten er ikke i sam svar 
med norsk rett skriv ning.

An ti de pres si ve le ge mid ler kan om ta les som 
an ti de pres si ver, men ikke som antidepressiva 
(ta bell 1) (1). Fei len er svært ut bredt. Anti
depressiva er til og med brukt som opp slags
ord i både Sto re me di sins ke lek si kon (2) og 
Norsk me di sinsk ord bok (3). Hvor for tar så 
man ge feil?

Antidepressivum, antidepressiva?
Man ge tror nok at an ti de pres si ver i en tall  
er et antidepressivum. Det er ikke så rart.  
Det he ter slik på både dansk (4) og tysk (5), 
og også på norsk en der man ge frem med ord 
med um (6). Stort sett er dett e frem med ord 
fra la tin el ler ny dan nel ser ett er la tinsk 
møns ter. En mu lig bøy nings måte av slike 
ord er an ti bio ti kum – an ti bio ti ku met – an ti
bio ti ka – an ti bio ti ka ene. An ti sep ti kum og 
nar ko ti kum bøyes på sam me måte (6). Navn 
på man ge and re le ge mid del grup per en der 
også på a, slik som antiadrenergika, antial
lergika, antiarytmika, antiastmatika osv.

Det er der for nær lig gen de å anta at dett e 
møns te ret også gjel der for an ti de pres si ve 
me di ka men ter, slik at antidepressivum blir 
antidepressiva i ube stemt fler tall. Men dett e 
er alt så feil. En talls for men som står i ord 
bøke ne, er et an ti de pres siv, og der for blir 
fler talls for men an ti de pres si ver.

An ti de pres si ve le ge mid ler
An ti de pres si ve le ge mid ler kom på mar ke det 
i 1950åre ne. Odd Lin gjær de på pek te i sin 
klas sis ke læ re bok om psy ko far ma ka i 1966  
at tri sy klis ke an ti de pres si ver til å be gyn ne 
med ble kalt thymoleptika el ler thymoanalep
tika, men føy de til at i dag fore trek kes «den 
mer tref en de be teg nel se antidepressiva»  

(7, 8). Man ge le ger er der for opp lært til  
å bru ke fler talls for men som en der på a. 
Opp ha vet til dis se ter me ne var thymos, som 
kan bety ’sinn’ el ler ’sinns stem ning’. Et 
thymoleptikum var alt så et stemnings
hevende mid del (9, 10).

Tids skrif tet prøv de å ryd de opp i dett e  
for snart 30 år si den. Fram til 1992 ble fler
talls for men antidepressiva brukt også  
i Tids skrif tet. Da lag de re dak sjon en hef tet 
Skikk og bruk i Tids skrif tet, blant an net for  
å bi dra til norsk språk lig me di sinsk ter mi no
lo gi. I den ne ord lis ta står det eks pli sitt at 
fler talls for men er an ti de pres si ver – ikke 
antidepressiva (11). Det har vært til løp til 
mis nøye over den ne bøy nin ga (12, 13), men  
i både Fel les ka ta lo gen (14) og den ny es te 
ut ga ven av psykofarmakalæreboka (15) er  
nå den norm rett e for men på plass.

Kon klu sjon
Der som vi skal hol de oss til of  si ell norsk 
rett skriv ning, må vi skrive an ti de pres si ver, 

og ikke antidepressiva, i ube stemt form 
fler tall. Et al ter na tiv er å unn gå pro ble met 
ved å skrive an ti de pres si ve le ge mid ler.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet, 
professor dr.med. og leder av Gruppe for norsk 
medisinsk fagspråk.
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Ta bell 1  Bøy ning av an ti de pres siv i sam svar med gjel den de rett skriv ning. Bøy nings skje ma fra Bok måls ord bo ka (1).

Entall Flertall

Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form

et antidepressiv antidepressivet antidepressiv antidepressiva

et antidepressiv antidepressivet antidepressiver antidepressiva

et antidepressiv antidepressivet antidepressiv antidepressivene

et antidepressiv antidepressivet antidepressiver antidepressivene

Il lust ra sjon: Eva Bee / NTB scan pix
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50 år si den Pol lo-ulyk ken

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

På for mid da gen den 5. no vem ber 1970 ble brann sluk nings an leg get ved et uhell ak ti vert i ma skin rom met om bord tank ski pet 
Pol lo, som lå ved kai i Kris tian sand. I lø pet av noen få mi nut er ble rom met fylt opp med kar bon di ok sid (CO2 ), som for treng te 
ok sy ge net og før te til at man ge av de 50 – 60 ar bei der ne tilstede i ma skin rom met mis tet be visst he ten. Tolv men nes ker mis tet 
li vet og 39 ble ska det un der ulyk ken. Un der føl ger et ut drag fra en ar tik kel om ulyk ken i Tids skrif tet nr. 21/22 i 1973 (Tidsskr Nor 
Lægeforen 1973; 93: 1520 – 1).

Karbondioksydforgiftning –  
en ar beids ulyk ke

Av ROLF JORDE

(…) Jeg skal ikke re de gjø re for red nings 
arbei det i de talj. Nev nes skal bare at i lø pet 
av en halv time var 25 røk dyk ke re i ak sjon 
for å red de de ska de de ut av ma skin rom met. 
Det var et uhyg ge lig syn som møt e røk dyk
ker ne. Det lå døde og be visst lø se over alt.  
De fles te lå på un der dør ken hvor av 4 – 5 på 
hver and re i en dyn ge un der lei de ren. De 
had de åpen bart mis tet be visst he ten og 
ram let mens de var på vei opp. Red nings 
arbei det var me get van ske lig. I man ge til 
felle måt e de be visst lø se ar bei der ne hei ses 
opp 8 – 10 me ter i tau. For å kom me til bunn
tan ke ne måt e røk dyk ker ne gjen nom tran ge 
hull, og da måt e de ta av seg ok sy gen flas
ken og trek ke de et er seg.

En lyk ke lig om sten dig het bi dro me get  
til at ulyk ken ikke fikk enda stør re om fang. 
Da gen i for vei en ble det brent hull i sku te 
siden for å let e ad koms ten til ma skin rom
met. Hvis ikke det e had de vært gjort, ville 
red nings ar bei det blit uhy re van ske lig. (…)

De før s te pa si en te ne kom til sy ke hu set  
kl. 0940, 8 mi nut er et er at mel din gen til 
brann ve se net og po li ti et var gåt ut. Sy ke 
huset had de da ennå ikke fåt noen sik ker 
mel ding om ka ta stro fen, men så snart fun
ge ren de over le ge på me di sinsk av de ling ble 
klar over si tua sjo nen, ble le ge ne på sy ke 
huset kalt sam men, orien tert og til delt sine 
opp ga ver. De dår lig ste pa si en te ne ble tat 
imot og be hand let i mot a gel ses av de lin gen. 
De let est an grep ne ble sendt di rek te på  
en sy ke post el ler re cov ery. I alt kom til sy ke
hu set 51 pa si en ter hvor av 12 var døde el ler 
døde like et er inn koms ten.

Syt en pa si en ter var ko ma tø se, 2 soporøse 
og 5 ukla re. Fem ten var ved be visst het.

Pa si en te ne fikk føl gen de be hand ling:  
Det ble for søkt re su sci ta sjon på van lig måte 

med in tu ba sjon, kuns tig re spi ra sjon og 
hjer te mas sa sje hos dem som ble bragt inn 
døde. For øv rig fikk 21 pa si en ter be hand ling 
med ok sy gen. Ni fikk bi kar bo nat in tra ve nøst 
idet man an tok at det fore lå aci do se, hvil ket 
også ble be kref tet da re sul ta tet av syrebase
sta tus fore lå. To pa si en ter ble in tu bert, og 
hos én pa si ent måt e det ut fø res tracheo
stomi. Hos 6 pa si en ter var det fullt ut vik let 
lun ge ødem. Dis se ble be hand let med Cedila
nid, Lasix og ok sy gen. En del av pa si en te ne 
var sterkt uro li ge, og 6 pa si en ter fikk på 
grunn av det e Va li um med god ef ekt. De 
pa si en ter som var ko ma tø se, kom gan ske 
raskt til be visst het et er inn koms ten i av de
lin gen.

Mot a gel sen av pa si en te ne gikk re la tivt 
greit. De for ulyk ke de ble sendt til sy ke hu set 
et er hvert som de ble bragt i land, og det 
opp sto ikke noen ve sent lig kø dan nel se.  
Vi had de in gen van ske lig he ter med å skaf e 
sen ger til pa si en te ne. Vi had de hel ler ikke 
noen pro ble mer med ok sy gen be hand ling. 
(…) Hos samt li ge pa si en ter ble det tat EKG. 

Tre av pa si en te ne vis te for bi gå en de flim mer. 
En (…) fikk in farkt, og en (…) ut vik let sub 
endo kar di alt in farkt. En pa si ent vis te sinus
tachykardi.

Av and re kom pli ka sjo ner kan nev nes at  
én had de commotio cerebri, én sub du ralt 
he ma tom som måt e ope re res, og én costa
fraktur. Dess uten had de de fles te en del 
mind re ska der. Én pa si ent had de for bi gå 
ende in ver ter te plantarreflekser, og én 
 pa si ent had de parestesier i en arm.

(…) Syt en pa si en ter kla get over dyspnoe, 
16 over sår tun ge. Fle re av dis se had de bit
mer ker i tun gen, sann syn lig vis for di de 
had de hat kram pe an fall, 12 kla get over 
ho de pi ne, 7 over svie i øy ne ne, 6 over kval me 
og brek ning og 5 over ned sat hør sel.

Fi re og ty ve pa si en ter ble ut skre vet nes te 
dag, 9 et er to da ger, 1 et er 4, 1 et er 5, 1 et er 
6, 2 et er 12 og 1 et er 13 da ger.

Bort set fra de to som fikk in farkt, har vi 
ikke re gist rert va ri ge ska der som kan til skri
ves CO2på virk ning hos noen av pa si en te ne. 
(…)

Her et over sikts bil de fra kaia der red nings ak sjo nen på går, med bå rer, am bu lan ser og red nings per so nell. Il lust ra
sjons fo to: NTB
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TID LI  GE RE I  ÆSCULAP

Gjør dagen lysere!

Ikke helt sjelden står det «trøtt og sliten» bak pasientens navn i timeboka. Hvis det ikke er en åpenbar mangel på vitamin D 
eller jern, sendes ofte pasienten og fastlegen ut på en tålmodighetsprøve av en leteaksjon. Kanskje det var lettere i 1958,  
da hadde man i hvert fall én medisin å foreslå? Ritalin ble opprinnelig brukt til å behandle narkolepsi, depresjon og hukom- 
melsesproblemer hos eldre. Det var ikke før i 1960 at preparatet ble brukt til barn med ADHD (Æsculap 1958; 38(8): 123).

