
Hvor tidlig skal pasienter 
mobiliseres etter hjerneslag?

Gravide trenger ofte  
høyere legemiddeldoser 

Helseopplysning og dannelse  
eller kontroll og disiplinering?

Raskt opp  
  etter slag 

Årets 
tidsskrift 

2018

17/2018 – ÅRGANG 138 WWW.TIDSSKRIF TE T.NO



1581

ARE BREAN 
SJEFREDAKTØR

LES I  DET TE NUMMERET

Tidlig mobilisering etter hjerneslag
Trombolytisk behandling og trombektomi 
har endret behandlingen av pasienter med 
akutt hjerneslag. Takket være god rehabilite-
ring og tverrfaglig slagenhetsbehandling 
med tidlig mobilisering gjenvinner stadig 
flere pasienter et godt funksjonsnivå. Ras-
kest mulig revaskulariserende behandling 
gir best resultat, men både veldig tidlig 
mobilisering og sengeleie kan være negativt 
for prognosen. Tidspunktet for å starte 
mobilisering må bestemmes på grunnlag  
av informasjon om skadeomfang og per-
fusjonsforhold og om det fortsatt er okklu-
sjon eller ikke.
SIDE 1590, 1617

Legemiddelbruk under graviditet
Under graviditet er de fleste organsystemer 
utsatt for fysiologiske endringer. Noen av 
disse endringene kan ha betydning for 
legemidlers farmakokinetikk. Dette gjelder 
bl.a. endret gastrointestinal mobilitet,  
økt plasmavolum og endringer i plasma-
proteiner, nyrefunksjon og leverenzymer. 
Gravide trenger derfor ofte høyere legemid-
deldoser enn ikke-gravide. Ved graviditet  
må imidlertid mors behov for behandling 
veies opp mot risiko for skade på mor og 
foster, og en slik vurdering vil ofte – kanskje 
for ofte – føre til at legemidlet seponeres 
eller at dosen reduseres.
SIDE 1624

Helseopplysning i 1920-årene
Fysisk fostring, næringsrikt kosthold og god 
hygiene sto sentralt i folkehelsearbeidet  
i mellomkrigstiden. Grensen mellom medi-
sinsk sosialhygiene og alminnelig disipline-
ring i henhold til borgerlige normer var 
uklar. Det er også vanskelig å tallfeste hvil-
ken effekt dette arbeidet hadde sammenlig-
net med politiske tiltak for å bedre folks 
levekår. Uansett: Levealderen økte, og fryk-
tede infeksjonssykdommer ble slått tilbake. 
Spedbarnsdødeligheten gikk ned, og skole-
barna ble friskere, sterkere, større og renere.
SIDE 1638

Legespesialister.no

For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialist-
godkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bak-
grunnen var det økende antall leger – og at hvem som helst av 
dem kunne kalle seg «spesialist» i en hvilken som helst gren  
av medisinen. I de påfølgende årene ble saken debattert heftig  
i spaltene. Det ble etter hvert åpenbart at noe måtte gjøres. Legene 
selv tok ansvar for det. På det «17de Almindelige norske lægemøte» 
i Kristiania i september 1918 ble de første norske spesialistreglene 
vedtatt. 100 år senere lanserer nå Tidsskriftet, i samarbeid med 
Prak  tise rende spesialisters landsforening (PSL), nettportalen 
 Legespesialister.no. Målet er for første gang å lage et fullstendig 
 digitalt og søkbart register over alle privatpraktiserende spesia-
lister i Norge.

«I medicinske tidsskrifter kan specialpraksis bare averteres av 
læger, som av D. n. lægeforening har mottat godkjendelse som 
 specialister», het det i de første spesialistreglene. I dag – som  
for 100 år siden – tar legenes eget tidsskrift ansvaret for at både 
pasienter, fastleger og andre kan finne spesialister etter behov  
på en presis og enkel måte.
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FORSIDE

Illustrasjon © Audun Gjerdi

Moderne hjerneslagbehandling har gjen-
nomgått store endringer, med rask trombo-
lytisk behandling, spesialiserte slagenheter 
og tidlig mobilisering. «Opp og stå, ut og gå» 
– slik kunne man forebygge komplikasjoner 
som blodpropp og lungebetennelse, men 
også utnytte hjernens plastisitet til å gjen-
vinne tapt funksjon. Men hvor tidlig bør 
mobiliseringen starte?

Audun Gjerdi er en Oslo-basert illustratør 
og har laget forsiden til denne utgaven av 
Tidsskriftet. Han var slått av hvordan pasien-
tene nå «hopper over» hviledagene og blir 
dratt ut av sengen: «Skulle jeg ikke få hvile 
litt nå?»

Ideen om å illustrere dette som et stige-
spill viser til et vesentlig punkt: Hva er det 
ideelle tidspunktet for mobilisering etter 
hjerneslag for den enkelte? Hvordan får 
man pasienten helt frem til mål uten å trå 
feil og måtte rykke tilbake til start?

Fra redaktøren

1587 Ro bo te ne kom mer! 
 Inge Ras mus Groo te

Leder

1588 Uten for eti kett en? 
 Gutt orm Rak nes

1589 Screen ing for me la nom er en dår lig idé 
 Michael Brett hau er

1590 Rett do se ring av mo bi li se ring 
 Anne Hege Aamodt

DEBATT

Kommentarer

1592 In di ka sjons stil lin gen ved trom bek to mi 
 Anne Hege Aamodt og medarbeidere

1593 For bud mot ener gi drik ker? 
 Ke til Stør dal og medarbeidere 
 Tilsvar: Kaja Lund Iversen og medarbeidere

1594 Kos me tisk kir ur gi er me di sin 
 Jarl Ar vid Bu næs

Debatt

1598 Pak ke for løp for pa si en ter med mus kel- og skje lett pla ger? 
 May Arna Ris berg, In ger Holm, Lars En ge bret sen,  
 Lars Nord slett en

1602 Ikke nød ven dig med in jek sjo ner ved vi ta min B12-man gel 
 Jon Haff ner, Hel le Borg strøm Ha ger, Per Ole Iversen,  
 Emil Nyquist

1606 Rack et sport – for et leng re og bedre liv 
 Jon Stå le Rit land

Kronikk

1610 Vil ra dio lo ger bli er statt et av kuns tig in tel li gens? 
 An dre as Abild gaard, Ei nar Hopp, To mas Sakinis,  
 Hå vard Ro te rud, Atle Bjør ne rud, Mona Beyer, Hans-Jør gen Smith

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

1614 Ikke-in va siv el ler in va siv test ved pre na tal dia gnos tikk?

1615 Svek ker an ti psy ko ti ka kog ni ti ve funk sjo ner?

1616 Ny be hand ling mot tør re øyne?

 Kan al ders be tin get mus kel tap hem mes med le ge mid ler?
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1617 Vel dig tid lig mo bi li se ring ved akutt hjer ne slag 
 Bryn jar Fure, Hil de He le ne Hol te, Lai la Hov, Gunn Eli sa beth Vist,  
 Liv Hege Ka te raas, Bent Ind re da vik

Klinisk oversikt

1624 Skal gra vi de ha la ve re el ler høy ere le ge mid del do ser? 
 An dre as Aust gu len Wes tin, Arne Rei mers, Olav Spig set

1628 Epi lep si og angst 
 Mia Tuft, Oli ver Hen ning, Karl O. Nak ken

Noe å lære av

1632 En mann i 50-åre ne med nevrologiske symptomer  
 un der kreft be hand ling 
 Siv Gyda Aanes, Cars ten Nieder, Jan Prytz, Francis Odeh

Kort kasuistikk

1636 Akutt glomerulonefritt ut løst av par vo vi rus B19 
 Han ne Se ther Lil le berg, Ivar Anders Eide, John Ter je Geit ung,  
 My Han na So fia Svens son

Medisinsk historie

1638 Vær all tid i godt hu mør – hel se opp lys ning i 1920-åre ne 
 Er lend Hem, Rann veig Nord ha gen, Per E. Bør dahl

Medisin og tall

1645 Ran do mi se ring 
 Are Hugo Pripp

MAGASIN

Intervju

1646 En ro bust kom bi na sjon 
 He len Brands torp

Reportasje

1650 Ser inn i frem ti den 
 Øy vind Stop le Sivertsen

Essay

1653 Krop pen, kuns ten og ma ski ne ne 
 Ylva Øst by

Legelivet

1657 Re si dent 
 Olaf Gjer løw Aas land

Språkspalten

1658 Kro ko dil le tå rer 
 Er lend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

1659 Et effektivt legekontor

Anmeldelser

1660 Bøker

Ph.d.-disputaser

1663 Avlagte doktoravhandlinger

Minneord

1664 Minneord

ANNONSER

1665 Legejobber

1671 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

1673 Vik tig enig het om fast le ge opp gjø ret 
 Marit Hermansen

Aktuelt

1674 Læ rer etio pis ke le ger avan sert kikk hulls kir ur gi

1676 – Pa si en te ne må møte gode kir ur ger

1677 Stor ak ti vi tet i Eld re le gers for en ing

1678 Ref_EPJ_ES – en kil de til ut vik ling

1679 Skal styr ke den fag li ge stem men



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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

BEHANDLING 
av DVT og LE

FOREBYGGING 
av residiverende 

DVT og LE



Er du praktiserende spesialist? 

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

Gjøre det enklere for fastleger å henvise til  
den rette spesialisten 

Gi pasienter muligheten til å oppsøke den  
spesialisten de ønsker

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

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

Med denne tjenesten ønsker vi å:
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Ro bo te ne kom mer!

Kuns tig in tel li gens ham rer på dø re ne til ra dio lo gisk 
 avde ling. Skal den slip pes inn?

Drøm men om å kun ne kon stru e re kuns ti ge men nes ker er al le re de 
godt be skre vet i den gres ke my to lo gi en, hvor Pan do ra (1) er den 
kan skje mest vel kjen te re pre sen ta sjo nen av en «ro bot». De fles te 
ten ker nok ikke så mye over det, men ro bo te ne har al le re de kom met 
– for len ge si den – og de er stort sett snil le. De gjør ting jeg ikke gid-
der å gjø re selv, og kva li te ten på ar bei det de res er ut mer ket. Opp-
vask ma ski nen og støv su ge ren er hjør ne stei ner i mitt lyk ke li ge ek te-
skap, for di de eff ek tivt fjer ner en kil de til sam livs pro ble mer: rot.  
De gir meg mu lig he ten til å til brin ge kva li tets tid med fa mi li en min, 
og jeg er ge nu int glad i ro bo te ne mine.

I det sis te har ro bo te ne på tatt seg sta dig mer kom plek se job ber,  
og man ge av dem be nytt er tek no lo gi som fal ler inn un der pa ra ply-
be gre pet kuns tig in tel li gens. Su per smar te ma ski ner er på plass 
over alt: Sø ke mo to ren på da ta ma ski nen skjøn ner hva jeg tren ger  
å vite (og kjøpe), en slags babelfisk på Skype gjør at jeg kan prate 
med folk fra hele ver den, og ro bot bi ler su ser rundt i ga te ne. Det er 
nes ten som om frem ti den al le re de har kom met.

In tel li gens er et be grep som er van ske lig å de fi ne re. Det in klu -
derer van lig vis evne til å kun ne for stå kom plek se år saks sam men-
hen ger, lære av er fa ring og bru ke inn lært in for ma sjon til pro blem -
løsing. Kuns tig in tel li gens er da ta ma ski ner med dis se egen ska pe ne. 
Det inn be fatt er da ta pro gram mer som er ba sert på et bredt spek ter 
av sym bols ke og sta tis tis ke til nær min ger til læ ring og re son ne ment, 
og som er i stand til å end re sin egen ar ki tek tur for å løse opp ga ver 
på en sta dig bedre måte. Det er spe si elt én me to disk til nær ming – 
 så kalt dyp læ ring (2) – som sam men med øken de til gang til reg ne-
kraft og enor me hel se da ta sett gjør at kuns tig in tel li gens vil kun ne 
finne en na tur lig plass over alt i hel se ve se net.

Det er ra dio lo gi en som står mest la ge lig til for umid del ba re hogg 
fra ro bo te ne. Den svært ras ke tek no lo gi ut vik lin gen in nen me di sinsk 
bil de dan ning ska per van vitt i ge hau ger med ar beid for en yr kes -
gruppe som snart ikke har mu lig het til å hol de tritt. Ra dio lo ger er  

i øken de grad låst til da ta skjer mer for å vi su elt vur de re en til ta gen-
de strøm av bil der. Bil de dan nen de me to der øker i kom plek si tet og 
an tall, men mul ti mo da le bil de data er vel eg net for au to ma ti sert 
hånd te ring av sy ste mer ba sert på dyp læ ring og tung reg ning. Kuns-
tig in tel li gens vil kun ne lett e om trent alle de ler av den ra dio lo gis ke 
ar beids fly ten, fra le sing av hen vis ning fra fast le gen til ut for min gen 
av en struk tu rert rap port, og alt som fore går der imel lom.

Å være vit ne til bil de ana ly ser som ut fø res av godt tren te ro bo ter, 
er som å opp le ve ren magi. Det er al li ke vel man ge som mis ten ker  
at det drei er seg om sort magi. To ne an gi ven de stem mer an ty der at 
lok ket til Pandoras eske (1) nå lig ger på gløtt (3, 4), og at vi bør være 
ad skil lig mer på vakt. Som all an nen tek no lo gi kan kuns tig in tel li-
gens bru kes til både godt og ondt. På sam me måte som kvan te fy sik-
ken har gitt opp hav til både atom bom ben og MR-av bild ning, er det 
lett å ten ke seg at kuns tig in tel li gens kan føre til trøb bel. Der for bør 
hel se ve se net – i mye stør re grad enn nå – ta et stramt grep om ut vik-
lin gen for å være sik ker på at ro bo te ne vet hvem som er sje fen, og at 
de får god opp læ ring i job ben sin: å ryd de.

Når kuns tig in tel li gens slip pes inn på ra dio lo gisk av de ling, vil det 
med fø re dra ma tis ke om stil lin ger, men det er godt mu lig at av de -
lingen vil bli takk nem lig for ro bo te nes hjelp. Kuns tig in tel li gens er 
frem ti den, men kan også gjø re det mu lig å skru ti den til ba ke til den 
gang ra dio lo ge ne ikke bare var ana ly se ma ski ner, men fikk til brin ge 
kva li tets tid med sine pa si en ter.

Frem tiden sy nes å være nær me re enn noen sin ne.

INGE RAS MUS GROO TE
inge.rasmus.groote@tidsskriftet.no
er hjer ne fors ker ved Riks hos pi ta let og me di sinsk re dak tør  
i Tids skrif tet.
Foto: Jør gen Alexander Kam fjord
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«De fleste tenker nok ikke så mye over det, 
men robotene har allerede kommet –  
for lenge siden – og de er stort sett snille» 

«Som all annen teknologi kan kunstig 
intelligens brukes til både godt og ondt»
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LEDER

Uten for eti kett en?
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Tro om igjen hvis du me ner du ald ri for skri ver le ge mid ler 
off-la bel.

Der som du har job bet som lege en stund, har du nes ten helt sik kert 
for skre vet le ge mid ler uten for god kjent in di ka sjon («off-la bel»). Kan-
skje drei de det seg om etab lert og do ku men tert be hand ling som å gi 
en kvin ne med po ly cys tisk ova rie syn drom re sept på met for min el ler 
å fo re byg ge mig re ne an fall med blod trykks me di si nen kandesartan. 
El ler mer tvil somt: Kan skje du har or di nert an ti psy ko ti ka for å dem pe 
uøns ket at ferd hos sy ke hjems pa si en ter uten psy ko se li del se?

Be teg nel sen off-la bel hen spil ler på at for skriv nin gen lig ger uten-
for det som står i le ge mid del myn dig he te nes god kjen nings do ku-
ment for pre pa ra tet. Som re gel me nes be hand ling ved and re til stan-
der enn de som er lis tet opp i pre pa rat om ta len. I ut vi det for stand 
be tyr det et hvert av vik fra det god kjen te, for eks em pel å for skri ve 
høy ere el ler la ve re do ser enn an be falt, å for skri ve pre pa ra tet til 
pa si ent grup per det ikke er god kjent for (ty pisk barn) el ler å be nytt e 
and re ad mi nist ra sjons for mer enn de som er lis tet opp.

For skriv ning uten for god kjent in di ka sjon – på tynt grunn lag – er 
van lig. En stu die fra Que bec vis te at 29 % av an ti de pres si ver ble for-
skre vet uten for in di ka sjon. For bare 16 % av dis se var bru ken støtt et 
av god vi ten ska pe lig do ku men ta sjon (1). Det er an slått at 100 000 
døds fall år lig i OECD-land kan knytt es til bruk av le ge mid ler for skre-
vet uten for in di ka sjon (2). Li ke vel til la ter nes ten alle land slik for-
skriv ning. Et for bud ville blant an net in ne bæ re at barn og pa si en ter 
med sjeld ne til stan der ville mis te livs nød ven di ge be hand lings al ter-
na ti ver.

Når le ger be gyn ner å bru ke pa tent be skytt e de pre pa ra ter på nye, 
ikke-god kjen te til stan der, åp ner det nye og luk ra ti ve mar ke der for 
pro du sen te ne. Bruk av en kel te nye an ti epi lep ti ka som gabapentin 
(Neurontin) på smer te til stan der og uli ke psy kia tris ke dia gno ser har 
for eks em pel over gått epi lep ti ker nes for bruk (2). I til fel le uhel di ge 
hen del ser har pro du sen te ne kun net for sva re seg med at bru ken 
ikke var god kjent, og de har der med hatt en viss be skytt el se mot 
søks mål og uhel dig pub li si tet. Be ho vet for kost ba re kli nis ke stu di er 
på nye in di ka sjo ner kan også re du se res.

Ett er år tu sen skif tet har strøm men av nye po ten si elt stor sel gen de 
le ge mid ler tør ket inn, og det kan vir ke som om mu lig he ten til for-
skriv ning uten for god kjent in di ka sjon nå slår til ba ke på in du stri en. 
Bil li ge, eff ek ti ve og tryg ge al ter na ti ver har vist seg å bremse om set-
nin gen av nye, su per dy re pro duk ter. I over ti år har øye le ger spart 
sam fun net for sto re sum mer ved å bru ke tarm kreft mid de let bevaci-
zumab (Avastin) som al ter na tiv til ranibizumab (Lu cen tis) til å be-
hand le ma ku la de ge ne ra sjon (2). Én dose med bevacizumab kan 
splitt es opp og bru kes til man ge øye in jek sjo ner, slik at kost na den 
kan re du se res til en åttidel. Pro du sen ten av Lu cen tis, No var tis, har 
hev det at prak si sen er ufor svar lig, blant an net på grunn av in fek-
sjons fa re ved bruk av sam me hett e glass til fle re pa si en ter. Den ne 

ar gu men ta sjo nen har blitt un der mi nert ett er en ny lig av slø ring  
om at pro du sen ten har job bet for ra batt av ta ler med nors ke sy ke hus, 
hvor en del av opp leg get gikk ut på å dele ett ranibizumab-glass på  
to pa si en ter (3).

De sis te åre ne har anti-CD20-an ti stoff et rituksimab blitt brukt ved 
mul tip pel skle ro se (MS). Fle re stu di er har vist opp løf ten de re sul ta ter 
(4). Pro ble met er at pro du sen ten Roche også har et an net, 5,5 gan ger 
dy re re anti-CD20-an ti stoff – okrelizumab – med MS som god kjent 
in di ka sjon. Der som rituksimab blir god kjent ved MS, vil det øde leg-
ge for lønn som he ten til okrelizumab. Bio tek no lo gi sel ska pet Bio gen 
trakk i ap ril 2018 forsk nings støtt en til Norsk nev ro lo gisk for en ing på 
bak grunn av sy ste ma tisk le ge mid del for skriv ning uten for in di ka sjon 
ved MS.

Hen sy net til pa si en ten skal veie tyngst for be hand le ren, men 
sam ti dig er le ger for plik tet til å ta til bør lig hen syn til sam fun nets 
øko no mi. Le ge for en in gens etis ke reg ler sier at «over flø dig kost ba re 
me to der må ikke an ven des». Når nye le ge mid ler er fle re hund re 
el ler fle re tu sen pro sent dy re re enn nes ten like gode le ge mid ler 
uten god kjent in di ka sjon, er det gode grun ner til å kalle dem «over-
flø dig kost ba re». Bruk av gode og ri me li ge al ter na ti ver uten for god-
kjent in di ka sjon kan bi dra til at fle re pa si en ter får hjelp.

Man ge le ger for skri ver le ge mid ler uten for in di ka sjon uten å re flek-
te re nær me re over det. Mye av dett e er uhel dig og bør unn gås. Vær 
opp merk som på at du tar på deg et eks tra an svar når du går ut over 
an be fa lin ge ne i pre pa rat om ta len. Gjør det til en vane å sjek ke in di ka-
sjons lis ten i den god kjen te pre pa rat om ta len (Sum ma ry of Pro duct 
Cha rac te ri stics, SPC) el ler Fel les ka ta log-teks ten om du er usik ker.  
Hvis du vur de rer å for skri ve et le ge mid del uten for in di ka sjon, er det 
vik tig å ute luk ke at det ikke fin nes like gode el ler bedre al ter na ti ver 
til en ak sep ta bel pris. Fin nes det ret nings lin jer el ler forsk ning som 
støtt er bru ken? For klar pa si en ten at le ge mid de let du for skri ver for-
melt sett ikke er god kjent be hand ling, og hvor for du li ke vel me ner 
det er til pa si en tens beste. Du bør do ku men te re i jour na len at pa si en-
ten er in for mert om for de ler og ulem per og har sam tyk ket til at 
le ge mid de let bru kes.

Pro du sen te ne pe ker på at øko no misk mo ti vert be hand ling uten-
for in di ka sjon ikke er ak sep ta belt når det fin nes bedre god kjen te 
al ter na ti ver, for di slik be hand ling bi drar til å sen ke den vi ten ska pe- 
 li ge stan dar den in nen me di sin og un der gra ver legemiddelindu-stri-
ens driv kraft for å ut vik le nye le ge mid ler.

På den an nen side er in no va sjon in nen me di sin mu lig uten at 
le ge mid del in du stri en har mak si mal for tje nes te, noe bevacizumab 
ved ma ku la de ge ne ra sjon og rituksimab ved MS er eks emp ler på. 
For svar lig for skriv ning av le ge mid ler på ikke-god kjen te in di ka sjo ner 
kan bi dra til sårt til trengt dis rup sjon in nen hel se in du stri en.

GUTT ORM RAK NES
guttorm.raknes@relis.no
er dr.philos., spe sia list i kli nisk far ma ko lo gi og over le ge ved RELIS Nord-Norge.
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Screen ing for me la nom er en dår lig idé
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Sun ne sol va ner og kunn skap om sus pek te hud for and-
rin ger er frem de les vik tigst for å fo re byg ge ma lignt 
me la nom.

Om lag 2 000 nord menn får ma lignt me la nom i hu den hvert år,  
og om lag 15 % av dis se dør av syk dom men (1). Fore koms ten av me la-
nom øker med øken de al der, og de sis te ti å re ne har den sær lig økt 
blant menn over 70 år. I den yng ste al ders grup pen, dvs. dem un der 
30 år, er fore koms ten sta bilt lav (2).

Norge har i dag screen ing pro gram mer for liv mor hals kreft og 
bryst kreft, og for ti den plan leg ges screen ing for tarm kreft. De sis te 
åre ne har det også blitt tatt til orde for melanomscreening for di vi 
har en høy fore komst i Norge sam men lig net med and re land. Noen 
pri va te ak tø rer til byr slik screen ing al le re de (3). Hud kreft da gen med 
fø flekk sjekk ar ran ge res år lig med for mål om «å fo re byg ge hud kreft 
ved å in for me re om sol be skytt el se og opp da ge hud kreft tid lig» (4).

Det fin nes to ty per kreft screen ing. Fore byg gen de screen ing er den 
mest att rak ti ve, for di man på vi ser og fjer ner for sta di er til kreft, dvs. 
små, be nig ne tu mo rer som ikke enda har blitt in va siv kreft syk dom. 
Eff ek ten på dø de lig het er en kon se kvens av re du sert fore komst: De 
som ikke får kreft, dør ikke av den. Fore byg gen de screen ing be tin ger 
imid ler tid at det fin nes et kjent for sta di um til den ak tu el le ty pen 
kreft. Tarm kreft screen ing med en do sko pi og cy to lo gisk screen ing 
for liv mor hals kreft er eks emp ler på fore byg gen de screen ing.

For kreftt y per der det ikke fin nes etab ler te for sta di er, el ler der  
det mang ler tek no lo gi for å opp da ge dis se med ak sep ta bel nøy ak tig-
het, be gren ses screen ing til tid lig opp da gel se av al le re de in va siv 
kreft. Eks emp ler er pro sta ta spe si fikt an ti gen (PSA)-screen ing for 
pro sta ta kreft og mam mo gra fi screen ing. Slik screen ing kan ikke 
re du se re kreft fore koms ten, kun dø de lig he ten. Ofte vil tid lig de tek-
sjons screen ing øke den re gist rer te fore koms ten av kreft pga. over-
dia gnos tikk. Over dia gnos tikk er en av de stør ste ulem pe ne med 

tid lig de tek sjons screen ing og er en av ho ved grun ne ne til at Norge 
ikke har inn ført PSA-screen ing.

Melanomscreening med sy ste ma tisk og re gel mes sig kli nisk 
 un der sø kel se av fris ke in di vi der, f.eks. år lig el ler hvert an net år, 
kun ne ten kes å re du se re dø de lig he ten av me la nom. Slik un der sø -
kelse ville imid ler tid ikke kun ne re du se re fore koms ten, ett er som 
man ikke kan på vi se noe for sta di um med da gens me to der.

En grup pe nors ke hud le ger, screen ing eks per ter, epi de mio lo ger, 
sta tis ti ke re og bio fy si ke re gikk i 2015 sam men for å de sig ne, plan -
legge og gjen nom fø re en lands om fatt en de ran do mi sert stu die på 
melanomscreening i Norge. Stu di en skul le gi en de lig svar på eff ek-
ten av screen ing på dø de lig het og fore komst av me la nom samt 
kost na der for sam fun net og ulem per for den en kel te for bun det  
med slik screen ing.

Ett er et grun dig ar beid kon klu der te grup pen med at det ikke 
fin nes grunn lag for å gjen nom fø re en ran do mi sert melanom-
screeningsstudie (5). Gruppen vur der te det som usann syn lig at 
melanomscreening vil kun ne ha en kli nisk re le vant eff ekt på dø de-
lig het, og anså det der for som uetisk å gjen nom fø re en slik stu die. 
Grup pens kon klu sjo ner ble styr ket da opp da ter te tall fra tys ke stu -
dier som had de vist lo ven de re sul ta ter (6, 7), ikke len ger vis te noen 
eff ekt av melanomscreening, men an ty det over dia gnos tikk på hele 
30 % (8). Over dia gnos tikk av me la nom in ne bæ rer en be ty de lig 
 be last ning for både pa si ent og sam funn. Pa si en ten på fø res unød ven -
dige  be kym rin ger, unød ven dig be hand ling og unød ven di ge kon-
trol ler, og sam fun net på fø res sto re kost na der. En ran do mi sert stu die 
ville kre ve minst 400 000 del ta ge re og bin de opp man ge all menn -
leger, hud le ger, pa to lo ger og an net per so nell, ville ha kos tet man ge 
mil li o ner kro ner, ført til over dia gnos tikk og vik tigst: mest sann syn-
lig red det få liv.

Melanomscreening i Norge er alt så in gen god ide. Det er der imot 
fort satt en god idé å sør ge for god sol be skytt el se, unn gå sol for bren-
ning og for stå tid li ge tegn på me la nom i hud, dvs. end rin ger i form 
og far ge i ek si ste ren de fø flek ker el ler en mørk flekk i hu den som 
av vi ker i ut se en de fra and re fø flek ker.
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Når blå ly se ne er slått av, be gyn ner re ha bi li te rin gen ett er 
hjer ne slag. Men hvor tid lig bør pa si en ten mo bi li se res?

Akutt re vas ku la ri se ren de be hand ling med trom bo ly se og trom b-
ekto mi har end ret be hand lin gen av pa si en ter med hjer ne slag. Selv 
om hjer ne slag fort satt er en av de van lig ste år sa ke ne til død og ufør-
het i sam fun net, gjen vin ner sta dig fle re godt funk sjons ni vå. Et vik tig 
steg på vei en til ba ke er team ba sert og tverr fag lig slag en hets be hand-
ling, der mo bi li se ring er et sen tralt ele ment.

Hvor tid lig og hvor in ten siv skal mo bi li se rin gen være? Det er 
in gen tvil om at ras kest mu lig re vas ku la ri se ren de be hand ling der 
det er in di sert, gir best re sul tat. Der imot er det fort satt uklart hvor 
raskt og in ten sivt sel ve mo bi li se rin gen skal fore gå.

I dett e num mer av Tids skrif tet pub li se res en sam le ana ly se av 
eff ekt og sik ker het ved vel dig tid lig mo bi li se ring (in nen 24 ti mer) 
ett er hjer ne slag sam men lig net med tid lig mo bi li se ring (in nen 48 
ti mer). Kun tre stu di er i det om fatt en de litt e ra tur søket ble in klu dert 
(1). Re sul ta te ne vis te in gen for skjell i dø de lig het el ler funk sjons ni vå 
ved mo bi li se ring før s te døgn sam men lig net med and re døgn, selv 
om det var ten dens til høy ere dø de lig het i den før s te grup pen.

Den ene av de tre stu di e ne var en norsk enkeltsenterstudie med 
56 pa si en ter som ble gjen nom ført med ty de lig for skjell i gjen nom-
snitt lig tid mel lom in ter ven sjons- og kon troll grup pen uten at man 
fant at vel dig tid lig mo bi li se ring ga noe bedre re sul tat (2). Der imot 
had de den sto re in ter na sjo na le mul ti sen ter stu di en AVERT med  
2 104 pa si en ter kun fire tim ers gjen nom snitt lig for skjell i opp start  
av mo bi li se ring i in ter ven sjons grup pen og stan dard kli nisk prak sis  
i kon troll grup pen (3). Kli nisk prak sis ut vik let seg gjen nom de åtte 
åre ne stu di en på gikk, med sta dig tid li ge re mo bi li se ring, slik at 
for skjel len til in ter ven sjons grup pen ble for li ten til å kun ne kon klu-
de re vi ten ska pe lig. Dess uten var både hyp pig he ten stør re og va rig-
he ten av mo bi li se rin gen leng re i in ter ven sjons grup pen. Dett e på vir-
ket også re sul ta te ne.

I en opp føl gings ar tik kel fra AVERT-stu di en fant man at hyp pi ge re 
tre nings øk ter (når tid til mo bi li se ring og an tall mi nutt er uten for 

sen gen var kon stant) økte sann syn lig he ten for bedre funk sjons ni vå 
(3). Men dis se re sul ta te ne har ikke sam me do ku men ta sjons styr ke 
som ho ved re sul ta te ne og bør be kref tes i nye stu di er. Også and re 
re ha bi li te rings stu di er med tre ning av arm pa re ser vi ser at fer dig -
hete ne hol der seg bedre når tre nin gen er do sert hyp pig med leng re 
hvi le pe ri oder mel lom tre nings øk te ne (4). Dett e un der stre ker kom-
plek si te ten ved re ha bi li te ring ett er hjer ne slag der både hyp pig het, 
va rig het og opp start har be tyd ning.

Sen ge leie dis po ne rer for kom pli ka sjo ner som føl ge av im mo bi li se-
rin gen. Tid lig mo bi li se ring sy nes å fo re byg ge sli ke kom pli ka sjo ner. 
Nevroplastisiteten og ev nen til kor ti kal re or ga ni se ring der funk sjo-
ner i ska det hjer ne vev tas over av and re hjer ne om rå der, er størst  
i den før s te fa sen ett er slaget. In di vi dua li sert til nær ming ba sert  
på in for ma sjon om ska de om fang, per fu sjons for hold og om det 
fort satt er ok klu sjon el ler ikke, gir et godt ut gangs punkt for op ti mal 
be hand ling.

For å kom me vi de re og finne beste re ha bi li te ring er det ve sent lig 
å for stå mer av hva som skjer i hjer nen hos den en kel te un der mo bi-
li se ring. Vi vet at hjer nens per fu sjon er end ret i den hy per akutt e 
fa sen ved hjer ne slag og at auto re gu le rin gen i hjer nen er på vir ket. 
Det kan også fore lig ge au to nom dys funk sjon (5). Stu di er med CT/
MR-per fu sjon og funk sjo nell MR ved akutt hjer ne slag gjen nom fø res 
van lig vis i lig gen de stil ling der mak si mal per fu sjon for ven tes. Dy na-
mis ke un der sø kel ser med trans kra ni al dop pler og nær in fra rød 
spek tro sko pi (NIRS) kan måle per fu sjo nen også un der mo bi li se ring 
(6). Stu di er der både pe ri fer sir ku la sjon, hjer tets funk sjon og ce re-
bral per fu sjon kart leg ges, er på vei. Det vil for hå pent lig vis brin ge 
dett e fel tet vi de re.
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«For å komme videre og finne beste 
rehabilitering er det vesentlig å forstå mer  
av hva som skjer i hjernen hos den enkelte 
under mobilisering»

«Det er fortsatt uklart hvor raskt og intensivt 
selve mobiliseringen skal foregå»
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1. Preparatomtale (SPC)

OVERLEGNE RESULTATER MED 

SOOLANTRA EN GANG DAGLIG1: 

• 83,0% reduksjon (m) av de inflammatoriske 

lesjonene med SOOLANTRA (x 1) 

sammenlignet med 73,7 % med 

metronidazol 0,75 % (x 2), p<0,001.

• 12-månedersstudier av behandling med 

SOOLANTRA viste at andelen pasienter 

som oppnådde behandlingssuksess (IGA  

0 eller 1) fortsatte å øke frem til uke 52.

Signifikant bedre resultat allerede i uke 3:

• Allerede i uke 3 viser SOOLANTRA 

signifikant bedre resultat enn  

metronidazol 0,75 % krem (p < 0,05).

Behandling av inflammatoriske lesjoner  

ved rosacea – en gang daglig

60 gram holder  

i ca. fire måneder  

– 0,5 gram per dag
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lesjoner  
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In di ka sjons stil lin gen 
ved trom bek to mi

Vi vil takke for en fin ka sui stikk som til ful le 
vi ser hvil ket potensiale me ka nisk re ka na li se-
ring (trom bek to mi) har ved ce re bral stor-
arterieokklusjon (1). An tall som må be hand-
les for at én pa si ent skal kom me gjen nom  
et hjer ne in farkt med mind re grad av funk-
sjons hem ming (Num ber Needed to Treat, 
NNT), er 2,6. I Norge gjen nom fø res trom b-
ekto mi per dags dato ved fem sy ke hus, og  
to nye sy ke hus skal star te med trom bek to mi 
fra nes te år.

De fem sto re ran do mi ser te trom bek to mi-
stu di e ne in klu der te ho ved sa ke lig pa si en ter 
med stør re nev ro lo gis ke ut fall. De fles te 
stu di e ne had de NIHSS-skår på minst 6 som 
ned re gren se mens MR CLEAN-stu di en in klu-
der te pa si en ter med NIHSS-skår på minst 2 
(2). Ett er pub li se rin gen av dis se stu di e ne er 
det blitt ru ti ne å trombektomere pa si en ter 
også med lett e re ut fall. I me ta ana ly se ne 

had de 581 pa si en ter NIHSS-skår < 8 og 
413  pa si en ter NIHSS-skår ≤ 5. De som ble 
be hand let med trom bek to mi, had de sig ni -
fikant bedre funk sjons ni vå ett er 3 må ne der 
sam men lik net med dem som kun fikk 
 me di sinsk be hand ling (3, 4).

Ved St. Olavs hos pi tal sy nes man å ha en 
me get kon ser va tiv ut vel gel se av pa si en ter 
for trom bek to mi. For fatt er ne skri ver at 
be hand lin gen van lig vis ikke gjø res ved 
NIHSS-skår < 10. Vi me ner i overenstemmelse 
med pub li ser te me ta ana ly ser at en slik høy 
gren se for in ter ven sjon gjør at endel pa si en-
ter går glipp av svært vik tig akutt be hand-
ling. Må let med trom bek to mi er å be gren se 
ska de vo lu met i hjer nen, ikke å reperfundere 
et hjer ne vo lum som al le re de er nek ro tisk. 
Ved de and re trom bek to mi-sent re ne i Norge 
vekt leg ges der for CT/MR pe num bra-vur de-
ring, kol la te ral sir ku la sjon og even tu elt 
diff u sjons funn på MR ster ke re enn sel ve 
NIHSS-skå ren når in di ka sjo nen for trom b-
ekto mi stil les. I OUS-ma te ria let fra 2017 
had de 39 av to talt 120 pa si en ter (32,5 %) 
NIHSS-skår < 10 på in di ka sjons tids punk tet 
(ab strakt pre sen tert på Nevrodagene 2018 
ved B. Enriques og med for fatt e re). Dis se 
had de kli nisk og ra dio lo gisk et stort tru et 
pe num bra vo lum. Ved å bru ke høy NIHSS-
skår som in di ka sjon og ikke en in di vi du ell 
fy sio lo gisk til nær ming vil tro lig for få pa si en -
ter bli be hand let og det sam le te re sul ta tet 
ett er trom bek to mi bli ve sent lig dår li ge re 
enn det kun ne ha vært.

ANNE HEGE AAMODT
a.h.aamodt@medisin.uio.no
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

MARTIN KURZ
er sek sjons over le ge ved Stavanger uni ver si tets -
syke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

EVA A. JACOBSEN
er over le ge er Oslo uni ver si tets sy ke hus og Uni ver si-
tets sy ke hu set i Nord-Norge, Tromsø.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

JON AN DRÉ TOT LAND
er over le ge ved Uni ver si tets sy ke hu set i Nord-Norge, 
Tromsø.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

OLE MOR TEN RØN NING
er sek sjons over le ge ved Akershus uni ver si tets -
sykehus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LARS THO MAS SEN
er sek sjons over le ge ved Hau ke land uni ver si tets-
sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

CHRIS TI AN G. LUND
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

HAL VOR NÆSS
er over le ge ved Hau ke land uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Man stad-Hul aas F, Her je M. Ce re bral trom be  

uten se kve le. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0050. 

2 Berkhemer OA, Fran sen PS, Beumer D et al.  MR 
CLEAN Investigators. A ran dom ized tri al of intra-
arterial treat ment for acu te ischemic stro ke.  
N Engl J Med 2015; 372: 11�–�20. 

3 Xiong Y-J, Gong J-M, Zhang Y-C et al. Endovascular 
thrombectomy ver sus med i cal treat ment for lar ge 
ves sel oc clu sion stro ke with mild symp toms:  
A meta-anal y sis. PLoS One 2018; 13: e0203066. 

4 Griessenauer CJ, Me din C, Maingard J et al. 
Endovascular Me chan i cal Thrombectomy in 
Lar ge-Ves sel Oc clu sion Ischemic Stro ke Pre senting 
with Low Na tio nal Institutes of Health Stro ke 
Scale: Sys tem at ic Re view and Meta-Anal y sis. World 
Neurosurg 2018; 110: 263�–�9. 

«Ved å bru ke høy NIHSS-skår 
som in di ka sjon og ikke en 
in di vi du ell fy sio lo gisk til nær-
ming vil tro lig for få pa si en  ter 
bli be hand let og det sam le te 
re sul ta tet et ter trom bek to mi 
bli ve sent lig dår li ge re enn det 
kun ne ha vært»
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sen for tok sis ke eff ek ter av ener gi drikk er 
ikke etab lert, og eks tra po le ring av koff e in-
dose er ikke re le vant på grunn av de nevn te 
cock tail-eff ek te ne. Mer king av bok se ne er 
nep pe til strek ke lig til å unn gå for gift nin ger: 
Bare en tred je del av bru ker ne i For bru ker -
rådets spør re un der sø kel se var klar over 
ad var sels mer king (3).

I un der sø kel sen opp ga sju av ti mel lom 
16�–�18 at de drakk ener gi drikk. To av tre 
 bru ke re drakk imid ler tid dett e 1�–�2 gan ger  
i må ne den el ler sjeld ne re. Høyt for bruk var 
mind re van lig, tre pro sent to talt anga dag lig 
bruk. Det er grunn til å anta at stor for bru -
kere også har and re ri si ko fak to rer for uhel -
dige hel se ut fall: Lite fy sisk ak ti vi tet, mye  
tid for an skjer men og lav so sio øko no misk 
sta tus. Det kan der for være van ske lig å skille 
hva som skyl des ener gi drikk og hva som kan 
for kla res av and re fak to rer. Tverr snitts un der-
sø kel ser er i den ne sam men hen gen pro ble-
ma tis ke for å fast slå år saks sam men hen ger.

Vi ten skaps ko mi te en for mat sik ker het  
har ikke opp da tert sin rap port si den 2009. 
Bar ne le ge for en in gen imø te ser der for en ny 
gjen nom gang av ska de eff ek ter av ener gi-
drik ke ne, slik det nå skjer i fle re land. Først 
da kan vi ta stil ling til om for bud er rik tig 
vei å gå.

For fatt er ne sitt er i sty ret av Norsk bar ne le ge for en ing,  
og kom men ta ren er skre vet på veg ne av for en in gen.

KE TIL STØR DAL
ketil.stordal@gmail.com
er over le ge ved Sy ke hu set Østfold og se ni or fors ker  
i Folkehelseinstituttet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ELI SA BETH SEL VAAG
er kli nikk sjef ved St. Olavs hos pi tal.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

MAR GRE THE GREVE-IS DAHL
er over le ge i Folkehelseinstituttet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Iversen KL, Ar ne sen E, Melt zer HM et al. Barn og 

unge må be skytt es mot ener gi drik ker. Tidsskr Nor 
Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0585. 

2 Flet cher EA, Lacey CS, Aa ron M et al. Ran dom ized 
con trolled tri al of high-vol ume ener gy drink ver sus 
caffeine con sump tion on ECG and hemodynamic 
pa ra me ters. J Am Heart Assoc 2017; 6: e004448. 

3 Ener gi drikk, barn og unge. Un der sø kel se om bruk 
av ener gi drik ker blant barn og unge 2018. Oslo: 
For bru ker rå det, 2018. https://fil.forbrukerradet.no/
wp-con tent/uploads/2018/08/rap port-2018- 
ener gi drikk-barn-og-unge.pdf (3.9.2018).

K.L. IVERSEN OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Bar ne le ge for en in gen er kjen ner at det 
 øken de for bru ket av høykoffeinholdige 
ener gi drik ker hos barn og unge er et pro-
blem, og er eni ge i at til fel ler av al vor li ge 
akutt e for gift nin ger gir stor grunn til 
 be kym ring. Den vil li ke vel vente på en 
 ri si ko vur de ring fra Vi ten skaps ko mi te en  
for mat og mil jø før den tar stil ling til om 
for bud mot salg av ener gi drik ker til mind re-
åri ge er rik tig til tak.

Barn og unge er i en svært sår bar fase  
av li vet, både fy sisk, men talt og so si alt. Sta-
tis tik ken vi ser ty de lig at da gens re gu le ring  
i Norge ikke hind rer barn og unge i å bru ke 
ener gi drik ker. Både ad var sels mer king og 
den til fel di ge selv re gu le rin gen som skjer  
i dag lig va re bu tik ke ne, er in eff ek ti ve vir ke-
mid ler. Myn dig he te ne har et an svar for  
å be skytt e sår ba re grup per og leg ge til rett e 
for at barn og unge tar gode valg.

In gen er uenig i at det trengs mer kunn-
skap om ska de eff ek te ne av ener gi drik ker, 
men vi er for plik tet til å hand le ut fra den 
kunn ska pen vi har. Dett e fast slår også pre si-
den ten for The Royal Col le ge of Paediatrics 
and Child ren’s Health i en kom men tar  
i tids skrif tet BMJ ny lig (1), der han gir ufor be-
hol den støtt e til myn dig he te nes for slag om  

For bud mot  
ener gi drik ker?

Nors ke bar ne le ger har mer ket seg at for -
bruket av ener gi drik ker øker blant barn og 
unge, og at ten årin ger blir gjen stand for 
ag gres siv mar keds fø ring med smart og 
po si tiv ord bruk. Bu tikkje der har på eget 
ini tia tiv be gren set sal get til unge, og pro du-
sen te ne hev der de unn går å hen ven de seg 
til barn i mar keds fø rin gen. Da er kan skje det 
økte for bru ket util sik tet?

Kaja Lund Iversen og med ar bei de re ett er-
ly ser i en kro nikk i Tids skrif tet et for bud 
mot salg av ener gi drik ker til barn og unge 
(1). For bud er et kraf tig vir ke mid del, som 
bør bru kes når ska de po ten si a let har et visst 
om fang. Et for bud med al ders gren se vil 
si de stil le ener gi drikk med to bakks pro duk-
ter og al ko hol. Å ut vi de lis ten over ska de li ge 
stoff er må også ta hen syn til hvil ke sig na ler 
dett e sen der: Vil to bakk bli opp fatt et som 
mind re far lig der som ener gi drik ker sett es  
i sam me klas se?

Ener gi drikk hand ler om mer enn koff e in-
eff ek ter, slik for fatt er ne på pe ker. Dett e er  
vist for eks em pel gjen nom eff ek ter på QT-tid 
og blod trykk, som ikke sees ved inn tak av 
kaff e ale ne. Mu li gens gir suk ker stoff er, 
 and re vir ke stoff er og koff e in sam let en 
stør re eff ekt enn til sva ren de meng de kaff e, 
slik en stu die gir inn trykk av (2).

Vi kjen ner til akutt e og al vor li ge for gift-
nin ger, også i Norge. Sli ke epi so der vil opp-
stå så len ge pro duk te ne er til gjen ge li ge. Vi 
tror det er dis se akutt e for gift nin ge ne vi har 
størst grunn til å være be kym ret over. Gren-
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å inn fø re al ders gren se for kjøp av ener gi  drik-
ker i Stor bri tan nia (2). Bar ne le ge for en in ger  
i en rek ke and re land har utt alt at barn og 
unge ikke bør bru ke ener gi drik ker. I Ne der-
land har bar ne le ge for en in gen frem met 
for slag om inn fø ring av 18-års gren se (3).  
Vi hå per den nors ke bar ne le ge for en in gen  
vil føl ge ett er og støtt e dett e som et nød ven-
dig til tak.

KAJA LUND IVERSEN
Kaja.Lund-Iversen@forbrukerradet.no
er se ni or råd gi ver i For bru ker rå det.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ERIK AR NE SEN
er hel se fag lig råd gi ver i Lands for en in gen for hjer te- 
og lun ge sy ke.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

HEL LE MAR GRE TE MELT ZER
er forsk nings sjef i Folkehelseinstituttet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ANNE LISE BRANT SÆ TER
er se ni or fors ker i Folkehelseinstituttet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Vi ner R. Ban on sale of ener gy drinks to child ren. 

BMJ 2018; 362: k3856. 
2 UK Gov ern ment. Pub lic asked for views on 

ban ning ener gy drink sa les to child ren. https://
www.gov.uk/gov ern ment/news/pub lic-asked-for-
views-on-ban ning-ener gy-drink-sa les-to-child ren 
(27.9.2018).