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap
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Pap pas ru ner,  
hjer ne svulst og død

Ter je Spurk land, en me rit ert rune fors ker 
ved Uni ver si te tet i Oslo, fikk i 2017 på vist 
glio blas tom. Han var da nes ten fer dig med 
et ma nus om nors ke ru ner som treng te  
mer be ar bei ding før det kun ne ut gis som  

PAP PAS RU NER
Mar te Spurk land
432 s, ill. Oslo: Cap pe len 
Damm, 2019. Pris NOK 379 
ISBN 978-82-02-59639-2

en po pu lær vi ten ska pe lig bok for all menn 
heten. Men det ble ikke slik. Hjer ne svuls tens 
vekst og krop pens for fall gjor de det umu lig.

Mar te Spurk land, jour na list, pris be løn net 
for fat er og hans enes te barn, had de all tid 
hat et kjø lig for hold til fa rens en tu si as me 
for ru ner. Nå ble hun dradd inn i hans 
 for tvil te kamp mot en syk dom med svært 
dår lig pro gno se. Hun til bød seg å om ar bei de 
ma nu set til en ny form, og fikk ak sept  
og hjelp av fa ren til å gjø re det. Sam ti dig 
no ter te hun ned sine egne ob ser va sjo ner  
av fa rens syk doms ut vik ling og de res mø ter 
med hel se ve se net og sine egne re flek sjo ner 
om for hol det til fa ren og hans sto re li den
skap i li vet.

Re sul ta tet ble den ne bo ken, en vak ker, 
vel skre vet og stil sik ker bok. Den er ikke bare 
en skild ring av et syk doms for løp – en pa to
gra fi – men like mye en ær lig og na ken 
be skri vel se av tan ker, frust ra sjo ner og for 
tvilel se et ene barn opp le ver ved å se sin 
kjæ re far, en stor, sterk og hu mør fylt mann, 
lang somt for svin ne. Tross his to ri ens ubønn
hør  lige ut gang er det li ke vel mye gle de, 

be und ring og takk nem lig het, ja også 
 hu mor, i teks ten. Og i egne av snit, som 
ele gant veks ler med el ler ve ver seg inn  
i pa si ent his to ri en, får vi le se re en læ re rik 
inn fø ring i vårt tid lig ste skrift språk. Ru ner 
ble brukt til så mangt, fra er klæ rin ger om 
kjær lig het og sorg til hver dags li ge be skje der 
og for mel le salgs kon trak ter. Ru ner og la tin 
lev de side om side i en toskriftkultur i nes
ten 300 år, og for et land i ut kan ten ble 
rune skri ver ne et er hvert bro byg ge re til  
en eu ro pe isk kul tur.

Det e er en bok for man ge. Her er det mye 
å lære for dem som be hand ler el ler har 
om sorg for pa si en ter med al vor lig syk dom, 
in klu dert på rø ren de, og for dem med in ter
es se for språk, his to rie og lit e ra tur. Bo ken 
an be fa les på det varm este.

PET TER GJERS VIK
Medisinsk redaktør
Tidsskriftet

Kri tikk av ond ar tet 
kreft po li tikk

Den ne bo ken hand ler ikke om kreft bio lo gi, 
den hand ler om kreft po li tikk. Mens det fort
sat gjen står mye ar beid før vi fullt ut for står 
den kom plek se bio lo gi en og ge ne tik ken som 
lig ger bak kreft syk dom mer, er po li tik ken 
rundt forsk ning, ut vik ling og god kjen ning  
av kreft le ge mid ler der imot helt og hol dent 

MA LIG NANT
Vinayak K. Pra sad
How Bad Po li cy and Bad 
Ev i dence Harm Peo ple with 
Can cer. 304 s, ill. Bal ti mo re, 
MD: Johns Hopkins Uni ver-
si ty Press, 2020.  
Pris NOK 399  
ISBN 978-1-4214-3763-7

un der men nes ke lig kon troll. Li ke vel, ar gu
men te rer for fat e ren, li der kreft pa si en ter 
unød ven dig av et ond ar tet og dys funk sjo nelt 
øko sy stem for kreft le ge mid ler.

Vianyak K. Pra sad er on ko log og før s te
ama nu en sis ved Uni ver si ty of Ca li for nia,  
San Francisco, og har i so si a le me di er de 
siste åre ne etab lert seg som en skarp kri ti ker 
av kreft po li tikk, kli nis ke stu di er og le ge mid
del god kjen nin ger. De som føl ger han, vil 
kjen ne igjen den di rek te to nen og kom pro
miss lø se sti len. Noen, un der teg ne de in klu
dert, vil nok sy nes at bo ken had de hat godt 
av en mil de re og mer ba lan sert frem stil ling. 
Re fe ran se ne til egne stu di er er hyp pi ge. Men 
det er li ke vel van ske lig å være uenig med 
Pra sad. På en en kel og let fat e lig måte vi ser 
han i bo kens to før s te de ler hvor dan dår li ge 
kli nis ke stu di er, øko no mis ke in ter es se kon
flik ter og svak re gu le ring av ut vik ling og 
god kjen ning av le ge mid ler er dår lig kreft 
poli tikk som ska der kreft pa si en ter.

I tred je del gir Pra sad en en kel inn fø ring  
i hvor dan man skal tolke evi dens og kli nis ke 
stu di er. Det e er nyt ig. I fjer de og siste del 
kom mer han med for slag til hvor dan sy ste

met kan for bed res, og her kom mer også de 
sto re for skjel le ne mel lom norsk og ame ri
kansk kon tekst frem. Pra sad øns ker en ster
ke re of ent lig re gu le ring av kreft po li tik ken. 
Noen av for slage ne er ra di ka le, selv i en 
norsk må le stokk. For eks em pel me ner han 
at myn dig he te ne selv bør de sig ne og ut fø re 
kli nis ke stu di er. Man ge av for slage ne er 
li ke vel selv sag te for oss i Norge. Vi har al le 
rede et sy stem, Nye me to der, der vi eva lu e rer 
kli nis ke stu di er, set er krav til evi dens og 
ef ekt, leg ger til ret e for kon kur ran se, for
hand ler om pris m.m.

Jeg an be fa ler bo ken til alle som er in ter es
sert i en let fat et inn fø ring i ame ri kansk 
kreft po li tikk og le ge mid del god kjen ning,  
og kan skje spe si elt til de som er en ga sjert  
i hvor dan Be slut nings fo rum job ber. Slik det 
glo ba le sy ste met for ut vik ling av le ge mid ler 
er i dag, er bo ken re le vant også for oss her  
i Norge.

EI RIK JOA KIM TRAN VÅG
Lege og dok tor grads sti pen di at, Bergen sen ter  
for etikk og pri ori te ring
Uni ver si te tet i Bergen
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Klokt om 
organisering  
av helsetjenesten

20 års erfaring fra klinikk, forskning og 
lederskap ligger til grunn for denne kloke 
og nytige boken om hvordan skape arbeids
plasser som er helsefremmende, både for 
pasienter og helsepersonell. Parallelt med 
klinisk praksis har to nestorer fra Mayo 
Clinic fordypet seg i henholdsvis behand
lingskvalitet og utbrenthet blant helseper
sonell. 

Det har resultert i en bok som viser hvor

MAYO CLINIC 
STRATEGIES TO 
REDUCE BURNOUT
Stephen Swensen, 
Tait Shanafelt
12 Actions to Create the 
Ideal Workplace. 336 s, tab, 
ill. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2019. Pris GBP 23 
ISBN 978-0-19-084896-5

dan helseledere og helsepersonell i felles
skap kan engasjere seg for å identifisere 
organisasjonsutfordringer og utvikle strate
gier for å «hjelpe pasienter … ved å hjelpe 
profesjonelle». 

Tidligere utbrenthetsforskning har i stor 
grad studert stress og utbrenthet utfra  
et individperspektiv. Her beskriver forfat
terne derimot hvordan organisasjonen kan 
forebygge utbrenthet ved å skape esprit de 
corps – et utrykk som omfater fellesskap, 
engasjement, profesjonell tilfredshet, lojali
tet,  mening i arbeidet og interesse og ansvar 
for teamets beste. 

Boken er inndelt i fire deler. I første del 
finner vi evidens og erfaring for at både 
behandlingskvalitet og esprit de corps er 
nødvendige og lønnsomme målsetninger 
for profesjonelt velvære, optimal pasient
behandling og organisasjon. I del to presen
teres en strategi for å fremme økt styring for 
den enkelte i hverdagen, opplevelse av sam
menheng i arbeidssituasjonen og nødven
dig fellesskap. Den tredje delen, som er den 
mest omfatende, konkretiserer strategien 
med teori og eksempler på tiltak. I del fire 
oppsummeres kort veien mot å skape esprit 
de corps i organisasjoner. 

Forfaterne gir mange eksempler på orga

nisatoriske endringsprosesser med betyd
ning for esprit de corps. Disse viser ofte til 
godt gjennomførte vitenskapelige studier. 
Kapitlene startes og avslutes med relevante 
og gjenkjennelige situasjoner fra arbeids
hverdagen som fint illustrerer tematikken  
i kapitelet. Rikelig med illustrative diagram
mer, punktvise lister og pregnante oppsum
meringer av hvert kapitel understreker 
hovedpoengene i teksten. På tross av for
skjeller mellom amerikansk og norsk helse
system peker boken i hovedsak på allmenn
gyldige tiltak som må gjøres lokalt i sam
handling mellom helsepersonell og ledere. 

Referanselistene inkluderer primært 
forfaternes egen forskning på feltet og 
andre amerikanske studier, men jeg savner 
europeiske kilder. 

Jeg håper denne kloke erfarings og evi
densbaserte boken kan føre til diskusjon  
om nødvendige organisatoriske prosesser 
på våre arbeidsplasser, som kan fremme et 
godt arbeidsmiljø for helsepersonell  – og 
dermed også fremme god behandlingskvali
tet og pasientilfredshet.

KARIN ISAKSSON RØ
Seniorforsker og lege ved LEFO – Legeforsknings
institutet



1690 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

VIE RA STUBNOVA
Heart-kid ney interactions in outpatients with heart 
fail ure – re ducing confounding by propensity sco re 
mat ching. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 15.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Michael Fu, Uni ver si ty of 
Gothenburg, Sve ri ge, Bjørn Egil Vik se, Uni ver si te tet 
i Bergen, og Sig run Hal vor sen, Institutt for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Bård Wald um-Gre vbo og Ing rid Os.

SE BJØRG ELIZABETH HES LA NORDSTRAND
Clin i cal pre sen ta tion of pa ti ents who developed 
narcolepsy type 1 af ter the in fluen za A (H1N1) ep i dem ic 
and vac ci na tion cam paign in Norway – Health re lated 
qual i ty of life, psy chi at ric symp toms and med i cal 
comorbidities. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 16.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mor ten Eng strøm, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, Att i la 
 Sza kacs, Uni ver si ty of Gothenburg/ Hal land Hospi-
tal, Sve ri ge, og Shuo-Wang Qiao, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Sti ne Knud sen Heier, Ter je Root welt, Be-
rit Hjel de Hansen, Kris ti an Bern hard Nilsen  
og Tor Ivar Karl sen.

ANUPAM CHAN DRA
Fat y acids and car dio vas cu lar risk fac tors in a Nor we-
gi an ge ne ral pop u la tion. Data from the Akershus Car-
di ac Ex am i na tion (ACE) 1950 Study. Ut går fra Institutt 
for kli nisk me di sin. Dis pu tas 23.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Bruce Grif n, Uni ver si ty of 
Sur rey, Stor bri tan nia, Sam Ria hi, Aal borg Uni ver si ty 
Hospital, Dan mark, og Kirs ten Bjørk lund Hol ven, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: My Svens son, Ivar Anders Eide og Tor-
bjørn Om land.

EI NAR AUGUST HØ GE STØL
MRI and Other Bio mar kers in Ear ly MS. Ut går fra 
 Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 27.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hugo Vrenken, Vrije 
Universiteit, Ams ter dam, Ne der land, Øi vind F. Gryt-
ten Tor kild sen, Uni ver si te tet i Bergen, og An ge li ka 
Gab ri ele Sor te berg, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Han ne Flin stad Har bo, Lars Tjel ta West-
lye og Gro Ow ren Nygaard.

CHRIS TI AN FOUG NER
On the ge net ic de ter mi nants of can cer phenotypes. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
28.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Tor sten O. Niel sen, Uni-
ver si ty of British Co lum bia, Ca na da, Nick To bin, 
Karolinska Institutet, Stock holm, Sve ri ge, og 
Kris tina Lin de mann, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: The re se Sørlie, Jens Hen rik Norum  
og Ole Chris ti an Lin gjær de.

NINA JU LIE VER KET
Qual i ty of life as sess ment and screen ing tool de vel op-
ment for endometriosis. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 29.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ul rik Schiøler Kesmo-
del, Aal borg Uni ver si ty and Aal borg Uni ver si ty 
Hospital, Dan mark, Axel Forman, Aarhus Uni ver si ty 
Hospital, Dan mark, og Jo han ne Sund by, Det me di-
sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Tom Gun nar Tan bo.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

VERNESA DIZ DAR
Func tion al Gas tro in tes ti nal Dis or ders fol low ing Giar-
dia in fec tion. Vis cer al hypersensitivity and low-gra de 
in flam ma tion. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 
20.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Per Chris ti an Valle, Uni ver-
si tets sy ke hu set i Nord-Norge, Per Fa rup, Sy ke hu set 
Inn lan det, Gjøvik, og Kari Erich sen, Uni ver si te tet  
i Bergen.
Vei le de re: Tryg ve Hausken, Odd Hel ge Gil ja og Kurt 
Ha ne vik.

TONE ELI SE GJØT TE RUD HEN RIK SEN
Blue-blocking glas ses as adjunctive treat ment for bi po-
lar ma nia – and ex plo ra ti on of mo tor ac tiv i ty pat erns 
in se ri ous men tal dis or ders. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 
1. Dis pu tas 23.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ole Did rik Lær um, Køben-
havns Uni ver si tet, Dan mark, Sol veig Me re te Klæ bo 
Rei tan, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver-
si tet, og Ire ne Bircow El gen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Anders Lund og Ole Bernt Fas mer.

GURO KRIS TIN MEL VE
Immunoregulatory networks in healthy adult allo-
geneic stem cell do nors. Stu dies of pe riph er al hemato-
poietic stem cell do nors and their recipients. Ut går fra 
Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 28.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ag ne ta Wik man, Karo-
linska Institutt, Sve ri ge, Ri chard Wil fred Olaus sen, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, og Thomas Knoop, Uni-
ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Øy stein Bru se rud, Eli sa beth Ers vær  
og Ei nar Klæ boe Kris tof er sen.
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HAN NE SKJER VEN BER SVEND SEN
Sexual func tion and lifestyle behavior among lymp-
homa survivors af ter high dose chemotherapy with 
 autologous stem-cell transplantation. Ut går fra Insti-
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 22.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Lena Wettergren, Karo-
linska Institutet, Sve ri ge, Hei di Kno bel, Kreft kli nik-
ken, St. Olavs hos pi tal, og Rolf Jorde, Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges 
ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Ce ci lie E. Ki se rud, Hege Sagstuen Haug-
nes og Har ald Hol te.

UNI VER SI TE TET  
I TROMSØ
https://uit.no/tav la  
Norges ark tis ke uni ver si tet

Be døm mel ses ko mi té: Jen ny Kurinczuk, NPEU, 
Ox ford Uni ver si ty, Stor bri tan nia, An dre as Herbst, 
Lunds Uni ver si tet/ Skå ne Universitetssjukhus, Sve-
ri ge, og Jo-Ås mund Lund, Institutt for hel se vi ten-
skap Ålesund, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Tor stein Vik, Pål Ri chard Ro mund stad, 
Guro Lil le mo en Andersen og Ma rit Mar ti nus sen.

ARNT-OLE TVEN NING
Drusenoid pig ment epithelial detachments and age-
re lated macular de gen er a tion. Ut går fra Institutt for 
nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 
30.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ro byn Guymer, Centre  
for Eye Re search, Au stra lia, Cars ten Fa ber, Hoved-
OrtoCenteret Rigs hos pi ta let, Dan mark, og Ve gard 
Bug ten, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Dor di Aust eng og Jør gen Krohn.

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

EL LEN DA LEN ARNSTAD
Pain and Fat ig ue in Young Adults with Ju ve ni le 
 Idiopathic Arth ri tis – Based on A Nor dic Pro spec tive 
Lon gi tu di nal Study. Ut går fra Institutt for kli nisk  
og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 23.10.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Nico Mar ti nus Wulfraat, 
Uni ver si ty Med i cal Center Ut recht (UMC Ut recht), 
Ne der land, Kirs ten Min den, Ger man Rheu ma tism 
Re search Centre, Berlin, Tysk land, og Ma ri an ne 
Wal le ni us, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Ma ri te Rygg, Pål Ri chard Ro mund stad 
og Trond Sand.

SOL VEIG BJELL MO
Po ten ti al harms and benefits of planned cesarean 
 de liv ery of fetuses in breech pre sen ta tion at term.  
An ob ser va tion al study from Norway. Ut går fra Insti-
tutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 
29.10.2020.

FAC E B O O K .C O M / 
T I D S S K R I F T E T

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 

ANNONSER
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DEIDI ANN  
STRICK LAND  
BER GE STU EN

Det var med stor sorg vi mot ok be skjed  
om at vår gode kol le ga og venn Deidi gikk 
bort 14. juli 2020. Deidi ble født i 1968 i Texas 
og stu der te me di sin ved UT Southwestern  
i Dal las. Hun møt e sin mann, Trond, på 
språk sko le i San ti ago de Compostela i 1989. 
De fikk to døt re: Sil je i 1999 og Hannah  
i 2002. I 2001 flyt et fa mi li en til Norge.

I over 10 år var Deidi en vik tig del av kol le

 til ba ke til USA for å kun ne til brin ge tid  
med Deidis fa mi lie. Vi har alle gle det oss 
over at hun har fåt lagt så man ge gode år  
til li vet tak ket være nye be hand lin ger som 
had de me get god ef ekt. Det e gjor de henne 
i stand til å til brin ge tid sam men med sine 
nær mes te, og ikke minst å kun ne føl ge sine 
døt re inn i vok sen li vet. Det gav henne også 
mu lig he ten til å jobbe vi de re som lege.

Fa mi li en har hele vei en vært svært åpen  
og in klu de ren de i møte med Deidis syk dom, 
det har vi sat stor pris på. Deidi var kris ten 
og fant mot, styr ke og trøst i Gud. Hun og 
fa mi li en reis te til Norge år lig et er at hun ble 
syk, og hun be søk te da ven ner og kol  leger.

Vi bæ rer med oss bare gode min ner om 
Deidi, og hus ker henne med gle de og takk
nem lig het.

Våre var me tan ker går til Trond, Sil je og 
Hannah.

KRIS TIN KAA SEN JØR GEN SEN,  
KRIS TINE WI EN CKE, ES PEN THIIS-EVENSEN,  
KNUT LUN DIN, MOR TEN VATN, 
ERIK SCHRUMPF, KIRS TEN MURI BO BERG

gi et ved Sek sjon for for døy el ses syk dom mer 
på Riks hos pi ta let. Hun job bet som LISlege 
og ph.d.stu dent, og i 2010 dis pu ter te hun 
med ar bei det Stu dies on the Epidemiology 
and Fibrotic Complications of Small In tes ti nal 
Neuroendocrine Tu mors.

Vi lær te henne å kjen ne som en svært 
en ga sjert, kunn skaps rik, nøy ak tig og ar beid
som kol le ga. Alt hun gjor de var av yp pers te 
kva li tet. Hun els ket sit yrke og ut gjor de  
en for skjell i sit en ga sje ment og var me 
om tan ke over for pa si en te ne. Hun del te 
vil lig ut sit per son li ge te le fon num mer  
til pa si en ter som treng te eks tra opp føl ging 
og var all tid venn lig, blid og høfl ig, og en 
gle de å jobbe sam men med. Man ge av oss 
var også på be søk i hen nes hyg ge li ge hjem  
i As ker el ler traf fa mi li en i and re so si a le 
sam men hen ger. Dis se mø te ne var all tid fylt 
av lat er og gle de.

Det var et stort sjokk for oss alle da Deidi  
i før juls ti den i 2011 fikk på vist lun ge kreft 
med spred ning. Vi fryk tet at hun had de 
svært be gren set tid igjen å leve. Kort tid 
et er dia gno sen valg te fa mi li en å flyt e 

GUS TAV PEDERSEN

Gus tav Pedersen døde 1. ok to ber 2020, et er 
noen tids syk dom. Han ble 56 år gam mel. 
Han har vært en le de stjer ne både i av de lin
gen og i det na sjo na le fag mil jø et. Gus tav  
har sat spor et er seg som fag per son, fors
ker og le der, og ikke minst som det med
men nes ket han var. Han var en klok og varm 
per son, som vil bli sav net sårt og dypt.