3 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
Factsheet energiedranken. 2017. https://www. 
nvk.nl/Por tals/0/Kwaliteit/Factsheet%20 
energiedranken.pdf (27.9.2018).

Kos me tisk kir ur gi  
er me di sin

Kos me tisk kir ur gi er en sub spe sia li tet som 
ut fø res av plas tikki rur ger, øre-nese-hals le ger 
og i mind re grad and re kir ur gis ke spe sia li te-
ter. Den ne type kir ur gi står ikke høyt i kurs 
hos fast le ge ne Hen rik Vogt og An dre as  
Pah le (1). De spør om en kos me tisk kir urg  
i det hele tatt kan bli reg net som lege. Jeg 
me ner ja.

En stor del av den es te tis ke kir ur gi er også 
re kon struk tiv, for eks em pel lep pe-gane ope-
ra sjo ner, ut stå en de ører, kor rek sjo ner ett er 
trau mer, arr kor rek sjo ner for eks em pel som 
føl ge av acne, funk sjo nell- og kos me tisk 
ne se kir ur gi, an sikts løft, øye lokks kir ur gi.

Da gens skjønn hets be grep er ikke skapt  
av kos me tis ke kir ur ger. Skjønn hets be gre -
pene har ek si stert til alle ti der, len ge før 

kos me tis ke kir ur ger så da gens lys. Ved vår 
kli nikk har vi lø pen de eva lue rin ger av ope-
ra sjo nens inn virk ning på livs kva li tet. Nes ten 
samt li ge er for nøyd.

Jeg tror Vogt og Pah le mang ler kunn skap 
om vår ar beids hver dag og ar beids me to der. 
Kor rek sjon av ut stå en de ører har vært ut ført 
ved nors ke sy ke hus i en manns al der. Bør 
hen vis ning til psy ko log være al ter na ti vet 
der et barn mob bes for ut stå en de ører?

Hva er for skjel len på å kor ri ge re ut stå en de 
ører og en spe si ell nese form, mang len de 
hake el ler dob belt ha ke, tun ge øye lokk, 
acnearr? Hvor dan kan man ut ø ve god me di-
sin når en pa si ent hen vi ses for mob bing, 
kan skje på grunn av al vor li ge de pres si ve 
symp to mer, og har slutt et på sko len på 
grunn av mob bing for eks em pel for svært 
spe si el le ne ser?

De al ler fles te som kom mer til oss kom-
mer ikke for å bli vak re. De vil se «nor ma le» 
ut.

JARL AR VID BU NÆS
jbunaes@online.no
er ørenesehalsspesialist og an sikts kir urg ved 
 Bæ rum Plas tikkir ur gi og Øre-nese-hals.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Vogt H, Pah le A. Le ge pro fe sjo nens (kosm)etis ke 

pro blem. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0607. 
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Sitter trygt
Festesoner ytterst og i kjernen av 
kleberen øker elastisiteten. Hudplaten 
sitter godt og følger kroppens bevegelse, 
selv med brokk.

 

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

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

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

  

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

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

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

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

hud og kleber. 

Spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien

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

 - Kent 63 år

For mer informasjon: 
 

  www.coloplast.no/brokk  

  Ring oss på 22 57 50 00



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

Står ikke på WADAs dopingliste

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

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

injeksjonsvæsker.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samme slange.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

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

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

enkeltdose bør gis.

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

Ingen formelle interaksjonsstudier er utført. Legemiddelinteraksjoner er usannsynlige.

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

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

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

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

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

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

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

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

iverksettes.

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

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

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

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

vektbasert dose. Metabolisme: Kataboliseres via prosesser for proteinnedbrytning.

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

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

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

Tidsbegrensningene inkl. også infusjonstiden.

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

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

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

høy risiko for tilbakefall1 

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

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon 

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen  

av hjelpestoffene.

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

effekt på den pågående CDI-episoden. ZINPLAVA skal 

ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusdose.

Interaksjoner
Terapeutiske monoklonale antistoffer har vanligvis ikke et 

signifikant potensial for legemiddelinteraksjoner.

Før forskrivning av Zinplava, se preparatomtalen

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. 
Copyright © 2018 MSD (Norge) AS. All rights reserved.  INFC-1247832-0004  05/18
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Pak ke for løp for pa si en ter  
med mus kel- og skje lett pla ger?

Fle re pa si en ter med kne- og 
skul der pla ger skal be hand les 
kon ser va tivt, og pri mær hel se -
tjenes ten må spille en nøk kel-
rol le. Pak ke for løp for pa si en ter 
med mus kel- og skje lett pla ger 
kan for hind re over dia gnos tikk 
og over be hand ling.

Po li ti ke re har ett er lyst til tak for å bedre 
kva li tet i be hand lin gen av pa si en ter med 
mus kel- og skje lett li del ser. Pak ke for løp, som 
først ble inn ført for kreft syk dom mer og nå 
er un der ut ar bei ding for hjer ne slag, kan 
bedre kva li tet og eff ek ti vi tet i hel se tje nes ten 
og sik re li ke ver dig ut red ning og be hand ling. 
Til nå har mest opp merk som het vært rett et 
mot be hand ling i spe sia list hel se tje nes ten   
av pa si en ter med ska der, pla ger og li del ser  
i mus kel- og skje lett sy ste met, men pri mær-
hel se tje nes ten må spille en nøk kel rol le for  
å for hind re over dia gnos tikk og bedre kva li te-
ten på be hand ling (1, 2). Hel se di rek to ra tet 
har på pekt at kom mu ne ne i stør re grad  
må ta an svar for pa si en ter med mus kel- og 
skje lett li del ser. Det for ut sett er tverr fag li ge 
til tak og sam hand ling mel lom hel se tje nes te-
ni vå ene (3). Pak ke for løp for mus kel- og skje-
lett li del ser kan være rik tig vei å gå.

Ar tro se som eks em pel og mo dell
Om lag 300 000 pa si en ter i Norge har smer-
ter og pla ger som skyl des ar tro se, og over 
halv par ten av pa si en te ne er i ar beids før 
al der (4). Fore koms ten av ar tro se vil øke  
i ti den frem over på grunn av økt le ve al der, 

over vekt og in ak ti vi tet (5). Før s te lin je -
behand ling for pa si en ter med kne- og hof te-
ar tro se er in for ma sjon (ar tro se sko le), vei le-
det tre ning og even tu elt vekt re duk sjon (6). 
Alt for få pa si en ter som kon tak ter pri mær-
hel se tje nes ten med ar tro se pla ger, blir til-
budt ade kvat be hand ling (7, 8). Noen får 
be skjed om at det ikke er noe å gjø re med, 
and re blir hen vist til MR-un der sø kel se og 
vi de re til spe sia list hel se tje nes ten uten å ha 
blitt skik ke lig un der søkt el ler fått til bud om 
kunn skaps ba sert be hand ling i pri mær hel se-
tje nes ten. Ak tiv med ar tro se (Ak ti vA) er en 
im ple men te rings mo dell for å kva li tets sik re 
be hand lin gen til den ne sto re grup pen av 
pa si en ter i pri mær hel se tje nes ten, in klu dert 
pa si en ter med de ge ne ra tiv me nisk ska de 
(www.aktivmedartrose.no).

Ar tro se sko le, og hjelp til selv hjelp, står 
sen tralt for at pa si en te ne skal kun ne ta  
i bruk kunn skap om ar tro se i dag lig li vet. 
Mo del len in klu de rer kom pe tan se he ving  
for fy sio te ra peu ter og et kva li tets re gis ter for 
å kun ne mo ni to re re be hand lings kva li te ten 
på tvers av hel se re gi o ner og kom mu ner. Så 
langt har over 800 fy sio te ra peu ter fra hele 
Norge del tatt i Ak ti vA-opp læ rin gen, og over 
4 000 pa si en ter er in klu dert i kva li tets re gis-
te ret. Mo del len er ut vik let i nært sam ar beid 
med bru ke re og ett er til sva ren de mo del ler  
i Sve ri ge (www.boaregistret.se) og Dan mark 
(www.glaid.dk) (9).

Ak ti vA-mo del len har stått sen tralt i pro ses-
sen med å re du se re an tal let unød ven di ge 
kneartroskopier. Mo del len gir nett opp 
 den ne pa si ent grup pen et kunn skaps ba sert 
be hand lings til bud. En ny lig pub li sert stu die 
har vist at Hel se Sør-Øst har lyk kes med  
å re du se re over for bruk av kir ur gisk be hand-
ling (2).

Til sva ren de mo del ler som Ak ti vA-pro-
gram met vil kun ne egne seg for fle re pa si ent -
grup per med pla ger, ska der og li del ser  
i mus kel- og skje lett sy ste met, f.eks. skul der 
og rygg.

Na sjo na le kva li tets re gist re
Av de 53 na sjo na le kva li tets re gist re ne dek ker 
stort sett alle be hand ling i spe sia list hel se tje-
nes ten. For å lyk kes med å bedre kva li te ten  
i be hand lin gen for pa si en ter med mus kel- 
og skje lett li del ser er det helt nød ven dig å ha 
til gang til data fra pri mær hel se tje nes ten.  
Da Ak ti vA-pro gram met ble star tet ved Or to-
pe disk kli nikk ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 
i 2015, var ett av må len de å bli det før s te 
na sjo na le kva li tets re gis te ret for pa si en ter 
med mus kel- og skje lett li del ser be hand let  
i pri mær hel se tje nes ten. I dag er det etab lert 
gode na sjo na le kva li tets re gist re for pa si en-
ter med ar tro se som gjen nom går ope ra sjon 
med kne- el ler hof te pro te se, men den ne 
type kir ur gi er kun ak tu elt for om lag 10 %  
av alle ar tro se pa si en ter. Det has ter nå med  
å mo ni to re re kva li te ten på kon ser va tiv 
be hand ling i pri mær hel se tje nes ten, der  
de fles te pa si en ter skal be hand les. Et pak ke-
for løp in klu dert et na sjo nalt kva li tets re gis-
ter vil være et vik tig skritt på vei en.

Mott att 11.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 28.9.2018,  
god kjent 1.10.2018.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. 
Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør 
dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses 
den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer 
etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis 
igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering 
bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett 
til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin 
≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: 
Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Ikke nød ven dig med in jek sjo ner  
ved vi ta min B12-man gel

I Norge har det vært tra di sjon  
å be hand le vi ta min B12-man gel 
med in jek sjo ner. Det er van lig vis 
ikke nød ven dig.

Per ni si øs ane mi har vært en kjent syk dom  
i Norge si den slutt en av 1800-tal let (1). Opp-
rin ne lig an tok man at den ne til stan den 
skyld tes feil ak tig di ett, og i 1934 ble no bel pri-
sen i fy sio lo gi el ler me di sin gitt til Whipple, 
Mi not og Murphy for de res forsk ning på 
di ett be hand ling av ane mi med fo kus på 
inn tak av le ver, som len ge var den fore truk ne 
be hand lin gen. Le ver eks trakt til in jek sjon  
ble også prøvd, men ga ofte kraf ti ge bi virk-
nin ger.

Vi ta min B12 (kobalamin) ble først iso lert  
i 1948, og dets kje mis ke struk tur ble kart lagt 
av Do ro thy Hodg kin som i 1964 fikk no bel-
pri sen i kje mi for dett e (2). Det var først  
ett er at kobalamin var iso lert, at in jek sjon  
av hydroksykobalamin og cyanokobalamin 
ble stan dard be hand ling.

Ra dio ak tivt mer ket kobalamin ble til gjen-
ge lig i 1950 og gjor de det mu lig å stu de re 
ab sorp sjon og ut skil ling av vi ta min B12 (3). 
Det ble snart klart at kobalamin kun ne 
ab sor be res på to må ter: I til legg til den 
ab sorp sjo nen som er av hen gig av in trin sisk 
fak tor, blir ca. 1 % pas sivt ab sor bert i ile um.  
I 1957 ble det vist at 0,5 mg kobalamin per os 
var til strek ke lig til å be hand le pa si en ter 
med per ni si øs ane mi (4).

Per oral be hand ling ble om talt i Tids skrif-
tet i 1976 (5). Det var da vel kjent at Behepan-
tab lett er (1 mg cyanokobalamin) had de vært 

al min ne lig brukt i Sve ri ge si den 1964 (6), og 
det ble der for an be falt at pa si en te ne skul le 
gjø res opp merk som me på den ne mu lig - 
he ten. Til tross for dett e har den nors ke 
te ra pi tra di sjo nen med pa ren te ral be hand-
ling holdt seg ufor and ret frem til 2018.

Nye ret nings lin jer for be hand ling
For de le ne ved per oral be hand ling ble om-
talt i Tids skrif tet igjen i 2016 (7), og dett e 
star tet en dis ku sjon som vis te at det stort 
sett var enig het om at be hand ling med 
tab lett er var å fore trek ke frem for in jek sjo-
ner (8). Le ge mid del pro du sen ten Pfizer lan-
ser te pre pa ra tet Behepan i Norge i mai 2017, 
og re fu sjon på blå re sept ble inn vil get fra  
1. juni sam me år.

I mai 2017 ble det solgt 18 100 de fi ner te 
døgn do ser (DDD), mens sal get steg til  
716 700 DDD i au gust 2018, drøyt et år ett er 
god kjen ning av re fu sjon. Men det er fort satt 
pa ren te ral be hand ling som do mi ne rer. 
Behepan ut gjør 22 % av sal get av vi ta min 
B12-pre pa ra ter (Tall fra IQVIA Solutions Nor-
way AS, Chris ti ne Kjolholdt, Pfizer, per son lig 
med de lel se).

Norsk sel skap for he ma to lo gi opp nevn te  
i 2017 en ar beids grup pe som fikk i opp drag  
å lage an be fa lin ger for ut red ning og be hand-
ling av vi ta min B12-man gel hos voks ne. Ett er 
en hø rings run de ble dis se ret nings lin je ne 

pub li sert på sel ska pets nett si der un der over-
skrif ten «Hand lings pro gram mer» i feb ruar 
2018 (9). Ho ved kon klu sjo nen er: «Per oral 
vi ta min B12-be hand ling bør van lig vis an be - 
fa les frem for in tra mus ku lær be hand ling.»

Den ne kon klu sjo nen er nå også lagt inn  
i Norsk le ge mid del hånd bok og i Norsk 
Elek tro nisk Le ge hånd bok. Vi hå per dis se 
ret nings lin je ne vil bedre dia gnos tikk og 
be hand ling av vi ta min B12-man gel og at 
fle re pa si en ter kan slip pe unød ven di ge 
in tra mus ku læ re in jek sjo ner.

I ret nings lin je ne an be fa les det at det gis 
hydroksykobalamin 1 mg in tra mus ku lært 
dag lig i fem da ger, så per oral be hand ling 
2 mg x 1 i én må ned ved al vor lig vi ta min 
B12-man gel med nev ro lo gis ke el ler and re 
kli nis ke symp to mer der det has ter å fylle 
opp vi ta min B12-de po te ne. Ved ukom pli sert 
man gel an be fa les vi ta min B12-tab lett er  
2 mg x 1 den før s te må ne den. Ved li ke holds-
be hand lin gen er i beg ge til fel ler tab lett er  
på 1 mg dag lig.

Eff ek ten av igang satt per oral be hand ling 
med vi ta min B12 bør føl ges opp ett er ca. to 
uker og tre må ne der, der ett er år lig med 
kon troll av he mo glo bin, ery tro cytt stør rel se, 
vi ta min B12 og even tu elt metylmalonat el ler 
ho mo cys te in.

Pa si en ter som til nå har fått pa ren te ral 
be hand ling kan sett es di rek te over på per o-
ral ved li ke holds be hand ling. Hvis ved li ke-
holds do sen ikke er til strek ke lig, kan den 
økes til 2 mg dag lig. I en kel te til fel ler, for 
eks em pel ved al vor lig mal ab sorp sjon, kan 
det være nød ven dig å gå over til pa ren te ral 
be hand ling.

Mott att 25.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 13.9.2018,  
god kjent 25.9.2018.

«Peroral vitamin B12-behand-
ling bør vanligvis anbefales 
fremfor intramuskulær 
behandling»

JON HAFF NER
jon.haffner@gmail.com
er dr.med., spe sia list i gast ro en te ro lo gisk kir ur gi, kan-
di dat i hel se ad mi nist ra sjon og pro fes sor eme ri tus.
For fatt er har fylt ut ICJME-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HEL LE BORG STRØM HA GER
er spe sia list i me di sinsk bio kje mi og av de lings over-
le ge ved Sen tral la bo ra to ri et, Sy ke hu set i Vestfold, 
Tøns berg.
For fatt er har fylt ut ICJME-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PER OLE IVERSEN
er pro fes sor ved Av de ling for er næ rings vi ten skap, 
Uni ver si te tet i Oslo, og over le ge ved Kreft kli nik ken, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICJME-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EMIL NYQUIST
er sek sjons over le ge ved He ma to lo gisk sek sjon, 
Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg, og nett re dak tør for 
Norsk sel skap for he ma to lo gi.
For fatt er har fylt ut ICJME-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han mott ar pen ger fra Norsk sel-
skap for he ma to lo gi for ar bei det som nett re dak tør.
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-

gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-

oksid (E 172), titandioksid (E 171). 

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg 

til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som 

mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller 

kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling 

av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner og effekt på 

glykemisk kontroll. 

Dosering: Anbefalt startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 

1 gang daglig, kan dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov 

for ytterligere glykemisk kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller 

insulin sekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagog-

dosen være nødvendig for å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon 

av volumdeplesjon anbefales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal 

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

Spesielle pasientgrup per: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering 

nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt 

ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyre-
funksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deret-

ter regelmessig. Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller 

ClCR <60 ml/minutt. Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/

minutt/1,73 m2 eller ClCR vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes 

ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til 

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

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

pga. alder. Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. 

Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang 

daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Ved svelgevansker kan 

tabletten deles eller knuses. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 

Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. 

Hypo tensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir 

ertu gliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært 

volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behand-

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

diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-

hypertensiver og tidlig ere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart 

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

trolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander 

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

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

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

lertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. 

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

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

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

verdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt 

risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som 

kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, 

forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart 

undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-

glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-

ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 

inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-

tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 

anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 

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

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

pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 

dehydrering, pasi enter med redusert insulindose og pasienter med økt 

insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 

SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 

av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 

SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 

faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 

insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er 

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

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

forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 

nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-

sjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering 

av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se 

Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 

med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-

viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-

les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 

kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 

behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 

urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 

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

og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 

glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 

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

kes for å overvåke glykemisk kontroll. 

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 

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

fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-

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

ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 

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

sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 

via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 

andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 

ertugliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, 

glimepirid eller simvastatin, og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant 

effekt på farmakokinetikken til sitagliptin, metformin og glimepirid. 

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 

fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist påvirkning på renal utvikling 

og modning. Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i 

morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/sped-

barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-

studier. 

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

infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-

balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/

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

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

moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 
100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 

(DKA).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 

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

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

status. Fjerning av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 

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

reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-
sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 

måltid reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men 

endrer ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk 

relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 

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

94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 

plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 

O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 

(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 

uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 

Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-

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

kr. 1566,30.

Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 

mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-

midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

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

mellitus type 2 (232).

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

er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 

dose metformin.
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for 

å bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 

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

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

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

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

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

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

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

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1



1606 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

DEBAT T

Rack et sport – for et leng re og bedre liv

Had de ten nis, squash el ler 
 badmin ton vært et me di ka ment, 
bur de le ger for skre vet det til sine 
pa si en ter.

Re gel mes sig fy sisk ak ti vi tet har po si ti ve 
eff ek ter for folks hel se (1). Stu di er pe ker  
i ret ning av at rack et sport kan være as so siert 
med stør re mor ta li tets re du se ren de eff ek ter 
enn and re id rett er (2, 3). Si den jeg er ak tiv 
in nen ten nis spor ten, både som spil ler og 
med le der verv, har jeg (uhil det) spurt meg 
selv om ikke rack et spor ter som ten nis, 
 squash og bad min ton kan skje er enda litt 
sun ne re enn and re id rett er?

I en bri tisk ko hort stu die som om fatt et 
over 80 000 voks ne, ble del ta ger ne spurt om 
fy sisk ak ti vi tet de sis te fire uke ne (2). Ett er 
opp føl ging på i snitt 9,2 år var rack et sport, 
svøm ming, aero bics og syk ling as so siert 
med re du sert to tal dø de lig het. Eff ek ten var 
størst for rack et sport (ha sard ri si ko 0,53; 95 % 
KI 0,40�–�0,69) og mind re for svøm ming (0,72; 
0,65�–�0,80) og syk ling (0,85; 0,76�–�0,95) ett er  
å ha kon trol lert for so sio øko no mis ke fak to-
rer. Over ras ken de nok ble det ikke fun net 
po si ti ve eff ek ter på dø de lig het for lø ping, 
si den and re stu di er har vist re du sert dø de-
lig het for jog ge re. For fatt er ne me ner dett e 
fun net kan for kla res med me to de de sign  
og få hen del ser (2).

En pros pek tiv stu die som fulg te over 
8 500 per so ner i 25 år, vis te sig ni fi kant leng re 
for ven tet le ve al der for ten nis spil le re (9,7 år) 
og bad min ton spil le re (6,2 år) sam men lig net 
med den in ak ti ve kon troll grup pen (3). Fot-
ball, syk ling, svøm ming, jog ging og tre ning 
på hel se stu dio var også as so siert med re du-
sert mor ta li tet, men eff ek ten var la ve re enn 

for rack et spor te ne. Det er også vist at ten nis-
tre ning gir økt ben tett het, bedre aerob ka pa-
si tet, la ve re fett pro sent, re du sert ri si ko for 
kar dio vas ku lær syk dom og bedre li pid pro fil 
(4). Squash ble kå ret til den id rett en som ga 
den mest eff ek ti ve og all si di ge tre nin gen av 
For bes magazines eks pert grup pe (5).

Hva er spe si elt med rack et spor ter?
En tre nings økt med rack et in ne hol der 
 man ge uli ke ele men ter som til sam men  
gir en all si dig form for trim, med både 
fy sis ke og men ta le ut ford rin ger.

For det før s te be står ten nis av man ge kor te 
spur ter el ler in ter val ler. Puls klok ken vi ser et 
sagtakkmønster med hyp pi ge puls øk nin ger 
hver gang bal len er i spill. Kan hen de er de 
man ge og kor te in ter val le ne for kla rin gen  
på den guns ti ge eff ek ten på det kar dio vas ku-
læ re sy ste met? For eks em pel er in ter vall tre-
ning vist å kom pen se re for al ders re la tert 
re duk sjon av hjer te funk sjon (6).

For det and re har rack et id rett e ne i lik het 
med and re ball spill et va ri ert be ve gel ses-
møns ter, i mot set ning til en del id rett er der 
man re pe te rer de sam me be ve gel se ne hele 
ti den, som syk ling og lø ping. Hyp pi ge ret-
nings for and rin ger gir eff ek tiv tre ning av 
ba lan se, ko or di ne rings evne, styr ke, hur tig-
het og flek si bi li tet. Både ar mer, bein og 
kjer ne mus ku la tur blir sti mu lert. I sum be tyr 
det at man ge musk ler ak ti vi se res og at tre-
nin gen blir mer all si dig. Be last nin gen på 
skje lett et re du se rer ri si ko for os teo po ro se. 

Bedre ba lan se gir mind re ri si ko for fall ska-
der.

For det tred je av tar re ak sjons has tig he ten 
med øken de al der. Imid ler tid vi ser det seg  
at ten nis spil le re (7) og bord ten nis spil le re (8) 
opp rett hol der re spons ti den på en sig ni fi-
kant bedre måte enn jevn ald ren de som ikke 
dri ver rack et sport. Dett e kan være av be tyd-
ning for eld re for å unn gå ska der og tra fikk-
uhell.

En sport for li vet
Man ge av dem som har fun net gle den ved 
ten nis el ler bad min ton fort sett er å spille til 
langt inn i al der dom men. So si a le ak ti vi te ter 
hos eld re har vist seg å ha en po si tiv eff ekt 
på hel sen (9). Kan skje er det kom bi na sjo nen 
av det so si a le og fy sis ke som gir den gode 
hel se ge vins ten?

Om rack et sport fak tisk er bedre enn  
and re sportarter, er det van ske lig å gi et 
sik kert vi ten ska pe lig svar på. Epi de mio lo -
giske stu di er in ne hol der feil kil der, og det  
vil ald ri være mu lig å jus te re for alle so sio-
øko no mis ke fak to rer. For eks em pel er det 
in ter es sant at både rack et sport og svøm-
ming kom godt ut i oven nevn te stu die –  
to svært for skjel li ge id rett er – mens lø ping 
ikke gjor de det (2).

Li ke vel kan man spør re seg om nors ke 
myn dig he ter bur de sty re mid le ne mer  
i ret ning av å øke støtt e og sti mu li til de 
ak ti vi te te ne som har forsk nings mes sig  
best do ku men ter te eff ek ter?

Mott att 24.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 2.10.2018,  
god kjent 4.10.2018.

JON STÅ LE RIT LAND
jon.ritland@gmail.com
er ph.d., spe sia list i øye syk dom mer og av ta le -
spesialist i Hel se Midt-Norge. Han er ten nis spil ler  
og sty re med lem i Nor ges Tennisforbund.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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«En treningsøkt med racket 
inneholder mange ulike 
elementer som til sammen  
gir en allsidig form for trim»
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innled-
ende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofak-
torer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, 
drone daron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixi-
ana når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivaroksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. anti koa-
gulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og start 
med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. I.v. 
ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer senere. 
Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon under 
overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres under 
enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, gi 
Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, 
inkl. hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokon-
vertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantia-
naive pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å 
sikre adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter 
dosering på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er 
tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen 
bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som 
gjennomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 
mg 1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjo-
ner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversyk-
dom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller 
tilstander, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende 
eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy 
risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, 
ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale 
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, 
lavmolekylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle til-
feller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis 
i doser nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og 
amming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan med-
føre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med 
økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Labora-
torietester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig 
for å oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes 
nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behand-
lingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tan-

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålite-
lig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas 
med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC 
var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye 
vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF 
og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når 
klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til mode-
rat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Se-
ponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal 
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prose-
dyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inn-
grepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller 
andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før 
antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale 
legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til 
edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samti-
dig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Laboratoriepara-
metre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvanti-
tativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle 
tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Kjøring av bil og bruk av maskiner: 
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjo-
ner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se 
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasma-
konsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johan-
nesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes 
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejuste-
ring nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggre-
gasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter 
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødnings-
tiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady 
state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose 
ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under 
medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av 
blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. 
Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjons-
hemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blød-
ningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av 
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blød-
ningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fer-
tilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under be-
handling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må 
vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes. Fertilitet: Ingen 
humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blød-
ning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/galle: Økt bilirubin i 
blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. 
Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale 
leverfunksjonstester. Øvrige: Blødning på punksjonssted. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hjerte/kar: Annen blødning. Hud: Urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ALP i blodet, økte transaminaser, 
økt ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Øye: 
Konjunktival/skleral blødning. Intraokulær blødning. Øvrige: Blødning på opera-
sjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød-
ning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk 
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyn-
drom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Sub-
dural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og 
lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som 
mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehand-
ling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombin-
komplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger 
som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa 
kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig 
ikke dialyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A F03.Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serin-
proteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og 
protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger 
koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Absorpsjon: Cmax 
innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmako-
kinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). Fordeling: Vd er 
107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig. Halver-
ingstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksi-
dering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, 
OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1. 
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og priser: 15 mg: 
10 stk. (blister) kr. 284,60. 30 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 
2519,30. 60 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 2519,30. 
Sist endret: 21.09.2018

Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.

T

C



MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya,  

3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

CA
RD

-1
27

19
73

-0
00

0 
 0

9/
18

Behandling med LIXIANA® 
kan startes og fortsettes 

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Lesjoner eller tilstander, hvis betydelig risiko 
for alvorlig blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Graviditet og amming. 

FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. 
Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved 
bruk av P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  
til dine voksne pasienter:1

Med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

For behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1,b

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparatomtalen.
* Se preparatomtalen, avsnitt Spesielle pasientgrupper/Elektrokonvertering.

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Vil ra dio lo ger bli er statt et  
av kuns tig in tel li gens?

Kuns tig in tel li gens kan bru kes til bil de ana ly se. Kan ra dio lo ge ne er statt es  
av læ re vil li ge da ta sy ste mer uten lunsj pau se?

Hvert år del tar da ta pro gram mer  
i kon kur ran sen «ImageNet Chal-
lenge», hvor dag lig dag se ob jek ter 
skal iden ti fi se res i far ge bil der og 

klas si fi se res rik tig blant 1 000 ka te go ri er (1). 
I 2015 var de beste sy ste me ne om trent like 
dyk ti ge som men nes ker. Ett er dett e er vi 
for bi gått. Ma ski ne ne er blant an net bedre 
enn oss til å iden ti fi se re 100 for skjel li ge 
hun de ra ser.

Ma skin læ ring
En da ta ma skin ut fø rer in struk sjo ner som  
er spe si fi sert i pro gram mer. Enk le pro gram-
mer ope re rer ett er fast lag te reg ler, og opp -
gave ne lø ses likt hver gang. Mer avan ser te 
pro gram mer kan ha evne til læ ring; de jus te-
rer seg slik at opp ga ver ut fø res bedre og 
bedre. Ma skin læ ring er et sen tralt kon sept 
in nen for be gre pet kuns tig in tel li gens (arti-
fical in tel li gen ce, AI). Pro gram mer for bil de-
ana ly se med ma skin læ ring har ofte en opp-
byg ging som kal les nev ra le nett verk, en 
pa ral lell til nev ron nett verk i hjer nen. De 
vir tu el le nev ro ne ne mott ar inn gå en de sig-
na ler gjen nom mul tip le ka na ler, pro ses se rer 
sig na le ne og av gir re spons. De er or ga ni sert 
i fle re lag, hvor in for ma sjo nen hånd te res 
suk ses sivt. Ma skin læ ring i nev ra le nett verk 
med man ge lag kal les også «deep learning».

Ma skin læ ring i ra dio lo gisk dia gnos tikk
Nev ra le nett verk kan opp da ge for and rin ger 
i ra dio lo gis ke bil der og fore slå dia gno ser 
(2–6). De kan klas si fi se re ge ne ra li sert or gan-
aff ek sjon og gi an slag om pro gno se (7–9). De 
dia gnos tis ke opp ga ve ne i pub li ser te stu di er 
er ofte svært av gren se de og gan ske fjer ne fra 
den kli nis ke hver da gen, men ten den sen er 
klar: Nett ver ke ne pres te rer sta dig bedre og 
kan bru kes til mer kom plek se opp ga ver. 
Sam ti dig er det blitt klart at tek no lo gi en har 
be grens nin ger. For å syn lig gjø re dett e vil vi 
om ta le vir ke må ten for sli ke nett verk.

Konvolusjonelle nev ra le nett verk
Konvolusjonelle nev ra le nett verk er mye 
brukt for ma skin ba sert klas si fi ka sjon av 
ob jek ter i bil der. De før s te lage ne i nett ver-
ket hen ter ut uli ke as pek ter av bil de in for ma-
sjon, og de ett er føl gen de lage ne pro ses se rer 
in for ma sjo nen.

Et bil de som skal ana ly se res, hånd te res 
som et stort ru te nett (en ma tri se) av sig nal-
ver di er an gitt som tall. I de før s te lage ne  
i nett ver ket gjø res man ge konvolusjoner  
på den ne bil de ma tri sen. En konvolusjon 
be tyr i den ne sam men heng at et «fil ter»  
(en li ten tall ma tri se) for flytt es suk ses sivt 
gjen nom bil de ma tri sen mens det gjø res 
ut reg nin ger som utt ryk ker et sam svars for-
hold mel lom fil te ret og det ak tu el le om rå-
det i bil de ma tri sen. Tall ma tri sen i fil te ret 
sva rer til en be stemt geo me trisk form el ler 
struk tur. Konvolusjonen re sul te rer i en ny 
tall ma tri se som av spei ler fore koms ten av 
den ne geo me tri en i bil det. Det gjø res kon-
volusjoner med man ge for skjel li ge filt re.  

De nye tall ma tri se ne bru kes i nye konvolu-
sjoner, som igjen gir nye tall ma tri ser som 
av spei ler mer kom plek se bil de struk tu rer. 
Slik byg ges det opp et hie rar ki av ka rak te ris-
ti ka for det ak tu el le bil det. In for ma sjo nen 
pro ses se res vi de re i «kon ven sjo nel le» nev -
rale nett verks struk tu rer, og det av gis et 
re sul tat med dia gno se for slag. De part ment 
of Com pu ter Scien ce ved Ry er son Uni ver si ty, 
Ca na da, il lust re rer et konvolusjonelt nett-
verk for iden ti fi ka sjon av tall siff er (10).

For å lære seg dia gnos tikk må nett ver ket 
tren es med et stort an tall bil der hvor fa si ten 
er gitt. Nett ver ket star ter tre nin gen med 
til fel dig valg te filt re og med noen ut gangs-
ver di er for vek tin gen av sig nal over fø ring 
mel lom nev ron struk tu re ne. Hvis dia gno sen 
er feil, blir filt re ne og vek tin ge ne jus tert.  
Så prø ves det igjen og igjen. Når vek tin ger 
og filt re er op ti ma li sert mot tre nings bil -
dene, tes tes nett ver ket mot nye bil der for  
å ve ri fi se re at klas si fi se rin gen er ro bust.

Det er ut ford ren de å frem skaff e til strek -
kelig an tall tre nings bil der til nev ra le nett-
verk for ra dio lo gisk dia gnos tikk. Alle dia-
gnos  tiske al ter na ti ver som nett ver ket skal 
mest re, må være re pre sen tert med man ge 

eks emp ler i tre nings bil de ne. Man har for-
søkt å au to ma ti se re klas si fi ka sjo nen av bil-
der ved å kom bi ne re dem med ra dio lo gis ke 
svar rap por ter, men det er fort satt nød ven dig 
at fag per so ner kva li tets sik rer klas si fi ka sjo-
nen (11). Bil de bru ken ut ford rer også per son-
ver net. I hen hold til EUs per son vern for ord-
ning skal per son opp lys nin ger be hand les 
trans pa rent, en per son skal kun ne vite hvor-
dan opp lys nin ge ne bru kes. Det er ikke opp-
lagt hvor dan dett e inn fris i et nev ralt nett-
verk. Det gis også be grens nin ger for bruk  
av per son opp lys nin ger til and re for mål enn 
det de opp rin ne lig ble re gist rert for.

Den svar te bok sen
En ra dio log som vur de rer en le ver tu mor på 
CT-bil der, vil vur de re tu mor stør rel se, form, 
av grens ning, vekst møns ter, kontrastopplad-
ningsmønster og så vi de re. Dett e er kjen te 
og kom mu ni ser ba re tu mor egen ska per  
som kan vur de res ut fra fag lig kunn skap. 
Nev ra le nett verk i ra dio lo gi ana ly se rer ikke 
for hånds de fi ner te egen ska per, de fin ner selv 
frem til et hie rar ki av bil de egen ska per som 
er re le van te for klas si fi ka sjon. Dis se «egen-
ska pe ne» er lo gis ke og ma te ma tis ke struk tu-
rer som hånd te res i man ge mil li o ner reg ne-
ope ra sjo ner. Der for får vi ikke full over sikt 
over hvor dan dia gnos tik ken gjø res. Nett ver-
ket fun ge rer som en svart boks som mott ar 
bil de in for ma sjon og le ve rer en dia gno se,  
og vi vet ikke hvor dan.

La oss si at et nev ralt nett verk har brukt 
noen hund re ce re bra le MR-un der sø kel ser 
for å lære seg å dia gnos ti se re Alzheimers 
syk dom. Treff sik ker he ten er god, og nett -
verket tas i bruk i dia gnos tikk. Så an skaff es 
en ny og an ner le des MR-ma skin. Da er det 
be hov for ny tes ting av nett ver ket. Man 
kjen ner ikke de tal je ne i hvor dan nett ver ket 
vur de rer bil de ne og kan der for ikke for ut si 
hvor dan det vil pres te re med bil der som kan 
ha en litt an nen teks tur el ler være for skjel -
lige på and re må ter. Når nev ra le nett verk 
slik vi nå kjen ner dem, bru kes i ra dio lo gisk 
dia gnos tikk, vil det være be hov for ny tes-
ting og va li de ring hver gang bil de pro duk-
sjo nen end res. Dett e gjel der selv om end rin-
ge ne er be skjed ne, som for eks em pel jus te-
ring av ekko ti den i et T2-vek tet MR-opp tak.

Et an net as pekt gjel der kunn skaps ut veks-
ling. En er fa ren ra dio log kan for kla re yng re 
kol le g er hvil ke pre mis ser som leg ges til 
grunn for en dia gno se. Et nev ralt nett verk 
som fun ge rer som en svart boks, kan ikke 
for kla re sin dia gnos tis ke pro sess. Et slikt 
nett verk bi drar der for lite til å vi de re ut vik le 

«Kunstig intelligens er til dels 
en ’hype’, men samtidig en 
kraftfull teknologi som vil 
endre vår hverdag vesentlig»
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ger som gir oss re ell over sikt over nett ver ke-
nes ana ly se. Dett e er en vik tig be grens ning 
for bruk av kuns tig in tel li gens i selv sten dig 
ra dio lo gisk dia gnos tikk.

And re bruks om rå der
Kuns tig in tel li gens vil kun ne støtt e man ge 
ar beids pro ses ser på ra dio lo gis ke av de lin ger. 
I fle re av dis se kan den bru kes uten at svart 
boks-si tua sjo nen blir pro ble ma tisk. Dett e er 
også vik tig for le ve ran dø rer av bil de hånd te-
rings sy ste mer, som øns ker mi ni mal ri si ko 
for uøns ke de kon se kven ser.

Kuns tig in tel li gens kan lage eff ek ti ve 
pre sen ta sjo ner av sto re meng der ra dio lo -
giske bil de data og kan ved for løps kon trol ler 
gjen fin ne og pre sen te re pa to lo gis ke for and-
rin ger i pa si en te nes tid li ge re un der sø kel ser. 
Dett e skjer gjen nom au to ma ti ser te stør rel-
ses må lin ger og kvan ti te ring av end rin ger.

I et ra dio lo gisk bil de opp tak blir ana to mi 
re gist rert som mo da li tets spe si fik ke sig nal-

klas si fi ka sjo ner og dia gnos tis ke vur de rin-
ger. Dett e er blitt et vik tig forsk nings felt. 
Man kan lage «var me kart» (heatmaps) som 
vi ser hvil ke de ler av et bil de som har vært 
mest ve sent lig for klas si fi ka sjo nen. Det har 
vært fors ket på tek nik ker for å få nett ver ket 
til å for kla re sin ana ly se ut fra bil de egen -
skaper som men nes ker kan re la te re til. En 
fugleklassifikasjon kan for kla res med «dett e 
er en hak ke spett, for di den har hvitt bryst, 
sor te vin ger og en rød flekk på ho det». For 
le ver le sjo ner har man for søkt å etab le re 
for bin del ser mel lom enk le, kvantiterbare 
bil de egen ska per og ra dio lo ge nes le sjons -
beskri vel se (12). En an nen til nær ming er å ta 
ut gangs punkt i et fer dig trent nett verk som 
gjør klas si fi ka sjo ner av bil de funn, og la et 
an net nett verk for sø ke å ge ne re re bil de data 
som pas ser til dis se klas si fi ka sjo ne ne. De 
kuns ti ge bil de ne kan in di ke re hvil ke ka rak-
te ris ti ka som lig ger til grunn for klas si fi ka-
sjo nen. Men fore lø pig fin nes det ikke løs nin-

ra dio lo ge nes dia gnos tis ke re son ne men ter. 
Til sva ren de er det be gren set mu lig het for 
ra dio lo ge ne til å gjø re nett ver ket bedre, 
bort sett fra å fôre det med ytt er li ge re tre-
nings bil der.

Den svar te bok sen gir også me di sinsk- 
juridis ke ut ford rin ger. Hvis en ra dio log 
stil ler feil dia gno se, vil det som re gel kun ne 
av kla res hvor dan fei len opp sto. Fei len gir 
stor læ rings eff ekt, som kan kom mu ni se res 
til kol le g er. Hvis et nev ralt nett verk stil ler 
feil dia gno se, vet man i ut gangs punk tet 
svært lite om me ka nis men el ler fa ren for 
gjen ta gel se. Det kan være uklart hvem som 
har an sva ret for fei len. Var pro gram me rin-
gen feil, var læ rings pro ses sen man gel full, 
el ler er det and re år sa ker? Skal sel ge ren  
el ler sy ke hu set sak sø kes?

Å for kla re sin ana ly se
Som det frem går, har vi be hov for kunn skap 
om hvor dan den svar te bok sen gjør sine 

Il lust ra sjon: He le ne Brox
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Nøk tern be geist ring
Vi le ver i en tid med end rings en tu si as me, 
med vars ler om un der gang der som man 
ikke kas ter seg rundt og tar i bruk nye di gi-
ta le mu lig he ter. Vi må ba lan se re en tu si as-
men med nøk tern rea lis me og ta tek no lo -
gien i bruk på best mu lig måte for våre 
pa si en ter. Kuns tig in tel li gens er til dels en 
«hype», men sam ti dig en kraft full tek no lo gi 
som vil end re vår hver dag ve sent lig. Me di-
sinsk bruk må ba se res på vi ten ska pe lig 
do ku men ta sjon. Im ple men te ring av ra dio -
logisk kuns tig in tel li gens kre ver inn sats fra 
man ge yr kes grup per, ikke minst ra dio lo ger. 
I Norge er det radiologmangel. Ut fra hva vi 
vet nå, vil dett e ved va re i lang tid.

Mott att 20.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 10.9.2018,  
god kjent 3.10.2018.

som me re. Det fin nes løs nin ger for av gren -
sede dia gnos tis ke opp ga ver, for eks em pel 
be stem mel se av skje lett mod ning. Og det 
gjø res spen nen de ra dio lo gisk forsk ning på 
om rå det, også i Norge. Men sam let sett er 
det mye som ty der på at kuns tig in tel li gens  
i over skue lig frem tid ho ved sa ke lig vil fun -
gere som et kva li tets for bed ren de sup ple-
ment til ra dio lo ge nes dia gnos tikk, ikke som 
en er stat ning. Ra dio lo ge nes ar beid om fatt er 
dess uten langt mer enn bil de dia gnos tikk: 
in ter ven sjon, kom mu ni ka sjon, do ku men ta-
sjon, un der vis ning, forsk ning, or ga ni se ring 
og så vi de re.

Hånd te ring av ra dio lo gis ke sig nal data  
og bil der i nev ra le nett verk gir nye opp ga ver 
for fy si ke re og IT-per so nell. Vi for ven ter  
nye for mer for tverr fag lig sam ar beid, med 
tett e re kob ling mel lom tek no lo gi ut vik ling 
og kli nisk dia gnos tikk.

ver di er, som der ett er blir re kon stru ert 
 til ba ke til ana to mis ke bil der. Det fors kes  
på man ge for mer for kuns tig in tel li gens-
støtt e for å for bed re re kon struk sjons tek -
nikke ne. En dras tisk va ri ant er å la den 
 er statt e re kon struk sjons tek nik ke ne full -
stendig; man tre ner et nev ralt nett verk til  
å pro du se re bil der di rek te ut fra opp taks -
signa le ne (13).

Nye ar beids må ter
Kuns tig in tel li gens vil over ta en del bilde-
håndteringsoppgaver og bi stå i man ge 
del funk sjo ner i den ra dio lo gis ke ar beids -
proses sen. Sli ke løs nin ger kan av las te både 
ra dio lo ger og ra dio gra fer. Le ve ran dø rer  
av in for ma sjons sy ste mer for ra dio lo gi  
har be gynt å ta inn dis se løs nin ge ne i sine 
sy ste mer. Etab le ring av kuns tig in tel li gens  
i ra dio lo gisk ru ti ne dia gnos tikk går lang-
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Refusjonsberettiget bruk:  
Reduksjon av forhøyet intraokulært 
trykk ved åpenvinkelglaukom og okulær 
hypertensjon hos voksne. Som mono- 
terapi hos pasienter som har utbytte av 
øyedråper uten konserveringsmiddel, 
med manglende respons på første- 
linjeterapi, med intoleranse eller ved 
kontraindisert førstelinjeterapi.  
Tafluprost øyedråper brukes som  
tilleggsterapi til betablokkere. 

Refusjonskoder: ICPC: F93 ICD: H40

Følgende vilkår gjelder for begge  
refusjonspunkter: 

64: Behandling med betablokker skal 
være forsøkt uten tilstrekkelig effekt 
eller toleranse før behandling med et 
prostaglandinpreparat kan refunderes. 
Behandling med et prostaglandin-
preparat kan også refunderes dersom 
betablokkere er kontraindisert. 

154: Refusjon ytes kun til pasienter som 
ikke kan bruke øyedråper med  
konserveringsmiddel. 

Taflotan øyedråper er en flerdoseflaske  
for ukonserverte øyedråper med 
holdbarhet i kjøleskap 28 dager etter 
anbrudd.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek

Refusjon av tafluprost øye- 
dråper (Taflotan) til behandling 
av glaukom
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1. https://legemiddelverket.no/nyheter/retinoider-risiko-for-fosterskade-ved-bruk-under-graviditet-
og-risiko-for-psykiske-reaksjoner (30.09.2018).
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Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under 
graviditet og risiko for psykiske reaksjoner
Legemidler med retinoider (acitretin, adapalen, alitretinoin, tazaroten, beksaroten,  
isotretinoin og tretinoin) brukes for å behandle ulike former for akne, alvorlig kronisk  
håndeksem, alvorlige former for psoriasis og keratiniserende sykdommer. Enkelte  
retinoider brukes også i kreftbehandling.

Etter en grundig gjennomgang har europeiske legemiddelmyndigheheter oppdatert  
anbefalinger om risiko for bivirkninger ved bruk av retinoider (1). Anbefalingene gjelder 
bruk under graviditet og risiko for psykiske symptomer som depresjon, angst og humør- 
forandringer. 

Orale retinoider er svært teratogene og må ikke brukes under graviditet. 

De orale retinoidene acitretin, alitretinoin og isotretinoin skal brukes i tråd med et 
graviditetsforebyggende program («Pregnancy Prevention Programme» - PPP) for 
alle fertile kvinner.  

Informer kvinner om risikoen ved bruk av de orale retinoidholdige legemidlene  
acitretin, alitretinoin og isotretinoin før forskrivning.  

Også retinoider for lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og hos kvinner 
som planlegger å bli gravide (føre-var prinsipp). 

Revidert opplæringsmateriell for hvert produkt kan lastes ned fra Felleskatalogen. 

Det er rapportert om sjeldne tilfeller av depresjon, forverring av depresjon, angst og 
humørforandringer hos pasienter som tar orale retinoider. Fortell pasienter som tar orale 
retinoider at de kan oppleve endringer i humør og/eller adferd. Både pasienter og  
pårørende bør være oppmerksomme på dette og oppsøke lege dersom dette skjer. 

Følg opp alle pasienter som behandles med orale retinoider for tegn og symptomer på 
depresjon og henvis til hensiktsmessig behandling hvis nødvendig. Spesiell forsiktighet 
bør utvises hos pasienter som tidligere har hatt depresjon. 

Jodtabletter er et kreftforebyggende  tiltak ved atomulykker med utslipp av radioaktivt 
jod. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/
eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktiv jod 
og forebygger kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og 
ammende. Det er derfor spesielt viktig at disse gruppene tar jodtabletter, men det  
anbefales at jod tas opp til 40 års alder.

Kommunene har lagre av jodtabletter. I tillegg anbefaler myndighetene at familier med 
medlemmer i risikogruppen kjøper jodtabletter til oppbevaring i hjemmet. Jodtabletter 
vil derfor selges reseptfritt i apotekene fra 1. november. 

Jod må tas umiddelbart og senest innen fire timer for å redusere skadevirkningene av 
radioaktivt jod. 

Se informasjon hos Statens strålevern (www.stralevernet.no) og på helsenorge.no. 



1614 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Det er fort satt usik kert om ikke-in va siv 
pre na tal test, så kalt NIPT-test, fø rer til 
fær re spon tan abor ter sam men lig net 
med prø ver av fos ter vann og pla cen ta.

I Norge til bys fos ter dia gnos tikk til gra vi de 
med økt ri si ko for fos ter av vik, i før s te om-
gang kom bi nert ul tra lyd un der sø kel se og 
blod prø ve. En ny type blod prø ve som se-
kven se rer cel le fritt fos ter-DNA i mors blod, 
kan bru kes i ikke-in va siv pre na tal dia gnos-
tikk. Det er ved tatt at tes ten skal inn fø res i 
Norge til bruk som se kun dær test der kom bi-
nert ul tra lyd un der sø kel se og blod prø ve har 
vist høy ri si ko for tri so mi hos fos te ret (1:250 
el ler høy ere). Tes ten skal til bys til gra vi de 

som et al ter na tiv til in va si ve prø ver, dvs. 
prø ver av fos ter vann og pla cen ta, og vil 
tro lig kun ne til bys i lø pet av høs ten 2018. En 
av grun ne ne til at den nye tes ten ble inn ført, 
var at den kun ne re du se re be ho vet for in va-
si ve tes ter, tes ter som med fø rer ube hag og 
en li ten ri si ko for iat ro gen spon tan abort.

I en stu die som ny lig er pub li sert i tids-
skrif tet JAMA, ble over 2 100 gra vi de kvin ner 
ran do mi sert til en ten ikke-in va siv pre na tal 
test el ler in va siv test med kro mo som ana ly se 
(1). Kvin ne ne had de al le re de gjen nom gått 
kon ven sjo nell ul tra lyd un der sø kel se og 
blod prø ve, og ri si ko en for fos ter med tri so-
mi 21 var over 1:250. Det var in gen for skjell i 
fore komst av spon tan abor ter i de to grup pe-
ne (0,8 % i beg ge grup per). De tek sjons ra ten 
for tri so mi 21 for den ikke-in va si ve tes ten var 

100 % (95 % KI 87,2�–�100) med en falskt po si tiv-
rate på 5,6 % (4,2�–�7,2), og tes ten på vis te to talt 
28 kro mo som av vik, hvor av ett ikke var tri so-
mi 21. I grup pen med in va siv tes ting ble det 
på vist 49 av vik, hvor av 11 var and re av vik enn 
tri so mi 21. Stu di en had de for lav styr ke til å 
på vi se en even tu ell for skjell i fore koms ten 
av spon tan abort.

– I Norge er stan dard kro mo som ana ly se 
er statt et med kopitallsanalyse, sier Tor bjørn 
Eg gebø, som er pro fes sor ved Nor ges tek nisk- 
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet. – Den ne 
stu di en gir ikke grunn lag for å an be fa le 
kopitallsanalyse som pri mær test ver ken hos 
kvin ner som er over 38 år el ler hos kvin ner 
med høy ri si ko ett er kom bi nert ul tra lyd un-
der sø kel se og blod prø ve. Kvin ner med ne ga-
tivt re sul tat på den nye ikke-in va si ve tes ten 
unn går ube ha get for bun det med in va siv 
tes ting. Eg gebø for tel ler at blant de 11 eks tra 
til fel le ne av kro mo som av vik som ble opp da-
get ved kro mo som ana ly se ett er in va siv test, 
var det fire av vik uten kli nisk be tyd ning og 
fire av vik som kun ne opp da ges med ul tra-
lyd i and re tri mes ter.

– I Dan mark kan kvin ner med på vist høy 
ri si ko for tri so mi 21 ved ul tra lyd un der sø kel-
se og blod prø ve selv vel ge mel lom den nye 
ikke-in va si ve tes ten og kopitallsanalyse.  
I Norge bør vi vente på dans ke er fa rin ger  
før vi vur de rer å end re an be fa lin ge ne. Kopi-
tallsanalyse vi ser noen gan ger funn med 
usik ker kli nisk be tyd ning og kan der for føre 
til unød ven dig be kym ring. Av de lin ge ne for 
me di sinsk ge ne tikk og de fos ter me di sins ke 
sent re ne bør ut ar bei de fel les ret nings lin jer 
for bruk av kopitallsanalyse, me ner Eg gebø.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET
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Ikke-in va siv el ler in va siv test ved pre na tal dia gnos tikk?
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Pa si en ter med psy ko se li del ser som  
slutt et med an ti psy ko tis ke le ge mid ler, 
 had de bedre kog ni tiv funk sjon enn 
de som fort satt e med slik be hand ling. 
 Dette vi ser en ny ob ser va sjons stu die.

An ti psy ko tis ke le ge mid ler er van lig vis en 
vik tig del av før s te lin je be hand lin gen ved 
psy ko se li del ser. Der for kan det være van s- 
ke lig å un der sø ke na tur lig syk doms for løp  
og om le ge mid ler vir ker inn på kog ni ti ve 
funk sjo ner el ler ikke. Stu di er om dett e har 
vist del vis mot stri den de re sul ta ter.

I en stu die som ny lig er pub li sert i tids-
skrif tet Psy cho log i cal Medicine, ble 189  
dans ke pa si en ter med schizofrenispektrum-
lidelser fulgt over fem år (1). Stu di en var en  
for len gel se av en in ter ven sjons stu die, der 
førs te gangs syke ble ran do mi sert til tid lig 
in ter ven sjons be hand ling av ulik va rig het. 
Ett er fem år had de en tre del av pa si en te ne 
slutt et med me di si ner, og den ne grup pen 
skå ret høy ere på tre uli ke tes ter for kog ni ti-
ve funk sjo ner enn grup pen som fort satt 
bruk te me di si ner. Pa si en te ne som slutt et 
med me di si ner, had de i ut gangs punk tet 
høy ere skår på kog ni ti ve funk sjo ner enn  
de som fort satt e med me di si ner. Selv om 
for fatt er ne kon trol ler te for kon fun de ren de 
va riab ler, kan den ikke bru kes til å trek ke 
kon klu sjo ner om mu lig kau sal sam men-
heng mel lom bruk av an ti psy ko tis ke le ge-
mid ler og kog ni ti ve funk sjo ner.

– Dett e er en vik tig stu die, si den den  
fin ner en mu lig sam men heng mel lom det  
å slutt e med an ti psy ko tis ke le ge mid ler og 
bed ring av kog ni tiv funk sjon for en grup pe 
pa si en ter, sier Kris tin Lie Romm, som er 
psy kia ter og før s te ama nu en sis ved Uni ver si-
te tet i Oslo. Kog ni tiv funk sjon har stor be-
tyd ning for so si alt liv og mu lig het for å del ta 
i ar beids li vet. – Det er be hov for stør re ran-
do mi ser te, kon trol ler te stu di er som kan gi 
oss sik re re kunn skap om sam men hen ger 
mel lom bruk av an ti psy ko ti ka og kog ni tiv 

funk sjon, sier Romm, som min ner om at 
pa si en ter med psy ko se li del ser er en svært 
he te ro gen grup pe med uli ke be hov og øns-
ker og at le ge mid del be hand ling ved psy ko-
ser ald ri kan være helt stan dar di sert, men 
må in di vi dua li se res og fin jus te res.

– Vi vet fra and re stu di er at i opp til halv-
par ten av til fel le ne vil pa si en ten i pe ri oder 
slutt e helt el ler del vis med me di si ner – med 
el ler uten le gens vi ten. I den ak tu el le stu di-
en var det pa si en te ne selv som tok ini tia tiv 
til å slutt e i 95 % av til fel le ne, og vi vet vi ikke 
om le gen var in for mert. Det er le gens an svar 
å dis ku te re le ge mid del be hand lin gen med 
pa si en te ne og hvor vidt de er for nøyd med 

den ne. Det er vik tig at vi som le ger mø ter  
et øns ke fra pa si en ten om å re du se re le ge-
mid del do sen el ler se po ne re le ge mid let på 
en åpen måte, slik at pa si en te ne ikke blir 
sitt en de med den ne av gjø rel sen ale ne, sier 
Romm.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Al bert N, Ran ders L, Allott K et al. Cog ni tive 

func tioning fol low ing discontinuation of antipsy-
chotic med i ca tion. A nat u ral is tic sub-group 
anal y sis from the OPUS II tri al. Psychol Med 2018. 
doi: 10.1017/S0033291718001836. 

Svek ker an ti psy ko ti ka kog ni ti ve funk sjo ner?

Illustrasjonsfoto: curvabezier/iStock
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Mus kel pep ti det ape lin vir ker ana bolt 
på mus kel cel le ne i mus, men pro duk-
sjo nen av tar med al de ren.

De ge ne ra tivt al ders tap av mus kel mas se, 
sarkopeni, kan bety mye for hvor dan gam le 
men nes ker kla rer seg i hver da gen. I en ny 
stu die fikk mus uten myo ki net ape lin el ler 
dets re sep tor i mus kel vev en dra ma tisk svek - 
kel se av mus kel funk sjo nen ved ald ring (1).

I stu di en var apelinsignaleringen i mus-
kel cel le ne blitt ge ne tisk ma ni pu lert. Eks tra 
apelingener i mus kel cel le ne økte pro duk sjo-
nen av ape lin, mens at ro fi e ring av musk le ne 
som føl ge av på tvun gen in ak ti vi tet, re du ser-
te pro duk sjo nen. Med økt apelinmengde 
økte an tall mi to kond ri er, mi to kond rie ne ble 
nor ma li sert, og veks ten av mus kel cel le ne og 
den regenerative ka pa si te ten til musk le nes 
stam cel ler ett er mus kel ska de økte.

Mus kel cel le nes evne til au to fa gi (cellefor-
yngelse) ble bed ret og in flam ma sjon i gam le 
musk ler dem pet. Det var en po si tiv til ba ke-
kob ling mel lom apelinproduksjon i mus kel-
cel le ne (og plas ma nivå av ape lin) og mus kel-
styr ke og ut hol den het. Et lig nen de for hold 
ble fun net hos eld re for søks per so ner. Hos 
mus som fikk dag lig be hand ling med ape lin 
int ra pe ri to ne alt, ble den al ders be tin ge de 
mus kel svak he ten re ver sert. Det ble også 
på vist ned strøms sig nal me ka nis mer for 
sti mu le ring av apelinreseptoren.

Fors ker ne bak stu di en me ner at må ling  
av apelinnivå i plas ma kan bli en bio mar kør 
for re spon sen på tre ning hos eld re per so ner 
og at ape lin kan ten kes å bli et te ra peu tisk 
sup ple ment til eld re som ikke kan trene 
nok, spe si elt hvis en per oral apelinresepto-
ragonist med lang vir ke tid kun ne de sig nes.

– Dett e er en spen nen de stu die med in ter-
es san te funn, sier Jo C. Bruus gaard, fy sio log 
og pro fes sor ved Høy sko len Kris tia nia. 

– Den ne stu di en bi drar til å for stå me ka-
nis me ne i sarkopeniprosessen, og vi ser at 
ape lin, som er et sir ku le ren de pro tein, kan 
ten kes å bli ut nytt et i te ra peu tisk sam men-
heng.

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

LIT TE RA TUR
1 Vinel C, Lukjanenko L, Batut A et al. The exerkine 

ape lin reverses age-as so ci ated sarcopenia. Nat Med 
2018; 24: 1360�–�71. 

Ny be hand ling mot tør re øyne?

I muse stu di er hem mer øye dråper  
med ko le ste rol sul fat UV-in du sert  
og allergenindusert in flam ma sjon  
i cornea.

En kel te or ga ner, bl.a. hjer ne, te stik ler, pla-
cen ta og øyne, er så kalt immunprivilegerte 
ved at ska de li ge im mun re ak sjo ner for hind-
res el ler hem mes. I øy ne ne bi drar kan skje 
ko le ste rol sul fat, et na tur lig fore kom men de 
sig nal mo le kyl, til be skytt el se mot im mun -
re ak sjo ner. En ny stu die vis te at ko le ste rol-
sul fat hos mus fan tes i høy kon sen tra sjon  
i en kjer tel som er ana log til de meibomske 
kjert le ne i men nes kers øye lokk (1). Kjer te- 
len pro du se rer li pi der til tåre fil men på 
øy ne ne, noe som hem mer for damp ning  
og tør re øyne.

I stu di en ble DOCK2-en zy met, som er 
es sen si elt for ak ti ve ring og mig ra sjon hos 
gra nu lo cytt er og lym fo cytt er, hem met spe si-
fikt av ko le ste rol sul fat. Gen ma ni pu ler te 
mus som had de mis tet ev nen til å sulfonere 
ko le ste rol, re ager te med ster ke re in filt ra sjon 
av in flam ma to ris ke cel ler på UV-ska de av 
cornea el ler allergenindusert re ak sjon enn 
kon troll mu se ne. Øye dråper med ko le ste rol-
sul fat dem pet re ak sjo nen i øy ne ne hos sli ke 
mus. For fatt er ne på pe ker at DOCK2-en zy met 
også er vik tig hos men nes ker, der mu ter te 
ver sjo ner av en zy met for år sa ker al vor lig 
im mun svikt. Man reg ner med at de ge ne rer-

te meibomske kjert ler lig ger bak om trent 
80 % av tør re øyne. Fris ke kjert lers sek ret 
in ne hol der nor malt ko le ste rol sul fat. Ko le-
ste rol sul fat i øye dråper kun ne der for kan-
skje lind re in flam ma sjo nen i tør re øyne, 
som svir og gir en fø lel se av «rusk i øyet».

– Svik ten de talg kjert ler i øye lok ke ne,  
med økt for damp ning av tåre fil men, og 
be ten nel se i øyets over fla te er de to van lig-
ste år sa ke ne til tør re øyne, sier Tor Paas ke 
Ut heim, som er pro fes sor ved Uni ver si te tet  
i Oslo og Uni ver si te tet i Bergen og forsk-
nings le der ved Tørreøyneklinikken i Oslo.

– Tid li ge re ble tør re øyne opp fatt et som  
en til stand med for lite tåre pro duk sjon og 
der med ute luk ken de be hand let med tåre-
sub sti tutt er. Er fa rin ger fra Tørreøyneklinik-
ken til si er at dett e er rik tig be hand ling i 
mind re enn 10 % av til fel le ne. Ny forsk ning 
på tør re øyne har fått sto re kon se kven ser  
for dia gnos tikk og be hand ling, hvor blant 
an net be ten nel ses dem pen de me di ka men ter 
har fått en sen tral plass. Der for er den ne 
stu di en me get in ter es sant, sier Ut heim.

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

LIT TE RA TUR
1 Sakurai T, Uruno T, Sugiura Y et al. Cho les ter ol 

sulfa te is a DOCK2 in hi bi tor that mediates tis sue-
spe cifi c im mu ne eva si on in the eye. Sci Sig nal 2018; 
11: eaao4874. 

Ilustrasjonsfoto: ljubaphoto/iStock

Kan al ders be tin get 
mus kel tap hem mes 
med le ge mid ler?
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HIL DE HE LE NE HOL TE
Om rå de for hel se tje nes ter
Folkehelseinstituttet

Vel dig tid lig mo bi li se ring  
ved akutt hjer ne slag

BAK GRUNN
Fra de før s te slag en he te ne ble etab lert i 1990-åre ne har 
tid lig mo bi li se ring vært en sen tral del av akutt be hand-
lin gen. I for bin del se med opp da te ring av na sjo na le 
fag li ge ret nings lin jer for hjer ne slag ga Hel se di rek to ra tet 
Folkehelseinstituttet i opp drag å ut ar bei de en sy ste -
matisk over sikt av eff ekt og sik ker het ved vel dig tid lig 
mo bi li se ring (in nen 24 ti mer) ett er hjer ne slag sam men-
lig net med da gens prak sis, som er tid lig mo bi li se ring 
(in nen 48 ti mer).

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi har skre vet en sy ste ma tisk over sikt med ut gangs-
punkt i en tid li ge re over sikt fra Coch ra ne-sam ar bei det 
pub li sert i 2009. Vi søk te ett er ran do mi ser te kon trol ler te 
stu di er i MED LINE, EMBASE og CEN TRAL.

RE SUL TA TER
Tre ran do mi ser te kon trol ler te stu di er ble in klu dert. 
Vel dig tid lig mo bi li se ring vis te in gen sta tis tisk sig ni fi-
kant for skjell i dø de lig het el ler funk sjons ni vå sam men-
lig net med tid lig mo bi li se ring. Vi har svært lav til lit til 
re sul ta te ne og er der for usik re på eff ek ten av til ta ket. 
Vel dig tid lig mo bi li se ring gitt hyp pig bruk og med 
leng re va rig het, kan tro lig med fø re økt dø de lig het og 
dår li ge re funk sjons ni vå.

FOR TOLK NING
Tid lig mo bi li se ring er til nytt e for man ge pa si en ter, men 
vel dig tid lig, hyp pig og lang va rig mo bi li se ring kan også 
på fø re ska de. Ba sert på nå væ ren de forsk ning er vi usik re 
på hva som er det op ti ma le tids punk tet for opp start av 
mo bi li se ring ett er hjer ne slag.

LAI LA HOV
VID vi ten ska pe li ge høg sko le
Oslo

GUNN ELI SA BETH VIST
Om rå de for hel se tje nes ter
Folkehelseinstituttet

LIV HEGE KA TE RAAS
Av de ling for sjeld ne til stan der og re ha bi li te ring
Hel se di rek to ra tet

BENT IND RE DA VIK
Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet

Av de ling for hjer ne slag
St. Olavs hos pi tal
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HO VED BUD SKAP
Op ti malt tids punkt for å star te 
mo bi li se ring ett er hjer ne slag er 
fort satt usik kert

Både vel dig tid lig mo bi li se ring og 
sen ge leie ett er hjer ne slag kan være 
ne ga tivt for pa si en te nes pro gno se

Sam men med re per fu sjons be hand-
ling med in tra ve nøs trom bo ly tisk 
be hand ling og me ka nisk trom b-
ekto mi ut gjør slag en hets prin sip -
pene ba sis for evi dens ba sert slag -
behand ling (1–3). Be hand ling i slag-

en het be står av en rek ke sam men satt e til tak 
som er team ba ser te og tverr fag li ge, in klu dert 
tid lig re ha bi li te ring (4). I 2015 ble i over kant 
av 8 500 per so ner inn lagt i nors ke sy ke hus 
med dia gno sen akutt hjer ne slag (5). Selv om 
dø de lig he ten ved hjer ne slag er be ty de lig 
 re du sert de sis te ti å re ne, får man ge pa si en ter 
fort satt va ri ge nev ro lo gis ke funk sjons ned set-
tel ser (5).

Helt si den den po si ti ve eff ek ten av slag en-
he ter ble kjent i 1990-åre ne, har tid lig mo bi li-
se ring blitt an sett som en av de mest sen tra le 
kom po nen te ne i akutt be hand lin gen (4). Tid-
lig mo bi li se ring har i prak sis ofte star tet 
umid del bart ett er inn leg gel se i slag en he ten. 
Ho ved for må let har vært å fo re byg ge al vor li ge 

kom pli ka sjo ner som ve nøs trom bo em bo -
lisme, trykk sår og luft veis in fek sjo ner. Tid lig 
mo bi li se ring kan i til legg ten kes å re du se re 
and re kon se kven ser av sen ge leie som mus kel-
svek kel se/at ro fi, kon trak tu rer og or to sta tisk 
in to le ran se (6).

Mo bi li se ring in ne bæ rer at pa si en te ne kom-
mer ut av sen gen og står el ler går, even tu elt 
sitt er, av hen gig av slagets al vor lig het og pa -
sien tens kli nis ke til stand (7). En stu die fra 2015 
av mo to risk tre ning ved 11 nors ke sy ke hus 
vis te be ty de lig va ria sjon mel lom sy ke hu se ne 
(8). Hvor stor an del av da gen pa si en te ne var 
opp reist i akutt fa sen av et hjer ne slag va ri er te 
mel lom 5 % og 13 %, mens an de len pa si en te ne 
lå, var 38�–�56 %. I til legg va ri er te opp hold i fel-
les om rå der fra 4 % til 30 % av ti den (8).

I Na sjo na le ret nings lin jer for be hand ling og 
 re ha bi li te ring av hjer ne slag fra Hel se di rek to ra-
tet 2017 an be fa les det at de fles te pa si en ter 
med hjer ne slag bør mo bi li se res tid lig (7). 
Kunn skaps ba ser te be slut nin ger i hel se tje nes-
ten skal så langt det er mu lig bygge på opp-
sum mert forsk ning. I for bin del se med opp -
date ring av slag ret nings lin je ne fant Hel se -
direk to ra tet en sy ste ma tisk over sikt fra 2009 
ut ar bei det av Coch ra ne-sam ar bei det (9). Den 
in klu der te kun én fase II-stu die fra 2008, 
 ut ført i Au stra lia med 71 pa si en ter (10). Di rek-
to ra tet øns ket opp da tert in for ma sjon til sin 
ret nings lin je. De sam me for fatt er ne had de 
star tet  ar bei det, men ville ikke bli fer dig in-
nen tids ram men som di rek to ra tet had de til 

rå dig het for å fer dig stil le ret nings lin je ne. Der-
for ble Av de ling for kunn skaps opp sum me-
ring i Folkehelseinstituttet bedt om å ut fø re 
en sy ste ma tisk over sikt  ba sert på Coch ra ne-
over sik ten om eff ekt av vel dig tid lig mo bi li se-
ring ved akutt hjer ne slag. Den ne ar tik ke len 
sampubliseres med rap por ten fra Folke-
helseinstituttet (11).

Me to de

Vi ut ar bei det en sy ste ma tisk over sikt med ut-
gangs punkt i Coch ra ne-over sik ten til Bern-
hardt og med ar bei de re (9). Vi søk te ett er stu-
di er pub li sert ett er sis te litt e ra tur søk i ap ril 
2008. Fol ke hel se in sti tutt ets litt e ra tur søk ble 
ut ført i ok to ber 2016 i da ta ba se ne MED LINE, 
EMBASE og CEN TRAL (se ap pen diks på nett, 
sø ke stra te gi er). Vi be nytt et stan dard me to der 
for sy ste ma tis ke over sik ter (12). In klu sjons kri-
te ri e ne er gjen gitt i ram me 1.

Re fe ran se ne som ble iden ti fi sert, ble lest av 
to av for fatt er ne (HHH og LH) uav hen gig av 
hver and re, og vur dert opp mot in klu sjons kri-
te ri e ne be skre vet over. De som ble vur dert 
som po ten si elt re le van te, ble lest i full tekst av 
de sam me to per so ne ne, også dett e uav hen gig 
av hver and re. Ri si ko for sy ste ma tis ke skjev -
heter ble vur dert ved hjelp av en sjekk lis te 
som er be skre vet i Fol ke hel se in sti tutt ets me-
to de bok Slik opp sum me rer vi forsk ning (12). 
Me ta ana ly sen er ut ført (av GEV og HHH) i 

Se lederartikkel side 1590
Appendiks på tidsskriftet.no

Ram me 1

In klu sjons kri te ri er ba sert på po pu la-
sjon, in ter ven sjon, sam men lig ning, 
ut fall og stu die de sign (PICOS) for forsk-
ningsspørs må let

Po pu la sjon: Per so ner med kli nisk hjer ne-
slag dia gno se

In ter ven sjon: Vel dig tid lig mo bi li se ring, 
opp start in nen 24 ti mer et ter symp tom -
debut

Sam men lig ning: Tid lig mo bi li se ring, opp-
start 24 – 48 ti mer et ter symp tom de but

Ut fall: Dø de lig het, av hen gig het av and re  
i hver da gen målt med mo di fi sert Ran kin-
ska la (mRs) (13), al vor li ge uøns ke de hen-
del ser

Stu die de sign: Ran do mi ser te kon trol ler te 
stu di er

Språk: In gen språk be grens nin ger i søket, 
ar tik ler på and re språk enn skan di na visk, 
eng elsk, fransk el ler tysk ville blitt pre sen-
tert i egen ta bell

Fi gur 1  Opp sum me ring av re sul ta te ne av søk ett er stu di er for å eva lu e re eff ekt av vel dig tid lig mo bi li se ring sam men lig-
net med tid lig mo bi li se ring av pa si en ter med hjer ne slag.
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 Re view Man ager 5 med til fel dig eff ekt (ran-
dom-eff ects)-me to de. Di ko to me ut fall er pre-
sen tert som ri si ko ra tio (RR) og kon ti nu er li ge 
ut fall som gjen nom snitts for skjel ler, beg ge 
med 95 % kon fi dens in ter vall.

Kva li te ten på den sam le de do ku men ta sjo-
nen for hvert ut fall og på tvers av stu di e ne ble 
vur dert ved hjelp av GRA DE (Gra ding of 
 Recommendations As sess ment, De ve lop ment 
and Eva lua ti on) (14).

Re sul ta ter

I litt e ra tur søke ne ble 2 227 re fe ran ser iden ti fi-
sert, og vi vur der te fem stu di er som po ten si elt 
re le van te. Vi in klu der te to stu di er i til legg til 
den som al le re de var in klu dert i den tid li ge re 
over sik ten til Bernhardt 2009 (9) (fig 1). Den 
stør ste, A Very Ear ly Rehabilitation Tri al pub li sert 
i 2015, var en mul ti sen ter, fler na sjo nal, ran do-
mi sert kon trol lert stu die med 2 104 pa si en ter. 

(13). Den er her om talt som AVERT-stu di en (13). 
I til legg in klu der te vi en norsk ran do mi sert 
kon trol lert stu die med 56 pa si en ter av Sund-
seth og med ar bei de re fra 2012 (15). Vi in klu der-
te også den tid li ge re om tal te stu di en fra 
 Au stra lia av Bernhardt og med ar bei de re med 
71 pa si en ter fra 2008 (10) (fig 1).

Sund seth og med ar bei de re had de som for-
mål å be ly se for skjel len mel lom mo bi li se ring 
før 24 ti mer og 24�–�48 ti mer ett er symp tom -

Ta bell 1  Over sikt over in klu der te stu di er.

AVERT Trial Collaboration 
group, 2015 (13)

Sundseth og medarbeidere, 
2012 (15)

Bernhardt og medarbeidere,  
2008 (10)

Inklusjon

Land Australia, New Zealand, Storbri-
tannia, Malaysia, Singapore

Norge Australia

Pasient (n) >18 år med bekreftet første eller 
tilbakevendende hjerneslag, 
 infarkt eller intracerebral blød-
ning, innlagt på sykehus innen 24 
timer etter symptomdebut (1 052  
i intervensjonsgruppen og 1 052  
i kontrollgruppen)

>18 år innlagt på slagenhet 
innen 24 timer etter symptom-
debut (27 i intervensjonsgrup-
pen og 29 pasienter i kontroll-
gruppen)

>18 år med slag som definert  
av Verdens helseorganisasjon  
(38 i intervensjonsgruppen  
og 33 i kontrollgruppen)

Intervensjon Ut av sengen-protokoll tilpasset 
den enkelte, men med formål  
å gjenvinne stå og gangfunksjon

Ut av sengen-aktiviteter Assistanse til oppreist stilling uten-
for sengen minst to ganger om dagen 
i tillegg til vanlig behandling seks 
dager per uke

Tid for første mobilisering Innen 24 timer etter symptom-
debut. I gjennomsnitt 18,5 timer 
(12,8 – 22,3 timer)

Innen 24 timer etter hjerneslag/
innleggelse i sykehus. I gjen-
nomsnitt 13,1 timer etter hjerne-
slag/10,0 timer etter innleggelse

Innen 24 timer. I gjennomsnitt 18,1 
timer (IQR 12,8 – 21,5 timer)

Mengde og hyppighet  
av mobilisering

Minst tre ekstra mobiliseringer 
sammenlignet med vanlig behand-
ling, i gjennomsnitt 31 minutter 
per dag, gjennomført i gjennom-
snitt 6,5 ganger per dag

Ikke registrert. Antatt likt for 
gruppene

I gjennomsnitt 167 minutter 
(62 – 305 minutter) i løpet av de 
første 14 dagene eller til utskrivning. 
Hyppighet ikke beskrevet

Kontrolltiltak Vanlig behandling på den slag-
enheten pasienten var innlagt

Ut av sengen-aktiviteter Ikke beskrevet

Tid for første mobilisering I henhold til vanlig behandling  
på den slagenhet pasienten var 
innlagt. I gjennomsnitt 22,4 timer 
(16,5 – 29,3 timer)

24 – 48 timer etter hjerneslag/
innleggelse i sykehus. I gjen-
nomsnitt 33,3 timer etter 
hjerne slag/26,3 timer etter 
innleggelse

I tråd med vanlig praksis, ikke nær-
mere beskrevet. I gjennomsnitt 30,8 
timer (IQR 23,0 – 39,9 timer)

Mengde og hyppighet  
av mobilisering

I henhold til vanlig behandling  
på den slagenheten pasienten  
var innlagt, i gjennomsnitt 3 gan-
ger per dag, og i gjennomsnitt 
10 minutter per dag

Ikke registrert. Antatt likt for 
gruppene

I gjennomsnitt 69 minutter 
(31 – 115 minutter) i løpet av de første 
14 dagene eller til utskrivning. 
Hyppighet ikke beskrevet

Utfallsmål Modifisert Rankin-skala etter tre 
måneder. Alvorlighetsgrad fra 0 
(ingen tap av funksjonsevne) til 5 
(alvorlig tap av funksjonsevne)  
og 6 (død). Sentrale sekundære 
utfallsmål var uønskede hendelser 
målt som død, ikke-dødelige 
alvorlige uønskede hendelser, 
immobilitet, nevrologiske alvorlige 
uønskede hendelser

Modifisert Rankin-skår, død, 
endring i nevrologisk funksjon 
(NIHSS-skår)

Totaldose med mobilisering og gjen-
nomsnittlig tid til mobiliseringsopp-
start, død, alvorlige og ikke-alvorlige 
sideeffekter/uønskede hendelser, 
fall, modifisert Rankin-skala etter  
tre måneder. 
Alvorlighetsgrad fra 0 (ingen tap  
av funksjonsevne) til 5 (alvorlig tap 
av funksjonsevne) og 6 (død)
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Fi gur 2  Dø de lig het i lø pet av de før s te tre må ne de ne for pa si en ter med hjer ne slag ett er vel dig tid lig mo bi li se ring sam men lig net med tid lig mo bi li se ring. M-H = Man tel-Haenzels 
 metode.

Fi gur 3  Dår lig funk sjon målt med mo di fi sert Ran kin-ska la (3–6) ett er tre må ne der for pa si en ter med hjer ne slag ett er vel dig tid lig mo bi li se ring sam men lig net med tid lig mo bi li se ring.

Fi gur 4  Al vor li ge uøns ke de hen del ser ett er tre må ne der for pa si en ter med hjer ne slag ett er vel dig tid lig mo bi li se ring sam men lig net med tid lig mo bi li se ring.
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ter ven sjons- og kon troll grup pe ne, men vi har 
svært lav til lit til re sul ta te ne og er der for usik-
re på om det er bedre for pa si en te ne med tid-
lig el ler vel dig tid lig mo bi li se ring ved akutt 
hjer ne slag. Re sul ta te ne in di ke rer li ke vel at 
det kan være mu lig het for ska de, så vel som 
for de ler, ved vel dig tid lig mo bi li se ring sam-
men lig net med tid lig mo bi li se ring.

I til legg til å vur de re tid for opp start av mo-
bi li se ring had de AVERT-stu di en også vur dert 
hyp pig het og va rig het av mo bi li se ring ved 
vel dig tid lig mo bi li se ring. Vi har vur dert vår 
til lit til re sul ta te ne av dett e sam men satt e til-
ta ket fra AVERT-stu di en (tab 3).

Den sam men satt e in ter ven sjo nen i AVERT-
stu di en kan gi høy ere fore komst av død og 
an tall per so ner med be hov for hjelp i dag lig-
li vet (GRA DE-vur de ring med mid dels til lit).

Dis ku sjon

Vi har ikke fun net sik re hol de punk ter for at 
vel dig tid lig mo bi li se ring (< 24 ti mer) er bedre 
enn tid lig mo bi li se ring (24�–�48 ti mer) ved akutt 
hjer ne slag. Tvert imot fant vi vis se hol de punk-

Eff ekt på dø de lig het og funk sjons ni vå
Alle tre stu di e ne vis te noe høy ere dø de lig het 
i in ter ven sjons grup pen som had de fått tid li-
ge re og mer om fatt en de re ha bi li te ring (fig 2).

I alle tre stu di e ne ble også pa si en te nes grad 
av av hen gig het av and re i hver da gen målt ved 
mo di fi sert Ran kin-ska la (mRs). Dett e in stru-
men tet må ler al vor lig het på en ska la fra 0 til 
6, der 0 er in tet tap av funk sjons ev ne, mens 5 
er al vor lig tap og 6 er død (13). Stu di e ne vis te 
noe høy ere fore komst av av hen gig het i grup-
pen som had de fått vel dig tid lig og mer om-
fatt en de re ha bi li te ring (fig 3).

I to stu di er ble det rap por tert al vor li ge, 
uøns ke de hen del ser (10, 13). I alt ble det rap-
por tert 216 (19,8 %) hen del ser blant pa si en ter 
i grup pen som ble vel dig tid lig mo bi li sert, og 
222 (20,5 %) blant kon troll pa si en te ne (fig 4).

Re sul ta ter og GRA DE-vur de ring av vel dig 
tid lig mo bi li se ring in nen 24 ti mer sam men-
lig net med mo bi li se ring 24�–�48 ti mer og van-
lig prak sis fra Bernhardt og med ar bei de re 
(10), AVERT-stu di en (13) og Sund seth og med-
ar bei de re (15) er opp sum mert i ta bell 2.

Vi fant in gen sig ni fi kan te for skjel ler når det 
gjaldt vel dig tid lig mo bi li se ring mel lom in-

debut el ler inn leg gel se (15). I AVERT-stu di en 
un der søk te man eff ekt av mo bi li se ring før 24 
ti mer sam men lig net med van lig prak sis, nor-
malt ett er 24 ti mer (13). Bernhardt og med -
arbei de re (10) øns ket også å sam men lig ne 
mo bi li se ring før 24 ti mer med van lig prak sis, 
som had de vært noe se ne re. Mens Sund seth 
og med ar bei de re fulg te pro to kol len i hen hold 
til tids ram me ne, had de AVERT-stu di en en 
gjen nom snitt lig tid til vel dig tid lig mo bi li se-
ring på 18,5 ti mer og til tid lig mo bi li se ring på 
22,4 ti mer ett er symp tom de but. Bernhardt og 
med ar bei de re had de gjen nom snitt lig 18 
 ti mer til vel dig tid lig mo bi li se ring og 31 ti mer 
i kon troll grup pen (10).

Pa si en te ne i in ter ven sjons grup pen ble i 
AVERT-stu di en (13) mo bi li sert minst tre gan-
ger hyp pi ge re i for hold til kon troll grup pen, 
og i gjen nom snitt 31 mi nutt er per dag sam-
men lig net med 10 mi nutt er i kon troll grup-
pen. I stu di en til Bernhardt og med ar bei de re 
(10) var va rig he ten 167 mi nutt er og 69 mi nut-
ter, mens hyp pig he ten ikke var spe si fi sert. 
Sund seth og med ar bei de re (15) spe si fi ser te 
ver ken hyp pig het el ler va rig het. Se ta bell 1 for 
mer in for ma sjon.

Ta bell 2  Eff ekt av en in ter ven sjon som star ter mo bi li se ring in nen 24 ti mer ett er symp tom de but/inn leg gel se ved hjer ne slag sam men lig net med mo bi li se ring ett er 24–48 ti mer i in klu -
derte stu di er fra Norge, Au stra lia, New Zealand, Stor bri tan nia, Ma lay sia og Sin ga po re (10, 13, 15). mRS = mo di fi sert Ran kin-ska la.

Utfall (referanse)

Mobilisering

Relativ effekt 
(95 % KI)

Antall 
deltagere 
(studier)

Kvaliteten  
på dokumenta-
sjonen (GRADE)24–48 timer

innen 24 timer 
(95 % KI)

Antall personer som har dødd de første  
tre månedene (10, 13, 15) 69 per 1 000

115 pr 1 000 
(60 – 220)

RR 1,66 
(0,87 – 3,17)

2 228 
(3)

 
Svært lav1,2,3

Personer med mRS 3 – 6 etter tre måneder 
(10, 13, 15) 501 per 1 000

536 per 1 000 
(441 – 646)

RR 1,07 
(0,88 – 1,29)

2 207 
(3)

 
Svært lav1,2,4

Ikke-dødelige alvorlige bivirkninger etter  
tre måneder (10, 13) 205 per 1 000

197 per 1 000 
(166 til 232)

RR 0,96 
(0,81 – 1,13)

2 175 
(2)

 
Svært lav1,2,4

Ingen alvorlig immobilitet som uønsket 
 hendelse etter tre måneder (13) 950 per 1 000

950 per 1 000 
(931 – 978)

RR 1,00 
(0,98 – 1,03)

2 104 
(1)

 
Svært lav1,2,4

Ingen nevrologisk alvorlig uønsket hendelse 
etter tre måneder (13) 700 per 1 000

921 per 1 000 
(516 – 949)

RR 0,76 
(0,56 – 1,03)

2 104 
(1)

 
Svært lav1,2,4

Endring i Barthel-skår (avhengighet) etter  
tre måneder (15)

0R 1,21 
(0,41 til 3,63)

43 
(1)

 
Svært lav3,5

Minst én komplikasjon etter tre måneder (15) 688 per 1 000 655 per 1 000 
(229 – 1 000)

RR 1,05 
(0,35 til 3,19)

56 
(1)

 
Svært lav3,5

1  Kontrollgruppen i stu di en med 2 104 pa si en ter had de ikke fulgt plan lagt tids ram me, men mo bi li sert i gjen nom snitt før 24 ti mer. Re sul ta te ne fra 
stu di en kan der med ikke sva re på spørs må let om mo bi li se ring før 24 ti mer sam men lig net med mo bi li se ring et ter 24–48 ti mer har størst ef fekt.  
I gjen nom snitt ble pa si en te ne i kon troll grup pen mo bi li sert et ter 22,4 ti mer, mens vel dig tid lig-grup pen ble i gjen nom snitt mo bi li sert et ter 18,5 
timer.

2  Tidspunkt for mo bi li se ring sam va rier te med meng de og hyp pig het av mo bi li se ring. I stu di en med 2 104 pa si en ter ble grup pen in nen 24 ti mer 
mo bi li sert dob belt så ofte (6,5 sam men lig net med 3 gan ger per dag), samt at de ble mo bi li sert i tre gan ger så lang tid (31 sam men lig net med 
10 mi nut ter dag lig). Ef fek ten av hvert en kelt ele ment i det te sam men sat te til ta ket kan der for ikke isoleres.

3 Få hen del ser, bredt konfidensintervall
4 Bredt konfidensintervall
5 Kun én stu die
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di e ne gikk i ret ning av dår li ge re pro gno se for 
de pa si en te ne som fikk vel dig tid lig mo bi li se-
ring. Vel dig tid lig mo bi li se ring kan med and re 
ord være til gagn for man ge pa si en ter, men 
kan også på fø re ska de. Det har gjort det van-
ske lig å gi kla re an be fa lin ger om grad av tid lig 
mo bi li se ring i de re vi der te na sjo na le ret-
nings lin je ne. GRA DE-me to dik ken (14) og 
 DE CIDE-pro ses sen (17) til rett e leg ger for å vekt-
leg ge an nen do ku men ta sjon enn den vi får 
fra ran do mi ser te stu di er og sy ste ma tis ke 
over sik ter. Det kom frem i ret nings lin je pro-
ses sen at kli nisk er fa ring, både fra hel se ar bei-
de re og pa si en ter, til si er at tid lig mo bi li se ring 
og tre ning er vik tig og opp fatt es som guns tig.

I til legg fin nes ob ser va sjons stu di er blant 
an net fra kart leg gin gen av ak ti vi te ten i de 11 
nors ke slag en he te ne (8) som har vist en as so-
sia sjon mel lom tid lig mo bi li se ring og høy 
ak ti vi tet ut av seng og godt funk sjo nelt be-
hand lings re sul tat ett er tre må ne der (18).

En an nen norsk ob ser va sjons stu die in di -
kerte også at høy ak ti vi tet er as so siert med 
godt be hand lings re sul tat, kor ri gert for al vor-
lig het, al der og and re kjen te pro gno stis ke 
fak to rer (19).

Det har vi de re kom met en opp føl gings -
artik kel fra AVERT-stu di en (20) der for fatt er ne 
har for søkt å ana ly se re be tyd nin gen av tids-
punk tet for mo bi li se ring og om fan get av mo-
bi li se ring hos de pa si en te ne som had de et 
godt be hand lings re sul tat. Den ne ana ly sen 
ty der på at tids punkt for mo bi li se ring ikke 
be tyr så mye, mens man ge kort va ri ge mo bi li-
se rings pe ri oder hver dag er as so siert med 
godt be hand lings re sul tat sam men lig net med 

så høy og va rig he ten var tre gan ger så lang ved 
vel dig tid lig mo bi li se ring, kan hver av  dis se 
fak to re ne ha på vir ket re sul ta te ne. I til legg kan 
fak to re ne ha in ter agert med hver and re.

Den nors ke stu di en (15) kan ikke gi noen in-
for ma sjon om dis se vik ti ge fak to re ne. Det er 
også van ske lig å es ti me re hvor dan mo bi li se rin-
gen ble ut ført, for di en tid li ge re stu die vis te at 
det var be ty de lig va ria sjon mel lom slag en he-
te ne med tan ke på om fang av mo bi li se ring (8).

Fle re fak to rer på vir ker ge ne ra li ser bar he ten 
av stu di e ne. I den nors ke stu di en ble fær re enn 
10 % av alle akutt pa si en ter in klu dert, man ge 
for di de kom til sy ke hus ett er at det var gått 24 
ti mer. An tall in klu der te pa si en ter var bare 
halv par ten av det som styr ke be reg nin gen 
anga (15). For fatt er ne av AVERT-stu di en (13) har 
gjort rede for ut vel gel ses pro ses sen i stu di en, 
og tid fra symp tom de but til inn leg gel se kan 
også der ha på vir ket se lek sjo nen. Sam ti dig var 
be skri vel sen av hvil ke ele men ter som inn gikk 
i mo bi li se rin gen man gel full.

Selv om den nors ke stu di en var li ten, lyk tes 
den bedre i å stu de re be tyd nin gen av tids-
punkt for mo bi li se ring. Re sul ta te ne bi drar 
så le des til å be kref te ho ved inn tryk ket fra den 
sam men satt e in ter ven sjo nen i AVERT-stu di en 
om at det guns tig ste tids punk tet for mo bi li-
se ring fort satt er uav klart.

Til tross for at AVERT er den stør ste re ha bi-
li te rings stu di en som er gjen nom ført (13), 
mang ler vi alt så fort satt over be vi sen de forsk-
nings ba sert kunn skap om det op ti ma le tids-
punk tet for å star te mo bi li se rin gen ved akutt 
hjer ne slag. Det kan li ke vel tol kes som en var-
sel lam pe at re sul ta te ne fra de in klu der te stu-

ter for at pa si en te ne i in ter ven sjons grup pen 
kun ne ha økt ri si ko for en uguns tig pro gno se.

I den nors ke stu di en (15) va ri er te gjen nom-
snitt lig tids punkt for mo bi li se ring fra 13 ti mer 
i in ter ven sjons grup pen til 33 ti mer i kon troll-
grup pen. Den aust rals ke stu di en (10) had de 
gjen nom snitt lig vel dig tid lig mo bi li se ring ved 
18 ti mer og gjen nom snitt lig tid lig mo bi li se-
ring ved 31 ti mer. I AVERT-stu di en ble in ter ven-
sjons grup pen som skul le mo bi li se res in nen 24 
ti mer ett er symp tom de but, mo bi li sert ett er 
gjen nom snitt lig 18,5 ti mer, mens kon troll grup-
pen skul le mo bi li se res i hen hold til van lig kli-
nisk prak sis ved de 56 sy ke hu se ne som del tok 
(13). Det var for ven tet at kon troll grup pen ville 
bli mo bi li sert ett er 24�–�48 ti mer slik tid li ge re 
ana ly ser har vist (16). Det vis te seg imid ler tid 
at så kalt van lig kli nisk prak sis end ret seg i 
 lø pet av de åtte åre ne AVERT-stu di en på gikk. 
 Mo bi li se rings tids punk tet ble flytt et sta dig tid-
li ge re, slik at 60 % av kon troll pa si en te ne ble 
mo bi li sert in nen 24 ti mer (13). For skjel le ne i 
gjen nom snitt lig tid mel lom in ter ven sjons- og 
kon troll grup pen var der for be ty de lig stør re i 
den nors ke stu di en. An tall pa si en ter i AVERT-
stu di en var imid ler tid nær 40 gan ger høy ere 
enn i den nors ke stu di en. Dis se do mi ner te der-
for re sul ta te ne av sam le ana ly se ne.

Med kun fire tim ers gjen nom snitt lig for-
skjell i opp start av mo bi li se ring gir AVERT-stu-
di en (13) i li ten grad svar på ho ved spørs må let. 
Den ne stu di en had de imid ler tid tre uli ke in-
ter ven sjo ner som løp pa ral lelt (13). I til legg til 
tids punkt for mo bi li se ring un der søk te man 
også eff ek ten av hyp pig het og va rig het av mo-
bi li se ring. Når hyp pig he ten var over dob belt 

Ta bell 3  Eff ekt av en in ter ven sjon som om fatt er vel dig tid lig mo bi li se ring in nen 24 ti mer ett er symp tom de but/inn leg gel se ved hjer ne slag og med hyp pi ge re og leng re mo bi li se ring 
 sammen lig net med tid lig mo bi li se ring in nen 24 ti mer i én av de in klu der te stu di e ne (13). mRS = mo di fi sert Ran kin-ska la.