Gus tav full før te le ge ut dan nin gen ved 
Uni ver si te tet i Bergen i 1992. Hans før s te 
ar beids er fa ring fikk han som tur nus le ge  
i Narvik. Han ble tid lig in ter es sert i kir ur gi 
og fikk en bred ge ne rell kir ur gisk ut dan
ning ved Ha ralds plass Dia ko na le Sykehus  

og fors ke re ved and re forsk nings pro sjekt, 
all tid med en en tu si as me og op ti mis me.

Gus tav var en nøy ak tig og sam vit ig hets
full kir urg og en god le der. Han ga trygg het 
både til sine pa si en ter og kol le g er. Han 
 had de uni ke mel lom men nes ke li ge ev ner  
og var all tid po si tiv. I kraft av sin per son lig
het og fag li ge tyng de ble han lyt et til og nøt 
stor re spekt blant kol le g er na sjo nalt. Med sin 
en tu si as me for fa get, sin ro og tål mo dig het 
var han til stor in spi ra sjon for yng re kol le g er.

Syk dom men som ram met ham så uret
fer dig og hardt, gjor de at han det siste året 
måt e re du se re den kli nis ke ar beids meng
den, men han fort sat e å være aka de misk 
ak tiv inn til det siste.

Vi fø ler stor takk nem lig het for at vi fikk 
kjen ne Gus tav og vel ger å av run de med 
hans egne ord: Ha re spekt. Vær snill. All tid.

Våre dy pes te med fø lel se går til fa mi li en, 
hans kone Ann og de res flot e barn, Jo nas, 
Sunniva og Lin néa.

ES PEN GUB BE RUD, CE LI NE SØRLIE,  
HEN RIK HAL VOR SEN, IREN HJEL LE STAD,  
HEL LE NA TER STAD, SVEIN AMUNDSEN,  
MOR TEN VETR HUS, BEA TE VID DAL

i pe ri oden 1996 – 2000. Der et er star tet han 
ved Kar kir ur gisk av de ling på Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus. Han ble spe sia list  
i ge ne rell kir ur gi i 2003, og i kar ki rur gi  
i 2005. I 2009 tok han med seg fa mi li en i fire 
må ne der til Ma la wi, som en av få kir ur ger 
der. Opp hol det gav ham yt er li ge re bred de 
og er fa ring.

Fra 2003 ar bei det Gus tav som over le ge  
ved Kar kir ur gisk av de ling, Hau ke land uni
ver si tets sju ke hus, og fra 2012 var han av de
lings sjef. Her byg get han opp kar ki rur gi en 
re gio nalt og en ga sjer te seg i na sjo na le pla
ner for frem ti dens kar ki rur gi.

I 2007 tok Gus tav sin dok tor grad på bak
grunn av sit ar beid på fe mo ro pop li teal 
by passkir ur gi. Han del tok i den in ter na sjo
na le Propatenstu di en og var iv rig et er  
å opp da te re den kar kir ur gis ke stan dar den  
i Bergen til et in ter na sjo nalt nivå. Han var 
in no va tiv i bruk av nye tek nik ker og inn 
arbei det en evi dens ba sert be hand ling av 
pa si en ter. Ny ere kir ur gis ke tek nik ker ble  
i Bergen inn ført av Gus tav. Han holdt seg 
opp da tert til en hver tid. Han var le der for 
Norsk Kar kir ur gisk Forening i pe ri oden 
2006 – 08. Han vei le det dok tor grads stu den ter 
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KJELL ROOT WELT

Det var med stor ær bø dig het og enorm 
yd myk het jeg møt e til jobb in ter vju hos 
Kjell Root welt rundt år tu sen skif tet. Han  
var kjent for å ha byg get opp norsk nu kle ær 
medi sin til topp ni vå, ikke bare in nen for 
lan dets gren ser.

Med sin kor rek te form, fag li ge dyk tig het, 
og an ta ge lig en god por sjon sje nan se, var 
det nok noen som mis for sto ham som ar ro
gant. Hvor feil kan man ta!

Kjell frem sto som mer «opp ga ve ori en tert» 
enn «re la sjons ori en tert», men per so na let 

To klo ke
Det er ein 
Som er så klok 
At i lag med han 
Skjønar eg 
Kor dum eg er.

Så er det 
ein annan 
som er så klok 
at i lag med han 
er eg klok 
eg og.

(Er ling Indreeide)

HAN NE SOLHEIM

han had de sam let un der sine vin ger var ikke 
bare kom pe ten te, de var også so si a le, mor
som me og frek ke! Og Kjell sat e stor pris på 
lit mot bør og vind i sei le ne. Han had de øye 
for de gode ide er, og det var li ke gyl dig om 
de kom fra sek re tæ ren, den mest er far ne 
bio in gen iø ren, el ler fra den ny an sat e as si
stent le gen.

Kjell nær met seg pen sjons al de ren da jeg 
ble kjent med ham, men han var lang fra 
for gub bet! All tid på vå kent ut kikk et er nye 
ide er og ut vik lings mu lig he ter.

Hvil ken gave det var å jobbe sam men med 
Kjell og «Kjells Angels». Den ga ven skal jeg  
ta med meg vi de re i li vet, og jeg skal prø ve  
å leve et er hans de vi se: Man læ rer så len ge 
man har ele ver!

KJELL ROOT WELT

Kjell Root welt var født i 1933 og døde  
22. au gust i år, 86 år gam mel.

Kjell var over le ge ved Nu kle ær me di sinsk 
av de ling på Riks hos pi tal og pro fes sor ved 
Uni ver si te tet i Oslo. Han voks te opp i Oslo, 
stu der te me di sin her og var gjen nom hele 
sit yr kes liv knyt et til Riks hos pi ta let. Selv 
om han nå had de vært pen sjo nist si den 
2004, fø les hans bort gang li ke vel som et 
punk tum for en vik tig pe ri ode for nu kle ær
me di sin i Norge.

Gjen nom sit lan ge vir ke gjor de han en 
stor inn sats for vårt fag om rå de ikke bare  
på sin egen ar beids plass, men også na sjo

no lo gi ba sert på ra dio ak ti vi tet ble til gjen ge
lig. Kjell opp lev de det e tek no lo gis ke kvan te
spran get, og han til eg net seg en grunn leg
gen de inn sikt i tek no lo gi en. Riks hos pi ta lets 
nu kle ær me di sins ke av de ling ble un der hans 
le del se den frem ste av de lin gen i lan det.

Kjell ble ut nevnt til før s te nors ke pro fes
sor i nu kle ær me di sin i 1993 og ble i 2005 
til delt Kon gens for tjenst me dal je i gull for 
sin fag li ge inn sats. Han fikk git ut den 
 før s te og hit il enes te nors ke læ re bok  
i nu kle ær me di sin i 1995. Boka er bygd på  
og føl ger i stor grad for ma tet til de pro se 
dyre ne han al le re de had de ut ar bei det til 
bruk ved av de lin gen. Net opp det e for ma tet 
gjør boka til ikke bare en læ re bok, men også 
en me get nyt ig opp slags bok.

Kjell sat e stor pris på sin fa mi lie. Vår 
tan ker går til hans kone Ves la, og de tre 
bar na Ter je, Hel ge og Vi be ke.

På veg ne av alle Kjells med ar bei de re ved 
Nu kle ær me di sinsk av de ling på Riks hos pi ta let.

JAN G. FJELD, AUD MEL BØE, SIG NE ELI SE 
HAG VE, ME RE THE WI GEN ANDERSEN

nalt og in ter na sjo nalt. Kjell holdt fast ved 
nu kle ær me di sin med alle dets ma te ma tis ke 
og na tur vi ten ska pe li ge ut ford rin ger. Vi som 
fikk være hans med ar bei de re, ser med gle de 
til ba ke på fle re tiår un der hans le del se ved 
av de lin gen. Vi fikk også nyte godt av hans 
inn sats som inn leid pen sjo nist fram til 2010. 
Han sør get for at ikke bare le ge ne, men også 
bio in gen iø re ne, fikk del ta ved av de lin gens 
in ter ne mø ter og un der vis ning. Det gjaldt 
også ved na sjo na le og in ter na sjo na le mø ter 
og kon gres ser. Den ne om ta len er der for 
skre vet av le ger og bio in gen iø rer i fel les
skap.

Kjell bygde opp et fag om rå de som ikke 
var sær lig ut vik let da han star tet sin yr kes
kar rie re. Til gjen ge lig het og me di sinsk 
 an ven del se av ra dio ak ti ve iso to per økte 
et er and re ver dens krig. Økt sat sing på 
vå pen tek no lo gi un der en krig kan ha util 
sikte de po si ti ve bi ef ek ter. Men det nu kle ær
me di sins ke fag om rå det var li ke vel len ge 
me get av gren set, of test som en del av de 
stør ste sen tral sy ke hu se nes me di sins ke 
la bo ra to ri er. Det var først mot slut en av 
1960åre ne at nu kle ær me di sins ke av de lin ger 
be gyn te å vok se ved at bil de dan nen de tek
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Foto: Hraun/iStock

Informasjon om priser  
og formater finner du på  
legejobber.no

For rekrutteringstjenester kontakt 
legejobber@tidsskriftet.no

For annonsering kontakt 
annonser@tidsskriftet.no

Legejobber.no utvider tjenestetilbudet

Legejobber har rustet opp teamet med 
rekrutteringsrådgivere og medisinske 
rådgivere. Vi har nå lansert veilednings- og 
rekrutteringstjenester for leger. Utforsk 
dine muligheter ved å registrere deg under 
MIN PROFIL på Legejobber.no.

Her kan du også lage din egen nedlastbare 
lege-CV, som er skreddersydd for leger og 
laget i samarbeid med arbeidsgivere fra 
kommuner og helseforetak.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no 
få hjelp fra en rådgiver til å finne din neste 
jobb og abonnere på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du på Legejobber.no 
bestille annonser til både nett og papir.

Har du spørsmål om de nye tjenestene? 
Kontakt oss gjerne på 
legejobber@tidsskriftet.no
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ALLMENNMEDISIN

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 
innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sin felles bu- og arbeidsmarknad på 40 
– 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, 
og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet. Gloppen har 
full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til 
grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule.  
Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og 
det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt 
miljø innan musikk, idrett og kultur, og kommunen har vore kåra både som årets 
kulturkommune og årets musikkommune.

Fastlegevikariat
Vi har ledig vikarlegestilling på fastlegeheimel med listetak på 850 
pasientar ved Gloppen legesenter.
10 mnd vikariat med moglegheit for fortsetjing / fast stilling.

Kvalifikasjonar 
Vi søkjer en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer 
til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin 
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjent LIS 1
• Motivasjon for å bli spesialist i allmenmedisin
• Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og   

muntlig 

Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt.  
Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor 
fordel.