Utfall

Tidlig, mindre 
hyppig og 
langvarig1

Veldig tidlig, hyppig 
og mer langvarig2 
(95 % KI)

Relativ effekt 
(95 % KI)

Antall 
deltagere 
(studie)

Kvaliteten  
på dokumenta-
sjonen (GRADE)

Antall personer som døde de første tre 
månedene 69 per 1 000

90 per 1 000 
(64 – 124)

OR 1,34 
(0,93 – 1,93)

2 104 
(1)

 
Middels3

Personer med mRS 3 – 6 etter tre måneder 289 per 1 000 309 per 1 000 
(270 – 349)

OR 1,10 
(0,91 – 1,32)

2 104 
(1)

 
Middels3

Ingen ikke-dødelige alvorlige bivirkninger 
etter tre måneder 810 per 1 000

803 per 1 000 
(778 – 842)

RR 1,01 
(0,97 – 1,05)

2 104 
(1)

 
Middels4

Ingen alvorlig uønsket hendelse  
i mobilitet etter tre måneder 950 per 1 000

950 per 1 000 
(931 – 978)

RR 1,00 
(0,98 – 1,03)

2 104 
(1)

 
Middels4

Ingen alvorlig nevrologisk uønsket  
hendelse etter tre måneder 700 per 1 000

921 per 1 000 
(516 – 949)

RR 0,76 
(0,56 – 1,03)

2 104 
(1)

 
Middels4

1  Mobilisering in nen 24 ti mer et ter symp tom de but/inn leg gel se, 3 x dag, 10 minutter
2 Mobilisering in nen 24 ti mer et ter symp tom de but/inn leg gel se, 6,5 x dag, 31 minutter
3 Få hen del ser, bredt konfidensintervall
4 Bredt kon fi dens in ter vall
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EMBASE og CEN TRAL). Vi kan ha gått glipp av 
stu di er også in nen dis se da ta ba se ne, for eks-
em pel for di be greps bru ken knytt et til in ter-
ven sjo nen kan va ri e re. Vi har konsulert per so-
ner med stor kom pe tan se på om rå det som 
hel ler ikke er kjent med and re stu di er, så ri si-
ko en for å ha over sett stu di er er sann syn lig vis 
li ten. Styr ken ved en sy ste ma tisk over sikt er 
den på for hånd plan lag te og sy ste ma tis ke me-
to dis ke til nær min gen og at to per so ner job-
ber uav hen gig av hver and re i vur de ring av 
tit ler, sam men drag og ar tik ler i full tekst.

Ar tik ke len pub li se res sam ti dig med en til sva ren de rap port 
fra Folkehelseinstituttet.

Mott att 25.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 16.2.2018,  
god kjent 4.9.2018.

få og lan ge mo bi li se rings pe ri oder. Dis se re sul-
ta te ne er på vir ket av se lek sjon og har ikke 
sam me do ku men ta sjons styr ke som ho ved re-
sul ta te ne i den ran do mi ser te kon trol ler te stu-
di en. De er der med kun å be trak te som hypo-
tesegenererende og må be kref tes i nye ran do-
mi ser te kon trol ler te stu di er før sik re kon klu-
sjo ner kan treff es.

Nøy ak tig be skri vel se av hva som inn går i 
mo bi li se ring og hvor dan den ne er plan lagt 
gjen nom ført, er nød ven dig i nye stu di er.  Dett e 
er et vik tig forsk nings om rå de som an går 
svært man ge, ett er som de al ler fles te pa si en-
ter med akutt hjer ne slag vil bli mo bi li sert og 
som of test i lø pet av de før s te ett til to døgn.

Det er spe si elt vik tig med sli ke pre si se rin-
ger der in ter ven sjo nen sam men lig nes med 

«van lig kli nisk prak sis» og der stu di e ne va rer 
så len ge at kli nisk prak sis kan end re seg un-
der stu die pe ri oden.

Det er fle re grun ner til at vi har svært lav 
til lit til dis se re sul ta te ne. Tid for opp start av 
mo bi li se ring fore gikk ikke på de tids punk -
tene som var plan lagt på for hånd. Pa si en te ne 
i de for skjel li ge grup pe ne mott ok mo bi li se-
ring av for skjel lig va rig het og hyp pig het. Tre 
va riab ler (tid for opp start av mo bi li se ring, 
va rig het og hyp pig het av mo bi li se rin gen) 
 va ri er te der med sam ti dig, og det van ske lig-
gjør tolk ning av re sul ta te ne. I til legg var det 
re la tivt få hen del ser, noe som med fø rer bre de 
kon fi dens in ter val ler.

Det er mu lig at and re da ta ba ser in ne hol der 
fle re stu di er enn de tre vi søk te i (MED LINE, 
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Skal gra vi de ha la ve re  
el ler høy ere le ge mid del do ser?

Le ge mid del do se ring til gra vi de er  
en van ske lig ba lan se kunst, der mors 
be hov for be hand ling må veies opp 
mot ri si ko en for fos ter ska de li ge 
eff ek ter. Ofte vekt leg ges sist nevn te 
mest, med det re sul tat at le ge mid let 
se po ne res el ler do sen re du se res.  
Det som kan skje er mind re kjent er 
at gra vi de ofte tren ger høy ere le ge-
mid del do ser enn ikke-gra vi de.

Man ge kvin ner inn tar le ge mid-
ler når de er gra vi de, en ten 
på grunn av til stan der re la-
tert til gra vi di te ten selv, el ler 
på grunn av an nen syk dom 
(1, 2). I Norge rap por te rer 

nes ten 80 % av gra vi de å ha brukt ett el ler fle re 
le ge mid ler un der gra vi di te ten (3). Opp slags-
verk som Norsk le ge mid del hånd bok og RELIS-
da ta ba sen (4) kan gi in for ma sjon om sik ker-
het ved le ge mid del bruk un der gra vi di tet og 
am ming. Sli ke an be fa lin ger er imid ler tid ofte 

be hef tet med usik ker het på grunn av mang-
len de data (5). 

Noe av det vi vet svært lite om, er hvor dan 
det en kel te le ge mid let hånd te res av den gra-
vi de kvin nens kropp. Både opp tak, for de ling, 
ned bryt ning og ut skil ling av le ge mid ler kan 
på vir kes av de fy sio lo gis ke end rin ge ne som 
inn treff er un der gra vi di te ten. Dett e kan igjen 
på vir ke hvil ken dose den gra vi de tren ger (2). 
Uten å ta høy de for dis se end rin ge ne vil eks-
tra po le ring av dose an be fa lin ger fra ikke-gra-
vi de til gra vi de kvin ner med fø re ri si ko for 
un der do se ring, el ler even tu elt over do se ring. 
Vårt inn trykk er at den ne pro blem stil lin gen 
er lite kjent blant kli ni ke re og ofte hav ner i 
skyg gen av dis ku sjo nen rundt le ge mid le nes 
te ra to ge ni si tet.

I den ne ar tik ke len gir vi en over sikt over hva 
de fy sio lo gis ke end rin ge ne un der gra vi di tet 
be tyr for krop pens hånd te ring av le ge mid ler 
og pre sen te rer noen eks emp ler på le ge mid ler 
der gra vi di tets til pas set do se ring kan være 
nød ven dig. Vi gir også noen ge ne rel le råd om 
hvor dan man bør plan leg ge og føl ge opp le ge-
mid del do se ring hos gra vi de. Ar tik ke len byg-
ger på litt e ra tur søk i PubMed samt for fatt er-
nes egen er fa ring og forsk ning på dett e fel tet.

AN DRE AS AUST GU LEN WES TIN
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Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi
St. Olavs hos pi tal
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Far ma ko ki ne tikk hos gra vi de
De fles te or gan sy ste mer er ut satt for fy sio lo-
gis ke end rin ger un der gra vi di tet, og man ge 
av dis se kan ha be tyd ning for le ge mid lers 
far ma ko ki ne tikk. Ned satt gas tro in tes ti nal 
mo ti li tet og økt pH i ma ge sek ken kan på vir ke 
ab sorp sjo nen av le ge mid ler. Økt to talt vann-
inn hold og plas ma vo lum kan, sam men med 
fal len de kon sen tra sjo ner av legemiddelbin-
dende pro tei ner, med fø re økt dis tri bu sjons-
vo lum og re du sert se rum kon sen tra sjon av 
noen le ge mid ler. Kon sen tra sjo nen både av 
al bu min, som bin der le ge mid ler som er 
 sva ke sy rer, og 1-surt gly ko pro te in, som bin-
der le ge mid ler som er sva ke ba ser, syn ker. 
End ret ak ti vi tet i uli ke levermetaboliserende 
en zy mer kan gi re du ser te, uend re de el ler 
økte kon sen tra sjo ner av le ge mid ler. Både 
 ak ti vi te ten til cytokrom P-450 (CYP)- en zy me-
ne og til glu ku ro ni de ren de en zy mer vil på vir-
kes. Økt blod gjen nom strøm ning i ny re ne og 
økt glo me ru lær filt ra sjons rate øker ut skil lin-
gen av le ge mid ler som har dett e som pri mær 
eli mi na sjons vei. En over sikt over de vik tig ste 
far ma ko ki ne tis ke end rin ge ne un der gra vi di-
tet er vist i fi gur 1 (2, 6�–�8). End rin ge ne vil van-
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lig vis tilta grad vis i lø pet av gra vi di te ten, nå 
sitt mak si ma le nivå i and re el ler tred je tri-
mes ter og nor ma li se res i lø pet av 1�–�2 uker 
ett er fød se len (2, 9).

Ut fra kjenn skap til det en kel te le ge mid lets 
far ma ko lo gis ke egen ska per og de fy sio lo gis ke 
end rin ge ne pre sen tert i fi gur 1, kan man for-
sø ke å an slå hvor dan gra vi di tet vil på vir ke 
le ge mid del kon sen tra sjo nen hos mor. Som 
tom mel fin ger re gel vil le ge mid lets eli mi na-
sjons vei være det vik tig ste å ta hen syn til. Der-
som le ge mid let ho ved sa ke lig skil les ut ufor-
and ret gjen nom ny re ne, vil se rum kon sen tra-
sjo nen ofte falle ned mot halv par ten un der 
gra vi di te ten (fig 1, pa nel C) (6). Der som le ge-
mid let ho ved sa ke lig eli mi ne res via le ver, kan 
kon sen tra sjons fall i sam me stør rel ses or den 
(el ler stør re) inn treff e, men kon sen tra sjo nen 
kan også for bli uend ret, el ler i noen til fel ler 
øke (6). Dett e av hen ger av hvil ket en zym el ler 
hvil ke en zy mer som er vik tigst for me ta bo lis-
men av det ak tu el le le ge mid let, for di en zym-
ak ti vi te ten end res i ulik grad og ret ning 

 un der gra vi di te ten (fig 1, pa nel B) (6). Økt 
blod gjen nom strøm ning i le ve ren vil også 
spille en rol le for ned bryt nings has tig he ten av 
en del le ge mid ler.

Ofte kan fle re fy sio lo gis ke end rin ger ram me 
ett og sam me le ge mid del un der gra vi di te ten, 
for eks em pel ved at ett legemiddelomset-
tende en zym hem mes mens et an net in du -
seres (dett e gjel der for eks em pel det an ti psy-
ko tis ke mid let olanzapin (10)), el ler ved at 
både he pa tisk og re nal eli mi ne ring øker 
( dett e gjel der for eks em pel det an ti epi lep tis ke 
mid let lamotrigin (11)). Nett o eff ek ten av dis se 
end rin ge ne kan være van ske lig å for ut si, og 
den in di vi du el le va ria sjo nen kan være stor. 
For å kun ne gi best mu lig dose an be fa ling til 
en gra vid kvin ne er det der for ikke til strek ke-
lig med teo re tis ke be trakt nin ger rundt le ge-
mid lets far ma ko ki ne tikk. Vi tren ger egne far-
ma ko ki ne tis ke stu di er hos gra vi de, og kan skje 
al ler helst serumkonsentrasjonsmålinger fra 
den ak tu el le pa si en ten. Kli nisk eff ekt må også 
føl ges nøye.

Hva be tyr dis se end rin ge ne  
for den gra vi de?
Som det frem går av eks emp le ne i fi gur 1 og 
ta bell 1 (2, 9–16) fø rer end rin ge ne i le ge mid del-
kon sen tra sjo nen hos gra  vide som re gel til at 
kon sen tra sjo ne ne fal ler, van lig vis på grunn av 
økt le ver me ta bo lis me el ler økt re nal ut skil ling. 
Dis se end rin ge ne kan med  føre at do sen som 
en kvin ne «all tid» har brukt før hun ble gra vid, 
blir for lav un der svan ger ska pet. For noen 
 le ge mid ler, som lamo trigin (11), er det ty de lig 
vist at fal let i kon sen tra sjon  un der gra vi di te ten 
kan lede til te ra pi svikt. Den ne sam men hen gen 
er imid ler tid mind re stu dert for de fles te 
 and re le ge mid ler (2).

Det an be fa les ofte at gra vi de skal bru ke 
 «la ves te eff ek ti ve dose» av le ge mid ler. Pro ble-
met med den ne an be fa lin gen er at man ri si-
ke rer å gjø re det om vend te av det man bur de: 
Man re du se rer do sen på sam me tids punkt 
som dose be ho vet fak tisk øker (fig 2). Hvis det 
først er tatt en be slut ning om at en gra vid 

D.      Endring i kroppssammensetning

      Endring i  plasmaproteinerA.       Endring i leverenzymaktivitet B.

C.      Endring i nyrefunksjon

₁-AGP

Fi gur 1  Noen sen tra le fy sio lo gis ke end rin ger hos gra vi de, med be tyd ning for hvor dan le ge mid ler tas opp, for de les, bry tes ned og skil les ut. Pa nel A vi ser hvor dan gra vi di te ten med  fører 
økt plas ma vo lum, med til sva ren de fall i kon sen tra sjo nen av le ge mid del bæ ren de plas ma pro tei ner. Pa nel B vi ser end ret ak ti vi tet for vik ti ge le ge mid del me ta bo li se ren de en zy mer. Hjer-
tets fre kvens og slag vo lum øker un der gra vi di te ten, hvil ket igjen med fø rer økt blod gjen nom strøm ning i blant an net ny rer (pa nel C), le ver og lun ger. Pa nel C vi ser også end rin ge ne  
i glo me ru lær filt ra sjons rate. Pa nel D vi ser gra vi di tets av hen gi ge end rin ger i kropps sam men set ning som kan på vir ke dis tri bu sjons vo lu met for le ge mid ler. Data til pas set fra re fe ran se ne 
(2, 6�–�8). 1-AGP = 1-surt gly ko pro te in (orosomukoid), CYP = cytokrom P-450, UGT = uridindifosfat-glukuronosyltransferase. Il lust ra sjons bil de: p6 m5/stock.adobe.com

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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kvin ne skal bru ke et le ge mid del, er det vik tig 
å vekt leg ge at do sen skal være eff ek tiv, og ikke 
bare lav. Hvis ikke ri si ke rer man at bar net blir 
dob belt eks po nert, både for le ge mid let og for 
uhel di ge eff ek ter av mors syk dom (for eks em-
pel både for et an ti epi lep ti kum og for epi lep-
tis ke an fall hos mor).

Prak tis ke råd

Til tross for ge ne relt lite kunn skap om far ma-
ko ki ne tis ke end rin ger og dose be hov un der 
gra vi di te ten, fin nes det noen gode over sikts-
ar tik ler om te ma et (2, 6, 9). For en tra vel kli ni-
ker vil li ke vel det enk les te og tryg ges te være 
å råd fø re seg med de re gio na le le ge mid del -
infor ma sjons sent re ne (4) el ler en kli nisk far-
ma ko lo gisk av de ling for å få opp da tert in for-
ma sjon om både sik ker het for bar net og sann-
syn lig dose be hov for mor. Som for klart tid li-
ge re kan man ut fra kjenn skap til hvor dan 
le ge mid le ne eli mi ne res (og even tu el le gra  vi-
di tets stu di er, der som de fin nes) an slå hva 

Ta bell 1  Eks emp ler på far ma ko ki ne tis ke end rin ger un der gra vi di tet og de res prak tis ke kon se kven ser. Le ge mid le ne i ta bel len er kun ment som eks emp ler og er ikke nød ven dig vis fore-
truk ne be hand lings valg. De prak tis ke rå de ne tar ut gangs punkt i at en in di vi du ell ri si ko-nytt e-vur de ring til si er at den gra vi de skal bru ke le ge mid let og opp rett hol de sta bil se rum kon-
sen tra sjon. CYP = cytokrom P-450, UGT = uridindifosfat-glukuronosyltransferase.

Legemiddel  
(referanse) Indikasjon Farmakokinetisk endring under graviditeten Praktisk konsekvens

Metoprolol 
(2, 9)

Hyperten-
sjon, migrene 
m.m.

Levermetabolisme via CYP2D6 øker opptil  
4 ganger eller mer og gir lavere serumkonsentra-
sjon

Dosebehovet kan øke. Ved hypertensjonsbehandling 
bør blodtrykk følges, ev. bør serumkonsentrasjonen  
av legemidlet også måles

Metadon  
(9, 12)

Opioid-
avhengighet

Levermetabolisme via CYP3A4 øker og gir lavere 
serumkonsentrasjon

Dosebehovet kan øke. Klinisk effekt bør monitoreres, 
ev. bør serumkonsentrasjonen av legemidlet måles

Cefazolin  
(2, 6)

Infeksjoner Økt distribusjonsvolum og økt renal utskillelse gir 
lavere serumkonsentrasjon

Dosen bør økes for å sikre adekvat konsentrasjon  
på infeksjonsstedet

Indinavir  
(2, 13)

Hiv/aids Levermetabolisme via CYP3A4 øker og gir lavere 
serumkonsentrasjon

Virusnivå bør kvantiteres, ev. bør  serumkonsentra- 
sjonen av legemidlet måles

Lamotrigin  
(2, 11)

Epilepsi  
og bipolar 
lidelse

Økt glukuronidering via UGT1A4 og økt renal 
 utskilling gir lavere serumkonsentrasjon

Serumkonsentrasjon bør måles, helst månedlig,  
og dosen ev. økes

Litium (14) Bipolar 
 lidelse

Økt renal utskilling gir lavere serumkonsentrasjon Dosebehovet kan øke. Klinisk effekt bør monitoreres 
og serumkonsentrasjon måles, for eksempel månedlig

Escitalopram 
(15)

Depresjon 
m.m.

Liten eller ingen endring levermetabolisme Dosejustering som regel ikke nødvendig

Kvetiapin (10) Schizofreni 
og bipolar 
lidelse

Levermetabolisme via CYP3A4 øker og gir lavere 
serumkonsentrasjon

Dosebehovet kan øke. Klinisk effekt bør monitoreres 
og serumkonsentrasjon måles, for eksempel månedlig

Koffein (16)1 – Redusert levermetabolisme via CYP1A2 gir høyere 
serumkonsentrasjon

Kaffedrikking kan gi ubehag fordi den gravide oppnår 
høyere koffeinkonsentrasjoner enn ellers. Kaffekon-
sum bør begrenses under graviditeten

1  Koffein bru kes i li ten grad som le ge mid del, men fin nes kom bi nert med pa ra ce ta mol, ace tyl sa li syl  syre el ler fe na zon i noen ty per anal ge ti ka

Fi gur 2  Fare for te ra pi svikt hos gra vi de. Fi gu ren vi ser hvor for gra vi de er i fa re so nen for sub op ti mal do se ring og te ra pi-
svikt. I dett e tenk te til fel let bru ker pa si en ten et le ge mid del X i en dose som vist av den grøn ne lin jen. Når pa si en ten fin ner 
ut at hun er gra vid, blir hun og be hand len de lege eni ge om å re du se re do sen av X av hen syn til fos te ret. Sam ti dig øker 
kvin nens dose be hov på grunn av økt eli mi ne ring av X . Beg ge hen del ser (re du sert dose og økt dose be hov) bi drar til å øke 
for skjel len mel lom den do sen hun tren ger og den do sen hun får, og sett er hen ne i fare for te ra pi svikt.
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se re do sen igjen rett ett er fød se len for å unn-
gå over do se ring (11). Til slutt er det vik tig å 
huske at ure gel mes sig inn tak, egen rå dig 
dose re duk sjon el ler full sten dig se po ne ring 
fore kom mer hos man ge gra vi de (18). Ved lav 
se rum kon sen tra sjon el ler usik ker eff ekt bør 
ett er le vel sen un der sø kes før do sen økes.

Mott att 15.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 3.6.2018,  
god kjent 27.6.2018.

som tro lig vil skje med mors se rum kon sen-
tra sjo ner un der svan ger ska pet, og plan leg ge 
til pas ning av do sen un der veis. I til legg til den 
fort lø pen de kli nis ke vur de rin gen un der svan-
ger ska pet og må ling av even tu el le eff ekt mar-
kø rer der de fin nes (som blod trykk, INR etc.) 
kan serumkonsentrasjonsmålinger av le ge-
mid ler være et nytt ig verk tøy un der veis. For 
le ge mid ler som kan må les (se Farmako-
logiportalen (17) for en na sjo nal over sikt) an-
be fa ler vi at det gjø res en må ling før el ler så 

 tid lig som mu lig i gra vi di te ten som en re fe-
ran se for se ne re sam men lig ning (så kalt null-
prø ve). Der ett er kan det gjø res nye må lin ger 
for eks em pel må ned lig, an nen hver må ned 
el ler hvert tri mes ter, av hen gig av le ge mid del, 
in di ka sjon og prak tis ke hen syn. Hvis do sen 
må økes, er det vik tig med god in for ma sjon 
til den gra vi de, for di det for man ge kan sy nes 
for nufts stri dig at do sen skal økes og ikke 
 re du se res un der gra vi di te ten. Og, der som 
 do sen økes un der gra vi di te ten, må man re du-
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Epi lep si og angst

Opp til en fi re del av per so ner med 
epi lep si har psy kis ke li del ser i til-
legg til an fal le ne. De pre sjo ner har 
fått størst opp merk som het selv om 
angst li del ser fore kom mer minst  
like hyp pig. Til tross for at psy kis ke 
symp to mer kan for rin ge livs kva li -
teten mer enn de epi lep tis ke an fal-
le ne, for blir de sta dig over sett og 
ube hand let.

Psy kis ke li del ser, som of test i form 
av angst og/el ler de pre sjon, fore-
kom mer 2�–�3 gan ger hyp pi ge re hos 
per so ner med epi lep si enn hos 
den ge ne rel le be folk nin gen (1). 
Mest ut satt er per so ner med fo kal 

epi lep si, og som re gel er år sa ke ne både bio lo-
gis ke og psy ko so si a le. Sam men lig net med 
de pre sjon er det gjort på fal len de få stu di er av 
angst hos pa si en ter med epi lep si. Like fullt 
har vi de sis te åre ne fått økt inn sikt i både 

 år saks me ka nis me ne bak og den kli nis ke be-
tyd nin gen av slik ko mor bi di tet.

Den ne ar tik ke len byg ger på søk i PubMed 
på utt ryk ke ne «epilepsy and anx i ety» og «epi-
lepsy and psy chi at ric comorbidity» samt egne 
kli nis ke er fa rin ger.

Epi de mio lo gi

Den nøy ak ti ge fore koms ten av angst li del ser 
blant per so ner med epi lep si er ikke kjent. 
 Re sul ta ter fra epi de mio lo gis ke stu di er spri ker 
be ty de lig, ho ved sa ke lig på grunn av for skjel-
ler mel lom pa si ent grup pe ne som er stu dert 
og ulik bruk av dia gnos tis ke kri te ri er og in-
stru men ter. Blant voks ne er det fun net pre va-
lens ra ter fra 11 % til nes ten 50 % (2–7). En ka na-
disk po pu la sjons ba sert stu die vis te en livs tids-
pre va lens på opp til 22,8  %, noe som var 
2,4 gan ger høy ere enn i den ge ne rel le be folk-
nin gen (6).

Fore koms ten av angst li del ser øker med epi-
lep si ens al vor lig hets grad og ses hyp pigst 
blant dem med far ma ko re si stent me di al tem-
po ral lapps epi lep si (4, 8, 9), spe si elt blant dem 
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med høy re si dig fo kus (10). Opp levd stig ma og 
lite kunn skap om syk dom men har også vært 
knytt et til ri si ko for angst (5).

Fore koms ten av de for skjel li ge angst for -
mene er ikke nær me re kart lagt i pa si ent grup-
pen, men vårt inn trykk er at ge ne ra li sert angst 
er hyp pigst (jf. fig 1 og ram me 1). Svært ofte ses 
en kom bi na sjon av angst og de pre sjon (11).

Angst re la tert til an fall

Det har vært van lig å klas si fi se re angst li del ser 
blant per so ner med epi lep si ett er den tids-
mes si ge re la sjo nen angs ten har til de epi lep-
tis ke an fal le ne (fig 1).

Periiktal angst
Noen pa si en ter opp le ver rast løs het, ir ri ta bi li-
tet og angst i prodromalfasen, dvs. ti mer el ler 
da ger før et an fall. Det te er så kalt preiktal 
angst. I sli ke til fel ler kom mer gjer ne an fal let 
som en lett el se; angs ten slip per da ta ket.

Iktal angst, dvs. angst som an falls symp tom, 
fore kom mer sær lig hos pa si en ter med tem-
porolimbisk epi lep si. An fal let er av fo kal type, 
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angst er det fun net for styr rel ser i det 
amygdalo- orbitofrontale nett ver ket (4).

Angst og epi lep si har noen ba ken for lig -
gende nev ro kje mis ke fel les trekk som sær lig 
in vol ve rer GABA og se ro to nin. Eks em pel vis 
har GABAerge le ge mid ler som valproat, feno-
barbital og ben zo dia ze pi ner både an falls- og 
angst dem pen de egen ska per (16). Hos fris ke 
for søks per so ner er det fun net en ne ga tiv kor-
re la sjon mel lom GABA-ni vå et i frontalkorteks 
og nev ro ti sis me (17). Re du sert serotoninresep-
torbinding er vist både hos pa si en ter med 
pa nikk angst og hos pa si en ter med epi lep si 
(18).

Sann syn lig vis spil ler også ge ne tis ke me ka-
nis mer en rol le (2). I en stu die av pa si en ter 
med tem po ral lapps epi lep si fant man at et 
spe si fikt al lel av 5-HT1A-re sep tor-ge net (C1019G-
po ly mor fis me) var en uav hen gig ri si ko fak tor 
for angst (2). En stør re ar ve lig hets ana ly se 
 pe ker også på en ge ne tisk sam men heng mel-
lom epi lep si og angst (19).

Epi lep si skil ler seg fra de fles te and re kro-
nis ke syk dom mer med sin ufor ut sig ba re opp-
tre den. For man ge ska per det te angst og 
utrygg het selv om de har god an falls kon troll. 
Angst for å få et an fall i bu tik ken, i tea te ret 
el ler på toget – med de kon se kven ser det kan 

  Angst          Epileptisk anfall         

Interiktal

Postiktal

Preiktal

Iktal

Fi gur 1  Tids mes sig re la sjon mel lom epi lep tis ke an fall og angst symp to mer

Ram me 1

Ty per angst ved epi lep si

Periiktal

preiktal angst (anfallsprodromer)

iktal angst

postiktal angst

Interiktal angst

ge ne ra li sert angst

fo bisk angst

so si al fobi (so si a le angst for styr rel ser)

spe si fikk fobi

pa nikk li del se med el ler uten ago ra fo bi

tvangs tan ker og -hand lin ger

post trau ma tisk stress

Interiktal angst spe si fikt knyt tet  
til epi lep si en

angst knyt tet til dia gno sen

angst for an fall

angst for bi virk nin ger av an ti epi lep ti ka

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

og be visst he ten kan være be vart el ler re du-
sert. Pa si en te ne får plut se lig en in tens angst 
el ler pa nikk, av og til kom bi nert med and re 
kjen te tem po ral lapps fe no me ner som déjà vu 
el ler au to no me symp to mer (4). Det kan by på 
dia gnos tis ke ut ford rin ger å skille iktal angst 
fra ikke-epi lep tis ke pa nikk an fall. Ty pis ke trekk 
for iktale angst an fall er plut se lig opp tre den 
av angst som kom mer «ut av det blå», kort 
 va rig het (0,5�–�2 mi nutt er), automatismer (spe-
si elt når an fal let sprer seg til and re de ler av 
tem po ral lap pen) og ofte, men ikke all tid, pa-
to lo gis ke funn ved MR el ler EEG. Ikke-epi lep-
tis ke pa nikk an fall va rer van lig vis len ger 
(5�–�10 mi nutt er), er gjer ne stress re la ter te, og 
MR og EEG er van lig vis nor ma le (4). Iktal 
angst er rap por tert å fore kom me hos opp til 
15�–�20 % av pa si en ter med me di al tem po ral-
lapps epi lep si (12).

Vi me ner det er vik tig å for kla re pa si ent og 
på rø ren de at angs ten som pa si en ten opp -
lever, skyl des epi lep tis ke for styr rel ser. Dett e 
vil sann syn lig vis kun ne bedre ett er le vel sen av 
be hand lin gen.

Postiktal angst opp trer ti mer og noen gan-
ger da ger ett er et lang va rig an fall el ler en 
 an falls se rie, og er gjer ne kom bi nert med for-
vir ring og dys fo ri (4). Rundt en tre del av pa -
sien ter med postiktal angst har hatt angst 
også før epi lep si en de bu ter te (11).

Interiktal angst
Angst som opp trer uav hen gig av an fal le ne, er 
van ligst og er som of test av ge ne ra li sert type. 
Også her er pa si en ter med temporolimbisk 
epi lep si mest ut satt (13).

Etio lo gi og pa to fy sio lo gi

Som re gel er det sam men satt e år sa ker til psy-
kis ke li del ser hos pa si en ter med epi lep si. I 
til legg til nev ro bio lo gis ke år sa ker kom mer 
gjer ne psy ko so si a le pro ble mer og le ge mid del-
bi virk nin ger.

Det er gode hol de punk ter for at iktal angst 
hos pa si en ter med temporolimbisk epi lep si 
ho ved sa ke lig er ge ne rert fra amyg da la. Man 
kan imid ler tid også se iktal angst hos pa si en-
ter med epi lep tis ke for styr rel ser i orbitofron-
tal korteks og frem re de ler av gyrus cinguli 
(14). Gyrus cinguli regulerer blant an net funk-
sjo ner i amyg da la, og man har an tatt at angst 
er en føl ge av at den ne re gu la to ris ke funk sjo-
nen for styr res (15). Hos pa si en ter med so si al 
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få – kan lett føre til unn gå el ses at ferd (20). Det 
er vist at psy kia trisk ko mor bi di tet på vir ker 
livs kva li te ten hos per so ner med epi lep si i 
stør re grad enn an falls kon trol len (21).

Angst for le ge mid del bi virk nin ger er ikke 
uvan lig, ei hel ler be kym ring for tap av kog ni-
ti ve ev ner, en ten som føl ge av bi virk nin ger 
el ler av an fall (2).

En stu die vis te at per so ner som had de vært 
sy ke hus inn lagt på grunn av en angst li del se, 
had de mer enn dob belt så stor sann syn lig het 
for å ut vik le epi lep si enn per so ner i kon troll-
grup pen (2). Det ser så le des ut til at angst dis-
po ne rer for epi lep si, og at epi lep si dis po ne rer 
for angst.

Hvor dan fan ge opp angst -
lidelser blant epi lep si pa si en ter?
En grun dig anam ne se er av gjø ren de for å av-
dek ke even tu el le angst li del ser. Alle pa si en ter 
med epi lep si bør spør res om angst. Sen tra le 
spørs mål er hvor dan angs ten yt rer seg, hvor 
len ge den va rer, un der hva slags om sten dig-
he ter den opp trer, hvor in va li di se ren de den 
er og dens re la sjon til an fal le ne el ler be hand-
lin gen. Kart leg gings verk tøy i form av spør re-
skje ma er kan være til hjelp for å få svar på de 
mest re le van te spørs må le ne. Det er imid ler tid 
vist at spør re skje ma er ale ne, for eks em pel del-
ska la en for angst i Hospital Anx i ety and Dep-
res sion Scale (HADS-A), ikke fan ger opp angst-
symp to mer i den ne pa si ent grup pen på en 
på li te lig måte (22). Det stem mer også med vår 
er fa ring. Et an net spør re skje ma, Gen er al ized 
Anx i ety Dis or der 7 (GAD-7), er et screen ing-
verk  tøy som er raskt å ad mi nist re re og som 
har nor mer for inn de ling i mild, mo de rat og 
al vor lig angst (23).

Be hand ling

Før even tu ell be hand ling bør man i sam råd 
med pa si ent og even tu elt på rø ren de ha blitt 

eni ge om at angs ten er så pass in va li di se ren de 
at et be hand lings for søk er in di sert. Hva slags 
angst pa si en ten har, bør være kart lagt, li ke så 
angs tens re la sjon til an fal le ne. Hvem som skal 
stå for be hand lin gen, av hen ger av re sul ta tet 
av ut red nin gen. Ofte er det nød ven dig med et 
sam ar beid mel lom nev ro log el ler nevro-
pediater og and re be hand le re, for eks em pel 
dis trikts psy kiat risk sen ter el ler pri vat prak ti-
se ren de psy ko log el ler psy kia ter.

Ved periiktal angst er det al ler vik tig ste til-
ta ket å bedre an falls kon trol len. I til legg kan 
det være be hov for å lære be stem te mest rings-
stra te gi er, noe som må til pas ses in di vi du elt.

International League Against Epilepsy har 
ut ar bei det ret nings lin jer for be hand ling av 
interiktal angst og de pre sjon (24). Kog ni tiv 
at ferds te ra pi er den fore truk ne be hand lings-
for men ved angst li del ser ge ne relt i be folk nin-
gen. Le ge mid ler for å dem pe angs ten bør man 
helst unn gå. Man ge fast le ger be hers ker kog-
ni tiv te ra pi og/el ler eks po ne rings te ra pi. Der-
som man li ke vel må ty til le ge mid ler, ofte i 
kom bi na sjon med an nen be hand ling, bør 
man vel ge se lek ti ve se ro to nin re opp taks hem-
me re (SSRI) el ler se lek ti ve se ro to nin- og nor-
adrenalinreopptakshemmere (SNRI), for eks-
em pel sertralin el ler pa rok se tin. Det har len ge 
vært en ut bredt frykt for at SSRI- el ler SNRI-
pre pa ra ter kan sen ke an falls ters ke len hos epi-
lep si pa si en ter. Den ne fryk ten har vist seg 
ugrun net så sant man hol der seg til te ra peu-
tis ke do ser (25, 26). Høy ere do ser, der imot, kan 
vir ke anfallsforsterkende. En stu die vis te at 
lang va rig bruk av SSRI-pre pa ra ter kan for -
sterke epileptogenesen i en kindlingmodell 
hos rott er (27). Om dett e har over fø rings ver di 
til men nes ker, vet vi ikke. Vi vet hel ler ikke om 
dis se pre pa ra te ne har den sam me an ti de pres-
si ve og angst dem pen de eff ek ten hos epi lep si-
pa si en ter som hos psy kia tris ke pa si en ter. 
Dess ver re fin nes det in gen kon trol ler te stu -
dier på dett e fel tet. De sis te åre ne har det dess-
uten blitt reist spørs mål om hvor vidt sli ke 
pre pa ra ter øker sui ci dal fa ren, uav hen gig av 
om pa si en ten har hatt de pre sjon før le ge mid-

del be hand lin gen el ler ikke. En un der grup pe 
av pa si en ter ser også ut til å være dis po nert 
for å ut vik le al vor li ge psy kis ke bi virk nin ger 
av an ti epi lep ti ka, uav hen gig av pre pa ra te nes 
virk nings me ka nis me. Per so ner med epi lep si 
har en for høy et ri si ko for selv mord. Sann syn-
lig vis er det fle re og sam men satt e år sa ker til 
dett e (28, 29).

Hos epi lep si pa si en ter med angst bør man 
unn gå an ti epi lep ti ka som kan ha ne ga ti ve 
psy ko tro pe egen ska per, for eks em pel levetira-
cetam, to pi ra mat, zonisamid og fel ba mat. I 
sli ke til fel ler an be fa ler vi bruk av pre pa ra ter 
som kan ha stem nings sta bi li se ren de og 
angst dem pen de egen ska per, eks em pel vis la-
motrigin, karbamazepin, valproat el ler prega-
balin.

Ben zo dia ze pi ner, lakosamid og pregabalin 
har sær lig angst dem pen de egen ska per (30, 
31), men det er vik tig å kjen ne til at lang tids-
bruk av ben zo dia ze pi ner kan for ster ke angst, 
og at det er et mis bruks po ten si al knytt et til 
pregabalin.

Ved psykofarmakologisk be hand ling av epi-
lep si pa si en ter bør man være opp merk som på 
at en zym in du se ren de an ti epi lep ti ka (for eks-
em pel karbamazepin, fenytoin, fenobarbital) 
in ter age rer med psy ko far ma ka, slik at se rum-
kon sen tra sjo nen av psy ko far ma ka re du se res. 
Av den grunn er det lett e re å kom bi ne re psy-
ko far ma ka med et ny ere, ikke-en zym in du se-
ren de an ti epi lep ti kum (4).

Sam men lig net med dem uten angst er det 
vist at epi lep si pa si en ter med angst of te re har 
le ge mid del bi virk nin ger (32) og en dår li ge re 
eff ekt av så vel an ti epi lep ti ka (33) som epi lep-
si kir ur gi (22).
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NOE Å LÆRE AV

En mann i 50-åre ne med 
nevrologiske symptomer  
un der kreft be hand ling

Ved nye nev ro lo gis ke symp to mer  
hos pa si en ter med kreft er det vik-
tig å ten ke diff e ren si al dia gnos tisk 
bredt. Sel ve kreft syk dom men, men 
også be hand lin gen og om sten dig -
hete ne rundt en al vor lig dia gno se 
kan alle på vir ke pa si en ten og gjø re 
det ut ford ren de å vite hva som er 
 år sa ken til end rin ger i hel sen. Ut fyl-
len de in for ma sjon om kli nis ke funn 
og ak tu ell be hand ling til sam ar bei-
den de spe sia lis ter kan være av gjø-
ren de for å finne rik tig dia gno se.

En mann i 50-åre ne, som fra tid li ge re 
stort sett var frisk, fikk på vist rektal-
kreft med spred ning til le ver. Et ter 
tverr fag lig vur de ring be gyn te han med 
neoadjuvant kje mo te ra pi i form av 
fluorouracil (5-FU), oksaliplatin og 

kalsiumfolinat (FLOX) før strå le be hand ling med 
god ra dio lo gisk eff ekt på le ver me ta sta ser. Der -
etter gjen nom gikk pa si en ten en ukom pli sert ope-

ra sjon med rektumreseksjon og endekolostomi 
for å for hind re kom pli ka sjo ner fra pri mær svuls-
ten. Ett er ope ra sjo nen fort satt e han med sam me 
cel le gift be hand ling, men ut vik let raskt benmargs-
toksisitet med trom bo cy to pe ni på 84 · 109/l (re fe-
ran se om rå de: 130�–�400) og nøytropeni på 1,0 · 
109/l (1,7�–�8,0) til tross for re du ser te do ser av cy to-
sta ti ka og ett er hvert se po ne ring av oksaliplatin.

Ett er seks må ne ders be hand ling med cy to sta-
ti ka, in klu dert leng re pau ser mel lom ku rer grun-
net trom bo cy to pe ni, progredierte kreft syk dom-
men med ytt er li ge re spred ning til lun ger. Cel le-
gift be hand ling ble end ret til fluorouracil, irinote-
kan og bevacizumab. Ett er kun én kur opp sto en 
ny benmargstoksisitet i form av trom bo cy to pe ni. 
Av den grunn ble be hand lin gen end ret til mo no-
te ra pi med irinotekan og cetuksimab, en epi der-
mal vekstfaktorreseptorhemmer. Ved før s te eva-
lue ring ble det kon klu dert med pro gre die ring av 
pa si en tens kreft syk dom. Ra dio lo gisk så man 
pro gre die ring av le ver me ta sta ser, og bio kje misk 
var det sti gen de karsinoembryonalt an ti gen 
(CEA) fra 42 g/l til 71 g/l (< 5) og øk ning av le-
ver prø ver med alaninaminotransferase (ALAT) 76 
U/l (< 70), al ka lisk fos fa ta se (ALP) 300 U/l (< 105), 
gammaglutamyltransferase (GT) 860 U/l (< 115), 
laktatdehydrogenase (LD) 400 U/l (< 205) og 
 aspartataminotransferase (ASAT) 93 U/l (< 45). 
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Dett e ty det på be hand lings svikt og dår lig to le -
ranse også ett er tredjelinjebehandling. Ett er en 
må neds be hand lings pau se ble det der med star tet 
opp med per oral regorafenib, en multikinase-
hemmer. Ku ren ble tatt dag lig i tre uker, fulgt av 
en ukes pau se.

Ved eva lue ring ett er to full før te syk lu ser (to talt 
åtte uker) had de pa si en ten syn ken de ni vå er av 
kreft mar kø ren karsinoembryonalt an ti gen (fra 
92 g/l ved opp start til 32 g/l (< 5)). Ra dio lo gisk 
kon klu der te man med ty de lig re spons i le ver med 
til ba ke gang av me ta sta ser og til kom met nek ro se. 
Bio kje misk så man for bed ring av noen av de for-
høy e de le ver- og galleveisprøvene (ALAT 80 U/l, 
ALP 378 U/l, GT 873 U/l, LD 284 U/l og ASAT 87 U/l). 
Det var in gen tegn til benmargstoksisitet, som 
han tid li ge re had de ut vik let raskt un der be hand-
ling. Un der ku re ne had de han noe pla ger med 
sår het i munn samt tørr hud og smer ter i hånd-
fla ter og un der fot blad.

Ett er full ført tred je syk lus, to talt 12 ukers be-
hand ling, kom pa si en ten til kreft po li kli nik ken for 
plan lagt kon troll. Han had de si den be gyn nel sen 
av tred je syk lus be mer ket øken de ho de pi ne samt 
van s ker med å ut fø re dag lig dag se ak ti vi te ter. 
 Un der ku ren had de han ett er hvert ut vik let utt  alte 
blem mer un der fot blad og i hånd fla ter, men dis se 
var nå i bed ring. Iføl ge opp lys nin ger fra kona var 
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han mer opp fa ren de, og hun had de også lagt 
mer ke til at han til sy ne la ten de ikke så ma ten på 
ned re del av tal ler ke nen og spis te kun det som lå 
øverst. Han for tal te selv om øken de red sel for å 
være ale ne og epi so der med gråte an fall. Han 
anga for ver ring den sis te uken med øken de, svært 
in tens ved va ren de ho de pi ne med led sa gen de 
opp kast ut over da gen. Det ble re kvi rert CT ca put 
grun net mis tan ke om hjer ne me ta sta ser. Pa si en-
ten ble hen vist for øye le ge til syn, og ku ren med 
regorafenib ble fore lø pig stop pet.

Hjer ne me ta sta ser ved ut bredt kreft syk dom 
kan gi symp to mer som ho de pi ne, gjer ne mor-
gen ho de pi ne, med led sa gen de kval me og 
brek nin ger. Dett e kan skyl des for høy et in tra-
kra ni alt trykk en ten på grunn av mas se eff ekt 
av svuls ten, ødem rundt svuls ten og/el ler se-
kun dær hydrocephalusutvikling. Av hen gig av 
tu mor lo ka li sa sjo nen er fokalnevrologiske 
symp to mer som pa re ser, synsfeltsutfall el ler 
aprak si van lig. Hjer ne me ta sta ser kan også for-
år sa ke fo ka le og/el ler se kun dært ge ne ra li ser te 
epi lep tis ke an fall, noen gan ger som de but-
symp tom. Det kan ofte fore lig ge en uspe si fikk 
ce re bral funk sjons svek kel se med symp to mer 
som økt trett bar het, ir ri ta bi li tet, per son lig hets-
for and rin ger el ler psy kia tris ke symp to mer. 
Me ta sta ser i bak re skal le grop gir ofte dob belt-
syn, ver ti go og ko or di na sjons svikt (1, 2).

Ved blød ning i svuls ten kan symp to mer ut-
vik le seg like raskt som ved et hjer ne slag (1). 
Hjer ne me ta sta ser er van li ge re enn de pri -
mære in tra kra ni a le svuls te ne og ses hyp pigst 
ved pri mær kreft syk dom i lun ger, der nest 
bryst, ma lignt me la nom, ma ge sekk, urin vei er 
og ge ni ta lia, og sjeld ne re ved tykk- og en de-
tarms kreft (2). MR-un der sø kel se av hjer nen er 
den mest sen si ti ve me to den for å frem stil le 
even tu el le hjer ne me ta sta ser. De vil da som 
re gel frem stå som run de, velavgrensede tu-
mo rer med va ria belt sig nal av hen gig av type 
pri mær tu mor og even tu ell nek ro se. Me ta sta-
se ne la der van lig vis kon trast og kan være om-
gitt av et kraf tig ødem (1).

Pa si en ten ble un der søkt med CT ca put uten og 
med in tra ve nøs kon trast. Det ble sett lavattenua-
sjon, som ved ødem i hvit sub stans ok si pi talt, 
mest utt alt på høy re side med mas se eff ekt og 
midt lin je for skyv ning mot venst re (fig 1).

Pa si en ten ble inn lagt på nev ro lo gisk av de ling. 
Ved kli nisk un der sø kel se frem sto han som vå ken, 
klar og orien tert for tid, sted og per son. Han had de 
blod trykk på 132/88 mm Hg og re gel mes sig puls 
på 70 slag/min. Han var afe bril og had de nor mal 
re spi ra sjons fre kvens. Ved Donders me to de fant 

un der sø ken de lege inn skren ket syns felt mot 
venst re side, ned re kva drant. Pa si en ten anga 
num men het og parestesier i fot så le ne samt kul-
de fø lel se i føtt e ne. Det var re du sert sen si bi li tet for 
be rø ring og stikk fra kne nivå ut dis talt som føl ge 
av cellegiftindusert pe ri fer po ly nev ro pa ti (kjent 
se kve le fra tid li ge re cel le gift be hand ling). Han 
had de side lik, nor mal mus kel kraft i eks tre mi te -
tene, men re du sert tem po og fin mo to ris ke ev ner 
i hen de ne, med lett dysdiadokinesi i venst re over-
eks tre mi tet. Re flek se ne var sidelike, med ned-
advendt plan tar re fleks bi la te ralt. Rom bergs prø-
ve vis te pa to lo gi. For øv rig var det upå fal len de 
funn ved nev ro lo gisk og so ma tisk un der sø kel se. 
Orien te ren de blod prø ver vis te trom bo cy to pe ni 
106 · 109/l (130�–�400), senk ning 28 mm/t (< 20), CRP 
39 mg/l (< 5), ALP 353 U/l (< 105), GT 661 U/l (< 115), 
LD 269 U/l (< 205) og CEA 49 g/l (< 5). El lers var 
det upå fal len de funn i blod prø ver, in klu dert dif-
ferensialtelling av leu ko cytt er.

Ved øye le ge un der sø kel se ble det kon klu dert 
med ho mo nym kvadrantanopsi (synsfeltsutfall i 
beg ge ned re venst re kva dran ter), el lers nor ma le 
funn. På bak grunn av utt al te trykk symp to mer og 
på vist hjer ne ødem på CT mis tenk te man pri mært 
hjer ne me ta sta ser, og det ble der for star tet be-
hand ling med høy do se per ora le kor ti kos te roi der. 
Pa si en ten ble hen vist til MR ca put grun net fort-
satt mis tan ke om hjer ne me ta sta ser.

Al le re de da gen ett er inn leg gel sen var pa si en-
ten i kli nisk bed ring og fikk dra hjem på per mi-
sjon i på ven te av MR-un der sø kel se. Er go te ra peut 
ut før te kog ni tiv tes ting med Trandex-skår, der 
pa si en ten skå ret 46/60 po eng med trekk for orien-
te ring, hu kom mel se, kon sen tra sjon og ab strakt 
tenk ning. Dett e ty det på en lett kog ni tiv svik.

MR ca put med in tra ve nøs kon trast (fig 2) vis te 
økt sig nal i hvit sub stans i høy re tem po ral- og 
oksipitalregion samt i me di a le venst re oksipital-
region ved T2-vek ting og FLAIR-se kven ser. Det var 
in gen re strik sjon på diffusjonsvektet se rie (van lig 
ved hjer ne in farkt, ab scess og i svuls ter), men økt 
ADC-ver di (ap pa rent diff u si on co effi  cient). Dett e 
ty det på økt vann inn hold i hjer ne ve vet, best for-
en lig med et vasogent ødem. Det var in gen pa to-
lo gisk kon trast opp lad ning el ler kontrastladende 
le sjo ner, noe som tal te mot me ta sta ser, ab scess 
el ler pri mær hjer ne svulst, men man så tall ri ke 
punktformige blød nin ger i cor tex i de ak tu el le 
om rå de ne på suceptibilitetsvektet se kvens. MR-
spek tro sko pi vis te nor mal me ta bo litt for de ling, 
som også tal te mot tu mor.

Diff e ren si al dia gnos tisk kun ne dett e være for-
en lig med gliomatosis cerebri, pro gres siv 
mul ti fo kal leukoencefalopati (PML) el ler pos-
ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn drom (PRES). 

Gliomatosis cerebri er en eks tremt sjel den 
hjer ne svulst som ut går fra as tro cytt er. Ka rak-
te ris tisk vok ser den ne diff ust i hvit sub stans 
og affi  se rer minst tre lap per. Van lig vis pre sen-
te rer den ne svuls ten et fre de lig kli nisk bil de, 
mens det ra dio lo gisk sett er en om fatt en de 
le sjon (3).

Pro gres siv mul ti fo kal leukoencefalopati er 
en dem ye li ni se ren de syk dom i hjer nen for år-
sa ket av re ak ti ve ring av la tent John Cun ning-
ham-vi rus (JCV, et hu mant polyomavirus) hos 
im mun kom pro mitt er te pa si en ter (4). Til stan-
den kan gi sub akutt e nev ro lo gis ke symp to-
mer som kog ni ti ve van s ker, mo to ris ke sym-

Fi gur 1  CT ca put i ak si alt snitt (a) og ko ro nalt snitt (b) 
vi ser ut bred te lavtetthetsforandringer oksipitotemporalt 
på høy re side og ok si pi talt på venst re side som kan være 
for en lig med ødem. Det ses in gen blød nin ger.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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pto mer som hemi- el ler mono pa re se, atak si 
samt syns for styr rel ser som he mia nop si og 
di plo pi (4). Vår pa si ent kun ne ha vært im-
munsupprimert som føl ge av be hand lin gen 
med regorafenib og også som føl ge av tid li -
gere cel le gift be hand ling, men had de in gen 
leukopeni ved inn leg gel se og had de ved kon-
trol le ne hel ler ikke vært immunsupprimert 
un der be hand lin gen med regorafenib.

Po ly me ra se kje de re ak sjons test (PCR) var ne ga tiv 
for John Cun ning ham-vi rus. Det gjor de pro gres siv 
mul ti fo kal leukoencefalopati mind re sann syn lig.

Ut fra sy ke his to ri en, syk doms for lø pet og MR-
funn med vasogent ødem og mul tip le kor ti-
ka le små blød nin ger i oksipitalregionene, vur-
der te vi at dia gno sen pos ter ior re ver si bel 
 en ce fa lo pa ti-syn drom var mest sann syn lig, 
for år sa ket av tu mor rett et be hand ling med 
regorafenib.

Regorafenib og kor ti kos te roid be hand ling ble se-
po nert, og pa si en ten opp lev de spon tan og rask 
bed ring med til ba ke gang av ho de pi ne, nor ma li-
se ring av syns felt, tem po og ba lan se uten ytt er -
lige re til tak. Ved po li kli nisk kon troll en må ned 
se ne re had de han full re sti tu sjon av sine nev ro-
lo gis ke symp to mer, med nor mal kli nisk sta tus. 
MR ca put vis te be ty de lig til ba ke gang av le sjo -

nene. CT ca put tatt ett er tre må ne der vis te fort satt 
be skjed ne rest for and rin ger rundt bak re horn av 
høy re si de ven trik kel og til ba ke gang av midt lin je-
for skyv ning. Pa si en ten syn tes da han had de noe 
mer van s ker med hu kom mel sen, og kli nisk, bio-
kje misk og ra dio lo gisk var det tegn til pro gre die-
ring av kreft syk dom men. Han døde av kreft syk-
dom tre må ne der se ne re.

Dis ku sjon

Pos ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn drom er 
et of test re ver si belt syn drom som kan opp -
dages ra dio lo gisk. Fore koms ten er ukjent, 
men til stan den vur de res å være un der dia-
gnos ti sert. Den ram mer alle al ders grup per, 
2�–�90-års al der, og opp fatt es å ha en høy ere 
 ut bre del se hos kvin ner på grunn av sin til-
knyt ning til pre ek lamp si, selv om dett e ikke 
er pub li sert (5). Pos ter ior re ver si bel en ce fa lo-
pa ti-syn drom er tid li ge re be skre vet i Tids skrif-
tet hos et barn med kram per og plut se lig 
syns tap un der cel le gift be hand ling (6). Kli nisk 
kan til stan den pre sen te re seg med en rek ke 
nev ro lo gis ke ma ni fes ta sjo ner, van lig vis med 
en (sub)akutt de but som strek ker seg fra 
 ti mer til uker. Pre sen te ren de symp to mer er 
ofte uspe si fik ke, med kog ni ti ve for styr rel ser, 

for vir ring, be visst hets re duk sjon, ho de pi ne, 
syns ut fall og kram pe an fall som de van lig ste 
symp to me ne. Ved al vor li ge til fel ler kan til-
stan den føre til koma og død (7).

Ra dio lo gisk er syn dro met pre get av ka rak-
te ris tis ke funn med ødem i hvit sub stans, 
 of test i bak re (parieto-ok si pi ta le) de ler av hjer-
nen (5). I mot set ning til bi la te ra le bak re 
 in fark ter, er of test calcarine og paramediane 
de ler av oksipitallappen uten ødem. MR spil-
ler en vik tig dia gnos tisk rol le (8), da le sjo ne ne 
har økt sig nal på MR-bil der med T2-vek ting og 
FLAIR-kon trast. Van lig vis har dis se le sjo ne ne 
en høy ADC-ver di på diff u sjons se kven sen, en 
in di ka tor på vasogent ødem og der med rever-
sibilitet og bedre pro gno se (9, 10). Bruk av 
suceptibilitetsvektede se kven ser (SWI, en for-
holds vis ny me to de) har vist at mik ro blød nin-
ger er van lig i affi  ser te om rå der hos pa si en ter 
med pos ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn-
drom, ho ved sa ke lig i cor tex, men også i hvit 
sub stans (8).

Det er om dis ku tert hvor vidt nav net er be-
skri ven de for de kli nis ke og nevroradiologiske 
ka rak te ris ti ka. Ett er at til stan den først ble be-
skre vet i 1996 (5), er det blitt rap por tert fle re 
ka sui stik ker som vi ser at til stan den ikke all tid 
er re ver si bel og at for and rin ge ne ikke all tid 
er lo ka li sert til hvit sub stans el ler de bak re 
de ler av hjer nen (11–13).

Pos ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn drom 
as so sie res med sta dig fle re me di sins ke til stan-
der hvor den kan opp tre som en kom pli ka-
sjon. Van lig ste til stan der er hy per ten sjon, 
(pre)ek lamp si, ny re svikt, sep sis og au to im -
mune syk dom mer. Syn dro met kan også opp-
tre di rek te un der be hand ling med im mun-
mo du le ren de og cy to tok sis ke me di ka men ter. 
Til stan den er en sjel den kom pli ka sjon av an-
giogenesehemmerbehandling, men er do ku-
men tert ved be hand ling med sorafenib, suni-
tinib og pazopanib. Regorafenibassosiert 
pos ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn drom er 
imid ler tid kun pub li sert i ett til fel le tid li ge re 
(14).

Regorafenib hem mer proteinkinaser in vol-
vert i tumorangiogenese, onkogenese , me ta-
sta se ring og tumorimmunitet (15). In di ka sjo-
nen er me ta sta sert ko lo rek tal kreft, der pa  sien-
ten tid li ge re er be hand let med fluorpyrimi-
dinbasert kje mo te ra pi uten til freds stil len de 
eff ekt. I na sjo na le ret nings lin jer for tykk- og 
en de tarms kreft er mid let god kjent til bruk i 
tredjelinjebehandling hos pa si en ter med god 
all menn til stand. Det har vist å øke me di an 
over le vel se med 1,4 må ne der sam men lig net 
med pla ce bo og an be fa les ikke brukt ru ti ne-

Fi gur 2  MR ca put. a) ADC-kart fra diff u sjon vi ser høye ver di er for en lig med vasogent ødem. b) Suceptibilitetsvektede 
se kven ser (SWI) vi ser tall ri ke, punktformige le sjo ner med svært lavt sig nal for en lig med mik ro blød nin ger spredt i cor tex  
i beg ge he mi sfæ rer, med over vekt ok si pi talt på høy re side.
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re den ne be hand lin gen. Imid ler tid er det om-
dis ku tert om ned trap ping el ler umid del bar 
se po ne ring av ut lø sen de pre pa rat er nød ven-
dig, el ler om dose re duk sjon kan være til strek-
ke lig (18, 19). Det er hel ler in gen kon sen sus 
om te ra peu tisk til nær ming ett er at de nev ro-
lo gis ke symp to mer har av tatt, men til ba ke fall 
an s es å fore kom me me get sjel den. Pro gno sen 
er god, of test med nor ma li se ring i lø pet av 
noen få da ger til uker.

Pa si en ten er ikke len ger i live, men ga sam tyk ke før sin  
død til at ar tik ke len med bil der skul le bli pub li sert.

Mott att 25.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 8.6.2018,  
god kjent 27.8.2018.

der med var det mind re sann syn lig at hy per-
ten sjon skul le være år sak her. Per i dag er det 
in gen kon sen sus for spe si fikk be hand ling av 
pos ter ior re ver si bel en ce fa lo pa ti-syn drom, 
kun symp to ma tisk til nær ming. Tid lig identi-
fisering og be hand ling av un der lig gen de år-
sak til til stan den vekt leg ges for å unn gå kom-
pli ka sjo ner og va ri ge nev ro lo gis ke ut fall, i 
vers te fall døds fall grun net ut vik ling av cy to-
tok sisk ødem, blød nin ger og is ke mi (8, 10).

I man ge til fel ler av pos ter ior re ver si bel 
 en ce  fa lo pa ti-syn drom er im mun sup pres si ve 
el ler cy to tok sis ke me di ka men ter iden ti fi sert 
som år sak til de nev ro lo gis ke ma ni fes ta sjo -
nene. Be hand lings stra te gi er der for å se po ne-

mes sig på grunn av be gren set nytt e ver di (16).
Pa to ge ne sen ved pos ter ior re ver si bel en ce-

fa lo pa ti-syn drom er ennå uklar, men an tatt 
me ka nis me er en do te li al dys funk sjon ett er 
di rek te tok sisk virk ning på vas ku lært en do tel 
(8). I de til fel le ne hvor pa si en te ne har høyt 
blod trykk og ut vik ler til stan den, kan år sa ken 
være blod trykks øk ning ut over det den ce re-
bra le auto re gu le rin gen greier å hånd te re. 
Man tror her at et høyt ce re bralt per fu sjons-
trykk med på føl gen de ska de på blod-hjer ne-
bar rie ren kan gi va so di la ta sjon og hyper-
perfusjon med på føl gen de vas ku lær lek ka sje 
og hjer ne ødem (17). Hos vår pa si ent var det 
høy es te mål te blod tryk ket 149/91 mm Hg, og 
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stoff er (ANCA), an ti stoff er mot glomerulus 
basalmembran, anti-cykliske citrullinerte pep-
ti der og rev ma to id fak tor var ne ga ti ve. Føl ge-
lig var sy stem syk dom mer som sy ste misk 
 lu pus erythematosus, ANCA-po si tiv vas ku litt 
og Goodpastures syn drom lite sann syn li ge 
år sa ker til dett e kli nis ke bil det.

Pa si en tens vi rus se ro lo gi var positiv for både 
im mun glo bu lin G og M for hu mant par vo -
virus B19. Dett e ta ler for en ak tu ell el ler ny lig 
gjen nom gått in fek sjon. Kon klu sjo nen ble at 
pa si en ten had de akutt glomerulonefritt ut-
løst av par vo vi rus B19. Dett e støtt es av at pa -
sien ten ny lig had de hatt kon takt med et par-
vo vi rus B19-in fi sert barn. And re vi rus prø ver 
var for ene li ge med tid li ge re gjen nom gått 
pri mær in fek sjon med cyto megalovirus og 
 Ep stein-Barr-vi rus. Pa si en tens symp to mer 
gikk til ba ke uten be hand ling, og hun had de 
få må ne der se ne re nor ma li sert ny re funk sjon. 
Nyre bi op si ble der for ikke tatt.

Dis ku sjon

Ne fritt isk og ne fro tisk syn drom er mu li ge pre-
sen ta sjons for mer ved glomerulonefritt. Ved 
ne fritt isk syn drom er van li ge funn he ma tu ri, 

KORT KA SUI  STIKK

Akutt glomerulonefritt ut løst  
av par vo vi rus B19

En ung kvin ne ble ram met av fe ber, 
ge ne rel le øde mer, ledd smer ter og 
tung pust. En i ut gangs punk tet for-
bi gå en de, harm løs in fek sjon vis te 
seg her gjen nom et al vor li ge re for løp 
med akutt glomerulonefritt.

En tid li ge re frisk kvin ne i 30-åre ne ble 
inn lagt på sy ke hus ett er en fire uker 
lang sy ke his to rie med flan ke smer ter, 
fe ber og grad vis øken de ge ne rel le 
øde mer. Sis te uke før inn leg gel se ble 
hun til ta gen de tung pus tet og slapp. 

Hun had de smer ter i ho det, nak ken, øvre del 
av ma gen og fle re ledd. Ved inn komst fant 
man at pa si en ten had de ge ne rel le øde mer, 
blod trykk 124/68 mm Hg, puls fre kvens 65 slag/
min, re spi ra sjons fre kvens 14 pust/min, tem pe-
ra tur 36,8 °C, pal pa sjons øm het i epigastriet og 
dempning bi la te ralt over ned re del av tho rax. 
Rønt gen tho rax vis te spar som bi la te ral pleura-
væske uten be hov for tap ping. Blod prø ver 
 vis te krea ti nin 110 μmol/l (re fe ran se om rå de 
45�–�90 μmol/l), he mo glo bin 9,0 g/dl (11,7�–�15,3 g/
dl), trom bo cytt er 139 ∙ 109/l (145�–�390 ∙ 109/l), 
 al bu min 27 g/l (36�–�48 g/l) og alaninamino-
transferase 80 U/l (10�–�45 U/l). Urinstiks vis te 

pro tein 2+, ery tro cytt er 1+, leu ko cytt er ne ga tiv 
og ni tritt ne ga tiv.

Urin-al bu min-krea ti nin-ra tio var lett for -
høyet på 8,7 mg/mmol (< 3 mg/mmol). Urinmi-
kroskopi vis te en kel te dysmorfe ery tro cytt er 
og kornede sy lind re, men få nøytrofile og in-
gen eosi no fi le gra nu lo cytt er el ler cel le sy lind re.

Pa si en ten had de alt så nyre aff ek sjon pre sen-
tert kli nisk med he ma tu ri, pro tei nu ri og 
kreatininstigning. Ul tra lyd ab do men og 
 se  nere CT tho rax/ abdo men vis te fle re funn: 
mul tip le for stør re de lym fe knu ter i arm hu le, 
mediastinum, lys ker og pa ra aor talt, hvor 
 stør ste lym fe knu te i venst re  lys ke mål te 0,5 × 
2 cm. Vi de re vis te CT ødem i mediastinalt fett-
vev, periportalt ødem i le ver og gal le blæ re-
vegg (fi gur 1), bi la te ral pleuravæske og små 
meng der ascitesvæske. Hun had de ane mi og 
trom bo cy to pe ni, men ikke man gel på jern, 
vi ta min B12 el ler fo lat. Det var in gen he mo ly se. 
Hemofec var ne ga tiv. Pa si en ten had de ikke 
hatt men strua sjon på len ge grun net hor mon-
spi ral. Senk nings re ak sjon, C-re ak tivt pro tein, 
leu ko cytt er og laktatdehydrogenase var nor-
ma le. Blod prø ver vis te lavt nivå av C3 (kom-
ple ment fak tor) på 0,57 g/l (0,90�–�1,8 g/l) og 
nor mal C4 for ene lig med akutt, postinfeksiøs 
glomerulonefritt. Prø ver for an ti nu kle æ re 
 an ti stoff er, antinøytrofile cy to plas mis ke an ti-
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mild til mo de rat pro tei nu ri, hy per ten sjon og 
øde mer. Man ge med ne fritt isk syn drom vil ha 
ned satt ny re funk sjon (1). Ne fro tisk syn drom 
er en noe mind re van lig pre sen ta sjons form 
ved glomerulonefritt og kjen ne teg nes av pro-
tei nu ri (> 3 g/døgn), hy po al bu mi ne mi (< 30 
g/l), øde mer og li pid for styr rel ser (2). Van li ge 
ska de me ka nis mer ved glomerulonefritt er 
ned slag av sir ku le ren de im mun kom plek ser 
el ler dan nel se av im mun kom plek ser i glo-
meruli. Dis se ses ved både pri mæ re glomeru-
lonefritter og sy ste mis ke syk dom mer med 
glo me ru lær aff ek sjon. Både ne fritt isk syn-
drom og noe sjeld ne re ne fro tisk syn drom kan 
ses i for lø pet av el ler ett er in fek sjo ner (1).

Para- og postinfeksiøs glomerulonefritt kan 
for år sa kes av uli ke agens (1). His to risk og i 
ikke-vest li ge de ler av ver den har in fek sjon 
med strep to kok ker vært hyp pig ste år sak. 
Grun net økt an ti bio ti ka be hand ling ut gjør 
 vi rus syk dom mer en sti gen de an del av år sa -
kene til glomerulonefritt. Eks emp ler er syk-
dom mer for år sa ket av cytomegalovirus, Ep-
stein-Barr-vi rus, he pa titt vi rus og hu mant 
par vo vi rus B19 (2). Kli nis ke funn pas set i vårt 
til fel le godt med en vi rus in fek sjon. Vår pa -
sient had de en på gå en de in fek sjon med par-
vo vi rus B19, som van lig vis ram mer barn og 
ung dom mer. Vi ru set gir som of test et mildt, 
for kjø lel ses lig nen de syk doms bil de el ler in gen 
pla ger. En kel te får fe ber og et ka rak te ris tisk 
ut slett som be teg nes erythema infectiosum, 
også kalt fem te bar ne syk dom (2). Ledd smer-
ter kan være et do mi ne ren de symp tom og 
ram mer over halv par ten av affi  ser te voks ne, 
og kvin ner dob belt så hyp pig som menn (2).

Par vo vi rus B19 kan gi akutt glomerulone-
fritt (2). Litt e ra tu ren pre sen te rer uli ke kli nis ke 
og his to lo gis ke pre sen ta sjons for mer, hvor av 
det van lig ste kli nis ke bil det er akutt ne fritt isk 
syn drom med hypokomplementemi, fe ber, 

ut slett og ledd aff ek sjon. Det er også sett til fel-
ler av ne fro tisk syn drom (3). His to lo gisk kan 
man ved in fek sjons re la tert glomerulonefritt 
se økt meng de cel ler rundt ka pil la rer i glo-
meruli el ler i mesangiet (støtt e vev mel lom 
ka pil lar slyn ger i glomeruli) med av lei rin ger 
av C3 og immunoglobulin G. Stort ned slag av 
C3 i glomeruli kan for kla re lavt nivå i blod (1).

Par vo vi rus B19-in fek sjo ner kan en sjel den 
gang gi le ver aff ek sjon med alt fra mild stig-
ning i transaminaser til ful mi nant le ver svikt 
(4). Vår pa si ent had de be skje den øk ning av 
transaminaser, portalt ødem og ascites.

Det fin nes in gen an ti vi ral te ra pi mot par vo-

vi rus B19-in fek sjon. I al vor li ge til fel ler kan det 
gis 0,4 g in tra ve nø se im mun glo bu li ner per kg 
kropps vekt i fem til ti døgn (5). Det ble ikke 
nød ven dig her grun net spon tan bed ring.

Ka sui stik ken il lust re rer vik tig he ten av mik-
ro bio lo gis ke prø ver ved akutt ny re svikt med 
uklar år sak.

For fatt er ne tak ker ra dio lo gisk av de ling ved Akershus 
 univer si tets sy ke hus for hjelp med valg av CT-bil de.

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

Mott att 8.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 7.6.2018, god kjent 
29.8.2018.

Fi gur 1  CT ab do men vi ser periportalt ødem (pi ler).
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Vær all tid i godt hu mør –  
hel se opp lys ning i 1920-åre ne

BAK GRUNN
Mel lom krigs ti den var pre get av en om fatt en de satsning 
på fore byg gen de hel se ar beid i Norge. Fy sisk fost ring, 
næ rings rikt kost hold, strengt søvn re gi me og for bed ret 
hy gie ne sto sen tralt. Det var en mas siv mo bi li se ring av 
fri vil li ge og fag folk. Som ledd i den ne stor stil te mønst-
rin gen ut kom Hus tav ler for mor og barn i 1923. Dett e var  
ti plan sjer med fyn di ge hel se råd til å hen ge på veg gen. 
Mød re ne var en vik tig mål grup pe i hel se ar bei det.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Hus tav le ne har vært lite om talt i me di sinsk litt e ra tur 
tid li ge re, men kan be ly se noen trekk ved da ti dens 
le ve sett og hel se pro pa gan da. Vi har be nytt et da ta ba ser 
som gir til gang til avi ser, bø ker og fag me di sinsk stoff: 
Re trie ver, bokhylla.no, Oria, PubMed, Web of Scien ce.

RE SUL TA TER
Det er van ske lig å tall fes te hvil ken eff ekt fol ke dug na den 
had de sam men lig net med po li tis ke til tak for bedre 
le ve for hold. Uan sett falt dø de lig he ten, le ve al de ren økte 
og de fryk te de in fek sjons syk dom me ne ble i stor grad 
slått til ba ke. En sær lig inn sats ble rett et mot bar na, også 
her med gode re sul ta ter. Sped barns dø de lig he ten gikk 
til ba ke og sko le bar na ble fris ke re, ster ke re, stør re og 
re ne re.

FOR TOLK NING
So si al hy gie nens av grens ning mot al min ne lig di sip li ne-
ring var uklar, for eks em pel gren se ne mel lom sunt 
kost hold og bor ger li ge nor mer. Opp dra gel sen av mor  
og barn had de også en nor ma tiv side som hand let om 
dan nel se og kon troll.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Av de ling for me di sinsk at ferds vi ten skap
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Uni ver si te tet i Oslo

RANN VEIG NORD HA GEN
As ker

PER E. BØR DAHL
Hø vik



1639TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

MEDISINSK HISTORIE

HO VED BUD SKAP
Hus tav ler for mor og barn var et ledd  
i mel lom krigs ti dens in ten si ve 
hel se opp dra gel se

Mød re og barn skul le opp læ res  
i «den hy gie nis ke livs form»

Hus tav le nes ti hel se bud er fort satt 
ak tu el le

I 1923 utga den fem år gam le Fol ke hel se for-
en in gen en map pe med ti plan sjer i stort 
for mat, Hus tav ler for mor og barn (fig 1). 
Hen sik ten var å bi dra til bar nets sunn het 
ved inn pren ting av et sunt le ve vis. I map-
pen lå et opp rop fra fy sio lo gen So phus 

Torup (1861�–�1937), le der av Fol ke hel se for en in-
gens vi ten ska pe li ge ko mi té. Hå pet var, skrev 
han, at hus tav le ne skul le «trænge ind i alle 
hjem».

Pro fes sor Torup pek te på det sto re pro blem 
syk dom i bar ne å re ne var, og at spi ren til li del-
ser gjen nom hele li vet kun ne bli lagt da. 
 Ar bei det for fol ke hel sen mått e be gyn ne med 
bar na, og for å lyk kes «maa bar na selv være 
med fra før s te færd». Bil de ne skul le tale til 
bar nas fan ta si og gjø re bud ska pet lett å huske.

Hus tav ler var kort fatt e de sam lin ger av le ve-
reg ler, ofte med re li gi øst inn hold. Dis se var 
al min ne li ge på den ne ti den og ble gjer ne slått 
opp på veg gen. I dett e til fel let skul le bar na 
hele ti den ha dem for øye, og «mor og far skal 
bru ke dem som teks ter og grundlag for for-
tælling og for kla ring».

Hen sikt og ma te ria le

Ar tik ke len pre sen te rer hus tav le ne fra 1923 
som et eks em pel på hel se opp lys ning i mel-
lom krigs ti den. De var ett av utal li ge hel se-
frem men de ini tia ti ver. Hus tav ler for mor og 
barn har knapt vært om talt i me di sinsk litt e-
ra tur tid li ge re og bru kes her til å be ly se noen 
trekk ved da ti dens hel se pro pa gan da.

Til ar tik ke len har vi be nytt et da ta ba ser som 
gir til gang til avi ser, bø ker og fag me di sinsk 
stoff: Re trie ver, bokhylla.no, Oria, PubMed og 
Web of Scien ce.

Bar nas beste ven ner

I en be geist ret an mel del se i Af ten pos ten skrev 
sunn hets in spek tør i Kris tia nia An dre as Die-

sen (1881�–�1958) at han hå pet «billedene faar 
stor ut bre del se baa de i hjem me ne, i bar ne -
haver og sko ler». Bil de ne kun ne være en pryd 
for bar ne væ rel set og sam ti dig fan ge bar nas 
in ter es se (1).

Det som ett er Die sens opp fat ning gjor de 
dem så gode som hel se opp lys ning, var at de 
vis te hvor dan bar nas beste ven ner – dy re ne – 
nett opp gjør det sam me som det kre ves av 
men nes ke ne for å be va re sunn he ten. Kunst-
ne ren il lust rer te bu det om å pusse ten ne ne 
ved å vise en gutt som pus ser ten ne ne i den 
ene de len av bil det og i den and re en grup pe 
fug ler som plas ker i vann med neb bet (fig 2). 
Å for kla re små barn nød ven dig he ten av å 
pusse ten ne ne var ikke noen lett sak, men te 
Diesen. Det var nem lig ikke sær lig av skrek -
kende for bar na at de ville få ge biss som 
 voks ne hvis de ikke pus set ten ne ne sine. Tvert 
imot fant de som re gel at ge biss var en gan ske 
fiks og prak tisk inn ret ning. Kun ne man der-
imot vise at selv fug le ne pus ser neb bet om 
mor ge nen, så ville de me get lett for stå at de 
ikke bur de stå til ba ke for fug le ne. Spørs må let 
om tann pus sin gen ville da få en gan ske 
 an nen in ter es se (1). Man kan spør re hvor vel-
valgt både den ne og and re sam men lig nin ger 
var. Ver ken det å vaske hen de ne før man spi-
ser el ler det å ikke gå våt på føtt e ne har åpen-
ba re pa ral lel ler til dy re ver de nen.

Diesen var in gen uhil det an mel der. Han satt 
i Fol ke hel se for en in gens vi ten ska pe li ge ko mi té 
og var med lem av re dak sjon en i for en in gens 
tids skrift. Hel ler ikke an mel de ren i for en in-
gens eget tids skrift var upar tisk. Carl Schiøtz 
(1877�–�1938), sjef for sko le le ge ve se net i Kris tia-
nia og se ne re pro fes sor i hy gie ne, satt i sam me 
ko mi té. Han av slutt et med en inn tren gen de 
opp ford ring til mød re ne om å gå til nær mes te 
bok han del for å se hus tav le ne – og helst kjøpe 
dem (2).

For fatt er og il lust ra tør

Ide en til å lage en helseopplysende bil de se rie 
for barn kom fra sa na to rie le gen Thomas 
Schram (1882�–�1950) (1). De kort fatt e de le ve reg-
le ne had de han laget sam men med Re gi ne 
Normann (1867�–�1939). Som for fatt er had de 
hun skre vet for barn og som læ rer sto hun 
inne for det pe da go gis ke.

Bil de ne i map pen var laget av Dag fin 
 We ren skiold (1892�–�1977), en av våre mest sær-
pre ge de kunst ne re (3). Mest kjent er hans 
 tre re li ef fer i Borg går den i Oslo råd hus og 
bron se dø re ne til Oslo dom kir ke. Han laget 

ma le ri er, kir ke-, sko le- og sy ke hus ut smyk nin-
ger og var ak tiv som bok il lust ra tør.

De før s te ti å re ne av 1900-tal let var ti den for 
vi ta lis men, en kunst ret ning pre get av dyr king 
av na tur og men nes ke, kropp og sunn het, slik 
også hus tav le ne vit ner om.

Ti gode råd

Det var nep pe til fel dig at map pen in ne holdt 
ti råd, ett for hver fin ger, som de ti bud. Det 
var sen tral bar ne lær dom.

Hele fire av ti bil der om hand ler føde inn-
tak: spis ikke i uti de; puss ten ner (fig 1); vask 
hen der før du spi ser; spis lang somt, tygg 
godt (fig 3) (4, 5) – mens bare ett drei er seg 
om det vi kan skje kan kalle men tal hy gie ne, 
det opp løf ten de: Vær all tid i godt hu mør 
(fig 4). Vi ville kan skje også for ven tet et bud 
om fy sisk ak ti vi tet, men det dek kes nok av 
det kon si se Vær glad i sol og frisk luft. Lek med-
før te be ve gel se.

Bu de ne var ge ne rel le. Det var ikke kla re reg-
ler for når man skul le stå opp, leg ge seg el ler 
hvor ofte man skul le bade. De de tal jer te rå de ne 
fikk man and re ste der (6).

Opp dra gel se av mor

Hus tav le ne var klar i sin titt el. De var myn tet 
på mor og barn. Plan sje ne skul le støtt e – og 
opp dra – mor i hen nes opp dra gel se av bar na. 
Det var, som me di sin his to ri ke ren Aina Schiøtz 
har på pekt, «kvin ne ne som var til delt ho ved-
an sva ret for de mest sen tra le om rå de ne in nen 
hy gie ne ar bei det – for ren hold, mat stell, sped-
barns pleie og bar ne opp dra gel se. Og det var 
kvin ne ne som fikk skyl le bøtt e ne for urens lig-
het og slett er næ ring, og for at bar na og and re 
fa mi lie med lem mer ble ut satt for smitt e og 
syk dom» (7).

Hel se opp dra gel se ret tet mot in di vi det 
 had de bred plass i mel lom krigs ti den, og mød-
re ne var en vik tig mål grup pe. Det var uli ke 
stem mer i fore byg gings ar bei det, blant an net 
ar bei der kvin ne ne og bor ger li ge kvin ne or ga-
ni sa sjo ner, og gjen nom 1930-åre ne ble det 
 ty de li ge re med ar bei der be ve gel sens vekst. 
Men hele ti den var hus mo ren et fel les ide al. 
Hen nes opp ga ver sto man sam men om. Den 
ene ho ved lin jen i fe mi nis tisk po li tikk, vel-
ferds fe mi nis men, ville bygge opp un der kvin-
ne nes sære gne stil ling som mød re (8), slik 
hus tav le ne vit ner om, og den ne mo der skaps-
ideo lo gi en ble bå ret frem av bre de kvin ne-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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grup pe rin ger. Den and re ho ved ret nin gen i 
ti dens fe mi nis me, og som se ne re ble do mi ne-
ren de, var likerettsfeminismen, som la vekt på 
at kvin ner og menn skul le be hand les likt (9). 
I fle re sam men hen ger gikk de to hånd i hånd.

En tu si as me og dug nads vil je

Mel lom krigs ti den var en rik og va ri ert tid in-
nen fore byg gen de hel se ar beid i Norge, slik 
Aina Schiøtz har be skre vet (10). Ar beids fel tet 
var bredt, ini tia ti ve ne tall ri ke, og ny kunn skap 
ma te ria li ser te seg raskt i prak tisk po li tikk. 
 Ak tø re ne var man ge, hel se søst re, sy ke plei e re, 
le ger, læ re re, ar ki tek ter, by rå kra ter og po li ti-
ke re – og ikke minst de man ge som ar bei det 
gjen nom de fri vil li ge hjel pe or ga ni sa sjo ne ne. 
En fol ke dug nad fant sted i hele lan det (10). 
Mye av da ti dens hel se ar beid skjed de «ne den-

fra og opp» med ini tia tiv fra gras ro ta. Et godt 
eks em pel var Nors ke Kvin ners Sanitetsfor-
ening, som had de bygd opp et stort or ga ni sa-
sjons ap pa rat og som ble norm dan nen de for 
norsk fri vil lig inn sats på hel se om rå det.

Ar bei det bar fruk ter. Til tross for øko no -
miske kri se ti der, nød, høy ar beids le dig het og 
po li tisk uro fikk folk flest bedre hel se. In fek-
sjons syk dom me ne var på re tur, bar ne dø de-
lig he ten falt, for ven tet le ve al der økte. Sko le-
bar na ble i lø pet av få år fris ke re, ster ke re, 
stør re og re ne re (11). All sta tis tikk pek te i sam-
me ret ning – i Norge som i man ge and re 
 eu ro pe is ke land (10). I 1920 var inn byg ger tal-
let i Norge 2,6 mil li o ner, halv par ten av da gens. 
Lan det had de 1 346 le ger, 5 % av da gens an tall 
(12). For ven tet le ve al der ved fød se len var ca. 
60 år. Det er imid ler tid van ske lig å tall fes te 
hvor stor del av den bed re de hel sen som 
skyld tes fol ke dug na den, og hvor stor del som 

må til skri ves bre de re ge ne rel le po li tis ke til tak 
som før te til bedre le ve for hold.

Det frem ste må let i fore byg gings ar bei det 
de før s te ti å re ne av 1900-tal let var å få bukt 
med og hind re spred ning av de dø de li ge in-
fek sjons syk dom me ne, frem for alt tu ber ku lo-
sen. Tu ber ku lo se dø de lig he ten ble mer enn 
hal vert i pe ri oden 1900�–�30, fra 31 til 15 per 
10 000. Dø de lig he ten av lun ge be ten nel se og 
bronk itt ble om trent hal vert fra 1920 til 1940. 
Det sam me gjaldt dø de lig he ten av epi de -
miske in fek sjons syk dom mer i al de ren 15�–�39 
år (13). En me get stor del av æren for den ne 
frem gan gen til kom mer den off ent li ge hy -
giene, sa Carl Schiøtz (14). Det er verdt å  min ne 
om at dis se im po ne ren de re sul ta te ne kom før 
an ti bio ti ka var til gjen ge lig.

Stra te gi en i kam pen mot in fek sjons syk-
dom me ne end ret grad vis ka rak ter. Fra det 
bak te rio lo gis ke gjen nom brud det i 1880-åre ne 

Fi gur 1  I 1923 utga Fol ke hel se for en in gen en map pe med ti plan sjer i stort for mat. Bil de ne 
var laget av den 31 år gam le kunst ne ren Dag fin We ren skiold (1892–1977). Også kuns ten 
ble brukt i fol ke hel sens tje nes te.

Fi gur 2  Stort sett gir hvert bil de ett råd. På dett e får vi to: vask deg og puss ten ner. Det 
var visst nok in gen lett sak å for kla re små barn i 1920-åre ne nød ven dig he ten av å pusse 
ten ne ne. Da gens for eld re vil vel stus se – Ka rius og Bak tus har gjort den ne de len av bar ne-
opp dra gel sen lett e re enn den ty de lig vis var.
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var man opp tatt av å iso le re pa si en te ne og 
des in fi se re bo li ger og ei en de ler. Myn dig he te-
ne vi de re før te den klas sis ke hy gie nen som 
be sto i ut byg ging av in fra struk tur i byer og 
tett ste der, slik som vann for sy ning, re no va-
sjon, sa ni tær an legg og næ rings mid del kon-
troll. Den nye so si al hy gie nen orien ter te seg 
også mot in di vid rett e de til tak (11). Fra 1910-åre-
ne ble man i øken de grad klar over hvor vik tig 
det var å styr ke mot stands kraf ten i be folk nin-
gen, og man øns ket ster ke re vekt på fy sisk 
fost ring, næ rings rikt kost hold, strengt søvn-
re gi me og bedre hy gie ne (10). Lys, luft og rens-
lig het sto sen tralt (15). Fra å fo re byg ge syk-
dom sat set man på å bygge hel se (11). Skole-
helsearbeidet var ett av en lang rek ke fore byg-
gen de til tak som had de sin blomst rings tid i 
mel lom krigs ti den (10). De gode re sul ta te ne 
over be vis te folk om hy gie nens for trinn (16).

Den sto re en tu si as men og dug nads vil jen 

for fol ke hel se ar bei det ble for søkt or ga ni sert 
som bre de fol ke be ve gel ser der le ge ne var sen-
tra le (8). Le ge ne ut vik let re le vant kunn skap. 
Tids skrif tets spal ter var ful le av stoff om hy-
gie ne og so si al me di sin (17). I mød re opp læ rin-
gen sam ar bei det le ge ne med kvin ne grup pe-
rin ger som Nors ke Kvin ners Sanitetsforening, 
Nor ges Hus mor for bund og Ar bei der par ti ets 
kvin ne for bund (18). I tråd med ti dens tan ker 
var ide en om å opp rett e et mød re aka de mi for 
å gi kvin ner opp læ ring i mors ar bei det (19).

Fol ke hel se og dan nel se

Syk doms be kjem pel sen had de også en nor ma-
tiv side som hand let om dan nel se, kon troll og 
di sip li ne ring. Hen sy net til hel se ble et vik tig 
ar gu ment i opp dra gel sen. Det er lett å for stå i 
en tid med mye syk dom, ikke minst blant 

 bar na. Men over gan gen til al min ne lig di sip li-
ne ring var uklar, for eks em pel for sunt kost-
hold, det å sitt e pent ved bor det, hen sikts mes-
sig kles drakt og det å «ikke stor me inn i stu en 
uten å ta av seg luen» (6). Det var en fu sjon av 
fol ke hel se og fol ke dan nel se. Be folk nin gen 
skul le opp læ res i «den hy gie nis ke livs form» (4). 
Noen så det som et kul ti ve rings- el ler si vi li se-
rings pro sjekt. Den me di sins ke bar ne opp dra-
gel sen, som his to ri ke ren El len Schrumpf kal ler 
det, bygde på en ra sjo nell hel se- og hy gie ne-
tenk ning der hy gie ne sak ble sam funns sak (16).

Opp dra gel ses ide a le ne ble for met av eks per-
ter fra det øvre so si a le sjikt, men ideo lo gi en 
om fatt et alle. Man øns ket å opp dra fol ket til 
bor ger li ge ver di er og sunn hets reg ler (16). 
Fore byg gen de me di sin er i sin na tur både nor-
ma tiv og au to ri tær. Den skal gi fag lig be grun-
ne de an be fa lin ger som mott ager ne for trinns-
vis skal føl ge – kan skje på tross av hva man ge 

Fi gur 3  Å ta seg god tid til mål ti de ne var vik tig. Hy gie nens sen tra le hand lings ideo log 
Carl Schiøtz (4) an be fal te å bru ke minst en halv ti me på fro kos ten (5). Det var nok ikke 
lett, ver ken den gang el ler nå.

Fi gur 4  Fol ke hel se for en in gen ble fra 1930-åre ne et or gan for den men tal hy gie nis ke 
be ve gel sen. I hus tav le ne be gren set man seg til opp ford rin gen om å være i godt hu mør. 
Fol ke hel se for en in gen har in gen for bin del se til for en in gen ved sam me navn som ble 
stif tet i 1998.
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har lyst til el ler sy nes er vik tig. Da blir for men 
av gjø ren de, ikke minst for fore byg gen de 
 un der sø kel ser og kom mu ni ka sjon. For men 
må til pas ses for må let med stor inn sikt (20).

Dok tor bar na også

Sko len var en vik tig are na for hy gie ni ker ne i 
mel lom krigs ti den. Sam ar bei det mel lom le ger 
og læ re re var tett og nært (11). Teks ten til hus-
tav le ne var ut ar bei det av en lege og læ rer i 
fel les skap. Reg le ne ble ut for met i fullt sam-
svar med mo der ne un der vis nings pla ner (5). 

Sko le hy gie ne voks te frem som et sen tralt fag, 
og en ener gisk driv kraft var Carl Schiøtz. Han 
slo fast at sko le hy gie nens vik tig ste an greps-
punkt var hjem me ne og at sy ste ma tisk hel se-
opp lys ning var av gjø ren de (11). Sko len skul le 
over ris le ele ve ne med hy gie ne kunn ska per.

Like ett er at hus tav le ne kom ut, tok sko le -
direk tør Olav Ef te støl (1863�–�1930) ini tia tiv til å 
lage hel se reg ler også i sko len (21). Rå de ne var 
gjen kjen ne li ge, og gren se ne mel lom hel se og 
dan nel se, so si al klas se og øko no mi, var også 
her fly ten de, som i re gel nr. 7: «Barna bør ha 
hele, rene, flekk frie og til strek ke lig var me 
klær».

At be ho vet var stort, var det bred enig het om 
– de fles te for eld re kun ne stre ve med en hy gie-
nisk opp dra gel se. Sko le di rek tø ren nevn te et 
eks em pel fra en læ rer ved en stor øst lands -
skole. Læ re ren had de for talt ele ve ne om kor-
rek te leg ge ti der: «Barna slo hen de ne sam men 
i stor for und ring; det had de de ald ri hørt; de 
la sig ikke før kl. 11, ofte var de oppe til kl. 12, 
dok tor bar na også. Verst var det med klok ke-
rens barn; de var ofte på mi sjons mø ter og 
 av holds fes ter til kl. 1» (22).

Sko le di rek tør Ef te støl var en mann ett er 
Schiøtz’ hjer te (11). I et fore drag man te han til 
kamp for di «syk doms spi re ne tru er våre barn 
gan ske uhyg ge lig». Le ge ne må gå i spis sen, 
men te han, men også læ rer ne «må ut i kam-
pen». Men hel ler ikke det var nok. Det var nød-
ven dig med «al men ver ne plikt», alle mått e 
bi dra. Ett er le ge un der sø kel se ne kan vi si til far 
og mor: «Her ser du at din Hans, din Kari er 
sterkt tru et av syk dom – kan skje dø den, hvis 
ikke livs va ne ne leg ges om». I til legg an be fal te 
Ef te støl «kor te, knappe hel se reg ler» og sterk 
agi ta sjon gjen nom mø ter og gjen nom pres-
sen. «Når for eld re ne blir over be vist om at det 
kan gjel de hel se, kan skje li vet for de res barn, 
får de dem nok i seng kl. 9» (22). I pro pa gan-
da en var man ikke redd for å bru ke sto re og 
ster ke ord i fol ke hel sens tje nes te.

Fol ke hel se og  
Fol ke hel se for en in gen
Da Fol ke hel se for en in gen ble etab lert i 1918, 
kom den del vis i kon kur ran se med ek si ste -
rende for en in ger som Nors ke Kvin ners Sani-
tetsforening, Nas jo nal fo re nin gen mot Tu ber-
ku lo se og Røde Kors. For en in gen slo fast at 
ar bei det skul le være rett et mot «alt som fore-
kom mer os vrangt og skakt i vort folks nuvæ-
rende dag li ge levesæt». Først og fremst ville 
man på kal le na tu rens egne hel bre den de kref-
ter i form av lys, luft og vann og et tjen lig dag-
lig brød i tro over ens stem mel se med «de 
bedste traditioner i lægekunsten» (23). For-
ank rin gen i den me di sins ke vi ten skap var 
klar. Fle re le ger sto sen tralt både i dan nel sen 
av for en in gen og i ar bei det.

Det har mo ner te der for med for en in gens 
for mål at den vekt la in di vi du el le hy gie nis ke 
til tak, slik hus tav le ne utt ryk te. Li ke vel var 
 for en in gen ikke frem med for at hel se for bed-
ren de til tak krev de noe an net og mer enn 
opp dra gel se. Syns punk ter som se ne re skul le 
do mi ne re off ent lig po li tikk, ble også frem-
met. I før s te num mer av for en in gens tids-

Fi gur 5  Fol ke hel se for en in gen ryk ket inn en an non se for hus tav le ne i Af ten pos ten 19.12.1923. Ju le han de len var godt  
i gang.
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øvel ser for bar na: «Fort i seng når klok ken 
slår!», «Ut i fri luft – le ken går!», «Mat som gjør 
mig sterk og stor!», «Og så bade! sier mor» (5). 
Dis se «fire sto re hel se reg ler» kun ne syn ges til 
me lo di en «Jeg vil sjunge om en helt».

Når det gjaldt den per son li ge hy gie nen, 
som Fol ke hel se for en in gen var sær lig opp tatt 
av, ble det sagt at «vårt folk lig ger langt efter i 
sam men lig ning med and re land» (31). Bade-
sa ken var der for for en in gens kan skje frem ste 
kamp sak. I 1922 inn bød den til lands kon fe -
ranse, og det ble be slut tet å dan ne Norsk 
Bade for bund (31). Må let var å få det nors ke 

pat ri ar kals ke og op ti mis tis ke tro på eff ek ten 
av in di vi du ell hel se opp lys ning. Ini tia ti vet ble 
tatt i et kli ma med stort be hov for opp lys ning 
og fol ke hel se ar beid, le gens stil var pat ri ar-
kens og hus tav ler i sin form er jo ri me lig vis 
im pe ra ti ver.

Det var man ge på sam me mar ked. Et eks-
em pel er bo ken Frisk og sterk, se det er tin gen 
som Carl Schiøtz selv utga tre år se ne re sam-
men med teg ne læ rer Jo han An ton Ty ri hjell 
(1876�–�1963). Her var rå de ne re du sert til det 
mer over kom me li ge an tall av fire, og de ble 
nå kom bi nert med teg ne- og far ge leg gings -

skrift skrev ge ne ral sek re tæ ren, sa na to rie le gen 
Ei nar Møi ni chen (1873�–�1961), om for en in gens 
ar beid, eks em pli fi sert ved trol lets syv ho der 
som må hug ges av. De før s te er de in di vid ret-
te de: uvi ten het, grå dig het, ny tel ses sy ke, 
urens lig het og ma ke lig het. Men trol lets to 
sis te ho der går ut over den hjem li ge og sam-
funns mes si ge opp dra gel se. Fat tig dom og 
 bo lig nød er styg ge troll ho der (24), de kre ver 
an nen inn sats enn mød re nes. In di vid ver sus 
sam funn har pre get dis ku sjo nen om fore byg-
gen de hel se ar beid i alle år (25).

De batt en er fort satt ak tu ell.