Vi tilbyr: 
• Legesenter i lyse lokalar, bygd i 2012 og plassert i kommune-

senteret på Sandane med utsikt over Gloppefjorden. 
• Seks erfarne fastlegar i 30-40 årene som har vore på lege- 

senteret mellom 4 og 15 år. LIS 1 lege. 
• Lang erfaring med rettleiing av legar i spesialisering. 
• Hjelpepersonell med 3 sjukepleiarar, 2 helsesekretærar og 1 

bioingeniør - totalt 5 årsverk.
• Eit velutstyrt laboratorium 
• Fleire skiftestover
• Godt arbeidsmiljø med felles lunsj dagleg med alt personalet 

samt vekentlege legemøte.
• Godt samarbeide med den kommunale helsetenesta. 
• Legevakt lokalt i Gloppen kommune. 10 delt (ca 3 vakter pr. 

mnd). Heimevakt med på snitt 4-6 henvendingar pr. vakt.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesenter.  
Nullavtale dvs at basistilskot går direkte til kommunen og at 
inntekt frå takstar går direkte til legen. Kommunen kan ifølge 
sentrale avtalar disponere inntil 20% kommunalstilling. 

Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.

Sjå informasjon om kommunen under. Søk også på følgjande i 
sosiale medier : #nordfjordaktiv #gloppenertoppen  
#trivselsskogen #trivselshagen

Thomas Hebard 
Leiar for legetenesta 
57 88 44 40

Søknadsfrist: 30.11.2020
Søknad: www.gloppen.kommune.no 
- ledige stillingar 

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

Stord kommune
Fastlegeavtale - overtaking

Stord kommune har ledig fastlegeavtale ved Stord legesenter 
frå 1.4.21 i samband med alderspensjonering. Det kan vera 
aktuelt å starta tidlegare eller starta gradvis etter avtale. For 
fullstendig utlysningstekst, sjå heimesida til kommunen, ID 
1640, eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 15.11.2020
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Stord kommune
Sjukeheimoverlege – nyoppretta 50% stilling

Stord kommune har ledig fast 50% stilling for sjukeheim-
overlege frå 01.01.21. Stillinga kan kombinerast med 
fastlegeheimel som vert ledig, eller anna allmennmedisinsk/ 
samfunnsmedisinsk arbeid. For fullstendig utlysningstekst, sjå 
heimesida til kommunen, ID 1642, eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 15.11.2020
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Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved 3 Leger - 
Arna bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 15.11.2020
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Nyopprettet fastlegehjemmel ved 3 Leger  
- Arna bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 15.11.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Tårnplass 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 15.11.2020
FASTLEGER
Parken legesenter er en godt etablert praksis i moderne og ny- 
oppussede lokaler ved Parken kjøpesenter på Skarnes. Lege- 
senteret har i dag 2 fastleger og tilknyttet LIS-1 lege. Lokalene er 
romslige, og det er plass til tre fastleger pluss LIS-1 lege. 

Praksisen er tilrettelagt for funksjonshemmede, er godt utstyrt 
med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og  
bruker CGM allmenn som journalsystem. Listetak: 1500 og 800 
pasienter. Begge listene er fulle og det er venteliste.

Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshavere i 
tråd med gjeldende regelverk. Det kan være mulig å dele  
hjemmel med listetak 1500 pasienter i to.  Kontrakten med  
kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og 
annet relevant lovverk. Sør- Odal kommune ønsker å tilby en 
strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering. Stillingene 
er faste, men kan også tilbys som vikariater på 6 mnd varighet, 
med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, 
herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 
0800–1600.
Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Sør-Odal er 
tilsluttet interkommunal legevakt  utenfor ordinær arbeidstid 
lokalisert i Kongsvinger  (sykehusbyggget) – moderne lokaler med 
LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell. 
Offentlig allmennlegearbeid: Det kan tilpliktes kommunal  
bistilling inntil 7,5 timer /uke. Evt veiledningsoppgave LIS- 1 lege

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnustjeneste eller 
tilsvarende
Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Søker må være spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialiser-
ing i allmennmedisin eller forplikte seg til å starte spesialisering
Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges

Personlige egenskaper
Omgjengelighet og fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr
Spennende og givende arbeidsoppgaver
Spesialisering i allmennmedisin 
Godt samarbeidsmiljø med kommunale helsetjenester

Søknadsfrist: 25. november 2020 
Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside:  
www.sor-odal.kommune.no

Sør- Odal kommune har om lag 7900 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. 
Det er kort vei til Gardermoen og èn time til Oslo. Kommunen har 6 fastlegeh-
jemler fordelt på tre legekontorer, og har hatt en stabil legedekning i mange år. 
Fra januar 2021 er det ledig to fastlegehjemler ved Parken legesenter.

Toril Gundersen
Kommunalsjef
Tlf: 48997842
toril.gundersen@sor-odal.kommune.no

Arne Skogholt
Fastlege og kommuneoverlege
Tlf: 95484039
Arne.Skogholt@sor-odal.kommune.no

Fastlegehjemmel Bentsebro legesenter
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 1. desember 2020

Oslo kommune
Bydel Sagene
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Fastlege - 80 % vikariat
Ved Frekhaug legesenter er det ledigfastlønna vikariat frå 
snarast råd inntil eitt år. Av dette er 20 % avsett som  
helsestasjonslege. Høgare stillingsprosent kan diskuterast.  
For fullstendig utlysningstekst, sjå heimesida til kommunen 
eller Legejobber.no. 
Søknadsfrist: 24.11.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved Olsvik legesenter  
-  Laksevåg bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 22.11.2020
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Fastlegehjemmel 
Vålerenga helsesenter
Ledig veletablert fastlegehjemmel med 1200 
listepasienter, i hyggelig og veldrevet 5-legesenter i 
moderne og velutstyrte lokaler sentralt på Vålerenga.

Overtakelse 1. februar.

Søk elektronisk via     
www.ledigestillinger.oslo.kommune.no   
(ref.nr 4303429906) – her finner du også   
fullstendig søknadstekst. 

Frist: 24.11.20.

oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo
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Ledig fastlegehjemmel i Bergen

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 22.11.2020

Fastlegevikar - Nordbyen Legesenter 
Nordbyen Legesenter har ledig 1 års vikariat som fastlege i 
privat praksis med oppstart 01.01.2021. Senere oppstart kan 
avtales med hjemmelsinnehaver.  For fullstendig utlysning, se 
kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 15.11.2020Le
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ID 624 Fastlegeheimel 
Det er ledig fastlegeheimel i Fitjar kommune frå 1. april 2021. 
Heimelen har eit listetak på 1 300 personar, og ei listelengd på 
1 200 personar. For fullstendig utlysningstekst, sjå heimesida 
til kommunen eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: 20.11.2020Le
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Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
barne- og ungdomspsykiatri
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
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LEGEJOBBER  Fordøyelsessykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Hjertesykdommer

FORDØYELSESSYKDOMMER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
fordøyelsessykdommer
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
fysikalsk medisin og
rehabilitering
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.
 
Spørsmål kan rettes til:
Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

20 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
20 % avtaleheimel for godkjend spesialist i hjertesjukdomar er 
ledig frå 01.06.2021, eller etter avtale. 

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd 
med reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale 
helseføretaka og Den norske legeforening, jf. §12 i  
rammeavtalen. Det er eit formål med seniorordninga at junior 
skal overta heile praksisen når senior fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal 
drive frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande 
innehavar. Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten 
som trapper ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den 
avtalte arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:

 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” - 
ansvaret til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtale-
spesialisten foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling 
i medhald av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og 
lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten 
skal ha eit nært fagleg og forpliktande samarbeid med Helse 
Bergen HF om oppgåvefordeling og for å sikre rett prioritering 
og gode pasientforløp. Det blir forventa at avtalespesialisten 
også tar imot pasientar som vert tilvist frå Helse Bergen HF. 
Dette vil bli regulert nærare i den individuelle driftsavtalen. 
Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse Bergen også 
innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis behovet i 
befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for  
drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på ut-
gifter til lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell, når aktuell 
søkjar overtar heile avtaleheimelen. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og  
aktuell søkjar før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Kjell Harald Arntzen, tlf.: 
90 07 58 40. 
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sann-
kjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til 
Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 1. desember

HJERTESYKDOMMER
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Maxillofacial kirurgi, Ortopedisk kirurgi, Psykiatri  LEGEJOBBER

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
maxillofacial kirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

MAXILLOFACIAL KIRURGI

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
ortopedisk kirurgi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

ORTOPEDISK KIRURGI

PSYKIATRI

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i psykiatri i Stavanger-  / 
Sandnesområdet
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i i psykiatri i 
Stavanger- /Sandnesområdet er ledig frå 01.04.2021, eller 
etter avtale.  

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:

 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske lege-
forening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” - 
ansvaret til Helse Vest. Det inneber mellom anna at  
avtalespesialisten føretar undersøkingar, diagnostikk og 
behandling i medhald av regionale og nasjonale mål og 
prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha ein forpliktande samarbeidsavtale 
med Helse Stavanger HF ved Sola DPS. Avtalespesialisten 
skal samarbeide med Helse Stavanger HF ved Sola DPS 
om oppgåvedeling og for å sikre gode pasientløp.  
Avtalespesialisten skal også ta imot pasientar som er 
vurdert i Helse Stavanger HF ved Sola DPS.  Dette vil bli 
regulert nærare i den individuelle avtalen mellom Helse Vest 
RHF og avtalespesialisten.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar  
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til 
lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og  
aktuell søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i 
”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den 
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister”.

Spørsmål om praksisen kan rettast til Per Martin Lea tlf. 48 
00 50 41.
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og 
sannkjende kopiar av attestar og godkjenningar skal  
sendast til Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 
Stavanger. 

Søknadsfrist 1. desember



1700 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  16,  2020;  140

LEGEJOBBER  Psykiatri, Radiologi

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i
psykiatri
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

Sakkyndig spesialist (deltid)

Vi kunngjør nå avtale om sakkyndigtjenester i
radiologi
Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på 
Database for offentlige innkjøp (doffin.no).

Tilbudsfrist er torsdag 10. desember kl. 12:00.

 
Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver, 
Mads Morten Nøjd
Telefon: 22 99 44 48

Koordinator sakkyndighet, 
Gro Marie Haugen
Telefon: 22 99 46 90

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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og del viktige artikler.
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Uten journal.
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

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

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

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

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

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

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister
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Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.
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ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

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

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
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spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

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

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Gra tu le rer med Le ge nes Hus

13. ok to ber flyt tet Le ge for en in gen 
inn i flot te nye lo ka ler på Chris ti ania 
Torv. Ett år i land flyk tig het i Kir ke
ga ta var over, og vi kun ne stolt vise 
fram re sul ta tet av et so lid byg ge pro
sjekt – le vert på tid og på bud sjett.