Ju le pre sang til barn

Hus tav le ne ble ut gitt like før jul i 1923 (fig 5). 
Tids punk tet var sik kert vel valgt. An mel del sen 
i Af ten pos ten kom på jul af ten. I Mor gen pos-
ten het det at dett e ville være en «prægtig 
Julepresent til Barn» (26). En an nen skrev at 
der som man ville gi bar na en ju le pre sang – 
for mu le rin gen ty der på at det ikke var så selv-
sagt – «tror jeg nep pe en fem kro ne kan an ven-
des bedre» enn å kjøpe dis se hus tav le ne, for 
det «er vigtig at barneaarene be nytt es til at 
lægge grundlaget for et liv efter sund he tens 
bud» (27). Tids skrif tets an mel der men te at bil-
de ne ville ha en mi sjon i fol ke hel sens tje nes te 
ut over bar ne væ rel set. De kun ne bi dra til å 
frem me hy gie nisk sans og ett er tan ke også hos 
voks ne. Bil de ne hør te hjem me ikke bare i bar-
ne  væ rel set, men i sko ler, bar ne hjem og sy ke-
hus, på tu ber ku lo se sa na to ri er og pleie hjem, 
og i le ge nes ven te væ rel se. An mel de ren var 
over be vist om at de ville bi dra til å frem me 
den per son li ge hy gie ne i lan det (28).

Re dak tø ren i Norsk Ma ga zin for Lægevidenska-
ben, dr. Fred rik Georg Gade (1855�–�1933), men te 
i sin kor te om ta le at en sta dig ma nen de og far-
ge glad skrift på veg gen ville være en hjelp for 
den mo der li ge ut hol den het når bar na skul le 
lære sunn hets reg ler. De ville hjelpe «mor, læge 
og læ rer» med å min ne bar na på de res plik ter 
mot seg selv (29).

Og så bade! sier mor

Hus tav le ne er knapt nevnt i nors ke so si al- 
 el ler me di sin his to ris ke bø ker, med unn tak av 
i Anne-Lise Seips stan dard verk Vei ene til vel-
ferds sta ten (8) og i Fol ke hel se in sti tutt ets rap-
port om fol ke hel sen i Norge 1814�–�2014, der et 
av bil de ne il lust re rer inn led nin gen (30).

Hus tav le ne er in ter es san te i sin tids ty pis ke, 

Fi gur 6  Bade sa ken var en av de vik tig ste satsningene for Fol ke hel se for en in gen. Folk skul le inn pren tes van nets  
ver di som her den de, styr ken de, fore byg gen de og hel bre den de. «Urens li ge folk er slap pe og tun ge. De som hol der  
seg rene, er fris ke, munt re og gla de», for sik ret sje fen for Oslo sko le le ge ve sen, Carl Schiøtz (5).
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kor te re hold bar het. Det som ble an be falt i går, 
gjel der ikke len ger i dag: «Spis gul røtt er mens 
det fort satt er sunt». Sånn sett er det verdt å 
mer ke seg at rå de ne på hus tav le ne ikke har 
tapt seg med ti den.

Ar tik ke len er ba sert på et fore drag ved Eld re legers  
forenings vår mø te på Lillehammer 11.6.2017.

En av for fatt er ne er re dak tør i Tids skrif tet. Ma nu skrip tet  
er der for be hand let eks ternt av sett e re dak tør. Ar tik ke len  
er fag fel le vur dert.

Mott att 3.8.2017, før s te re vi sjon inn sendt 27.1.2018, 
 godkjent 15.5.2018.

værel ser el ler barne stu er ute luk ket sto re be-
folk nings grup per i en tid da trang bodd het 
var re ge len.

Også i 1923 var man fullt klar over at at ferds-
end ring er van ske lig. Men sunn hets in spek tør 
Diesen kun ne tri um fe ren de for tel le om i hvert 
fall ett vel lyk ket til fel le: En far had de sam me 
dag for talt ham at ett er at han had de hengt 
opp bil de ne i so ve væ rel set, vas ket bar na hen-
de ne før de spis te. Diesen var øyen syn lig over-
ras ket selv også, for di han be mer ket at man-
nen var både «ak tet og troværdig», el lers 
 had de han trodd at det var en skrø ne (1).

Me di sins ke sann he ter på stås å ha sta dig 

folk til å vaske seg of te re som et fore byg gen de 
hel se til tak. Fra 1920-åre ne var det stor opp slut-
ning om bade sa ken, og det ble sat set sær lig 
på å bygge off ent li ge bad stu er rundt om i 
hver en bygd. Man ge le ger en ga sjer te seg, 
også Le ge for en in gen. En av hus tav le ne for-
man te: «Bad ofte» (fig 6).

Av slut ning

Hus tav le ne nåd de nep pe frem til man ge, og 
noen salgs suk sess ble de sann syn lig vis ikke. 
Ide en om å hen ge dem på veg gen i bar ne -

ER LEND HEM
er dr.med., fag sjef, pro fes sor, sty re le der i Stif tel sen 
Na sjo nalt me di sinsk mu se um, og re dak tør for Tids-
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in ter es se kon flik ter.
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For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma og opp gir in gen  
in ter es se kon flik ter.
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Ran do mi se ring

Ran do mi se ring in ne bæ rer  
at be hand lin ge ne vi sam men -
ligner i en stu die, blir til delt 
del ta ger ne helt til fel dig. Det 
 hjelper oss å trek ke slut nin ger 
om  kausal eff ekt av be hand ling.

Ved en vel lyk ket ran do mi se ring for de ler ytre 
fak to rer seg likt mel lom be hand lings grup -
pene. Grup pe ne blir sam men lign ba re med 
hen syn til både ob ser ver te og uobserverte 
 va riab ler. Da kan en en kel sta tis tisk ana ly se gi 
svar på den fak tis ke for skjel len mel lom be-
hand lin ge ne. Ran do mi se rin gen bør ikke ved 
til fel dig he ter gi for skjel ler mel lom grup pe ne. 
For å opp nå ba lan ser te grup per er det der for 
ut vik let fle re tek nik ker for ran do mi se ring (1).

En kel ran do mi se ring
Hvis vi for hver del ta ger til de ler be hand ling 
el ler kon troll ved å kaste mynt og kro ne, kal ler 
vi det en kel ran do mi se ring. Selv om rek ke føl-
gen blir til fel dig, kan en kel ran do mi se ring gi 
uhel di ge eff ek ter, spe si elt når ut valgs stør rel-
sen er li ten. Der som det blir svært for skjel lig 
an tall del ta ge re i grup pe ne, kan det lede til tap 
av sta tis tisk styr ke. Et stør re pro blem kan være 
at for de lin gen mel lom an tal let i grup pe ne blir 
for skjel lig i be gyn nel sen sam men lik net med 
i slutt en av in klu sjons pe ri oden (fig 1a). Skjer 
in klu de rin gen over en leng re tids pe ri ode, kan 
det være sy ste ma tis ke for skjel ler mel lom del-
ta ger ne av hen gig av når de ble in klu dert i stu-
di en. En kel ran do mi se ring er i prak sis sjel den 
brukt i kli nis ke stu di er.

Blokk ran do mi se ring
Blokk ran do mi se ring sik rer at an tal let i hver 
grup pe blir som øns ket. Den enk les te va ri an-
ten er en en kel blokk med et for hånds be stemt 
an tall del ta ge re fra hver grup pe, for eks em pel 
40 pa pir lap per i en hatt der 20 er mer ket be-
hand ling og 20 kon troll. Hvis vi trek ker dis se 
lap pe ne til fel dig, vil vi opp nå en til fel dig 
rekke  føl ge av 40 in klu de rin ger med 20 fra 
hver grup pe. Li ke vel kan vi få ulik for de ling 
mel lom grup pe ne med tan ke på in klu sjons-
tids punkt. Der for er det van lig å bru ke fle re 
mind re blok ker, ty pisk med to til ti del ta ke re 
(fig 1b). Slik unn går vi sy ste ma tis ke for skjel ler 
i for de lin gen av an tal let del ta ge re i grup pe ne 
i lø pet av in klu sjons pe ri oden. Det kan li ke vel 
– ved til fel dig he ter – opp stå for skjel ler mel lom 

grup pe ne med hen syn til vik ti ge egen ska per 
som kjønn, al der el ler stu die sen ter.

Stra ti fi sert ran do mi se ring
Hvis vi ran do mi se rer inn ad i hver ka te go ri av 
vik ti ge egen ska per ved del ta ger ne (f.eks. 
kjønn, al der el ler syk doms til stand), kal ler vi 
det stra ti fi sert ran do mi se ring (fig 1c). Stra ti  fi-
sert ran do mi se ring sik rer sam men lign ba re 
grup per, men vi bør unn gå for om fatt en de 
stra ti fi se ring. Der som vi for eks em pel stratifi-
serer på kjønn, to al ders grup per, to syk doms-
til stan der og ti stu die sent re, må vi lage 2 ∙ 2 ∙ 
2 ∙ 10 = 80 ran do mi se rings lis ter. Jeg an be fa ler 
å stratifisere bare på egen ska per som vi vet 
på vir ker ut fal let. Stra ti fi sert ran do mi se ring 
kom pli se rer både gjen nom fø rin gen og ana ly-
se ne av stu di en, og er ikke all tid an be falt (2).

Klyn ge ran do mi se ring
Vi kan ikke all tid ran do mi se re på in di vid ni vå. 
Hvis vi for eks em pel skal un der sø ke en ny 
 un der vis nings me to de i en sko le klas se i for-
hold til tid li ge re prak sis, må hele sko le klas sen 
un der vi ses med sam me me to de. Eff ek ten må-
les imid ler tid på hver en kelt elev. Da må vi vel-
ge klyn ge ran do mi se ring (fig 1d). Ele ve ne i en 
sko le klas se på vir ker hver and re og er kor re lert 
seg imel lom. Det te kom pli se rer an tall- og 
styrke be reg nin gen og de sta tis tis ke ana ly se ne. 
I en klyngerandomisert stu die er det ikke bare 
to talt an tall in di vi der vi må ta hen syn til, men 
også an tall klyn ger (f.eks. sko le klas ser) og den 
ind re kor re la sjo nen i klyn ge ne (3, 4).

Ran do mi se ring i prak sis
Ter nin ger, myn ter og lap per i hatt er kan alle 
bru kes til ran do mi se ring, men de er mind re 

eg net til avan ser te ran do mi se rings tek nik ker. 
Web-ba ser te og elek tro nis ke verk tøy i kom bi-
na sjon med kva li tets sik re te da ta ba ser an be-
fa les og kre ves i øken de grad. In gen av dem 
som in klu de rer, un der sø ker el ler be hand ler 
del ta ge re i en kli nisk stu die, bør lage el ler se 
ran do mi se rings lis ten.

Ob ser va sjo nel le stu di er kan ald ri fullt ut 
er statt e ran do mi ser te stu di er si den det er 
 van ske lig å sik re at re sul ta tet ikke er på vir ket 
av ytre fak to rer (kon fun de ring). Ran do mi -
serte stu di er er en vik tig del av me di sinsk 
forsk ning. Da er det vik tig med ran do mi se-
rings tek nik ker der til fel dig he te nes spill ut nyt-
tes fullt ut.

ARE HUGO PRIPP
apripp@ous-hf.no
er fors ker og bio sta tis ti ker ved Oslo sen ter for bio-
sta tis tikk og epi de mio lo gi, Forskningsstøtteavde-
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II ved Fa kul tet for hel se vi ten skap, Os lo Met – stor by-
uni ver si te tet.
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in ter es se kon flik ter.
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En ro bust kom bi na sjon

Britt Larsen Meh mi er en av de er far ne «kom bi le ge ne» i Finnmark, en som har vært der over tid. 
 Stimule rer hen nes lo kalt in te grer te vir ke de kva li te ter som or det ro bust opp rin ne lig be skri ver?

Hardt tre el ler eik er den opp-
rin ne li ge be tyd nin gen av 
or det ro bust. Å være ro bust  
vil så le des si å ha so lid bak ke-
kon takt og vok se lang somt. 
Ro bus te tå ler en støyt, strek-

ker seg både ut over, opp over og ned over,  
og har et vir ke som bren ner len ge. Dett e er 
kva li te ter og pro ses ser som man må tett  
på for å få med seg.

I lø pet av in ter vju et med Britt Larsen 
Meh mi vi ser det seg at beg ge par ter har en 
in ter es se for fe no me net lege vekst. Kan skje 
er den ne veks ten knytt et til det sto re an sva-
ret som pre ger le ge job ber flest?

Del ta ger
Britt Larsen Meh mi er en så kalt kom bi lege. 
Hun er både fast le ge og kom mu ne over le ge, 
en kom bi na sjon som fin nes i de man ge 
van li ge kom mu ne ne i lan det – de som ikke 

er stor by er. Som både sam funns- og all-
menn me di si ner del tar Britt helt prak tisk  
i tje nes te ne hun har sy stem an svar for og 
ut vik ler dag lig sin lo kal kom pe tan se og 
re la sjo ner blant be folk nin gen så vel som 
for valt nin gen. Kon ti nui tet og byg ging av 
til lit i lege-kom mu ne-for hol det er vik tig,  
slik det er i lege-pa si ent-for hol det.

Meh mi har dess uten ikke fri tak fra vak ter 
i le ge vakt ord nin gen, men del tar også der – 
slik le ger flest gjør i de minst sen tra le kom-
mu ne ne. Dett e ty de lig in te grer te vir ket 
re pre sen te rer mot sat sen til det Fu gel li kal te 
«en gangs le ger». Det dir rer da Britt for tel ler 
om hånd te ring av drap og and re tra gis ke 
døds fall i den lil le byen.

Kul tur mø ter
Det var kom mu ne tur nus i Vad sø som 
 re krutt er te den unge le gen fra Vestfold.  
Hun falt for den av slap pe de livs sti len  

i Øst-Finnmark – og en post mann med et 
åpent blikk og bredt smil. Ett er litt tid som 
ane ste si le ge i sør, vend te hun til ba ke.

– Jeg skrev vel dig man ge brev som jeg 
 mått e le ve re per son lig på pos ten i lø pet av 
tur nus ti den, sier Britt og ler slik hun pleier.

Man nen som tok imot i post lu ken, Ri cky, 
åp net til slutt hele fav nen. Bru de bil de ne fra 
et frem med kon ti nent vi ser et ungt par som 
ikke har latt seg skrem me av det ukjen te. 
Brud gom men er in disk, og bru den er vak kert 
pyn tet ett er alle hans lands skik ker, med 
smin ke og de lek res te sil ker. Ri cky har si den 
bytt et ar beid, fått mer an svar og er ty pisk nok 
på rei se når Britt in vi te rer hjem ett er jobb. 
Her oppe er det gjer ne Widerøes fly ru ter som 
av gjør om man rek ker hjem til mid dag.

Gjør det mes te
Selv går Britt fra kon to ret halv fire, via bar ne-
ha gen og hjem til fa mi li en. Også når hun har 
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in Ireland, Dub lin 2004
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As si stent le ge, ane ste si av de lin gen, Sy ke hu set 
Østfold, Fredrikstad 2006�–�07

Fast le ge vi kar, Tana og Nes se by kom mu ner 
2007�–�09

Fast le ge, Vad sø kom mu ne si den 2009

Kom mu ne over le ge, Vad sø kom mu ne si den 
2010

Spe sia list i all menn me di sin 2012

LIS3-lege i sam funns me di sin

Kom mu nalt med lem av Over ord net  
Sam ar beids or gan Finnmark

vakt. – Jeg me ner at le del sen i kom mu nen 
har skjønt det. Vi tren ger tid til både fa mi -
lien og til pa si en te ne våre. Le ge kon to ret 
dek ker en be folk ning på om lag 6 000 inn-
byg ge re, og vi er til sam men ti le ger, fem 
sy ke plei e re, fem hel se sek re tæ rer og tre bio-
in gen iø rer. Vi tren ger den ne ka pa si te ten for 
å drive god fast le ge prak sis og egen le ge vakt. 
Ett er at vi fikk den sis te le ge hjem me len, falt 
bru ken av le ge vakt på kvel den. Slik skal det 
være. Le ge vakt er en be red skaps ord ning.

– Av stan de ne er for sto re til at le ge vakt-
sam ar beid med and re kom mu ner er en  
god løs ning for oss. Vi har også all tid hatt 
mu lig he ten til å leg ge inn pa si en ter på egen 
sy ke stue, el ler kom mu nal akutt døgn en het 
(KAD) som det vel he ter nå. På dag tid gir  
vi både dia ly se- og cel le gift be hand ling,  
et sam ar beids opp legg med sy ke hu set.

– Noen gan ger kan sy ke stua kan skje 
 min ne om en mini in ten siv av de ling. Britt 
ler igjen.

– Vi er vant til å gjø re mye selv på grunn av 
rei se av stan de ne. Jeg rin ger gjer ne sy ke hus-
kol le g er for å få til et skik ke lig be hand lings-
løp lo kalt.

Det er «vi» som har vakt
Akutt me di sin er Britt Larsen Mehmis sto re 
fag li ge in ter es se felt. – Det er for di jeg job ber 
her. Alt an net kan man ta ett er hvert, men 
ikke det som has ter. Selv om akutt me di si nen 

en kel te gan ger er rett frem, nes ten svart/
hvitt, må man kun ne jobbe i team og gi 
and res kom pe tan se rom. Det er ikke flaut om 
det er en an nen som fore slår å måle blod suk-
ker hvis jeg selv ikke har tenkt på det.

En kol le ga for tel ler at samtreningsøvelser 
med am bu lan se tje nes ten lo kalt ska per 
sam hold i kol le gi et: «vi vok ser på det, det  
gir et godt ar beids mil jø.»

Britt har så kalt «vaktkarma» som gjør at 
det gjer ne er litt dra ma på hen nes vakt. Men 
hun blir ikke redd len ger. I en ar tik kel for-
kla rer Britt at hun ikke sier «jeg har vakt», 
men at «vi har vakt», og skri ver: «Du er ikke 
på jobb ale ne; du er en del av et team som 
sam ar bei der for å iva re ta pa si en ten. Og  
det tea met kan in klu de re sy ke plei e re, fy sio-
te ra peu ter, er go te ra peu ter, bio in gen iø rer, 
kan skje jord mor, hel se søs ter, am bu lan se per-
so nell, AMK, sy ke hus le ger osv. Sam ti dig er 
det pa si ent an svar lig lege som tar be slut nin-
ge ne. Jeg tror det læ rer oss å bli tryg ge og 
stå på egne ben».

– All menn me di si nens hver dag som fast -
lege er al li ke vel det van ske lig ste, sy nes jeg. 
Der går det i fle re to ner grått. Det er de 
ukla re symp tom bil de ne som er vir ke lig 
vri e ne. Men det er ambulanseflysaken som 
stres ser meg nå. Jeg har stått med dår li ge 
un ger på le ge vak ten. Uten fly er det et ma re-
ritt, sier hun al vor lig og leg ger til:

– Jeg er jo mam ma. Det lig ger i bun nen av 
alt. Det er kjer nen. Hva om det var et av 
mine barn?

Am bu lan se fly på bak ken
Fredag 27. ap ril i år lå Britt Larsen Meh mi  
og les te ny he ter på te le fo nen før hun sov net. 
Plut se lig ble hun lys vå ken. «7 av 9 am bu -
lanse fly står på bak ken», sto det i en lo kal 
nett avis.

– Jeg ble først vel dig for und ret og så skik-
ke lig sint. Jeg had de ikke fått noen som helst 
be skjed om dett e. Som kom mu ne over le ge 
bur de jeg fått vite at vår akutt be red skap var 
al vor lig svek ket. Ett er en sjekk med kol le g er 
via Mes sen ger, skrev jeg en mel ding til alle  
i Finnmark le ge for en ings Face book-grup pe .

– I lø pet av den lør da gen bruk te jeg sin net 
mitt til å skrive et inn legg om dett e til den 
ny etab ler te nett si den Fastlegen.no. Det var 
der jeg som fersk skri bent tur te å pub li se re. 
Da gen ett er var den ute og spred te seg som 
ild i tørt gress.

Si den har det blitt man ge utt a lel ser og 
teks ter om dett e fra nord, der seks av lan dets 
ni fly er sta sjo nert. – Fra kom mu nen vår i øst 
er det uten ke lig å trans por te re et sykt barn  
i bil til bar ne av de lin gen i Ham mer fest i vest. 
Det er 60 mil én vei. Skal pa si en ten ope re res 
av nev ro kir urg el ler få avan sert in ten siv 
be hand ling, må de til Tromsø. Det er 80 mil 

«Jeg er jo mam ma. Det lig ger  
i bun nen av alt. Det er kjer nen. 
Hva om det var et av mine 
barn?»
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på vei en via Finland. Finnmark er jo stør re 
enn hele Dan mark. Er det rart vi står på for  
å ha fly til gjen ge lig?

Li ke vel fin nes det lys glimt, inn røm mer 
Meh mi. – Det har vært en helt ny opp le vel se 
for meg at våre små stem mer fra lengst  
i nord hø res på Stor tin get. Tenk at vi kan 
på vir ke na sjo nal hel se po li tikk! So si a le 
 me di er er sånn sett en kjem pe hjelp. Jeg 
sy nes det er fan tas tisk mor somt å være en 
del av «Finn marks le ge ne», som er en be teg-
nel se et na sjo nalt me die hus bruk te i vår.

Et sted for ster ke kvin ner
– Har du tenkt på at «Finn marks le ge ne» 
be står av flest kvin ne li ge le ger?

– Nei. Jeg har ikke re flek tert over kjønn  
i det hele tatt, smi ler Britt bredt. – Kjønn 
be tyr in gen ver dens ting i jobb sam men-
heng her. Kan skje det hen ger sam men  
med at jeg er trygg på meg selv også?

Vi tar et lo kal his to risk til ba ke blikk: For 
over 400 år si den ble van li ge kvin ner fra 
små byg de ne her hen tet til dom og av straf-
fel se for hek se ri på Steilneset i na bo by en 
Var dø. Hek se pro ses se ne var blant de vers te  
i hele Eu ro pa og sprang ut av retts- og re li -
gions tenk ning fra ste der langt, langt unna. 
Når sam emi sjons pres ten Thomas von Wes-
ten kom rei sen de hele vei en fra Trondheim 
om lag 100 år se ne re, skal han ha blitt slått 
av hvor mye makt kvin ner had de. Han lik te 
det slett ikke.

– Takk og lov for at man le ver nå! Men jeg 
har jo sett kvin ne un der tryk kel se i man ge 
va ri an ter, sær lig i In dia. Jeg har sett hvor dan 
kvin ner blir be gren set i sine valg og styrt av 
and re. De blir nok litt sjok ker te når de opp-
le ver meg med min kla re tale og vil je. Jeg 
har vært mye sint der, men ikke på svi ger -
fami li en min alt så. Det gjør meg frust rert  
å opp le ve urett som jeg ikke kan gjø re noe 
med. Det er litt den sam me frust ra sjo nen  
jeg opp le ver når jeg be sø ker hekse mo nu-
men tet i Var dø.

Tør re å be om hjelp
Britt har selv opp levd å mis te en av sine 
nær mes te på bru talt vis. Da hun stu der te 
me di sin, fikk fa ren en svært al vor lig kreft-
dia gno se og døde bare fem uker se ne re.

– Det var helt for fer de lig, men god opp føl-
ging fra de på in ten siv av de lin gen i Tøns berg 
gjor de at vi føl te oss tryg ge. Jeg tror at mot-
gang gjør meg ster ke re. Jeg lær te noe vik tig 
da. Jeg lær te hvor dan vi som hel se per so nell 
kan hjelpe dem som står i kri sen ved å gi en 
dytt – helt for sik tig – i en ret ning som fun ge-
rer. Det kan hand le om å tak le fø lel ser, mest re 
hver da gen el ler si noen ord som trig ger 
fø lel ser slik at man blir i stand til å ta imot 
hjelp, sier hun og opp sum me rer seg selv:

– Vi må fak tisk hjelpe folk slik at de kla rer 
å si fra om hva de be hø ver. De kan tren ge 
hjelp til å få hull på den bob len de er i.

For Britt vir ker det som om det å søke hjelp 
selv er like na tur lig som å gi and re hjelp. For 
eks em pel har det all tid vært greit å rin ge til 
kol le g er hos fyl kes le gen i sam me by.

Medisin er ikke ma te ma tikk
Det var fra dett e fyl kes le ge kon to ret at 
 grup pe vei led ning for tur nus le ger i kom -
mune ne ble ut vik let, som en støtt e ord ning. 
Britt fry der seg over hvor dan hun som kom-
mu nal vei le der får se uer far ne vok se seg 
tryg ge, sam ti dig som hun selv læ rer mye. 
Vei led ning av le ge stu den ter gjør dess uten 
kom mu nen til et att rak tivt sted å søke jobb. 
Å få til dett e kre ver le del se.

En kol le ga sier at Britt ska per trygg het 
med sitt jevnt gode hu mør. Hun roer hel ler 
ting ned enn å es ka le re kon flik ter. Hun 
ska per rom for den en kel te.

– Jeg har all tid kon tor dø ren åpen. Ikke når 
jeg har pa si en ter, selv føl ge lig, men el lers. 
Det er sta dig noen inn om. Alle kan kom me 
når som helst og snakke om hva som helst. 
Jeg vil gjer ne lytt e til det folk bæ rer på. Jeg 
har møtt folk som in spi re rer, ska per gle de 
og in ter es se for fa get, men dess ver re også 
per so ner som ikke har hatt den ka pa si te ten 
til å slip pe and re inn.

Hun på pe ker at me di sin ikke er ma te ma-

tikk, og at man der for bør bru ke tid på  
å snakke seg frem til løs nin ger sam men.

– Jeg tror det er vik tig å inn røm me at man 
ikke kan alt mu lig og å prø ve å sett e ord på 
ting høyt. Selv om jeg har det tra velt, får jeg 
det enda trav le re om dø ren min er luk ket.

En an nen kol le ga sier at Britt gjer ne 
 av gren ser sitt an svars om rå de og gir and re 
mu lig het til å fatt e be slut nin ger, selv om de 
kan skje ville blitt an ner le des om kom mu ne-
over le gen var med. Av grens nin gen er sam -
tidig vik tig for å ta vare på seg selv i en li ten 
by der alle kjen ner Britt.

– For å kob le helt av ko ser jeg meg med 
un ge ne. Vi ler mas se sam men. Og så li ker 
jeg vel dig godt mu sikk – både å syn ge i kor, 
spille pia no el ler kla ri nett. Det sis te har jeg 
lært meg selv. Jeg tror fak tisk jeg kan spille 
litt på nes ten hva det skul le være, ler Britt 
upre ten si øst.

Hva er ro bust i nord?
Britt Larsen Meh mi vir ker å tri ves godt med 
mo der ne «kom bi me di sin», mu sikk og kul tu-
relt mang fold. Som me ta for for det ro bus te 
pas ser kan skje en hvit, vak ker rein ro se bedre 
enn et ei ke tre. Tre et kla rer ikke kli ma et. En 
rein ro se der imot er en busk plan te som  
tå ler rå vind og kaldt vær og kan bli opp til 
hund re år gam mel. Gre ne ne kry per lang-
somt ut over, men lite opp over. De dan ner  
en slags vev el ler et tep pe for å fan ge so len. 
Vann og feste får den gjen nom en rot som 
går dypt, dypt ned i jor den. En kom bi na sjon 
som gir styr ke og va rig het. Det er noe alle 
her oppe vet.

HE LEN BRANDS TORP
helen.brandstorp@uit.no

«Det har vært en helt ny  
opp le vel se for meg at våre  
små stem mer fra lengst i nord 
hø res på Stor tin get»
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Ser inn i frem ti den

Snart må fle re le ger bru ke bril ler. Det er As lak Steins bekk sik ker på. As lak Steins bekk er kledd i hvitt 
når vi mø ter ham. Vi står i et 
rom på et sy ke hus. På ben ken 
ved si den av oss lig ger en 
pa si ent. I bak grun nen ser vi 
en sy ke plei er no te re på en 

hvit tav le. As lak går rett på sak.
– Hun har mu li gens en eks trau te rin gra vi-

di tet, sier han, hen vi ser til pa si en ten, men 
uten å for trek ke en mine. Han er lege på 
vakt, og vi er un der opp læ ring.

Dett e er en ru ti ne sak for ham. Ikke for 
oss. Pul sen sti ger, hen de ne blir svett e. Pa si-
en ten vir ker imid ler tid å ta det med fat ning 
og lig ger ro lig. Det står et ul tra lyd ap pa rat 
rett ved si den av pa si en ten. Det pe ker As lak 
Steins bekk på.

– Ta opp pro ben. Legg den på ma gen til 
pa si en ten.

Vi ad ly der. Bil der kom mer opp på ul tra lyd-
skjer men, som vi må snu ho det ube ha ge lig 
mye for å se.

– Godt job bet. Dett e er de fi ni tivt en eks-
trau te rin gra vi di tet. Nå må ler du vi ta lia og 
tar en blod prø ve av hen ne.

As lak er di rek te. Vi fort sett er å gjø re som 
han sier. Vi rakk så vidt å hil se tid li ge re, men 
nå er vi ar beids kol le g er. Stress ni vå et gjør det 
litt van ske lig å få nå len inn, men det går 
greit. Re sul ta te ne av må lin ge ne kom mer opp 
på en stor skjerm over ho det til pa si en ten.

– Bra. Nå går vi inn på ba det sam men og 
ser hva som er der. Du kan te le por te re deg 
til dø ren ved å tryk ke på den grøn ne knap-
pen på hånd kon trol len.

Det had de vi glemt. Vi er inne i et da ta-
spill, i en vir tu ell vir ke lig het. Vi har på oss 
VR-bril ler. Vi er i Trondheim, på VR-la bo ra to-
ri et på Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet (NTNU), lan dets stør ste tre nings-
are na for vir tu ell me di sinsk si mu le ring. Og 
den pa si en ten, den fin nes egent lig ikke.

Tror alle vil bru ke tek no lo gi en
Sen te ret lig ger i and re eta sje på Øya hel se-
hus og har lek ker glass fa sa de og mo der ne 
in ter iør. Det er sam lo ka li sert med et avan-

Den ne man nen ser noe man ge ikke ser. Vi fikk lov til å kaste fle re blikk inn i frem ti den da vi møtt e As lak Steins bekk i 
Trondheim. Alle foto: Chris ti an Tun ge.
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sert si mu le rings sy stem for hjer te-lun ge-red-
ning. Her kan stu den te ne øve på si tua sjo ner 
de kan være sik re på at de vil møte i job be ne 
sine. Her kan de få meng de tre ning på pro se-
dy rer, ar beids flyt og ar beids de ling. Alt i en 
sy ke hus sett ing, med pa si en ter og ar beids-
tøy. Alt i en vir tu ell vir ke lig het.

– In nen fem år tror jeg alle sy ke hus og alle 
uni ver si te ter tre ner på den ne må ten. Ett er 
at pri sen på VR-bril ler er blitt gan ske lav, er 
ters ke len la ve re for å be gyn ne, sier As lak 
Steins bekk, nå mer al min ne lig kledd, og 
med langt mer mi mikk enn da vi først ble 
kjent med ham inne på sy ke hu set sam men 
med pa si en ten.

Vi sitt er i kan ti nen og snak ker. Steins bekk 
er pro fes sor i me di sins ke at ferds fag og 
hel se tje nes te forsk ning ved Institutt for 
sam funns me di sin og sy ke pleie ved Nor ges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet. 
Han er en av driv kref te ne bak VR-la bo ra to ri-
et, som ble åp net i mai i år, og som al le re de 
har vakt in ter na sjo nal in ter es se som et av 
de mest mo der ne og spen nen de pro sjek te-
ne in nen me di sinsk si mu le ring.

In ter na sjo nal in ter es se
Som le der for ut vik lings pro sjek tet ved 
NTNU had de Steins bekk og en sti pen diat på 
pro sjek tet, He le ne Berg, i au gust en pre sen-
ta sjon om VR-la bo ra to ri et un der den år li ge 
kon fe ran sen til For en in gen for me di sinsk 
ut dan ning i Eu ro pa (AMEE). De har al le re de 
hatt be søk fra Island. Og i høst har en de le-
ga sjon fra et ki ne sisk uni ver si tet vars let sin 
an komst. Det er man ge som er in ter es sert i 
å høre mer om bru ken av mo der ne tek no lo-
gi i me di sin ut dan nin gen.

– Det er ikke så van ske lig å se for seg at 
tre ning i rea lis tis ke sett in ger i tryg ge ram-
mer er god læ ring. Det er man ge po ten si el le 
bruks om rå der for dett e, sier Steins bekk.

Han for tel ler vil lig vekk. Det er mu lig å 
spille inn nar ra ti ver hvor his to ri en end res 
ut fra hvil ke valg man tar, for eks em pel ved 
sam ta le med en psy ko tisk pa si ent. Si mu le-
rin gen kan bru kes til pro se dy re tre ning, slik 
som tre ning på hjer te-lun ge-red ning. El ler 
man kan øve på sam hand ling med and re 
yr kes grup per, for eks em pel hvem som gjør 
hva i et trau me team i akutt mott a ket. Al le re-

de fin nes det vi deo opp tak tatt med 360 gra-
ders ka me ra, hvor man med VR-bril ler på 
kan be ve ge seg rundt i rom met ved mott ak 
av en trau me pa si ent. Her kan man stan se 
av spil lin gen, for stå hvem som har hvil ke 
rol ler og bli kjent med hen sikts mes si ge 
må ter å sam hand le på.

Pro sjek ter fle re ste der i Norge
Trond heims mil jø et er ikke det enes te i lan-
det som for sø ker å bru ke vir tu ell vir ke lig het 

VR

Virtual reality, virtuell virkelighet, kunstig 
virkelighet eller bare VR.

Alt er samme navn på teknologi som gjør 
det mulig å etterligne en virkelighet hvor 
brukeren både kan påvirke og la seg på-
virke.

Ved hjelp av briller eller hjelm med inne-
bygd dataskjerm koblet til en datamaskin, 
opplever brukeren å kunne bevege seg i en 
tredimensjonal interaktiv verden.

Kilde: Det Norske Akademis ordbok

VR-tek no lo gi en gjør det mu lig å få opp le vel sen av å være i en an nen vir ke lig het, inne i et da ta spill. Når man strek ker ut hen de ne, skjer det sam me i da ta spil let. Man kan være fle re del ta-
ge re i sam me vir tu el le rom og man kan snakke med hver and re og sam hand le. Her er det Ei vind Kver nø, øv ings læ rer ved Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie ved NTNU, som øver.
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til opp læ ring. På NTNU Gjøvik job bes det 
med pro sjek ter in nen for be hand ling av 
de pre sjon hos eld re, samt tre ning på elek-
trokonvulsiv te ra pi (ECT). Ved Akershus 
uni ver si tets sy ke hus fore går det et in no va-
sjons pro sjekt der det la ges 360 gra ders 
vi deo av or to pe dis ke ope ra sjo ner med gra-
fikk, skred der sydd for VR. Dis se vi deo ene er 
til tenkt le ger som nett opp har star tet spe sia-
li se ring in nen for kir ur gi, men som ennå 
ikke har ope rert.

Vir tu ell si mu le ring er et ut vik lings pro-
sjekt som ennå ikke en del av læ re pla nen 
ved me di sin stu di et ved NTNU. Steins bekk 
har tro på me to den, men ikke på at den vil 
er statt e tra di sjo nell un der vis ning for me di-
sin stu den ter og yr kes ak ti ve le ger.

– Man ge spør meg om hvil ke for de ler 
dett e gir. Min hy po te se er at det ikke gir 
for de ler. Ut over un der vis nings for mer som 
er stu dent ak ti vi se ren de, er det in gen som er 
klart bedre enn and re. Stu den ter og le ger er 
for skjel li ge, sier Steins bekk, og på pe ker at 
man må leg ge til rett e for flek sib le for mer 
for un der vis ning.

Han me ner fle re stu den ter må in vol ve res  
i un der vis nin gen.

– In vol ve ring er vik tig. Fle re stu den ter må 
få prø ve. Un der en kel te si mu le rin ger er det 
10 % som gjør noe, mens res ten står og ser på. 
Med VR kan alle gjø re noe. Men det er ikke 
sik kert at stu den te ne pres te rer bedre på 
eks amen som en føl ge av dett e, selv om de 

nok blir tryg ge re i å ut ø ve sin pro fe sjon. Vi  
er i en fase der vi ser på hva som er mu lig og 
hva som fun ge rer. Det har lite hen sikt å rul le 
ut et halv fer dig pro sjekt før vi vet mer om 
eff ek te ne. Nes te år sett er vi der for i gang med 
et stør re forsk nings pro sjekt, sier Steins bekk.

I 2019 skal over 350 før s te års me di sin- og 
hel se fag stu den ter in klu de res i en fi re ar met 
stu die hvor fors ker ne skal se på eff ek ten av 
VR-tre ning på hjer te-lun ge-red ning. Man 
skal sam men lig ne in di vi du ell opp læ ring 
med grup pe opp læ ring både for van lig un-
der vis ning og un der vis ning med VR-bril ler. 
En de punk tet er hvor dan stu den te ne gjen-
nom fø rer hjer te-lun ge-red ning på en duk ke.

Lav do se-høy fre kvent
Hjer te-lun ge-red ning på duk ker gjø res det 
mye av på VR-la ben i Trondheim. Ved si den 
av da ta ma ski ne ne og VR-bril le ne står avan-
ser te tre nings duk ker kob let til hver sin 
da ta ma skin. Dett e er Ul ri ka Erikssons do me-
ne. Her har hun lagt til rett e for at stu den te-
ne kan trene når de mått e øns ke.

Ul ri ka Eriksson tror lav do se-høy fre kvent opp læ ring gir god eff ekt. Det leg ges der for opp til tre ning i kor te, hyp pi ge in ter-
val ler ved VR-la ben i Trondheim.

– Vi kal ler det lav do se-høy fre kvent opp læ-
ring. Stu den ter og hel se per so nell får mu lig-
het til å lære i kor te, hyp pi ge in ter val ler. De 
bru ker i snitt ti mi nutt er på å øve, og til-
gjen ge lig he ten er 24 ti mer i døg net, 7 da ger 
i uken. Bru ker ne får ver bal og vi su ell til ba-
ke mel ding i sann tid når kom pre sjo ner og 
ven ti la sjo ner ut fø res, sier Eriksson, som er 
le der for hel se fag lig si mu le ring ved Institutt 
for sam funns me di sin og sy ke pleie ved 
NTNU.
Hvil ke fall gru ver kan man gå i med pro sjek-
ter som dett e?

– Dett e kan jo opp fatt es som en hype. Når 
noe nytt kom mer, ten ker man raskt at det 
kan løse man ge fle re ting enn det egent lig 
kan. Så det gjel der å finne rik tig nivå, sier 
Steins bekk.

Der for skyn der de seg lang somt. Det er 
vik ti ge re at det som gjø res er bra enn at 
man ga per over for mye, for tid lig. Et av de 
stør ste pro ble me ne har vært at man ge bru-
ke re rap por te rer om svim mel het ett er lang-
va rig bruk med mye vir tu ell for flyt ning. 
Dett e er blitt litt bedre med ras ke re pro ses-
so rer i da ta ma ski ne ne.

– Vi må ikke glem me at det er et kon ti nu-
er lig be hov for tek nisk sup port. Vi har vært 
hel di ge til nå og hatt lite ne de tid, men det er 
klart at det tek nis ke må fun ge re. Når det blir 
fle re som bru ker dett e, blir be ho vet stør re, 
sier Ul ri ka Eriksson.

«Lav do se-høy fre kvent» er også et vik tig 
be grep for Steins bekk i ar bei det med ut vik-
lin gen av VR-la ben. For ham er det et po eng 
at stu den te ne skal være kjent med det tek-
nis ke. Der for er det få be grens nin ger på 
bru ken av la bo ra to ri et. Om stu den te ne vil 
spille noe an net enn sy ke hus spil le ne, er det 
greit. Kongs tan ken er at det skal være lav 
ters kel for å ta i bruk tek no lo gi en.

– Når det er sagt: Vi har møtt lite mot-
stand. Alle gir tom mel opp. Det er hel ler slik 
at det er jeg som hol der igjen, selv om jeg 
har tro på dett e. Dett e er en fersk tek no lo gi. 
Vi må få den in te grert i fle re fag felt på me di-
sin ut dan nin gen i lø pet av noen år og få den 
syn lig gjort som ett av fle re læ rings al ter na ti-
ver. Og så må vi huske at dett e ikke er sel ve 
frel sen for me di sin ut dan nin gen, det er et 
sup ple ment, sier Steins bekk.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
oyvind.stople.sivertsen@tidsskriftet.no
Tids skrif tet

«Un der en kel te si mu le rin ger 
er det 10 % som gjør noe, mens 
res ten står og ser på. Med VR 
kan alle gjø re noe»
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Robbie Barrat jobber med kunstig intelligens i sin kunst. Han tok tusenvis av aktbilder fra internettet, brukte avanserte 
algoritmer og lærte opp et kunstig nevralt nettverk, såkalt «generative adversarial networks», til å generere nye aktbilder. 
Bildene som illustrerer dette essayet, viser resultatet. Programmet mislyktes, bildene ser ikke ekte ut. I stedet har noe 
annet oppstått. Barrat spør: «Er det slik maskiner betrakter mennesker?». Alle illustrasjoner: Robbie Barrat

Krop pen, kuns ten  
og ma ski ne ne

I sitt lang es say «På svik ten de grunn» tar Siri Hus tvedt et opp gjør 
med ved tatt e sann he ter in nen nev ro vi ten ska pen.

«Da gen da en da ta ma skin skrev en ro man. 
Da ta ma ski nen, i sin sø ken ett er egen lyk ke, 
slutt et å tje ne men nes ke ne.» Den ne set nin-
gen er for fatt et av et da ta pro gram (1), min 
over sett el se). Med litt hjelp fra men nes ke ne 
som pro gram mer te det, har pro gram met 
skre vet en no vel le og del tatt i en kon kur -
ranse. No vel len var ett av i alt 11 bi drag skre-
vet med hjelp av kuns tig in tel li gens blant  
i alt 2 561 inn send te bi drag til no vel le kon-
kur ran sen Hoshi Shinichi Award i 2016. 
No vel len kom vi de re fra før s te screen ing-
run de i no vel le kon kur ran sen og skap te 
over skrif ter ver den over. Ikke så rart, kan-
skje, for hvis kuns tig in tel li gens kan ta over 
kuns ten, rok ker ikke det ved vår opp fat ning 
av hva det vil si å være men nes ke?

I en spør re un der sø kel se fra 2016 ble fors-
ke re på kuns tig in tel li gens bedt om å an slå 
når uli ke mi le pæ ler in nen kuns tig in tel li-
gens vil gjø re seg gjel den de (2). Blant små  
og sto re opp nå el ser fors ker ne ble bedt om  
å vur de re, fin ner vi i den ene en den An gry 
Birds, som spås å kun ne mest res in nen tre 
år, mens noe så avan sert som kir ur gi vil 
være mu lig in nen ca. 35 år. En best sel gen de 
ro man for fatt et ved ro bot hånd ble an slått  
å være mu lig in nen 33 år.

Det skal sies at ro bot for fatt e ren i eks emp-
let over ikke var helt ale ne om mes ter ver ket. 
Fors ker ne, le det at Sa tos hi Sato ved Uni ver si-
te tet i Na goya, bi dro med plott ele men ter  
og mo dell set nin ger. Men tro en på at men-
nes ke sin net kan ko pi e res av al go rit mer  
fikk li ke vel vind i sei le ne. Ett er hvert som vi 
for står mer og mer av hvor dan hjer nen 
vir ker, bur de det jo være mu lig. Vi vet mye 
om hvor dan nev ro ner kom mu ni se rer, hvor-
dan nev ro na le nett verk lag rer min ner, hvor-
dan mo to rikk sty res, vi vet ett er hvert en 
god del om hvor dan tan ke ne hånd te res  
av hjer nen. Det bur de snart være nok til  
å pro gram me re et kuns tig men nes ke sinn.

Tros spran get
Men hva vet vi, egent lig? Og hvor sik re kan  
vi være på det vi tror vi vet? Mens kuns tig 
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in tel li gens-en tu si as ter og scien ce fic tion- 
nerder drøm mer om da gen da ro bo ter blir 
le ven de og men nes ker kan klo nes over  
i da ta pro gram mer, kom mer Siri Hus tvedt 
inn fra si de lin jen og stik ker kjep per i hju-
lene med van ske li ge spørs mål. I es say et På 
svik  tende grunn, som kom ut på Asche houg 
tid li ge re i år (3) og som i ori gi nal ver sjon er  
å finne i sam lin gen A wom an looking at men 
looking at wom en fra 2016, bi drar hun ikke 
bare med inn sikts full kri tikk av mo der ne 
nevroperspektiver, men også en his to risk 
gjen nom gang av hvor vi har dis se tan ke ne 
fra, iblan det inn spill fra kunst, fi lo so fi og 
litt e ra tur.

For hol det mel lom kropp og sinn står 
sen tralt i dett e es say et, og spe si elt det evi ge 
dualismeproblemet: Hvor dan kan vi for stå 
sin net som en del av hjer nen? Hvor dan kan 
bio lo gis ke pro ses ser gi opp hav til opp le vel-
se ne våre? Dett e er spørs mål jeg ald ri slutt er 
å fa sci ne res av selv, men når jeg ten ker meg 
om, er nok dett e noe jeg van lig vis hop per 
bukk over i min dag li ge om gang med nev ro-

vi ten skap og pa si en ter. El ler er det kan skje 
rik ti ge re å snakke om en an nen form for 
hopp, et tros sprang? Jeg ak sep te rer at tan -
kene og fø lel se ne mine all tid har nev ra le 
kor re la ter, men hvor dan tan ke ne mine blir 
til i den bio lo gis ke smør ja inne i kra ni et 
mitt, opp le ver jeg som util gjen ge lig for meg.  
Jeg tren ger ikke trek ke dett e spørs må let inn 
i min kli nis ke hver dag, gjør jeg vel?

Men Hus tvedt av fin ner seg ikke med lett-
vin te løs nin ger. Hun vil bore seg ned i dett e, 
ikke nød ven dig vis for å lande på et svar, men 
for å av dek ke hvor dan uli ke an ta gel ser om 
hjer nen og men nes ke sin net på vir ker forsk-
nin gen og men nes ke sy net vårt på fun da-
men talt vis. Hus tvedt har ikke bak grunn  
i nev ro vi ten skap. Hun er litt e ra tur vi ter og 
skjønn litt e rær for fatt er, men hun bren ner 
for å for stå hva det vil si å være men nes ke, og 
nev ro vi ten ska pen er en sen tral del av dett e. 
Og nett opp for di hun ikke er nevroviter selv, 
kan hun stil le spørs må le ne på en li ke til, 
utilgjort måte. For Hus tvedt sav ner mer 
hel het lig tenk ning in nen nev ro vi ten ska pen.