Det er ei en doms sel ska pet Chris ti ania Torv 
AS som eier Le ge nes Hus. Det igjen er eid 
50/50 av Le ge for en in gen og SOP (Sy ke hjelps- 
og pen sjons ord nin gen for le ger), mens 
Le ge for en in gen er en tro fast leie ta ker  
i byg get. Det før s te ved ta ket i det e sto re 
byg ge pro sjek tet ble gjort for tre år si den, og 
fire mål har vært fø ren de for hele pro sjek tet: 
Å iva re ta og styr ke Le ge nes hus som mer ke-
va re, å opp gra de re/re no ve re Le ge nes hus 
inn ven dig, å ut vi de are a le ne og ut nyt e dem 
til det beste for or ga ni sa sjo nen i kom men de 
20-års pe ri ode, samt å øke ka pa si te ten til  
å ar ran ge re kurs og mø ter. Det siste pri mært 
for å møte et er spør se len i vår egen or ga ni-
sa sjon, men også som mu lig inn tekts kil de 
for for en in gen. Vi kan trygt si at vi har lyk-
kes.

Le ge nes Hus fram står nå som et åpent, 
mo der ne og godt lo ka le av høy kva li tet. Du 
kom mer ret inn i byg gets hjer te, som er det 
åpne at ri et med glass tak og dia go na le trap-
per mel lom eta sje ne. Det e skal være en god 
ar beids plass, hvor den nye ar ki tek tu ren 
frem mer sam ar beid på tvers av av de lin ger 
og eta sjer. Sam ti dig har vi helt fra star ten 
pri ori tert å bygge så man ge cel le kon to rer 
som mu lig. En kan vel si at vi har gåt fra  
å være mot strøms til fram syn te. Det e er 
godt i den smit e si tua sjo nen vi nå står i.

I før s te og and re eta sje lig ger det nye 
kurs- og kon fe ran se sen te ret, med små  

og sto re mø te rom godt ut styrt for van lig 
fy sis ke mø ter, di gi ta le mø ter – el ler en kom-
bi na sjon av beg ge. Alle de ler av Le ge for en in-
gen kan leie mø te rom i Le ge nes Hus til godt 
ra bat er te pri ser. Le ge nes hus vil imid ler tid 
også være at rak tivt for and re som øns ker 
mo der ne og sen tra le mø te lo ka ler for en hver 
an led ning. Le ge nes hus tar mål av seg til  
å bli et sent rum for dis ku sjon og po li tikk - 
ut vik ling på hel se fel tet.

Det har vært godt og tet sam ar beid mel-
lom bygg her re Chris ti ania Torv, en tre pre nør, 
ar ki tek ter og råd gi ven de in gen iør. Sek re ta ri-
a tet har hat stram og ef ek tiv pro sjekt sty-
ring, og de an sat e har vært om stil lings dyk-
ti ge og løs nings ori en ter te. To sen tral sty rer 
har tat vik ti ge og djer ve av gjø rel ser. Det er 
et stort an svar å for val te en slik ver di full 
ei en dom, og det er man ge som skal tak kes 
for inn sat sen. Når jeg står ved bun nen av 
trap pa og kik ker opp i det lyse at ri et, er det 
med stor takk nem lig het og gle de jeg ten ker; 
det e ble bra – her kan vi få til mye flot.

Som med lem av Le ge for en in gen kan du 
bare kom me inn om Le ge nes Hus. Det er 
gode sit e plas ser, fine møte bord, ja en dog  
et par små «hyt er» som kan bru kes til jobb 
el ler hyg ge. I Re sep ten kaf e bar ved inn gan-
gen kan du kjøpe med deg ny bryg get kaf e 
og en røm me bol le, før du tar en pau se  
un der glass ta ket i at ri et. Det e er nem lig 
Le ge nes Hus; en mø te plass for med lem me ne, 
de til lits valg te, sek re ta ri a tet og våre gjes ter. 
Vel kom men!
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Del te er fa rin ger fra covid-19-pan de mi en

«Ståpåvil je» var et ord som gikk 
igjen un der Le ge for en in gens er fa  
rings kon fe ran se for å be skri ve 
hvor dan hel se tje nes ten snud de seg 
rundt på re kord tid da covid19 
pan de mi en traff Norge.

16. ok to ber ar ran ger te Le ge for en in gen en 
hel dags er fa rings kon fe ran se om covid-19. 
Kon fe ran sen var åpen for alle Le ge for en in-
gens for en ings ledd og and re in ter es ser te. 
For må let med kon fe ran sen var å få di rek te 
er fa rin ger fra pan de mi en fra Le ge for en in-
gens med lem mer og til lits valg te ute  
i tje nes ten.

Le ge for en in gen øns ket sam ti dig å få frem 
er fa rin ger om hva myn dig he te ne og for - 
en in gen kun ne gjort bedre. Er fa rin ge ne vil 
bli sam let og brukt i Le ge for en in gens vi de re 
ar beid. Er fa rings kon fe ran sen ble ho ved sa ke-
lig ar ran gert som et we bi nar, med noen 
inn le de re og et be gren set an tall gjes ter 
fy sisk til ste de i Le ge nes hus.

Pre si dent Ma rit Her man sen åp net kon fe-
ran sen.

– Det er in gen hem me lig het at be red ska-
pen i sam fun net var for dår lig. Var Le ge for-
en in gen godt nok for be redt? Jeg opp lev de 
hvert fall at vi ret et ener gi en der det treng-
tes, med lan dings side om covid-19 på net -
side ne våre, en egen inn sats grup pe i sek re -
tari a tet og tet kon takt med myn dig he te ne 
og tje nes ten, sa Her man sen før hun fort -
sate:

– Rap por ten fra det e ar bei det og det som 
kom mer frem i dag, er det bare vi som kan 
lage. Vår for en ing og våre med lem mer sit er 
på en helt spe si ell kunn skap.

Er fa rin ger fra sy ke hus
Er fa rings kon fe ran sens før s te del hand let om 
be red skap i sy ke hu se ne, og hva man kan 
lære der fra. Jas na Ri bic, lege i spe sia li se ring 
ved akut me di sinsk av de ling ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus og Oona Dun lop, le der for 
kri se sta ben i me di sinsk kli nikk ved sam me 
sy ke hus, ga en si tua sjons rap port fra sy ke - 
hu set. De be skrev blant an net usik ker he ten 
og ka oset som rå det de før s te da ge ne un der 
pan de mi en.

– Vi fikk alt for mye in for ma sjon. Sy ke hu-
set bur de læ res opp til bedre å hånd te re 
kri se in for ma sjon. Vi kom mer til å ha mye 
usik ker het også i ti den frem over, sa Dun lop.
Hun un der stre ket:

– Hel se per so nell må ak sep te re en viss 
ri si ko, men det må knyt es til ge vins ten.

Hans Flaat en, pro fes sor ved Uni ver si te tet 
i Bergen, holdt inn legg om hvor dan nors ke 
myn dig he ter re ager te un der svi ne in flu en - 
sa en, og de ut red nin ge ne som er kom met  
i et er kant av den.

– Den gang mang let vi også mye, og in gen 
had de over sikt over res sur se ne. Det mang let 
ikke på ut red nin ger i et er kant. I de før s te 
åre ne et er svi ne in flu en sa en er be red skap 
nevnt fle re gan ger i ut red nin ge ne, men et er 
hvert fal ler det ut. De siste ti åre ne har an tal-
let in ten siv plas ser ståt på ste det hvil, på- 
 pek te Flaat en.

Han fikk spørs mål om om rå der der vi 
kun ne vært bedre for be redt, og svar te blant 
an net at Norge måt e bli mer selv ber get 
med smit e vern- og be red skaps ut styr i frem-
ti den.

– Det er ikke noe grunn til at vi ikke kan 
pro du se re smit e ut styr i Nor den. Ved Hau ke-
land kun ne vi ha tøy frak ker som kun ne 
vas kes, for di vi har vas ke ri på sy ke hu set. 
Men de fles te sy ke hus i dag har ikke vas ke ri, 
sa han.

Kom mu ne nes hånd te ring
Kris ti an Krogs hus, kom mu ne over le ge i Moss, 
holdt inn legg om er fa rin ger ved lo ka le smit-
te ut brudd. Moss kom mu ne måt e hånd te re 
smit e ut brudd på sy ke hjem tid lig i pan de mi-
en. De lær te blant an net at de ikke kun ne 
sto le på en ne ga tiv ko ro na-test ale ne.

– Hel se per so nell er gjer ne vant til å slepe 
seg på jobb uav hen gig av form, men nå 
måt e man ha lav ters kel for å hol de seg 

hjem me. Det var svært vik tig å unn gå syke 
an sat e på jobb, for tal te Krogs hus.

Han for tal te også at ved screen ing på 
sy ke hjem, opp da get de smit e hos en be bo er 
og tre an sat e uten symp to mer.

– Vi lær te at det er ut ford ren de å bru ke 
smit e vern ut styr rik tig. Det e er noe som må 
tren es på før et ut brudd og ter pes på un der-
veis. Vi så også et stort be hov for til ste de - 
væ ren de le de re, med ty de lig og en kel vei led-
ning, sa Krogs hus.

Be hov for in for ma sjon
Mar te Kvitum Tan gen, le der i Norsk for en-
ing for all menn me di sin (Nfa), holdt inn legg 
om hva vi har lært av pan de mi en og hvor-
dan vi best kan rus te fast le ge kon to re ne og 
le ge vak ten frem over.

– Fast le ge ne er vant til å hånd te re usik ker-
het, men pan de mi en var noe helt nyt. Det 
opp sto et enormt ko or di ne ring- og in for ma-
sjons be hov, sa Kvitum Tan gen.

Hun for klar te at All menn le ge fo re nin gen 
og Nfa der for gikk sam men og opp ret et en 
inn sats grup pe for ko ro na vi ru set. Inn sats-
grup pen ga in for ma sjon til med lem me ne.

– Det var vel dig nyt ig med yrke og fag 
hånd i hånd. Hit il har vi sendt ut 60 med-
lems brev, som alle er å finne på All menn - 
le ge for en in gens net si der, sa Kvitum Tan-
gen og ros te fast le ge nes til pas nings dyk tig-
het i star ten av pan de mi en.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

ÅP NET KON FE RAN SEN: Fra høy re: Re dak tør i Tids skrif tet, Are Bre an, ge ne ral sek re tær i Le ge for en in gen, Geir Riise 
og pre si dent Ma rit Her man sen. Foto: Vil de Baug stø
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Norsk nev ro lo gisk for en ing fei rer 100 år

Nev ro lo ge ne mar ker te sin 100årige 
ek si stens med en di gi talt ju bi le ums 
 kon fe ran se 29. ok to ber. Un der kon
fe ran sen ble nev ro lo ge nes ju bi le 
 ums bok «His to ri en, fa get og men
nes ke ne» lan sert. 

Es pen Dietrichs og Las se Pihl strøm er re dak-
tø rer for ju bi le ums bo ken som gis ut med 
god hjelp fra Tids skrif tets re dak sjon. Bo ken 
opp sum me rer kort for en in gens egen his to-
rie og fa get nev ro lo gis his to rie, men pre sen-
te rer også norsk nev ro lo gi av i dag og man ge 
av fa gets for skjel li ge as pek ter.

Un der ju bi le ums mø tet holdt også Michael 
Zan di og Han ne Flin stad Har bo fore drag om 
hjer nen og covid-19. Zan di er en av ka pa si te-
te ne ved Queen Square In sti tu te of Neuro-
logy i Lon don, mens Flin stad Har bo er av de-
lings le der ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Pågangsmot
Anne Hege Aamodt, som er le der i Norsk 
nev ro lo gisk for en ing, for tel ler at det har vært 
spe si elt for med lem me ne å være av skå ret fra 
å mø tes i ju bi le ums å ret. Hun er imid ler tid 
im po nert over på gangs mo tet som nev ro- 
 lo ger har vist un der Covid-19-pan de mi en.

– Man ge av de lin ger har vist stor evne til 
om stil ling med rask jus te ring av drif ten. Ved 
at po li kli nis ke kon sul ta sjo ner fore går på 
vi deo el ler te le fon, har det vært mu lig å øke 
an tall kon sul ta sjo ner også gjen nom 2020. 
Det er etab lert man ge di gi ta le plat for mer, 
og hele nev ro lo gi-Norge del tar sam men  
i stu di er både på Covid-19 og man ge and re 
felt, for kla rer Aamodt.

Nev ro lo gi ens his to rie
For 100 år si den var nev ro lo gi et nyt fag.  
En av de sto re nev ro lo gi-ny he te ne i 1920 var 
frem skrit e ne in nen bil de dia gnos tikk med 
luftencephalogram – da ti dens beste måte  
å av bil de hjer nen på, selv om det egent lig 
ikke vis te an net enn luft og skal le bei net. 
Nev ro lo gi har gåt fra å være et så kalt «små-
fag» med svært be skjed ne mu lig he ter for  
å be hand le al vor li ge syk dom mer, til å bli et 

stort fag som rom mer både blå lys me di sin 
og kro nis ke syk dom mer i et livs løps per s- 
pek tiv.

– Vi har fåt fram noen av de mest ef ek ti ve 
akut be hand lin ger som er dre vet fram i se n- 
e re tid med inn fø rin gen av trom bek to mi 
– så kalt blod propp fis king i akut hjer ne slag-
be hand ling, opp ly ser Aamodt.

Hun trek ker også frem nye syk doms mo di-
fi se ren de me di ka men ter ved MS og ho de - 
pi ne, ut vik lin gen in nen nevrogenetikken og 
dyp hjer ne sti mu le ring ved Parkinsons syk-
dom som and re vik ti ge mi le pæ ler.

Mang ler ho de pi ne spe sia lis ter
Aamodt un der stre ker at der som de skal ta 
hånd om ut ford rin ge ne i fel tet, trengs det 
fle re nev ro lo ger. Hun trek ker frem ho de pi ne 
som et eks em pel på et felt som hen ger et er.

I 2011 ble det pub li sert fø rin ger på or ga ni-
se ring av hel se tje nes ten for ho de pi ne i 1., 2. 
og 3. lin je tje nes ten. Be ho vet for ho de pi ne-
spe sia lis ter til pas set nors ke for hold var 
an ført til over 180 le ger.

– Det er et styk ke igjen til vi kla rer å få til 
en hel se tje nes te i tråd med dis se fø rin ge ne. 
Per i dag er det omlag 20 le ger med spe si al-
kom pe tan se in nen ho de pi ne, og nes ten 
in gen av dis se job ber full tid med den nev ro-
lo gis ke syk dom men. Mig re ne er den van lig-
ste år sa ken til ned sat funk sjons ni vå hos 
per so ner un der 50 år, så det kan være god 
sam funns øko no mi å sør ge for at fle re får en 
fun ge ren de hel se tje nes te, sier Aamodt før 
hun leg ger til:

– Det er også en rek ke and re felt der det 
trengs ster ke re hel se tje nes te i hjernehelse- 
feltet, så vi hå per å få fle re nev ro lo ger et er 
hvert. En kel te fyl ker og re gi o ner har knapt 
nev ro lo ger, for eks em pel Finnmark.

Vel lyk ke de kon gres ser
At nes ten an nen hver per son i Eu ro pa har en 
nev ro lo gisk til stand, vi ser at det er be hov for 
nev ro lo gisk kom pe tan se i alle de ler av hel se-
ve se net. Aamodt un der stre ker at alle som 
har nev ro lo gisk syk dom bør få den hjel pen 
de tren ger, samt best mu lig fore byg ging. For 
å styr ke fore byg gin gen er det også nød ven-
dig med god kunn skap om hjer ne hel se  
i be folk nin gen.

– Gjen nom Hjer ne året 1995 og 2015 og 
utal li ge po pu lær vi ten ska pe li ge fore drag, 
bø ker og me die inn slag, har nev ro lo ge ne 
dre vet ut strakt in for ma sjons ar beid i man ge 
år. For å styr ke fa get har det også vært nød-
ven dig å jobbe po li tisk. I 2019 fikk vi gle den 
av å være vert skap for den eu ro pe is ke nev ro-
lo gi kon gres sen, EAN, et er å ha job bet for 
det e gjen nom man ge år. Kon gres sen ble en 
suk sess. Det e bi dro også til å styr ke Norges 
po si sjon i det in ter na sjo na le nev ro lo gi mil jø-
et, for tel ler Aamodt.

For en in gen ar ran ge rer også Nevrodagene, 
en fem da ger lang kon gress som har vært 
ar ran gert i 32 år. Da ge ne er vik ti ge for  
å bygge et sterkt fel les skap og fag lig mil jø. 
Det e har vært ar ran gert på dug nad uten 
del ta ker av gift i alle år. I år og nes te år blir det 
som di gi tal kon gress grun net ko ro na, men 
fra 2022 gle der nev ro lo ge ne seg til å ha kon-
gres sen i ny oppus se de Le ge nes Hus.

STIG KRING EN
stig.kringen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

ET STORT FAG: – Nev ro lo gi har ut vik let seg til å bli et 
stort fag som rom mer både blå lys me di sin og  kro - 
nis ke syk dom mer i et livs løps per spek tiv, sier le der  
i for en in gen, Anne Hege Aamodt.  Foto: Ian Falconer, 
Lon don
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Kurs om 
prøvetakning 
ved covid-19

Hel se di rek to ra tet har fått til ba ke 
mel ding fra man ge kom mu ner om  
man gel på per so nell til å gjen nom 
føre prø ve ta king ved covid19.  
Det te er en ut ford ring som kur set 
kan være med å let te.

Det er av gjø ren de for kom mu ne hel se tje nes-
ten å ha til gang til per so na le som vet hvor-
dan prø ve ta kin gen ved covid-19 skal ut fø res, 
og å ha til gang til sy ste mer som sik rer at 
man raskt kan øke sin test ka pa si tet ved økt 
smit e og smit e ut brudd. Norsk kva li tets - 
for bed ring av la bo ra to rie un der sø kel ser, 
Noklus, har der for lan sert et helt nyt e-læ r- 
ings kurs om prø ve ta kers rol le ved covid-19.

La bo ra to rie prø ver har en sen tral plass  
i ar bei det med covid-19. Kunn skap og fer dig-
he ter er vik tig for å sik re god kva li tet på 
prø ven.

Tre delt kurs
E-læ rings kur set be står av tre ka pit ler og har 
en va rig het på 20 mi nut er. Før s te del ret er 
seg mot både prø ve ta ker og le der, el ler 
and re som har an svar for å etab le re test ru ti-
ner. Her gis en over sikt over la bo ra to rie prø-
vens be tyd ning i ar bei det med covid-19, og 
hvil ke test ru ti ner som må være på plass ved 
den en kel te en het.

Nes te del har fo kus på hvor dan prø ver til 
covid-19 skal tas og be hand les i tråd med 
na sjo na le ret nings lin jer og ru ti ner for smit e-
vern. Il lust ra sjo ner, bil der og film bi drar til 
god læ ring. Det sam me gjør pa si ent his- 
 to ri en som går som en rød tråd gjen nom 
kur set og for ank rer teo ri en til den prak tis ke 
hver da gen.

I siste del gis en kort inn fø ring i hur tig tes-
ter for på vis ning av an ti stof er mot covid-19, 
før det hele av slut es med en kurs prø ve 
be stå en de av ti spørs mål.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Kri tisk til e-hel se lo ven

Le ge for en in gen me ner ehel se lo ven 
vil hem me, og ikke frem me, ut vik
lin gen av gode na sjo na le ehel se
løs nin ger. Lo ven bør der for sen des  
i re tur til re gje rin gen.

Pre si dent Ma rit Her man sen, IT-ut val gets 
le der Kjar tan Olafs son og ad vo kat Aa del 
Hei le mann re pre sen ter te Le ge for en in gen  
i Hel se- og om sorgs ko mi te ens di gi ta le  
hø ring om lov om e-hel se tors dag 8. ok to ber.

Norsk hel se tje nes te er en kom pleks or ga-
ni sa sjon med uli ke be hov for di gi ta le løs-
nin ger. Le ge for en in gen me ner lov for slaget 
vil flyt e for mye makt til sen tral stats for valt-
ning, noe som vil hind re in no va sjon ute  
i tje nes te ne og for sin ke di gi ta li se rin gen.

– Vi støt er må let til e-hel se lo ven: Mo der ne 
og bru ker venn li ge e-hel se løs nin ger som 
bi drar til sik ker og ef ek tiv hel se hjelp. Det er 
selv sagt nød ven dig med fel les krav til na sjo-
na le fel les kom po nen ter og re gu le ring av 
tek nis ke stan dar der, sa Ma rit Her man sen 
før hun fort sat e:

– Vi me ner li ke vel at lov for slaget må sen-
des i re tur til de par te men tet. Det er sær lig 
for di vi må unn gå å lov re gu le re en sty rings-
mo dell som hel se sek to ren over man ge år 
har er fart at ikke fun ge rer. Mo del len er 
by rå kra ti se ren de og mang ler gjen nom - 
fø rings kraft.

Lø ser ikke ho ved år sa ken
Le ge for en in gen øns ker sty ring som frem mer 
rask og smi dig ut vik ling av løs nin ger dre vet 
av pa si en te nes og hel se tje nes tens be hov.