Dett e il lust re rer hun også i et es say i Mor-
gen bla det tid li ge re i år (4). Her for tel ler hun 
om en fly tur da hun satt ved si den av en 
nev ro log som satt og les te en ar tik kel om 
Alz hei mer, som var hans forsk nings felt. 
Hus tvedt les te Kier ke gaard. I lø pet av sam  ta-
len opp da get hun til sin for fer del se at nev ro-
lo gen ald ri had de hørt om Kier ke gaard. 
Se ne re les te hun en ar tik kel om speil nev ro-
ner, og hel ler ikke dett e kjen te den stak kars 
nev ro lo gen til. Selv om hun un der stre ker at 
hun ikke øns ker å gjø re narr av nev ro lo gen 
for å være så kunn skaps løs, pe ker hun på et 
pro blem som kan skje an går fle re av oss: 
Fors ke re for dy per seg de tal jert i sitt av gren-
se de felt og løf ter ikke blik ket. De er at skil te 
mo du ler i et sam men satt ma ski ne ri.

Jeg må inn røm me at jeg først gikk litt  
i for svars po si sjon på veg ne av den ne nev ro-
lo gen. Forsk ning fore går på man ge ni vå er 
– alt tren ger ikke å være for bun det med de 
fi lo so fis ke as pek te ne. Han gjør en uvur der-
lig inn sats med sine pus le spill brik ker i det 
stør re bil det av Alzheimers syk dom, hvor for 
skal vi kre ve mer av ham? Men så tenk te  
jeg på Hus tvedt og hen nes bren nen de en ga-
sje ment for å strekke ut en hånd mot vårt 
fag felt. Når hun gjør en slik inn sats på veg ne 
av hu ma ni ora for å for stå nev ro vi ten skap, 
bur de ikke vi ta imot og strekke ut våre 
hen der til ba ke? Har vi ikke alle litt godt av  
å ta inn over oss at forsk nin gen vår inn går  
i en stør re hel het, selv når det kun er cel ler 
el ler MR-bil der vi be fatt er oss med?

Reg ne ma ski nen
Hustvedts bok om hand ler alt vi ikke vet  
om hjer nen, men som vi tar for gitt at vi vet 
li ke vel. Hun skri ver om arv-mil jø-de batt en, 
evo lu sjons psy ko lo gi, kjønns for skjel ler og 
in for ma sjons pro ses se ring. Jeg har kon sen-
trert meg om hjer nen som informasjonspro-
sesseringsmaskin, et tema som tar mye  
plass i es say et, og som, for di alt hen ger 
sam men med alt, også inn går i de and re 
vik ti ge de batt e ne hun in vi te rer til.

En gang i ti den ble hjer nen sam men lig net 
med en reg ne ma skin, men ma ski nen ble 
brukt som me ta for for hjer nens tan ke pro ses-
ser, min ner Hus tvedt oss på. Men så, et sted 
på vei en, smel tet me ta fo ren sam men med 
vår opp fat ning av vir ke lig he ten og ble til 
sel ve mo del len for men nes ke sin net. «Fun ge-
rer min ten ken de, skri ven de hjer ne vir ke lig 
som en da ta ma skin?» spør Hus tvedt.

Det har blitt den gjeng se opp fat nin gen.  
Og jeg kan kjen ne meg igjen i dett e. Det går 
knapt en dag i mitt vir ke som fors ker og 
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un der vi ser uten at jeg om ta ler ett el ler an net 
kog ni tivt fe no men som noe som pro ses se res 
av noe: Gyrus fusiformis pro ses se rer an sik ter, 
cor tex cingularis an ter i or pro ses se rer saliens 
i om gi vel se ne, pro ses se rings has tig het er 
av gjø ren de for ek se ku tiv kon troll.

En kel te sam men lig nin ger mel lom da ta-
ma ski ner og men nes ke sin net er så inn ar bei-
det at jeg ikke vet hva som kom først, som 
for eks em pel ar beids min ne. Av en el ler 
 an nen grunn fø ler jeg meg ikke som en 
ut pre get re duk sjo nist selv om jeg be kjen ner 
meg til den ne språk bru ken. Men noe ved 
det skur rer for Hus tvedt. Har vi helt glemt  
at hjer ne ne våre er våte, le ven de, bio lo gis ke 
or ga ner, og ikke sam men kob lin ger av kret-
ser og led nin ger?

De me ta fo re ne vi bru ker er ikke til fel di ge, 
og eff ek ten av å bru ke en type me ta for frem-
for en an nen kan ha di rek te kon se kven ser 
for hvor dan vi for står ver den. Com pu ter -
meta fo ren er pro ble ma tisk, iføl ge Hus tvedt, 
for di den be gren ser vår ut forsk ning av 
hjer nen og men nes ke sin net. Den har spe -
sielt gjort seg gjel den de in nen vår for stå el se 
av evo lu sjon, hvor det frem sett es som pre-
miss at na tur lig se lek sjon vir ker på mo du -
lære funk sjo ner – og til dett e pas ser com pu-
ter mo del len godt. Evo lu sjon av språk er et 
mye brukt eks em pel, men jeg vil her hel ler 
trek ke frem mu sikk, for di dett e i enda stør re 
grad vi ser frem di lem ma ene vi står over for 
når vi for sø ker å for stå det evo lu sjo næ re 
grunn laget for men nes ke lig at ferd.

Er mu sikk en evo lu sjo nær adap ta sjon, 
el ler et mer el ler mind re til fel dig opp stått 
kul tu relt fe no men? Mu sikk er allstedsnær-
værende i men nes kers liv, fra vug ge san ger 
til sto re so si a le are na er, i alle kul tu rer. 
 Mu sikk struk tu re res ett er en del reg ler som 
ikke vir ker helt til fel di ge. Selv om dis se 
reg le ne va ri e rer noe fra kul tur til kul tur,  
har alle det til fel les at de ba se rer seg på 
ryt me og to na li tet. Ska der i hjer nen kan føre 
til spe si fik ke van s ker med å opp fatt e el ler 
pro du se re mu sikk (amu si). Men kan evo lu-
sjo nen ha gitt oss noe så kom plekst over 
mil li o ner av år?

Til hen ge re av komputasjonell evo lu sjons-
psy ko lo gi har hev det at mu sikk ikke er 
ned ar vet i oss, men hel ler er et bi pro dukt av 
and re kom pu ta sjons mo du ler, som lydper-
sepsjon og språk. Ste ven Pin ker har så gar 

sam men lig net mu sikk med «os te ka ke» (5): 
Det er ikke noe i vår bio lo gi som tvin ger 
frem pro duk sjo nen av os te ka ker, men kom-
bi na sjo nen av and re ev ner og in ter es ser gjør 
at vi har kom met frem til den ne vid un der -
lige baks ten som sti mu le rer san se ne våre  
og gir oss gle de, og slik er det an gi ve lig med 
mu sik ken også.

Dylan van der Schyff og An drea Schiavio 
(6) kri ti se rer dett e sy net for å ikke ta hen syn 
til en an nen ut pre get men nes ke lig egen-
skap, nem lig den lang va ri ge plas ti si te ten  
og ut vik lin gen, som sam men med vår evne 
til å for me vår egen kog ni ti ve ni sje bi drar til 
at kul tu rel le fe no me ner som mu sikk ut vik-
ler seg i tråd med både evo lu sjo nært ned ar-
ve de egen ska per og er ned felt i kul tur. Det at 
hjer nen vår tren ger fle re tiår på å ut vik le seg 
og ta opp i seg det kul tu ren vår til byr den, er 
ikke noe som kan re du se res til komputasjo-
nelle mo du ler. Så le des har det blitt over sett 
av evo lu sjons psy ko lo ger. For fatt er ne ba se rer 
seg i ste det på et bio kul tu relt per spek tiv, 
hvor mu sikk har adap tiv funk sjon for men-

nes ket, men må ses i lys av hjer nens ut vik-
ling i sam spill med kul tur.

Krop pen og kom pu ta sjo ne ne
Så hva er al ter na ti vet? Hus tvedt trek ker  
i lik het med van der Schyff og Schiavio frem 
em bodied cog ni tion (7), på norsk kalt kropps-
lig si tu ert el ler kropps lig gjort tenk ning, som 
et per spek tiv som står i mot set ning til det 
tra di sjo nel le reg ne ma skin per spek ti vet. «Kan 
fors ke re atom for atom og trinn for trinn 
ska pe et in tel li gent, opp le ven de, emo sjo nelt 
ve sen uten en or ga nisk kropp?» spør Hus-
tvedt. Kropps lig gjort tenk ning be tyr at men-
ta le fe no me ner ikke kan for stås som ab strak-
te pro ses ser uav hen gig av kropps li ge pro ses-
ser og til ste de væ rel se i et mil jø. Vi ten ker med 
krop pen. Ikke bare i den, som om vi er ån der 
som til fel dig vis har blitt ut styrt med et bio lo-
gisk ma ski ne ri frem for et me tall ba sert et. 
Dess uten er tenk nin gen vår i et sam spill med 
våre hand lin ger og om gi vel ser. I dett e per-
spek ti vet er me ta fo rer ut styrt med sen so risk 
og mo to risk ak ti ve ring knytt et til det me ta fo-

Flere av Robbie Barrat’s prosjekter innen kunstig intelligens kan ses på https://robbiebarrat.github.io/

«Vi tenker med kroppen.  
Ikke bare i den»
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pro gram met kan be nytt e seg av for mer 
va ria sjon og et ri ke re re per to ar, for eks em-
pel i be skri vel sen av en regn værs dag. Så 
langt kan pro gram met skil te med «Sky ene 
hang lavt på him me len». Kan jeg fore slå at 
den le ser seg opp på Prousts På spo ret av 
den tap te tid, hvor det for me lig kryr av vak re 
regn værs be skri vel ser? For eks em pel:

«Et lite slag mot ru ten, som om noe had de 
støtt imot den, ett er fulgt av et for sik tig, tett 
dryss, som om det var blitt helt sand fra et 
vin du i eta sjen over, og så, idet drys set øket  
i om fang, gled inn i en ryt me, ble strøm-
men de, klin gen de, to nen de, talløst, uni ver-
selt: Det reg net.» (11)

Før kuns tig in tel li gens har blitt ten ken de, 
fø len de, drøm men de, le sen de, selv be viss te 
skap nin ger, kan de ikke for ven tes å ska pe 
noe som dett e, selv om de pro du se rer best-
sel ge re ald ri så mye. Det hø rer med til his to-
ri en at da fors ker ne ble bedt om å spå når 
kuns tig in tel li gens vil kun ne er statt e men-
nes ker på uli ke om rå der, var det én mi le pæl 
som ble spådd å lig ge len ger inn i frem ti den 
enn noe an net, len ge ett er at kir ur ger og 
best sel ger for fatt e re og ma te ma tikk pro fes -
sorer kan er statt es, nem lig kuns tig in tel li-
gens-fors ker ne selv. Men om ca. 85 år er det 
for mo dent lig kro ken på døra for dem også, 
hvis vi skal ta dem på or det.

Mott att 27.8.2018, god kjent 3.9.2018.
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ren spil ler på. Når vi sier at «sola står opp», 
fø ler vi im pli sitt be ve gel sen opp over. Når vi 
sier at noe er en «bitt er søt er fa ring», vek ker 
det ele men ter av smak.

En kri tikk som har blitt rett et mot dett e 
per spek ti vet, opp sum mert av Al fon so 
 Caramazza og kol le g er (8), er at det ba se rer 
seg på em pi risk forsk ning som ikke sier noe 
om år saks for hol det mel lom opp le vel sen av 
be gre per på den ene si den, og ak ti ve rin ger 
av sen so mo to ris ke hjer ne om rå der på den 
an nen side. I til legg le ner det seg tungt på 
speilnevronhypotesen, og noen gan ger 
trek ker den ne litt vel langt. (Den som nev ro-
lo gen på fly et iføl ge Hus tvedt ikke had de 
hørt om en gang!) Selv kan jeg leg ge til at 
til tro en til speil nev ro ne ne som for kla ring  
på alt fra be greps for stå el se til em pa ti, in ne-
bæ rer ikke så rent lite re duk sjo nis me, det 
også. For noe av pro ble met i mø tet mel lom 
informasjonsprosesseringstilhengere og mer 
ho li stisk an lag te kropps ten ke re, er at så 
snart man må in vol ve re nev ro ner som ak ti-
ve res når det ene el ler and re skjer, og funk-

sjonelle MR-ak ti ve rin ger av synscortex og 
mo to risk cor tex, så kom mer man lik som 
ikke uten om ord som «pro ses se ring» li ke vel. 
Uav hen gig av den ne kri tik ken me ner jeg det 
kropps li ge per spek ti vet til fø rer et nivå som 
åp ner for en mer hel het lig til nær ming til 
kropp, fø lel ser og tenk ning. Kropps lig gjort 
tenk ning in vol ve rer også det å for me om gi-
vel se ne våre til verk tøy som ut vi der vår 
men ta le ver den, som bruk av fy sis ke red ska-
per (da ta ma ski ner, for eks em pel), men også 
men ta le red ska per som mu sikk, språk og 
litt e ra tur.

Litt e ra tur er å ten ke og å føle
Det brin ger oss til ba ke til litt e ra tu ren, som 
dett e es say et star tet med. Hus tvedt opp ford-
rer oss til å lese ro ma ner, ikke bare for di det 
er gøy, men for di det gir oss men ta le red -
skaper, noe litt e ra tur pro fes sor Te ren ce Cave 
be ly ser grun dig i sin bok Think ing with lit er a-
ture (9). Det beg ge dis se litt e ra tur  vi terne 
bi drar med, er en tverr fag lig het som gjør det 
mu lig å kom bi ne re nevrovitenskapene med 
hu ma ni ora, og som gjør at vi for står oss selv 
som men nes ker enda bedre. Litt e ra tur er en 
form for men nes ke lig tenk ning. Å få ro bo ter 
til å skrive litt e ra tur er å leke med hva det vil 
si å være men nes ke, men en mor som lek er 
det, når kuns tig in tel li gens ba sert på tilbake-
koblede nettverk (recurrent neu ral etworks) 
for søks vis skri ver vi de re på George R.R. Mar-
tins Game of Thro nes-se rie (10). Hør bare:

«’I feared Mas ter Sansa, Ser,’ Ser Jai me 
reminded her. ’She Baratheon is one of the 
cross ing. The  sec ond sons of your on ion 
con cu bi ne.’»

Da ta pro gram met som skrev no vel len jeg 
nevn te inn led nings vis, har fore lø pig be gren-
se de mu lig he ter til i det hele tatt å pro du -
sere noe vir ke lig litt e rært. Sa tos hi Sato på pe-
ker i sin re de gjø rel se for pro gram met at det 
fak tisk må ma tes med litt e ræ re de tal jer og 
vir ke mid ler for å fun ge re. Han fore slår en 
da ta ba se over litt e ræ re be skri vel ser som 
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Re si dent

Det for el de de pro fe sjons etis ke ide a let om all tid å skul le 
være til ste de for pa si en te ne gir da gens unge le ger en 
fø lel se av util strek ke lig het.

Den ka na dis ke le gen Sir Wil li am Os ler (1849�–�1919) var to ne an gi ven de 
i me di sinsk ut dan ning på beg ge si der av At lan ter ha vet. Han la sær-
lig vekt på hvor vik tig det var for spe sia list kan di da te ne all tid å være 
i nær he ten av pa si en te ne. På de beste ut dan nings sy ke hu se ne had de 
ikke the re si dents noe pri vat liv, de bod de på ar beids plas sen og var 
mer el ler mind re kon ti nu er lig on call. Og le ge pro fe sjo nen var, og 
skul le være, et kall – a cal ling el ler vo ca tion.

Os ler døde for nes ten hund re år si den, men hans pro fe sjons ide al 
om ikke å be ve ge seg for langt fra pa si en te ne le ver frem de les, selv 
om det sli ter i sta dig bratt e re mot bak ker. Mer rett fer dig og hu man 
ar beids for de ling blant le ge ne, både på jobb og hjem me, øker ga pet 
mel lom de oslerske ide a le ne og vår kli nis ke hver dag.

Hertz berg har ny lig gitt oss mer kunn skap på dett e ut ford ren de 
fel tet og vi ser hvor dan det å strekke seg ett er Os ler kan gå på hel sa 
løs for da gens le ger (1). I sin in ter vju ba ser te un der sø kel se blant 
nors ke sy ke hus le ger vi ser hun bl.a. hvor dan «over le ge ne snak ket  
om det ’å være lege’ mens le ger un der spe sia li se ring snak ket om  
’det å jobbe som lege’ – alt så en livs stil ver sus en jobb». Det skal bli 
in ter es sant å se i hvil ken grad le ge job ben har blitt til livs stil når 
da gens LIS-le ger blir over le ger.

Hva kan vi gjø re for å re du se re den ne hel se ri si ko en blant da gens 
le ger? Her kom mer fak tisk Sir Wil li am selv med et løs nings for slag, 
nok så uven tet fra en pro fes sor som sam ti dig pre si ser te hvor vik tig 
det var at le gen ikke fjer net seg for langt fra pa si en te ne:

«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.» (2, min over sett el se).

Dett e er ett er hvert også vist em pi risk. Både en eng elsk (3) og en 
norsk (4) stu die vi ser at de le ge ne som er ak ti ve uten for fa get, er mer 
for nøy de og mind re ut satt for stress og ut brent het.
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Kro ko dil le tå rer

Kro ko dil le tå rer fin nes både i fol ke tro en 
og i me di si nen. Tå rer renner av uli ke 
grun ner.

Kro ko dil le tå rer er det sam me som fals ke 
tå rer. Sli ke ut gy tel ser er alt så ikke ek te føl te. 
Og det er ikke et ny mo tens på funn. Utt ryk-
ket skal stam me fra mid del al de ren, da man 
skal ha hørt kro ko dil ler ut stø te klyn ken de 
ly der for å få folk til å tro at det var et barn 
som gråt (1). Kro ko dil len reg net da med at 
noen ville kom me til, og så kun ne den lett-
vint spi se dem opp (1, 2). En al ter na tiv his to-
rie er at kro ko dil len gråt over sitt off er mens 
den spis te bytt et (3, 4). Le gen den ble tid lig 
brukt i dikt ning, bl.a. hos Shakespeare (1, 5). 
I en dansk ABC-bok fra 1700-tal let het det: 
«Naar kro ko dil len ynksomt græder, den 
allersnarest folk opæder» (1).

Men så er noe skjedd. Or det er blitt et 
så kalt pen del ord, dvs. har fått stikk mot satt 
be tyd ning. Nå er det man ge som tror at 
kro ko dil le tå rer be tyr at man er så lei seg at 
man grå ter mye (6). Be tyd nin gen har for-
skjø vet seg i ret ning av tegn på stor og ekte 
sorg (7). I vår tid ly der det kan skje både flott 
og mo te rik tig å gråte som en kro ko dil le (8)? 
Pen del ord er kje de li ge, for di man ikke kan 
være sik ker på hva av sen de ren me ner. Bru-
kes or det på den tra di sjo nel le må ten – alt så 
om en hyk lersk el ler falsk med fø lel se – el ler 
på den nye må ten, om øye væs ke i sto re 
meng der?

Det fin nes et lite knip pe sli ke pen del ord 
på norsk, bl.a. bjør ne tje nes te, bram fri, for-
for de le, lem fel dig, lø dig, pa te tisk, ulve time 
(9, 10). Det er egent lig bare én ting å gjø re:  
Vi bør unn gå dem (9, 11).

Kro ko dil le tå rer i me di si nen
Kro ko dil le tå rer har også en me di sinsk 
 be tyd ning. Det bru kes om tåre flod, som 

of test en si dig i for bin del se med inn tak av 
fast el ler fly ten de føde (12). Det kan opp stå 
bl.a. ett er ope ra sjo ner på øre spytt kjer te len 
og skyl des at sek re to ris ke ner ve fib re som  
er over skå ret un der ope ra sjo nen, gror ut  
og fin ner vei en til tå re kjer te len (13). Ner ve-
im pul ser som nor malt skul le sti mu le re 
spytt kjer te len, vil da sti mu le re til tåre sek re-
sjon (13). Det kan også ses i re kon va le sen sen 
ett er en fa cia lis pa re se (12).

Kro ko dil le tå re syn dro met har selv sagt fått 
sin trebokstavsforkortelse: CTS (croc o dile 
tear syn drome). Det kal les også for gusto-
lacrimal re fleks el ler Bogorads syn drom 
ett er en rus sisk nev ro log, F.A. Bogorad, som 
be skrev til stan den i 1928 (14) – for øv rig en 

kol le ga det fin nes for bau sen de lite in for ma-
sjon om. Det var and re som had de om talt 
sli ke tå rer i fag litt e ra tu ren før, men sjel dent 
er det uan sett, «croc o dile tears» gir bare 
drøyt 100 treff på PubMed.

Å kalle dett e fe no me net for kro ko dil le -
tårer, er kan skje ikke så hel dig si den det er 
et mi nus ord. El ler er det ikke så galt li ke vel? 
Kro ko dil le tå rer som før var for bun det med 
falsk het og hyk le ri, opp fatt es jo nå av man ge 
som noe flott og ekte.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor, dr.med., fag sjef og re dak tør  
for Tids skrif tets språk spal te.

Kro ko dil le tå rer anno 1888. Il lust ra sjons fo to: Mary Evans Pic tu re/NTB scan pix

LIT TE RA TUR
1 Gun der sen D, Evens ber get S. Be vin ge de ord. 4. utg. 

Oslo: Kunn skaps for la get, 2006: 295, 378.
2 Kro ko dil le tå re. I: Den nors ke aka de mis ord bok. 

https://www.naob.no/ord bok/krokodillet%C3%A5re 
(24.9.2018).

3 Falk H, Torp A. Ety mo lo gisk ordbog over det nors ke 
og det dans ke sprog. Oslo: Bjørn Ring strøms an tik-
va ri at, 1991. Faksimileutg. (Originalutg.: Kris tia nia: 
Asche houg, 1903–06: 414.)

4 de Caprona Y. Norsk ety mo lo gisk ord bok: te ma tisk 
ord net. Oslo: Kagge, 2013: 356.

5 Cro co dile. I: Ox ford Eng lish Dic tio nary. www.oed.
com/view/En try/44677 (24.9.2018).

6 Hen rik sen TH, Berg lund EL. Å hoppe ett er Ruccola: 
Man ge snub ler i ord og utt rykk. VG 5.1.2015.  
https://www.vg.no/i/E7pmA (24.9.2018).

7 Hegge PE. Lamme lår og suk ker bi ter: kuns ten å 
skrive godt. Oslo: Kagge, 2010: 151.

8 Pen del ord. Ak tu elt ord. Språk rå det. https://www.
sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Ak tu elt-ord/
pen del ord (24.9.2018).

9 Hem E. Blir psy kia tris ke pa si en ter for for delt? 
 Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2314. 

10 Hem E. Ulve ti men – dag el ler natt? Tidsskr Nor 
Legeforen 2009; 129: 1908. 

11 For for de le. Feil bruk av ord og utt rykk. Språk rå det. 

https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skrive rad/
Feil-bruk-av-ord-og-utt rykk/#f (24.9.2018).

12 Nørby S. red. Kli nisk ordbog. 16. utg. Kø ben havn: 
Munks gaard, 2004: 656.

13 Kro ko dil le tå rer: me di sin. I: Sto re nors ke lek si kon. 
https://snl.no/krokodillet%C3%A5rer%2Fmedisin 
(24.9.2018).

14 Bogorad FA. The symp tom of croc o dile tears. F. A. 
Bogorad. In tro duc tion and trans la tion by Aus tin 
Seckersen. J Hist Med Al li ed Sci 1979; 34: 74�–�9. 



TIDLIGERE I  T IDSSKRIF TET

16 59TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

Et effektivt legekontor

Innredning av lægekontor.

Fra arkitekt Arne Foss har Lægeforeningen 
fått oversendt nedenstående artikkel samt 
tegning av et lægekontor under oppførelse for 
dr. Gråbø på Grefsen. I sitt oversendelsesskriv 
sier arkitekten at det prinsipp som ligger til 
grunn for den viste planløsning er at så vel 
lægens som pasientens tid kan utnyttes mest 
mulig effektivt. Idéen er dr. Gråbøs. Arkitek-
ten synes den er så god at den fortjener å bli 
kjent i videre kretser. De nærmere detaljer 
fremgår av artikkelen.

Rasjonalisering av lægearbeidet.
Så vel læger som pasienter vil ha lagt merke 
til at en ikke ubetydelig del av en vanlig 
konsultasjon består i den tid som går med 
til av- og påkledning. Lægen må vente til 
pasienten er ferdig påkledd før nestemann 
kan slippes inn, og dette medfører økt vente-
tid for de andre pasientene.

Hvis lægen derimot har to konsultasjons-
rom, kan tiden utnyttes langt mer effektivt. 
Så snart lægen er ferdig med en pasient,  
går han inn på konsultasjonsrom nr. 2,  
hvor kontorsøster har sørget for at en ny 
pasient står klar. Mens konsultasjonen  
i rom nr. 2 pågår, kler den første pasient  
på seg og går ut på forkontoret, hvoretter 
søster sender pasient nr. 3 inn på rom  
nr. 1. Altså: mens lægen arbeider i det ene 
rom, kler pasientene av og på seg i det  
annet rom.

Nedenfor er vist hvordan dette prinsipp  
er tillempet i praksis i et kontor som nylig  
er oppført for læge Arne Gråbø, Grefsen. 
Det er utført som et 1-etasjes tilbygg til et 
eksisterende våningshus. Bebygd flate er 
68 m2, hvilket imidlertid er i minste laget. 
Forskjellige byggerestriksjoner medførte 
dog at tilbygget måtte lages så lite som 
mulig.

Som det vil sees av plantegningen kom-
mer man gjennom et vindfang inn i vente-
rommet. Derfra kommer pasientene inn  
til kontorsøster på et forkontor, hvor alle 
trygdekasseformalia m. v. ordnes. Fra for-
kontoret er det inngang til lægens kontor 
og til et undersøkelsesrom. Pasientene vil  
i alminnelighet først bli sendt inn på lægens 
kontor, og deretter inn til undersøkelses-
rommet. Etter at undersøkelsen er ferdig, 
går lægen inn på sitt kontor igjen og tar 
imot neste pasient, mens den første går ut 
på forkontoret så snart han har kledd på 
seg. Søster kan også foreta skifting av banda-
sjer m. v. på undersøkelsesrommet mens 
lægen har en annen pasient på sitt kontor.

Fra forkontoret er det inngang til privat-

leiligheten i det gamle hus. Videre er det  
dør fra forkontoret til vindfanget, slik at 
søster kan komme til toalettet eller ut og 
inn av huset uten å passere venterommet.

Alle skillevegger og dører er utført dob-
belte for å sikre den nødvendige lydisola-
sjon.

Oppvarmingen skjer ved tilknytning til 
den gamle bygnings sentralfyringsanlegg. 
Elektrisk oppvarmning ble ikke innvilget.

I kjelleren er det innredet garasje for  
2 biler, samt et lite redskapsrom.

De samlede byggeomkostninger beløper 
seg til ca. kr. 45 000. Arkitekt har vært Arne 
Foss, MNAL, og hovedentreprenør tømmer-
mester Rolf  Holm, Oslo.

De fleste av oss har vel opplevd at en tur til legekontoret kan føre med seg forsinkelser og unødvendig tidsbruk for både legen 
og pasienten. I Tidsskriftet nr. 5/1953 dukket det opp et forslag til hvordan hele prosessen kunne rasjonaliseres gjennom effektiv 
arkitektur (Tidsskr Nor Lægeforen 1953; 73: 201�–�2).
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Ak tu elt, spen nen de 
og høyst le se ver dig!

Da May-Britt og Ed vard Mo ser i 2014 ble 
til delt no bel pri sen for fy sio lo gi el ler me di-
sin, var det – til tross for de res unge, 
 uno belske al der – ett er man ge år med  
svært mål rett et, am bi si øst og krea tivt 
 ar beid. I til legg var opp da gel se ne de res 
re sul tat av et bredt in ter na sjo nalt sam -

JAK TEN PÅ  
STED SAN SEN
Unni Eike seth
Hvor dan May-Britt og 
Ed vard Mo ser løs te en av 
vi ten ska pens sto re gå ter. 
188 s, ill. Bergen: Vig mo stad 
& Bjør ke, 2018. Pris NOK 379 
ISBN 978-82-419-1237-5

arbeid med en rek ke mer og mind re vik ti ge 
sam ar beids part ne re og støtt e spil le re.

Vi ten skaps jour na list Unni Eike seth har 
gjort en rek ke in ter vju er med alle de sen -
trale ak tø re ne og, som hun selv sier, «for søkt  
å sy alt sam men så sann fer dig som mu lig  
til en sam men hen gen de og spen nen de 
his to rie». Og det sy nes jeg at hun har lyk tes 
i. I Jak ten på sted san sen føl ger vi May-Britt  
og Ed vard Mo ser på de res vei fra de som 
psy ko lo gi stu den ter i Oslo klar te å kom me 
inn i forsk nings grup pen til Per Andersen 
ved Nev ro fy sio lo gisk in sti tutt, gjen nom 
dok tor grad, post dok tor opp hold i ut lan det, 
etab le ring av eget la bo ra to ri um og in sti tutt 
ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, og ett er hvert til de vir ke lig sto re 
vi ten ska pe li ge gjen nom brud de ne.

Sam ti dig har bo ken en po pu lær vi ten ska-
pe lig pro fil, slik at også le se ren gjen nom 
den ne his to ri en får grad vis stør re inn blikk  
i de vi ten ska pe li ge frem skritt e ne og grad vis 
bedre for stå el se av hvor dan sted san sen 
vir ker og av ele men ter i hjer nens funk sjon. 
Så le des gir den ne bo ken både for stå el se for 

hvor dan møy som me lig forsk nings inn sats 
skaff er ny kunn skap om hjer nen og dens 
me ka nis mer, samt hva de nye fun ne ne fak-
tisk går ut på og hvil ken be tyd ning de har.

No bel pri sen i 2014 var en mi le pæl i norsk 
me di sinsk his to rie. Der for blir også en bok 
som dett e et vik tig medisinskhistorisk do ku-
ment. I ett er or det pre si se rer for fatt e ren at 
bo ken er satt sam men av min ne ne til fle re 
ti talls men nes ker og at min ne ne en kel te 
ste der har spri ket mer enn and re ste der. Slik 
vil det selv føl ge lig all tid være, men en stor 
for del er at den er skre vet så kort tid ett er  
at den om tal te his to ri en fak tisk fant sted. 
Der for opp fatt er jeg bo ken som en vik tig 
do ku men ta sjon av vei en mot Nor ges før s te 
no bel pris i fy sio lo gi el ler me di sin.

In gen for hånds kunn skap om hjer nen 
trengs for å lese den ne. An be fa les!

ES PEN DIETRICHS
Pro fes sor, Nev ro lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus og Uni ver si te tet i Oslo

Dypt pløy en de  
om me di si nens mål  
og ut dan ning

Bo ken be gyn ner med en drøf ting av hva 
som er en le ges sen tra le opp ga ver og fort set-
ter med be skri vel se av en ny plan for le ge-
stu di et. For fatt er ne hev der at mo der ne 
me di sin svik ter sin ho ved opp ga ve. Den er, 
hev der for fatt er ne, å hjelpe men nes ker til  
å leve i hen hold til sine vik tig ste ver di er og 
mål. For fatt er ne spør hvor for et slikt syn på 
me di si nen fort satt ikke av spei ler seg i le ge-
ut dan nin ge ne og gir føl gen de kort svar:  

PHYSICIANSHIP  
AND THE RE BIRTH OF 
MED I CAL ED U CA TION
J. Do nald Boudreau, 
Eric Cas sell, Ab ra ham 
Fuks
362 s, tab, ill. Ox ford: Ox ford 
Uni ver si ty Press, 2018.  
Pris GBP 49  
ISBN 978-0-19-937081-8

«We be lieve the an swer lies in the fact that 
diseases, rath er than the per sons with  
diseases, have been the fo cus of med i cine, 
med i cal docto rs and med i cal educators».  
I de to før s te de le ne ut dy pes og be grun nes 
den ne på stan den.

I før s te del dis ku te res be gre per om hel se 
og syk dom, mål for en le ges ar beid, be gre-
pet «pa si ent sen trert», lege-pa si ent-for hol-  
det og hva som kjen ne teg ner en god lege. 
«Pasient sen trert» me ner for fatt er ne er blitt 
et po li tisk og ad mi nist ra tivt slag ord med 
li ten ba sis i kli nisk prak sis.

Hvor dan sub jek ti vi tet for stås (og mis -
forstås) i me di si nen, om hand les i del 2. Le se-
ren får en gjen nom gang av ut vik lin gen av 
me di sinsk ut dan ning gjen nom 200 år, med 
man ge re fe ran ser til Wil li am Os ler og hans 
ba ne bry ten de syn på kli nisk un der vis ning. 
For fatt er ne me ner at selv om kom pe tan se-
mål har en plass i me di sinsk ut dan ning, har 
de «..diffi  cul ty con ceiving of med i cal schools 
as institutions focused on  equipping stu-
dents with as sem bla ges of competencies.». 
De un der stre ker også at «bed side teaching» 
bør er statt es med «teaching where the pa-
tient is» og ar gu  mente rer over be vi sen de for 
at dett e ikke kan er statt es av and re for mer 
for kli nisk opp læ ring.

Del 3 om hand ler i gan ske stor de talj en  
ny stu die plan som byg ger på er fa rin ger  
fra Mc Gill Uni ver si ty i Mon tre al (alle de tre 
for fatt er ne har til knyt ning der). Her er det 
mye in spi ra sjon og kon kre te løs nin ger  
å hen te for dem som er in vol vert i stu die-
plan ar beid.

Bo ken kan an be fa les alle med in ter es se  
for me di sinsk ut dan ning. I dis se ti der hvor 
or det «pro duk sjon» bru kes uten blyg sel om 
pa si ent re la tert ar beid, er den en vik tig kil de 
til re flek sjon og ny tenk ning. Den har utvil-
somt også noe vik tig å si til alle le ger og 
le ge stu den ter. Men for dem uten spe si ell 
in ter es se for stu die pla ner, ville jeg hel ler 
an be fa le Eric Cassells sis te to bø ker (1, 2).

PER BRODAL
Pro fes sor eme ri tus, Institutt for me di sins ke  
ba sal fag
Uni ver si te tet i Oslo
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Grun dig og godt

For le ger som mø ter pa si en ter be står hver 
enes te dag av en lang rek ke av pri ori te rings-
be slut nin ger ba sert på me di sinsk kom pe-
tan se og skjønn, sam ti dig hets kon flik ter, 
opp levd res surs knapp het – og et kom plekst 
lov- og for skrifts verk med un der lig gen de 
ret nings lin jer og vei le de re. For fatt er ne av 
Pri ori te ring, sty ring og li ke be hand ling har 

PRI ORI TE RING,  
STY RING OG LI KE-
BEHAND LING
Hen ri ett e Sin ding Aa sen, 
Be rit Brin ge dal, Kris tin 
Bæ røe et al. red
Ut ford rin ger i norsk hel se-
tje nes te. 292 s, tab, ill. Oslo: 
Cap pe len Damm Aka de-
misk/NOASP, 2018.  
Pris Gra tis (Åpen til gang) 
ISBN 978-82-02-56935-8

for tjenst fullt søkt å gi en sam let frem stil ling 
av både det teo re tis ke og po li tis ke bak tep pet 
for må let om lik til gang til li ke ver di ge hel se-
tje nes ter og ak tu el le vir ke mid ler som er tatt 
i bruk i Norge og EU/EØS-om rå det.

Le se ren til bys en grun dig vi ten skaps teo re-
tisk gjen nom gang av so si al ulik het og uhel se, 
so si a le helsedeterminanter, so si al se lek sjon 
og and re fak to rer før drøf tin gen av ju ri dis ke 
ram mer og vir ke mid ler, EUs pa si ent rett ig-
hets di rek tiv og dets kon se kven ser for Norge. 
Et vel skre vet ka pitt el om pri ori te ring og 
pro fe sjons etikk er en fin opp takt til gjen-
nom gang av forsk ning om sy ke hus le gers 
hold nin ger til øko no mis ke sty rings in stru-
men ter i spe sia list hel se tje nes ten og om 
sty rings di lem ma ene i mø tet med pa si en -
tene. Ikke minst gir data fra Legeforsknings-
instituttet ny inn sikt i hvor le des både sy ke-
hus le ger og fast le ger vur de rer sty rings vir ke-
mid le nes evne til å un der støtt e kva li tet  
og li ke be hand ling og hvor le des le ge ne 
til pas ser seg ved for tolk ning av vei le de re  
og ret nings lin jer for å kun ne gi den en kel te 
pa si ent om sorgs full hel se hjelp. Et ikke så 
over ras ken de funn er at et gan ske høyt 

an tall le ger an gir å ha lite kunn skap om 
pri ori te rings for skrif ten.

Bo ken av slutt es med ka pit ler om e-hel se. 
For fatt er ne pe ker på den til dels nai ve tro en 
på hva tek nisk gode di gi ta le løs nin ger kan 
til fø re av eff ek ti vi tet, pa si ent med virk ning 
og mest ring. De gjør godt rede for hvor le des 
e-hel se løs nin ger har både guns ti ge eff ek ter 
og ri si ko for bi virk nin ger som vi ofte ikke 
for står før tek no lo gi en har vært i bruk en 
stund.

Den ne bo ken for tje ner et bredt pub li kum. 
Stortingets med lem mer bør anse den som 
statarisk pen sum. Be slut nings tage re og 
 le de re både i kom mu na le hel se- og om sorgs-
tje nes ter og i spe sia list hel se tje nes ten vil 
finne nytt ig kunn skap – og be kref tel ser på  
at man som hel se le der ikke er ale ne om  
å kjen ne på ut ford rin ge ne i sam ti dig å skul le 
iva re ta «saavel samfundets som patientens 
tarv», som det het i gam le da ger.

JAN EMIL KRIS TOF FER SEN
Fag sjef, Den nors ke le ge for en ing

Sam spil let ma ten  
og ge ne ne

Ma ten vi spi ser på vir ker i stor grad ge ne ne 
våre. Kunn skap om sam spil let mel lom 
 ma ten, næ rings stoff e ne, de res me ta bo litt er 
og ge ne ne våre, samt hvor dan dett e sam -
spillet på vir ker hvor ut satt vi er for uli ke 
syk dom mer ut gjør fag om rå det ernærings-
genomikk (nutrigenomics).

Iføl ge for fatt er ne er dett e pri mært en 

NUTRIGENOMICS
Cars ten Carl berg, Sti ne 
Ma rie Ul ven, Ferdinand 
Molnár
222 s, tab, ill. Cham: Sprin-
ger, 2016. Pris EUR 84  
ISBN 978-3-319-30413-7

læ re bok skre vet for mas ter stu den ter i bio -
viten skap, men som også stu den ter og sti-
pen dia ter in nen for bio me di sins ke fag kan 
ha gle de av.

Gjen nom 12 ka pit ler for delt på tre de ler  
får vi først en inn fø ring i hu man er næ ring 
og  re la sjon til fol ke syk dom mer og va ria sjon  
i hu mant DNA; der nest en del hvor grunn-
leg gen de mo le ky læ re me ka nis mer knytt et  
til eff ek ten av næ rings stoff er og de res me ta-
bo litt er på uli ke ge ner gjen nom gås; og i sis te 
del knytt es kunn skap om dis se pro ses se ne 
opp mot ut vik ling av al vor li ge hel se til stan-
der som over vekt, in su lin re sist ens, dia be tes, 
hy per ten sjon og me ta bolsk syn drom. Hvert 
ka pitt el føl ger sam me struk tur med sam-
men drag, nøk kel ord og en opp sum me ring 
av frem tids per spek ti ver og nøk kel be grep. 
For hvert ka pitt el er det 5�–�10 ut valg te re fe ran-
ser for vi de re les ning. Bo ken er rikt il lust rert 
med gode, over sikt li ge fi gu rer. Sel ve teks ten, 
som er skre vet på eng elsk, kan imid ler tid 
være van ske lig å føl ge ikke minst på grunn 
av ut strakt bruk av for kor tel ser (inn led nings-
vis er det hele åtte si der med for kor tel ser – 
to talt om kring 360!).

Bo ken frem står som fag lig opp da tert 

in nen for et felt i sterk ut vik ling. For fatt er ne 
gir kon kre te eks emp ler som il lust re rer hvor-
dan mik ro- og mak ro næ rings stoff er på vir ker 
ge ne ne våre og der med pro duk sjo nen av 
uli ke pro tei ner som bi drar til å be skytt e mot 
el ler frem me syk doms ut vik ling.

For fatt er ne ser frem tids op ti mis tisk på at 
ny kunn skap på om rå det vil bi dra til ut vik-
ling av nye fore byg gings- og be hand lings-
stra te gi er der per son lig er næ ring og per son-
lig livs stil inn går. Det frem står imid ler tid 
som uklart hva slik per son lig/in di vi dua li sert 
til nær ming in ne bæ rer og hvor dan det vil 
skille seg fra tra di sjo nell kost holds vei led-
ning. Vi de re nev nes ikke etis ke pro blem stil-
lin ger knytt et til ut strakt bruk av en slik 
in di vi dua li sert til nær ming, in klu dert bruk 
og ei er skap av data, kost na der ved tes ting 
og po ten si elt økt so si al ulik het.

Bo ken er godt eg net for den som øns ker  
å for dy pe seg i er næ ring og ge ne tikk. Noen 
po pu lær vi ten ska pe lig tekst for den som 
øns ker en rask inn fø ring i fa get er den ikke.

KNUT-INGE KLEPP
Pro fes sor II, Av de ling for er næ rings vi ten skap
Uni ver si te tet i Oslo
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Grundig og nyttig  
om kompleksbinding 
av metaller

Dette er en stor og velskrevet bok om et 
tema som vanligvis ikke vies særlig opp-
merksomhet.

Den gir en grundig innføring i agens som 
kompleksbinder metaller – kelatorer. Disse 
brukes ved intoksikasjoner med metaller 
eller ved tilstander der metaller avleires. 
Forfatterne sier at boken kan være nyttig  
for klinikere som behandler slike tilstander. 

CHELATION THERAPY 
IN THE TREATMENT 
OF METAL INTOXI-
CATION
Jan Aaseth, Guido  
Crisponi, Ole Andersen
371s, tab, ill. London: Acade-
mic Press (Elsevier), 2016. 
Pris USD 150  
ISBN 978-0-12-803072-1

Den kan også være nyttig for spesialister  
i medisinsk biokjemi, forskere innen metall-
toksikologi og forskere som arbeider med 
sykdomstilstander der dysregulering av 
metallomsetningen er av patogenetisk 
betydning.

Studier av kelatorer går tilbake til 1940- 
årene da stoffet BAL (British Anti Lewisite/ 
2,3-dimerkaptopropanol) ble utviklet som 
en antidot mot den arsenholdig krigsgassen 
lewisite. Senere ble BAL anbefalt ved kvikk-
sølv-, bly- og kobber intoksikasjon. Desferal 
er i bruk mot jernforgiftning og ved jern-
avleiring ved sigdcelle anemi og talassemi. 
Denne jernkelatoren har reddet livet til 
mange barn med jernforgiftning og hundre 
tusener med disse blodsykdommene.

Vi får en grundig innføring i basale prin-
sipper for terapeutisk bruk av kelatorer og 
kjemiske egenskaper til de mest aktuelle 
kelatorene. Metaller kan være både essen-
sielle og ikke-essensielle. De essensielle 
metallene er bl.a. viktige kofaktorer i enzy-
mer som katalyserer reduksjoner og oksida-
sjoner. Toksiske metaller som kadmium kan 
gå inn på sinks plass. Kelatorbehandling tar 
sikte på å rive løs avleirede essensielle metal-

ler og toksiske metaller fra bindingsseter  
og gjøre dem utskillbare i urin.

Leseren får en omfattende oversikt over 
kliniske og eksperimentelle studier av 
 behandling med kelatorer ved metallforgift-
ninger og fjerning av radioaktive metaller 
fra kroppen. Kliniske aspekter ved kelator-
behandling av sykdommer som innebærer 
lagring av metaller og enkelte nevrodegene-
rative sykdommer der dysregulering av 
metallomsetning kan ha en patogenetisk 
betydning, diskuteres.

Forfatterne tar ikke opp misbruk av kele-
ringsterapi ved tilstander der effekt ikke er 
dokumentert, som f.eks. kelering av kalsium 
ved arteriosklerose og tungmetaller ved 
tilstander der det ikke foreligger en doku-
mentert intoksikasjon.

Nye, mer effektive kompleksbindere er 
dessverre i mindre grad testet ut i kliniske 
studier. For noen bruksområder er det liten 
økonomisk gevinst ved klinisk uttesting, 
mens for sykdommer som rammer mange, 
f.eks. talassemi, er situasjonen bedre.

JAN ALEXANDER
Fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Yp per lig om  
ka ta strofe psy ko lo gi

Mål grup pen er pri mært alle ty per hel se per-
so nell og and re som vil kun ne bli in vol vert  
i det psy ko so si a le hjel pe ar bei det i kjøl van-
net av stør re ulyk ker og ka ta stro fer. Gjen-
nom åtte ka pit ler dek kes psy ko lo gis ke akutt- 
og sen re ak sjo ner både hos over le ven de, 
på rø ren de og hjel per ne selv. Det er også to 
me get le se ver di ge ka pit ler om barns re ak-
sjo ner på ka ta stro fer og hvor dan barn kan 

KA TA STRO FE-
PSYKOLO GI
Atle Dy re grov
3. utg. 343 s, ill. Bergen: Fag-
bok for la get 2018.  
Pris NOK 499  
ISBN 978-82-450-2451-7

hjel pes. Inn lag te si ta ter gjør at bo ken ikke 
blir for teo re tisk. Nytt ig er også ta bel ler om 
vurdering og hånd te ring av psy ko lo gis ke 
as pek ter. I til legg er det to ut mer ke de ka pit-
ler om or ga ni se ring av psy ko so si al opp føl-
ging og hvor dan over le ven de og på rø ren de 
kan føl ges opp i den nær mes te ti den ett er 
ka ta stro fen. Det er ty de lig at for fatt e ren har 
om fatt en de kli nisk er fa ring i feltet.

Dis se ro sen de ord til tross; det er for mu le-
rin ger og på stan der i bo ken som kan dis ku-
te res. Det hev des f.eks. at en ka ta stro fe hvor 
samt li ge om kom mer ikke er en ka ta stro fe  
i me di sinsk for stand. Ut sagn som at akutt e 
over re ak sjo ner vi ser seg bl.a. som «hys te ri» 
er også un der lig i en bok ut gitt i 2018. Li ke -
ledes er det dis ku ta belt om man bør mo ra -
lise re over noen men nes kers re ak sjo ner: 
«Pa nikk er en ego is tisk re ak sjon …». Dess-
uten er be tyd nin gen av et nis ke og re li gi ø se 
as pek ter nes ten ikke be rørt. Hel ler ikke 
im pli ka sjo ne ne av be tyd ning for re ak sjo ner 
og se ne re hjelp, heri in klu dert pres ters og 
ima mers rol le. Be gre pe ne «ulyk ke» og «ka ta-
stro fe» bru kes også til dels om hver and re  
i om ta len av sam me hen del se. Det er også 
spe si elt at re fe ran se lis ten in ne hol der 55 re fe-

ran ser til egne ar tik ler og bø ker som før s te-
for fatt er. Den nest hyp pigst si ter te før s te for-
fatt e ren har åtte re fe ran ser.