Ak son må end res for å lyk kes

I et brev til Hel se og om sorgs 
de par te men tet ut tryk ker Lege 
for en in gen, Fag for bun det og Tann 
le ge for en in gen sine be kym rin ger  
for Ak son, pro sjek tet for fel les  
kom mu nal jour nal løs ning.

Sam men re pre sen te rer for en in ge ne  
ca. 440 000 med lem mer som blant an net 
ar bei der i hel se-, om sorgs- og tann hel se tje-
nes ter i kom mu ner og fyl kes kom mu ner,  
i til legg til til stø ten de fag om rå der til hel se-

tje nes ten. Det e er an sat e som vil få sin 
ar beids dag på vir ket av Ak son på uli ke må ter. 
Fag for bun det, Tann le ge for en in gen og Le ge-
for en in gen er eni ge om hva som må til for 
at Ak son pro sjek tet skal lyk kes.

De tre fag- og pro fe sjons for en in ge ne  
er opp tat e av ras ke re ut vik ling av gode 
e-hel se løs nin ger som un der støt er trygg og 
ef ek tiv hel se hjelp. Det er der for vik tig med 
en bred og of ent lig de bat om Ak son. Hele 
bre vet kan le ses på legeforeningen.no. 

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– For oss be tyr god sty ring å set e krav til 
bruk av aner kjen te og åpne tek nis ke stan-
dar der og na sjo na le fel les jour nal kom po-
nen ter, som pa si en tens le ge mid del lis te. God 
sty ring be tyr også fi nan si e ring som frem-
mer in no va sjon og at ak tø rer tør å ta i bruk 
løs nin ger, sa Kjar tan Olafs son.

Le ge for en in gen me ner at lov for slaget ikke 
lø ser ho ved år sa ken til hvor for IKT er van ske-
lig i hel se tje nes ten.

– Vi tren ger en kurs end ring. Res sur ser må 
flyt es fra stat lig sty ring til tje nes te dre vet 
in no va sjon. Fi nan si e ring må inn ret es slik  
at både kom mu ner, de re gio na le hel se fo re-
ta ke ne og små hel se virk som he ter opp le ver 
re el le og ras ke ge vins ter. En uav klart, tvun-
gen sam fi nan sie ring av na sjo na le fel les kom-
po nen ter for sam hand ling, vil ikke føre oss 
ras ke re til må let, av slut et Olafs son.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

MÅ UNNGÅ: – Vi må unngå å lovregulere en styrings- 
modell som helsesektoren over mange år har erfart 
ikke fungerer, sa president Marit Hermansen under 
høringen om e-helseloven. Foto: Skjermdump, 
Stortingets Net-TV.
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His to risk fel les mø te for legeforeningene  
i Hordaland og Sogn og Fjordane

Beg ge le ge for en in ger i det nye Vest
land fyl ke had de i ok to ber fel les 
sty re mø te i Ba le strand i Sogn. Man ge 
as pek ter ved drift av lo kal for en in  
ger var oppe til de batt, og man for  
søk te å finne de de ler av drif ten 
man kun ne sam ar bei de om.

– Det er man ge fel les trekk i lo kal for en in ge ne, 
og vi må leg ge til ret e for sam ar beid der det 
er mu lig. Mer kan til støt e til drif ten er vik tig, 
og det er nå mu lig he ter for det e for de to 
av de lin ge ne i Vest land fyl ke, sier Gun nar 
Ram stad, le der i Hor da land le ge for en ing.

Det be tyr også mu lig het for mer støt e til 
beg ge kurs ko mi te er, og det vil bli til stre bet 
mer ko or di ne ring og sam ar beid mel lom  
dis se.

– For en in ge ne sam ar bei der al le re de om  
med lems bla det Pa ra ply en, og her er det 
sik kert rom for for bed rin ger. Ko or di ne ring 
av ar bei det i Re gi on ut valg Vest, sam men 
med Ro ga land, blir også vik tig i ti den frem-
over. Med lems mas sen må gjø res mer opp-
merk som på hva Re gi on ut valg Vest dri ver 
med, og mu lig he ten for å ta kon takt med 
ut val get, sier Ram stad.

Fel les nett si de
Hor da land le ge for en ing og Sogn og Fjor-
dane le ge for en ing øns ket å lage en fel les 

net si de hvor man kan finne ge ne rell in for-
ma sjon om beg ge lo kal for en in ge ne og de res 
ak ti vi te ter.

– Det e ar bei det star tet vi med umid del-
bart, og net si den er nå til gjen ge lig un der 
do me ne nav net vestlandslegene.no, for kla rer 
Ram stad.

Tra di sjo nelt har re krut e ring av le ger vært 
et stør re pro blem i Sogn og Fjordane, men 
nå er det sto re ut ford rin ger i Hor da land 
også. Her må det sø kes løs nin ger som er 
fel les for hele Vest land fyl ke.

Mø tet ble av holdt i god sam ar beids ånd, 
og det er be ram met nyt fel les sty re mø te  
i ap ril 2021.

HOR DA LAND LE GE FOR EN ING OG SOGN OG 
FJORDANE LE GE FOR EN ING

info@legeforeningen.no

LO KAL FOR EN IN GER I VEST SAM LET: Per so ner på bil det fra venst re: Ar leen Aune, Es ter Krin ge land, Egil Brud vik,  
Jan Ove Try ti, Sharline Ri is er, Siri Lie støl Christensen, The re se Sæ bøe Strand, Anne Laue, Anne Kris tine Jordal, 
Yng var Lunde Haa skjold. Bak fra venst re: Rune Til seth, Øi vind Wes nes, Gun nar Ram stad, Aina Nærø Kris ten sen, 
Yng vild S. Han ne stad, Tord Mol tu myr. I front: Kari an ne Strø nen. Foto: Hor da land Le ge for en ing

Støt tet årets TV-ak sjon

Le ge for en in gen ga 50 000 kro ner til 
årets TVak sjon som gikk til WWFs 
ar beid for å be kjem pe plast i ha vet. 
Ak sjo nen gikk av sta be len 18. ok to
ber.

– Le ge for en in gen er gla de for å kun ne bi dra 
til det e vik ti ge ar bei det. Ha vet er av gjø ren de 
for alt liv på pla ne ten, og det has ter med 
gode løs nin ger for å re du se re ut slipp av 
plast, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Åte mil li o ner tonn plast hav ner i ha vet 
hvert år. Plas ten tru er ikke bare dy re li vet, 
men også oss. En fjer de del av plas ten i ha vet 
kom mer fra Sør øst-Asia. Der for er TV-ak sjons-

mid le ne øre mer ket til tak i In do ne sia, Viet-
nam, Fi lip pi ne ne og Thai land.

WWF (Ver dens na tur fond) er en av ver-
dens stør ste mil jø or ga ni sa sjo ner. De er til 
ste de i mer enn hund re land, og sam ar bei-
der tet med lo kal be folk ning og and re or ga-
ni sa sjo ner over hele ver den. Må let med 
ar bei det er å be skyt e na tu ren, stan se ta pet 
av ar ter, og be kjem pe for uren sing og for- 
 søp ling.

Om TV-ak sjo nen:
TV-ak sjo nen er ver dens stør ste inn sam lings-
ak sjon målt i an tall fri vil li ge og inn sam le de 
kro ner for delt på be folk ning. 7000 fri vil li ge 
over hele lan det or ga ni se rer inn sam lin gen 
gjen nom 500 kom mu ne- og by dels ko mi te er. 

TV-ak sjo nen har vært ar ran gert hvert år 
si den 1974 og har git livs vik tig hjelp til 
mil li o ner av men nes ker.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

VIKTIG ARBEID: Årets TV-aksjon gikk til WWFs arbeid 
for å bekjempe plast i havet. Foto: TV-aksjonen
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Mar ker te uhold bar ar beids be last ning  
for le ge vakt le ger
ALLE FOTO: LE GE FOR EN IN GEN 

I ok to ber ble det brudd i mek lin gen om sær av ta len mel lom Le ge for en in gen og KS. Le ger over hele lan det  
pro tes te rer nå mot den uhold ba re ar beids be last nin gen på le ge vakt. Un der føl ger noen glimt fra mar ke rin ger  
lan det over.
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Bred støtte til  
Gjør kloke valg-kampanjen

Gjør kloke valg jobber for å redusere 
overdiagnostikk og overbehandling  
i helsetjenesten. To år etter kam 
panjens lansering, har en rekke pro 
fesjonsforeninger blitt med på laget.

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk 
versjon av den internasjonale kampanjen 
Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. 
I Norge startet Gjør kloke valg som et initia-
tiv fra Legeforeningen, i samarbeid med 
Norsk Pasientforening.

Nå har også Den norske tannlegeforening, 
Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysiotera-
peutforbund, Norges Optikerforbund, Jord-
morforbundet – NSF, Helsesykepleiere – NSF 
og Norges Farmaceutiske Forening slutet 
seg til kampanjen.

– Vi er veldig glade for at vi har fåt så 
mange profesjonsforeninger med i kampen 

mot overdiagnostikk og overbehandling. 
Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kam-
panjen, og nå er det bred enighet om at 
«mer er ikke alltid bedre». Overdiagnostikk 
og overbehandling er ikke bare unødvendig, 
men det kan også være skadelige for pasien-
tene, sier Ketil Størdal, nasjonal talsperson 
for Gjør kloke valg.

Øker tillit og kvalitet
Målet for Gjør kloke valg er at både helseper-
sonell og pasienter sammen skal gjøre kloke 
valg for å unngå overdiagnostikk og over- 
behandling. Pasientene inviteres også til  
å stille helsepersonell spørsmål om under-
søkelser og behandling.

– Tannlegeforeningen og en rekke fag- 
medisinske foreninger i Legeforeningen har 
allerede laget anbefalinger om tester, prose-
dyrer og behandling som bør unngås. I høst 
lanserer Gjør kloke valg nye anbefalinger fra 
optikere, farmasøyter, kiropraktorer og 
jordmødre.

Det er også laget anbefalinger retet mot 
pasienter som man kan finne på netsidene 
våre, sier Størdal, og legger til:

– Anbefalingene og pasientspørsmålene 
skal gjøre det letere å dele medisinsk usik-
kerhet med pasienten på en måte som øker 
tilliten mellom pasient og behandler, og 
dermed økes kvaliteten på arbeidet.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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President Marit Hermansen
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Samfunnspolitisk avdeling, 
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«Tverrfaglighet er et viktig 
prinsipp for kampanjen, og nå 
er det bred enighet om at mer 
er ikke alltid bedre»  

KETIL STØRDAL, NASJONAL TALSPERSON 
FOR GJØR KLOKE VALG

FLERE MED: Ketil Størdal er nasjonal talsperson for Gjør kloke valg, og er glad for at flere profesjonsforeninger 
melder seg på i kampen mot overdiagnostikk og overbehandling. Foto: Ellen Juul Andersen/Legeforeningen
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