Fra et me di sinsk stå sted er bo kens 
 be grens ning et nes ten full sten dig fra vær  
av bio me di sins ke as pek ter. Nød ven dig he ten 
av ABC-vur de rin ger når man som før s te-
mann kom mer til et ka ta stro fe sted, er ikke 
om talt. Det om ta les hel ler ikke at akutt e 
fy sis ke ska der som tren ger akutt me di sinsk 
be hand ling, kan ma ni fes te re seg som til -
syne la ten de psy ko lo gis ke kri se re ak sjo ner, 
eks em pel vis kan en psy ko lo gisk frysreaksjon 
være en kon se kvens av akutt e ind re blød nin-
ger. Le ger vil også sav ne kon kret om ta le av 
le ge mid lers plass i be hand lin gen og fore-
byg ging av psy kis ke re ak sjo ner ett er ulyk ker 
og ka ta stro fer.

For le ger bør bo ken li ke vel være ob li ga to-
risk le sing for å få kunn skap om de psy ko lo-
gis ke og so si a le as pek te ne ved ulyk ker og 
ka ta stro fer.

UL RIK FRED RIK MALT
Pro fes sor eme ri tus, Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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PH.D.-DISPUTASER

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

ERLEND STRAND GARDSJORD
Subjective quality of life in first episode psychosis –  
a 10-year follow-up study. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 20.9.2018.
Bedømmelseskomité: Anne Karow, University 
Medical Center Hamburg, Tyskland, Anita Tørmoen, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo,  
og Ketil Hanssen-Bauer, Institutt for klinisk medi-
sin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Jan Ivar Røssberg, Kristin Lie Romm  
og Ingrid Melle.

MERETE SYNNØVE VEVELSTAD
Para-methoxymethamphetamine (PMMA): a study  
of risk factors for fatal intoxication with emphasis on 
metabolite pattern and CYP genetics. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 25.9.2018.
Bedømmelseskomité: Robert Kronstrand, 
Institutionen för Medicin och Hälsa, Medicinska 
 fakulteten, Lindköpings universitet, Sverige, 
 Joachim Frost, Institutt for klinisk molekylær-
medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
og Hege Thoresen, Institutt for klinisk medisin,  
Det medi sinske fakultet, Universitet i Oslo.
Veiledere: Marianne Arnestad, Elisabeth Leere 
Øiestad, Inger Lise Bogen og Åshild Vege.

SVEN EIRIK RUUD
Immigrants’ utilization of a public emergency primary 
healthcare clinic in Oslo – a cross sectional study 
among walk-in patients at Oslo Accident and Emer-
gency Outpatient clinic. Utgår fra Institutt for helse 
og samfunn. Disputas 5.10.2018.
Bedømmelseskomité: Signe Smith Jervelund, 
Avdeling for Sundhetstjenesteforskning, Insitut for 
Folkesundhetsvitenskap, Københavns Universitet, 
Danmark, Egil Andreas Fors, Institutt for samfunns-
medisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helse-
vitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, og Kåre Moen, Avdeling for samfunns-
medisin og global helse, Institutt for helse og sam-
funn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Bård Natvig og Per Hjortdahl.

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

TONE SHETELIG LØVVIK
Polycystic ovary syndrome and preterm birth. Utgår 
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin. 
Disputas 20.9.2018.
Bedømmelseskomité: Antoni Duleba, Depart-
ment of Reproductive Medicine, UCSD School  
of Medicine, San Diego, USA, Marie Cecilie Paasche 
Roland, Oslo universitetssykehus, og Kari Risnes, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Eszter Vanky og Sven Magnus Carlsen.

EIVIND GRONG
The effect of bariatric surgery and gastrointestinal 
hormone secretion on glycemic control and beta-cell 
mass – lessons learned from the diabetic Goto-Kakizaki 
rat. Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. Disputas 21.9.2018.
Bedømmelseskomité: Torunn Kristin Nestvold, 
Nordlandssykehuset Bodø, Villy Våge, Norsk 
kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge), 
og Reidar Fossmark, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veiledere: Ronald Mårvik og Bård Eirik Kulseng.

ASTRID MERETE WINSNES LÆRUM
Mental health and cognitive function in adults born 
preterm with very low birthweight or born small for 
gestational age at term. Utgår fra Institutt for klinisk 
og molekylær medisin. Disputas 21.9.2018.
Bedømmelseskomité: Samantha Johnson, Univer-
sity of Leicester, Storbritannia, Trond Markestad, 

Universitet i Bergen, og Rønnaug Ødegård, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Marit Sæbø Indredavik, Jon Skranes  
og Solveig Klæbo Reitan.

KATARZYNA ANNA BARANOWSKA
Multiple Myeloma – study of cellular sensitivity to 
proteasome inhibitors. Utgår fra Institutt for klinisk 
og molekylær medisin. Disputas 28.9.2018.
Bedømmelseskomité: Christoph Driessen, 
 Kantonsspital St. Gallen, Sveits, Sigrid Skånland, 
Centre for Molecular Medicine Norway, Universi-
tetet i Oslo, og Jørgen Stenvik, Centre of Molecular 
Inflammation Research, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet.
Veiledere: Anders Waage, Anders Sundan og 
Kristine Misund.

PÅL VANGE
Dissecting the roles of ASPM and Clusterin in gastric 
oxyntic mucosa – from immature stem cells to meta-
plastic chief cells. Utgår fra Institutt for klinisk og 
molekylær medisin. Disputas 5.10.2018.
Bedømmelseskomité: Carrie Duckworth, Uni-
versity of Liverpool, Storbritannia, Nina Zidar, Uni-
versity of Ljubljana, Slovenia, og Mats Peder Mosti, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ingunn Bakke og Torunn Bruland.

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

BJØRG ELVEVOLL
Microvascular fluid shifts during cardiopulmonary 
bypass and intraabdominal hypertension. Utgår fra 
Klinisk institutt 1. Disputas 28.9.2018.
Bedømmelseskomité: Ingvar Jarle Vaage, Uni-
versitetet i Oslo, Michael Haney, Umeå Universitet, 
Sverige, og Elisabeth Wik, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Øyvind Sverre Svendsen, Paul Husby, 
Venny Lise Kvalheim og Oddbjørn Haugen.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

ANNA MARIA WIRSING
The immune microenvironment in oral squamous cell 
carcinoma – characterization and prognostic markers. 
Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 
27.9.2018.
Bedømmelseskomité: Guttorm Haraldsen, 
 Universitetet i Oslo, Ahmed Al-Samadi, University  
of Helsinki, Finland, og Elin Synnøve Mortensen, 
Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenska-
pelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veiledere: Elin Synnøve Hadler-Olsen, Gunbjørg 
Svineng, Sonja Eriksson Steigen og Lars Uhlin 
Hansen. 
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STEINAR BERGE

Foto: Tidens Krav.

Steinar Berge, pensjonert anestesioverlege, 
døde fredelig i sitt hjem i Oslo 10.8.2018 etter 
lang tids sykdom, 82 år gammel. Han ble 
født 18.12.1935 i Voss. Etter et kort opphold 
ute på sjøen studerte han medisin i Bergen 
og Oslo. Turnustjeneste ble utført i Mo i Rana 
og Møre og Romsdal. Han spesialiserte seg  
i anestesi i Norge og USA, og var en av de 
første norske anestesileger i Norge. Han 
jobbet på Haukeland sykehus før han stasjo-

mye for sine modige, kompromissløse 
 debattinnlegg som for å være den sterke 
fagpersonen han var.

Kristiansund sykehus har i lang tid slitt 
med å skaffe full bemanning. Berge var 
eneste anestesilege i 15 år før han klarte  
å rekruttere først én og senere flere uten-
landske anestesileger. I dag er det seks anes-
tesileger og én lege i spesialisering på anes-
tesiavdelingen i Kristiansund sykehus, hvor-
av kun sistnevnte er av norsk opprinnelse. 
Berge introduserte og integrerte et titall 
utenlandske leger i det norske samfunnet.

Berge har bidratt enormt i arbeidet med  
å endre reglene for godkjenning av uten-
landsk utdanning i Norge, spesielt for 
 erfarne leger. Som et godt medmenneske 
har han stått i mange stormer sammen  
med oss utenlandske leger. Han høster stor 
respekt i våre forskjellige miljøer.

Hvil i fred, kjære Steinar Berge.

På vegne av en gruppe av utenlandske leger

SARAH ZORICA MITIC

nerte seg i Kristiansund sykehus. Der var 
han både sjef på anestesiavdelingen og 
direktør for sykehuset i en periode. Han  
var også skipslege og skrev de første stan-
dardene for helsepersonell på skip. Som 
medlem av anestesiforeningen har han 
deltatt i utformingen av standarder for 
anestesien i Norge. Han var særlig engasjert 
i utdanning og kvalitetssikring av anestesi-
sykepleiere, som spilte en viktig rolle i utvik-
lingen av anestesien siden mangel på anes-
tesileger var et problem i Norge.

Berge var intenst samfunnsengasjert. Han 
hadde visjoner om et bedre helsetilbud til 
lokalbefolkningen, og deltok i byggeprosjek-
ter for både nytt sykehus i Kristiansund og 
flere sykehjem. De siste 15 årene viet han seg 
til kampen for lokalsykehus. Han var enga-
sjert i Kommunenes interesseforening for 
lokalsykehus (KIL), en organisasjon som 
kjemper mot nedlegging av lokalsykehus  
i Norge. Naturlig nok var han mest engasjert 
i kampen for at Kristiansund skulle beholde 
sitt lokalsykehus og et minimum av akuttil-
bud til lokalbefolkningen og oljeplattformer 
i nærheten. Han kommer til å bli husket like 

KNUT RAS MUS  
RAM STAD

Tid li ge re av de lings over le ge Knut Ram stad 
døde 5. juli 2018 ett er lang va rig syk dom. 
Knut var født 13. juli 1930 i Hatt fjell dal. Hans 
far var dis trikts le ge, og fa mi li en flytt et til 
Rog nan hvor Knut voks te opp i ei bygd. 

for al ter na tiv so ning for pro mil le døm te. 
Dett e pi lot pro sjek tet er i dag er et per ma-
nent lands dek ken de pro gram for pro mil le-
døm te. Hans en ga sje ment har vært et vik tig 
bi drag i tra fikk sik ker hets ar bei det både 
lo kalt og na sjo nalt.

Knut var en all si dig mann og flink med 
hen de ne, en ten det var kir ur gis ke inn grep 
el ler tre skjæ ring. Han iv ret for fag, ut vik ling 
og over fø ring av kunn skap til yng re kol le g er. 
Han var ab so lutt so si alt om gjen ge lig og 
kun ne dik te når det var nød ven dig.

Han var æres med lem av Norsk Or to pe disk 
Forening. I en al der av 79 år var han fort satt 
ak tiv lege ved Nord lands sy ke hu set og ble da 
for frem met med Kon gens For tjenst me dal je. 
Det har vært en gle de å være på lag med 
Knut. Vi ly ser fred over hans min ne.

JAN HOLT, GEIR JE RE MIAS SEN,  
OLE-ED VARD BERGS DAL GAB RI EL SEN

Dett e far get ham som ak tiv fri lufts mann og 
je ger.

Han tok tur nus ti den i Bodø, hvor han 
stif tet fa mi lie. In ter es sen for kir ur gi kom 
tid lig, og fra 1967 ar bei det han med or to -
pedis ke pa si en ter. Han ble spe sia list i or to-
pe disk kir ur gi 1981, og da det ble or to pe disk 
av de ling i Bodø i 1997, var det med Ram stad 
som av de lings over le ge.

I Dram men møtt e han Tor Aas Chris tian-
sen som ut vik let en ny type hof te ledds pro -
tese. Fra 1968 ble 200 pa si en ter i Bodø ope-
rert med Christiansens pro te se, og re sul ta -
tene ble vik tig for den vi de re ut vik lin gen  
av den ne ty pen pro te ser.

Gjen nom sitt ar beid på sy ke hu set opp -
levde han på nært hold tra gis ke kon se kven-
ser av tra fikk ulyk ker. Han en ga sjer te seg 
spe si elt i mo tor syk kel- og mo ped ulyk ker og 
ble i 1989 med lem av Fag lig Trafikk Fo rum 
Bodø. I be gyn nel sen av 1990-åre ne var han 
med på å ut vik le et un der vis nings opp legg 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Foto: Thinkstock

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst.

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.
no. Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

20
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

115
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

Jobb med Hjemmelegene og 
styr din egen hverdag

Vil du jobbe med hjemmebesøk når du har tid til overs? 
Med Hjemmelegene styrer du selv når du jobber, og har 

godt med tid slik at du kan ha gode pasientmøter. Vi 
kaller det verdens beste legekontor, på hjul.

Vi ser etter deg som har minst 3 års klinisk erfaring og er 
flink med pasienter. Vi tilbyr en fleksibel og interessant 

hverdag, med god inntjening. 

Les mer på hjemmelegene.no/bli-en-hjemmelege og 
registrer din interesse i dag!

Ta kontakt med medisinsk ansvarlig Nicolai Klem 
ved spørsmål: Klem@hjemmelegene.no

Leger i Stor-Oslo 

Hj

ger i Stor O

ALLMENNMEDISIN
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bb
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Ledig  fastlegehjemmel ved Eidsvåg legekontor og 
nyopprettet fastlegehjemmel 0-liste ved Legekontoret i 
Laguneparken  i Bergen kommune. For fullstendig  utlysning 
og søkerinfo se www.legejobber.no og 
https://www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist 20.november 2018

Ledig fastlegehjemmel
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Allmennmedisin, Fordøyelsessykdommer  LEGEJOBBER
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SANDE KOMMUNE
Sande kommune er ein kystkommune på Sunnmøre med ca 
2 600 innbyggjarar. Kommunesenteret Larsnes ligg med vel
30 min reiseavstand til Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Fosnavåg og 
med om lag ein times reisetid til Ålesund. Kommunen har
gode oppvekstvilkår og rike mulegheiter til friluftsliv.

FASTLEGE/KOMMUNELEGE Id 517
Kommunen har ledig fastlegeheimel frå 
01.03.19. I tillegg til liste på ca 700 er fastlegen 
tillagt kommunale oppgåver på 30 % st.  
Interkommunal legevaktordning. 

Fleire opplysningar: Bård Dalen tlf 48246331 
eller baard.dalen@sande-mr.kommune.no

Fullstendig utlysing på : 
www.sande-mr.kommune.no

Søknad med CV vert å senda Sande kommune, 
6084 Larsnes innan 15.11.18.

2 ledige fastlegehjemler

Det er 1 ledig fastlegehjemmel ved Hegren Legesenter i Aks-
dal og 1 ledig fastlegehjemmel ved Frakkagjerd legesenter på 
Frakkagjerd. 
For fullstendig utlysning og mer informasjon: 
www.legejobber.no eller www.tysver.kommune.no/aktuelt. 

Søknadsfrist: 20.november 2018

FORDØYELSESSYKDOMMER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 prosent avtaleheimel i fordøyelsessjukdomar i 
Stavanger - /Sandnesområdet

100 prosent avtaleheimel for godkjend spesialist i 
fordøyelsessjukdomar er ledig i Stavanger- /Sandnesområdet 
frå 01.01.2019, 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 avtalepraksis
- samarbeid med andre

Noverande praksis er lokalisert til Gartnerveien 41 i 
Stavanger. 

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane 
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialistane skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -
ansvaret til Helse Vest. Det inneber mellom anna at 
avtalespesialistane foretar undersøkingar, diagnostikk og 
behandling i medhald av regionale og nasjonale mål, 
prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært samarbeid med Helse 
Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode 
pasientløp, og kan bli bedt om å delta i undersøking og 
behandling av pasientar innanfor område med lang ventetid. 
Dette vil verte regulert nærare i den individuelle driftsavtalen.

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 
(klasse 1) til kr. 1 362 600 (klasse 3). 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuelle søkjarar basert på utgifter til 
lokale, utstyr og naudsynt hjelpepersonell. 

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 § 10 i 
”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den 
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 
Spørsmål om praksisen kan rettast til Harald Hart, tlf. 
90 51 92 68. 

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 20.november
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LEGEJOBBER  Hud- og veneriske sykdommer, Onkologi

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i hud- og veneriske sjukdomar i Sogn 
og Fjordane
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i hud- og veneriske 
sjukdomar er ledig omgåande. 

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

Lokalisering av avtaleheimelen kan anten vere i Sogn eller i Nordfjord, 
eventuelt begge stader. 

Lokalisering i Sogn kan vera i Sogndal eller ved Lærdal sjukehus. 
Begge stader driftar Helse Førde poliklinikk med lysbehandling, 
sårbehandling, telemedisinske konsultasjonar og tidvis ambulering av 
hudlege.

Hudpoliklinikken ved Nordfjord Sjukehus har vore i drift i regi av Helse 
Førde sidan 1996, og har lys – og sårbehandlingseining. Eventuell   
lokalisering av avtaleheimelen i Nordfjord vil vere ved 
Hudpoliklinikken ved Nordfjord Sjukehus, Nordfjordeid. Det er ein 
fordel at avtalespesialisten leiger lokaler, utstyr og sjukepleietenester 
av Helse Førde.

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk og 
behandling av ulike hudsjukdommar etter gjeldande 
prioriteringskriterier. Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid 
gjeldane rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske 
legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale og 
nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i 
rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg 
samarbeid med Helse Førde HF om oppgåvefordeling og for å sikre 
gode pasientløp, og etter nærare avtale også ta imot pasientar som 
vert tilvist frå Helse Førde HF. Dette vil verte regulert nærare i den 
individuelle driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. 
mellom kr. 914 880 (klasse 1) til kr. 1 362 600 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før det 
vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv Bergland, 
tlf. 51 96 38 22. Praktiske spørsmål angåande Hudavdelinga i Helse 
Førde kan rettast til: Trude Lindesteg, avdelingssjef Hudavdeling. tlf  
57839362.

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 20.november

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER ONKOLOGI

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene
Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for
alderspsykiatri og eldre med brudd, og
regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og
revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt
diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse.
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Ved Medisinsk avdeling er det ledig 1-2 faste stillinger
som overlege i palliativ medisin.

Kontaktperson: 
Avdelingssjef Arild Hagesveen, tlf. 22 45 15 00.

Les mer om stillingen på
www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning og 
elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 23. november 2018

Overlege i
palliativ medisin 

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

OVERLEGE
Onkologi, Ringerike sykehus
Referansenr. 3953822462 Søknadsfrist: 15.11.2018

Vi har ledig fast stilling  for overlege i onkologi fra 01.01.19

Onkologisk seksjon ligger administrativt under medisinsk avdeling,

men tar seg av alle kreftformer. Sykehuset dekker en befolkning på

82.000 og har seksjon og poliklinikk for kreftsykdommer.

Kreftenheten består av 2 overleger i onkologi og 2 hematologer.

Lungeleger utreder lungekreftpasienter og er med på vurderinger i

forhold til behandling av lungekreft. Det er tett samarbeid med

sykehusets kliniske avdelinger, samt radiologi, patologi og

laboratoriefag i Vestre Viken.

Sykehuset har et eget palliativt team. 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

Avdelingsoverlege Ephrem Thanendran Mariampillai, 

tlf. 481 08 400.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no
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Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte. Vi gir god og trygg behandling
til 490 000 mennesker i 26 kommuner.

LEGE I SPESIALISERING /
OVERLEGE
Onkologisk avdeling, Ringerike sykehus
Referansenr. 3954176346 Søknadsfrist: 01.12.2018

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering / overlege onkologi fra

15.01.19 ‐ 19.09.19 med mulighet for forlengelse, eventuelt fast stilling.

Onkologisk seksjon ligger administrativt under medisinsk avdeling, men

tar seg av alle kreftformer. Sykehuset dekker en befolkning på 82.000 og

har seksjon og poliklinikk for kreftsykdommer.

Kreftenheten består av 2 overleger i onkologi, 2 hematologer og 1 lege i

spesialisering. Lungeleger utreder lungekreftpasienter og er med på

vurderinger i forhold til behandling av lungekreft. Det er tett samarbeid

med sykehusets kliniske avdelinger, samt radiologi, patologi og

laboratoriefag i Vestre Viken.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til

Avdelingsoverlege Ephrem Thanendran Mariampillai, tlf. 481 08 400.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN

Avdeling for rusmedisin (AFR) har ledig fast stilling som:

Kontakt:

                                                                                         Referansenr:
Søknadsfrist:

 www.helse-bergen.no

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til Nesbyen
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 20. november 2018
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

ØYESYKDOMMER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

50 % avtaleheimel i augesjukdomar – på Jæren

50 % avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar er ledig frå 
01.01.2019, 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. 

Praksisen er lokalisert på Bryne.  

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

Avtalepraksisen skal bli nytta til ordinære oftalmologiske problemstill-
ingar (oftalmomedisin), ikkje kirurgi.  

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande ram-
meavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske lege-
forening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale og 
nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 6.1 i 
rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit forpliktande samarbeid med Helse 
Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientforløp, 
og kan bli bedt om å delta i undersøking og behandling av pasientar 
innanfor område med lang ventetid og/eller moglegheit for fristbrot. 
Dette vil verte regulert nærare i den individuelle driftsavtalen. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar overtar heile avtale-
heimelen. 

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 Herdis Garborg, tlf. 47 51 00 54, 
etter kl. 15.00.  
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 20.november
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Professor i helsefag/akuttmedisin

Ved fakultet for helsefag, Bergen er det fra nyttår ledig et 
professorat i 100% fast stilling innen helsefag/akuttmedisin.

Arbeidssted: Bergen, Haraldsplass
Søknadsfrist: 2.desember 2018

Les mer og søk stillingen på:
VID.no/om-oss/ledige-stillinger/

FORSKJELLIGE STILLINGER

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

DIVERSE ANNONSER

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

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

Kontakt: drsundal@neuroclinic.nhn.no

Seminar på Cuba  
4.- 8. februar 2019

“Det psykoterapeutiske møtet”

Se full annonse: 
www.cubaseminaret2019.com

Overlege ved øyeavdelingen
Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig fast stilling for spesialist 
innen øyesykdommer.

Sykehuset er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Helse 
Sør-Øst RHF. Sykehuset er en ideell stiftelse og har i tillegg til 
øyeavdeling en revmatologisk og en ortopedisk avdeling. Sykehuset 
har totalt 170 ansatte.

Øyeavdelingen har i dag 6 overleger og 4 LIS, og behandlet i 2017 
ca. 13.000 polikliniske og ca. 150 innlagte pasienter. Øyeavdelingen 

Avdelingen har et stort spekter av tilbud innen både de medisinske 
og kirurgiske delene av øyefaget. Sykehuset ønske å ansette en 
spesialist som kan bidra til å videreutvikle avdelingen, og det gis 
også anledning til å fordype seg i fagområder som er av særlig 
interesse. Avdelingen har et meget godt samarbeid med 
avtalespesialistene. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, 
tlf. + 47 35 90 07 28.

Søknadsfrist 15.11.18

Søknad sendes, vedlagt nødvendig dokumentasjon til: 
Direktøren, Betanien Hospital,  Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien. 
Epost: terje.danielsen@betanienhospital.no

Betanien Hospital 
3722  Skien 

Helse Sør-Øst RHF søker:

50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i
øyesykdommer/medisinsk oftalmologi lokalisert til
Kristiansand 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 20. november 2018
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KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Vik tig enig het  
om fast le ge opp gjø ret

En styr ket og for ny et fast le ge ord ning 
blir ikke til over nat ten. Sam ti dig er 
det svært vik tig å igang set te straks- 
til tak un der veis for å gi håp til de 
man ge fast le ge ne som står i en  
kre ven de hver dag.

Det var god stem ning på hel se mi nis te rens 
kon tor den før s te da gen i ok to ber. Le ge for - 
en in gen og de par te men tet var eni ge om en 
pro to koll som av slutt et kon flik ten ett er nor- 
maltariffoppgjøret. Men hvor dan kom vi dit?

Hvert år for hand ler vi taks te ne til fast le ge-
ne og av ta le spe sia lis te ne. De skal være kla re 
til 1. juli. En del av dett e er stats av ta len. Den 
regulerer over ord ne de for hold ved fi nan si e-
ring av fast le ge- og avtalespesialistordnin-
gene. I år viss te vi at det ville bli tøff e for-
hand lin ger. Det var et knapt år si den VGs 
kart leg ging av re krutt e rings si tua sjo nen for 
fast le ger vis te et nes ten helt gult kom mu ne-
kart. Gjen nom det sis te året var bil det blitt 
enda ty de li ge re far ge lagt av kol le g er fra by 
og land. Og på lands sty re mø tet had de hel se-
mi nis te ren be ve get seg godt over mid ten  
på kri se ska la en. For vent nin ge ne til for hand-
lin ge ne var sto re.

Så end te det i brudd idet juni var på hell. 
Sta ten ville utkvittere ar beids tids un der - 
sø kel sens dra ma tis ke funn – med 100 mil li o-
ner. Det kun ne ikke Le ge for en in gen ak sep - 
te re. Det å bry te for hand lin ger er al vor lig. 
Og det er kre ven de i dis se for hand lin ge ne, 
for di de van li ge reg le ne i ar beids kon flik ter 
ikke gjel der. Al vo ret i si tua sjo nen har pre get 
sam ta len mel lom par te ne fram mot enig - 
he ten, og ble un der stre ket av hel se mi nis te-
ren den ne man da gen. Uten en om for ent 
Stats av ta le mang let fun da men tet for parts-
sam ar bei det. Sam ti dig var det vik tig for 
Le ge for en in gen å få gjen nom slag for helt 
nød ven di ge er kjen nel ser og for plik tel ser.

Enig hets pro to kol len slår fast at vi ser  
den sam me al vor li ge vir ke lig he ten. Ar beids-

be last nin gen for fast le ge ne er for høy og må 
re du se res. Det trengs der med fle re fast le ger, 
kor te re pa si ent lis ter og fast le ge ne må kom-
pen se res øko no misk. Re gje rin gen har for-
plik tet seg. Dett e had de vi ikke opp nådd 
uten å bry te for hand lin ge ne i juni. Pro to kol-
lens inn røm mel ser har brakt oss et vik tig 
skritt nær me re en styr ket fast le ge ord ning.

Men vi er ikke i mål. Vei en vi de re blir vik-
tig. Re gje rin gen har lagt fram et for slag til 
stats bud sjett som be skri ver fast le ge kri sen 
med stort al vor. Det leg ger også fø rin ger for 
de kom men de åre ne – og en slik vir ke lig hets -
be skri vel se var helt fra væ ren de i for ri ge års 
stats bud sjett. Op po si sjo nen på Stor tin get 
har gjort vik ti ge ved tak om fast le ge ord nin-
gen som vi for ven ter gjen spei ler seg i bud-
sjett for hand lin ge ne. I tre parts sam ar bei det 
ar bei des det med re krutt e rings til tak og 
fi nan sie rings mo del ler, og eva lue rin gen av 
fast le ge ord nin gen er star tet opp og vil fore-
lig ge til nes te høst. Re gje rin gen har vars let 
en hand lings plan med ba sis i dett e fra 2020. 
Enig he ten om fast le ge opp gjø ret nå var  
vik tig for at ikke alt skul le stil les på vent til 
2020. Pro to kol len pe ker mot for hand lin ge ne 
til vå ren som blir nok et vik tig steg på vei en.

En styr ket og for ny et fast le ge ord ning blir 
ikke til over natt en. Sam ti dig er det svært 
vik tig å igang sett e straks til tak un der veis for 
å gi håp til de man ge fast le ge ne som står  
i en kre ven de hver dag. Enig he ten er ett av 
man ge steg. Hvis vi løf ter blik ket og ser fem 
år fram i tid, er mitt mål at VGs kart har en 
mye grøn ne re far ge. Det be tin ger en po li tisk 
vil je til å sat se på en ord ning som sik rer 
gode all menn le ge tje nes ter i hele lan det.  
Det vil koste. Men det er dy re re å la være.
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Læ rer etio pis ke le ger avan sert kikk hulls kir ur gi

Et par gan ger i året drar kir urg Bjar te 
Tide mann Andersen til Eti o pia. Her 
både ope re rer han og dri ver opp- 
 læ ring av lo ka le le ger.

Bjar te Tide mann Andersen er spe sia list  
i ge ne rell og gast ro en te ro lo gisk kir ur gi. Til 
dag lig job ber han med tykk- og en de tarms - 
li del ser ved Sy ke hu set i Østfold. Gjen nom 
den krist ne stif tel sen Tes fa har han i fle re år 
reist til Eti o pia for å bi dra med sin fag kunn-
skap.

En ut strakt hånd
Tes fa ar bei der blant an net med å mo der ni - 
se re tarm kreft kir ur gi i Eti o pia og å lære opp 
etio pis ke le ger i kikk hulls tek nikk. Dett e skjer 
i sam ar beid med Black Lion Spe cial ized Hos-
pital og Menelik II Hospital i Ad dis Abe ba. 
Tes fa sam ar bei der også med Soddo Chris ti an 
Hospital om ut dan ning av kir ur ger. I til legg 
støtt er de hel se ar bei de re som øns ker å ar bei de 
i Eti o pia.

– Tes fa er etio pisk og be tyr håp. Vi valg te 
dett e nav net for å vise at vi øns ker å være  
en ut strakt hånd til de som har minst og 
tren ger mest hjelp, sier Tide mann Andersen 
som selv var med på å stifte Tes fa.

Alt ar bei det i stif tel sen gjø res på fri vil lig 
ba sis med støtt e fra fa mi lie, ven ner, me nig-
he ter og and re. En vik tig støtt e spil ler er 
Lions Club i Vestfold som blant an net har 
bi dratt med pen ger til inn kjøp av ut styr  
og for sen del se av sto mi po ser.

Ville bli kir urg i Af ri ka
Un der le ge stu di et og spe sia li se ring var han 
sik ker på at det var kir urg i Af ri ka han skul le 
bli. Den før s te tu ren til Eti o pia var i 2004 
sam men med kona og den eld ste datt e ren. 
Her ble han i to må ne der og job bet som 
vi kar på sy ke hu set i Jinka. Han had de da  
to års er fa ring som lege i spe sia li se ring  
i kir ur gi.

– Jeg min nes at vi kom frem om kvel den 
ett er å ha blitt kjørt 250 km på grus vei. Jeg ble 
sendt rett på sy ke hu set for å ope re re et spyd-
stikk i ma gen. Det ble 100 ope ra sjo ner i lø pet 
av de to må ne de ne. Hel dig vis var jeg sam-
men med en er fa ren kol le ga, for tel ler han.

Fra 2006 til 2008 dro han til det sam me 
sy ke hu set sam men med kona og den ne 
gan gen to barn. Da had de han 4,5 års er fa-
ring som lege i spe sia li se ring i kir ur gi.

– Vi var to til fire le ger. Jeg var den mest 
er far ne og fun ger te som ge ne rell kir urg, 

uro log, or to ped, gy ne ko log og ane ste si le ge. 
De and re le ge ne var stort sett ny ut dan ne de 
etio pi e re som had de pliktt je nes te. Dis se 
åre ne har pre get meg. Jeg så mye li del se, 
man ge pa si en ter døde, men jeg kun ne også 
hjelpe man ge. Det er stort å ten ke på at jeg 
bi dro til å red de man ge liv.

Si den Tes fa ble stif tet i 2011 har Tide mann 
Andersen reist på år li ge tu rer av tre til seks 
ukers va rig het. Nå har fa mi li en tre barn, og 
hele fa mi li en har vært med to gan ger.

Man ge ster ke inn trykk
– En vik tig del av det jeg har gjort i Eti o pia  
er ob ste trik ken. Det å gjø re et kei ser snitt,  
å hjelpe til un der en van ske lig fød sel,  
å red de to liv og en fa mi lie fra å mis te mor 
– det er stort. En gang ble jeg til kalt for å se 
til en fø den de kvin ne. Bar nets hånd stakk  
ut av fød sels ka na len. Jeg dytt et den for sik tig 
opp og kjen te hån den klem me rundt fin ge-
ren min. Vi fikk mor raskt til ope ra sjons - 
av de lin gen og gjor de kei ser snitt. Både mor 
og barn ble ber get, for tel ler han.

Dra ma tis ke ulyk ker og hen del ser som 
man ald ri ser i Norge gjør også sterkt inn-
trykk.

– Jeg hus ker man nen som mis tet ar men 
ett er et brudd for di fa mi li en nek tet ham  
å gå til sy ke hu set og den lo ka le be hand le ren 

had de sur ret ban da sjen alt for stramt. Ikke 
minst hus ker jeg gutt en som kom med 
luk sert al bue og av re vet arteria brachialis 
ett er et fall som vi re po ner te og revaskulari-
serte, og den unge kvin nen som kom så 
alt for sent med en kreft svulst vok sen de ut 
av ma gen.

En sko i en blod pøl
– Noe som gjor de et spe si elt dypt inn trykk 
på meg, er fak tisk en sko – en ens lig blå 
pen sko – som stod i en blod pøl på gul vet.

En ung kvin ne var blitt kniv stuk ket og 
brakt til sy ke hu set. Hun blød de vold somt  
og li vet sto dess ver re ikke til å red de. Jeg  
satt len ge ved ben ken der vi had de for søkt  
å red de li vet hen nes. Da jeg løf tet blik ket  
så jeg sko en hen nes gjen glemt på gul vet;  
så me nings løst.

Det me nings ful le i alt det me nings lø se er 
at vi både er med på å hjelpe en kelt pa si en-
ter, men at vi også bi drar til å for bed re det 
kir ur gis ke til bu det for po ten si elt mil li o ner 
av men nes ker ved å lære opp nøk kel per so-
ner, sier han.

His to ri en om Nakalengi
Nakalengi kom fra Dassanechstammen  
i Omo Rate-om rå det, ut støtt av fa mi li en 
ett er fød se len for di hun var født med lep pe-

OPERASJON PÅ JINKA-SYKEHUSET: Her fjernes en gigantisk ovarialcyste. Foto: privat
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Raun da len og to kol le g er, Ei vind War berg  
og Lisa Sten man Skars gård fra Sy ke hu set  
i Østfold. De to sist nevn te rei ser for før s te 
gang til Eti o pia.

– Er fa ring har lært meg at det er van ske lig 
å plan leg ge tu re ne i de talj, men tan ken er  
at vi skal være mes te par ten av ti den i Ad dis 
Abe ba og ar bei de med kom pe tan se he ving  
i ko lo rek tal kir ur gi. Nå er det kom met ut styr 
til Eti o pia, og vi vil se om vi snart kan be gyn ne 
med la pa ro sko pisk kir ur gi på tykk tarm, 
for tel ler han.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

sam men med mi sjo næ re ne. Hun for tel ler 
stam me fol ke ne at de ikke skal sett e vekk 
barn med lep pe spal te for å la dem dø og  
at det fin nes håp.

Læ rer mer enn han læ rer bort
– Jeg sier ofte at jeg læ rer mer selv enn det 
jeg læ rer bort. Jeg får også mer igjen enn  
det jeg gir ved å være i Eti o pia. Jeg er hel dig 
og kan lære bort en del tek nik ker og prin sip-
per til etio pis ke kol le g er, men i Eti o pia læ rer 
jeg vir ke lig å kla re meg med en kelt ut styr,  
å im pro vi se re, og å tak le ufor ut sett e hen del-
ser og til stan der. Jeg får sett langt kom ne 
til stan der som er sjel dent å opp le ve i Norge.

Klar for nes te tur
Nes te tur er plan lagt til slutt en av ok to ber. 
Da rei ser han sam men med tek ni ker Olaf 

spal te. Hun voks te opp hos en evan ge list  
og på et jen te in ter nat. På et be søk hos en 
is landsk mi sjo nær fa mi lie traff jeg hen ne. 
Hun var 12 år og had de en stor lep pe spal te.

– Jeg ope rer te hen ne på ve ran da en i lo kal-
be dø vel se. Nakalengi var tap per og holdt ut. 
MagLite’n min ble brukt som ope ra sjons lys, 
holdt av den is lands ke mi sjo nær kona som 
inn imel lom mått e sitt e for ikke å be svi me.

Ope ra sjo nen tok en li ten time og ett er 
ope ra sjo nen tok jeg hen ne frem til et speil. 
Hun så på speil bil det sitt, gråt og hvisket: 
vak kert, vak kert.

Ti år se ne re, vå ren 2018 traff han hen ne 
igjen. Hun for tal te at li vet had de end ret  
seg to talt ett er ope ra sjo nen. Hun had de fått 
mer selv til lit og had de be gyn te å ta or det  
i for sam lin ger. Hun er nå gift, har to barn  
og er en vik tig med ar bei der og evan ge list 

STERKT MØTE: Våren 2018 traff Bjarte Tidemann Andersen sin tidligere pasient Nakalengi sammen med mann og barn. Foto: privat
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– Pa si en te ne må møte gode kir ur ger

Vår opp ga ve er å iva re ta ram me for-
ut set nin ge ne for en god spe sia list-
ut dan ning slik at det ut dan nes gode 
kir ur ger, sier le der i Norsk kir ur gisk 
for en ing, Inge Glam bek.

– Men det vik tig ste er fort satt spe sia list - 
ut dan nin gen og at vi får pro se dy re lis ter på 
plass, un der stre ker han. – Vi står sam let om 
kra ve ne til pro se dy re lis ter og na sjo na le kurs 
for å opp rett hol de kva li te ten på ut dan nin-
gen.

Pro se dy re lis te ne er ikke ved tekts fes tet  
i fa ge ne, men for en in gen me ner det må 
være et min ste krav til ut fø ring av inn grep 
in nen kir ur gi en.

– Det er vik tig at dett e er un der stre ket  
i in for ma sjo nen som går ut fra Hel se di rek -
to ra tet, slik at det ty de lig frem går at ar beids-
gi ver skal leg ge for hol de ne til rett e for at  
LIS kan slip pe til på ope ra sjons stu en og få 
mu lig het til å få prak tisk tre ning, sier han.

Inge Glam bek er sek sjons over le ge i ge ne-
rell kir ur gi ved Ha ralds plass Dia ko na le 
Sykehus i Bergen.

Kom pe ten te med ope ra sjo ner
For en in gen støtt er opp om en ny spe sia li tet 
i akutt ki rur gi.

– Litt av hen gig av hvor dan den ne nye 
spe sia li te ten blir, så er det vik tig at de som 
får den også har prak tisk er fa ring fra de 
fag fel te ne som er nød ven di ge for å være 
vaktkompetente på et kir ur gisk mott ak  
på en av de ling som tar imot øye blik ke lig 
hjelp-pa si en ter, sier Glam bek.

Han me ner at slik det er lagt opp nå,  
med en del 2 i ut dan nin gen uten prak tisk 
tre ning, så er ikke dis se le ge ne bruk ba re til 
noe sær lig kir ur gi.

– For å bli gode, må le ger i spe sia li se ring 
(LIS) ha til gang til et vo lum av pa si en ter, 
un der stre ker han.

Pro ble met er at det er ikke er til strek ke lig 
an tall LIS til å dekke inn en vakt ord ning.  
De går hjem ett er vakt, og de er lite til ste de 
for di de går døgn vak ter.

– For hol de ne må der for leg ges til rett e for 
at de har litt sjeld ne re døgn vak ter og fle re 
dag vak ter, på pe ker Glam bek og leg ger til at 
or ga ni se rin gen av sy ke hu se ne da må være 
slik at de får dag tid og vei le de de ope ra sjo-
ner i et an tall som er til strek ke lig for å bli  
en god kir urg.

– Kir ur gi er hånd verk. Du blir ikke en dyk- 

 tig hånd ver ker av å sen de fra deg pa si en ter 
til ope ra sjo ner, ha vakt ar beid på av de lin gen 
og skrive jour na ler. Du må ha ope ra sjo ner 
på ope ra sjons stu en, frem he ver han.

Kvin ne li ge kir ur ger er dyk ti ge
Glam bek sier at de tren ger alle som har lyst 
og in ter es se for kir ur gi fa get.

– Med et fler tall av kvin ner på me di sin - 
stu di et, må vi leg ge for hol de ne til rett e for 
ut dan ning av gode kir ur ger, sier han og 
vi ser til en stor ka na disk un der sø kel se hvor 
re sul ta te ne vi ser at kom pli ka sjo ner og dø de-
lig het var la ve re for ope ra sjo ner ut ført av 
kvin ne li ge kir ur ger.

Tren ger ge ne ra lis ter til et visst nivå
– Det hø res mot set nings fylt ut, men me di - 
si nen blir mer og mer spe sia li sert, sam ti dig 
har vi be hov for ge ne ra lis ter opp til et visst 
nivå i sy ke hus hie rar ki et. Dett e for di vi har så 
man ge sy ke hus som skal ta imot øye blik ke-
lig hjelp-pa si en ter.

– Vi kan ikke over la te vakt be red ska pen 
bare til gast ro ki rur ge ne. De kla rer umu lig  
å ut dan ne så man ge at de kan fylle opp vakt- 
 lag ved alle sy ke hu se ne vi skal ha i Norge. 
Der for må det være en egen spe sia li tet som 
dek ker ge ne rell akutt kir ur gi. Vi har alt for 
man ge for mel le gren spe sia li te ter, sier han.

I ut lan det blir alle ge ne rel le kir ur ger.  
Så sup ple rer de med kom pe tan se om rå der, 
fag om rå der de spe sia li se rer seg i, der det  
er na tur lig.

– Å for ma li se re dett e, slik vi gjør i Norge, 

fø rer til sti ve, for ma li ser te spe sia li te ter. Det 
bur de hel ler være mu lig he ter til å skred der-
sy kom pe tan se om rå der der man fikk lov til 
å bli flink til noe det er be hov for, der man 
øns ker å være, me ner Inge Glam bek.

Pa si en te ne vil ha kir ur ger som er gode på 
det de skal ope re res for. De spør i dag hvor 
man ge brokk de har ope rert, hvor man ge 
hjer ter de har ope rert?

– Pa si en te ne vil ha spe sia li se ring, sam ti dig 
som vi tren ger en ge ne rell vakt kom pe tan se. 
For må let er å få en best mu lig pa si ent - 
be hand ling. Det er jo det vi øns ker å være, 
flin ke dok to rer for pa si en te ne!

Kir ur gisk høst mø te
Kir ur gisk høst mø te er ny lig av holdt. Her 
møtt es kir ur ger fra hele lan det. Det var et 
om fatt en de fag lig pro gram fra «state of the 
art»-fore les nin ger til abstracts og pos te re. 
Mø te ne har også en vik tig so si al side for  
å ska pe sam hold blant kir ur ger.

– For di kir ur gi er en ut styrs kre ven de spe-
sia li tet, er det også vik tig at vi en gang i året 
treff er re pre sen tan ter for den me di sinsk-tek-
nis ke in du stri en og kan føl ge med på ut vik-
ling av ut styr in ter na sjo nalt, sier Glam bek.

Et an net vik tig bi drag til gjen si dig opp - 
da te ring av kir ur ger, er fag bla det Kir ur gen, 
som nå fin nes både på nett og pa pir.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KIR UR GI ER HÅND VERK: Inge Glam bek, le der i Norsk kir ur gisk for en ing, me ner det er vik tig med ge ne rell vakt kom pe tan se. 
Foto: El len Juul Andersen
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Stor ak ti vi tet i Eld re le gers for en ing

I be gyn nel sen av no vem ber av hol der  
Eld re le gers for en ing, som i år kan 
fei re 30 år, sitt år li ge høst mø te. I den 
an led ning har vi be nyt tet anled- 
ningen til en prat med for en in gens 
le der, spe sia list i bar ne syk dom mer, 
Tone Broch Evang Sparr.

– Hvor for var det vik tig å etab le re en egen 
for en ing for eld re le ger?

– Jeg hus ker ennå da Eld re lægers for en ing 
(Elf) som i år kan se til ba ke på 30 års vir ke, 
ble en spe si al for en ing i Le ge for en in gen 
(Dnlf). Den gang var jeg med lem av sen tral-
sty ret. Jeg var litt spør ren de til be ho vet for 
den ne for en in gen. Treng te vir ke lig pen sjo-
nis te ne dett e? Så feil kan man ta! Jeg kjen-
ner nå man ge eld re le ger og ser hvor mye 
kunn skap, fel les skap og gle de den ne for- 
enin gen gir våre med lem mer.

– Had de for en in gen noen sa ker de sær lig 
øns ket å ar bei de for?

– En vik tig opp ga ve for for en in gen fra star-
ten i 1988 var øns ket om å fjer ne gren sen på 
75 år for le ge nes li sens. Dett e ble Eld re le gers 
forenings vik tig ste sak i 25 år inn til vi en de-
lig fikk he vet al de ren for å in ne ha li sens til 
80 år i juni 2015. Fle re man ge åri ge le de re 
had de gjort mye ar beid for å få dett e til.  
Sær-\ lig skal Gus tav Vig, Bjar ne Waa ler og 
Rolf Schøyen ha æren for dett e. For en in gen 
øns ket egent lig å fjer ne al ders gren sen helt, 
men dett e lyk tes ikke. Fore lø pig har det 
nå væ ren de sty ret ikke gjort noe mere for  
å fjer ne al ders gren sen.

– Hvil ke «kamp sa ker» bren ner dere for i dag?

– I dag er vi opp tatt av for hol de ne på sy ke-
hjem. Det er in gen tvil om at kom mu ni ka-
sjon mel lom sy ke hjems le ger og spe sia list - 
hel se tje nes ten man ge ste der bør for bed res. 
Li ke le des be kym rer det oss at eld re får for 
mye me di ka men ter. Et an net pro blem på 
sy ke hjem er at man ge av per so na let snak ker 
dår lig norsk. Det er rart at man plas se rer 
men nes ker med dår li ge norsk kunn ska per  
på sykehjem, i eldreomsorgen generelt og  
i bar ne ha ger. For gam le pa si en ter er dett e 
ikke greit. Hel dig vis er fle re enn oss opp tatt 
av dis se pro ble me ne, blant an net for en in-

gen for al ders- og sy ke hjems me di sin som vi 
har en del kon takt med.

– Om noen få da ger sam les dere til det år li ge 
høst mø tet på So ria Moria. Hva står på agen-
da en den ne gang?

– Eld re le gers for en ing hol der to se mi na rer  
i året, ett i no vem ber som går over to da ger 
og ett tre da gers se mi nar om vå ren. Pro-
gram me ne in ne hol der fag lig nytt på man ge 
om rå der. Del ta ker ne får in ter es san te over-
sik ter over da gens ak tu el le te ma er og dess- 
uten har vi med noe kunst ne risk. Led sa ge re 
er også hjer te lig vel kom ne.

Her kan man møte gam le stu die ka me ra ter 
og tid li ge re kol le ga er. Man kan få nye ven-
ner, spi se god mat og både danse og syn ge. 
På årets høst mø te på So ria Moria 4. – 5. no v-
em ber skal vi høre om per son til pas set me di-
sin og livs for len gen de be hand ling, im muno- 
lo gi og ny re svikt, men også fore drag om 
gam mel me di sinsk his to rie og litt om Wil ly 
Brandt. Med and re ord blir det mye spen-
nen de og noe for en hver smak. Det har vært 
stor in ter es se for å kom me på mø te ne, og vi 
vet det vil bli fullt på So ria Moria.

– Hvem kan bli med lem?

– For å bli med lem av Eld re le gers for en ing 
må man være minst 65 år og selv føl ge lig 
også med lem av Le ge for en in gen. Per 10. okt- 
ober i år had de vi to talt 583 med lem mer, 
hvor av de al ler fles te er over 70 år. Man ge 
har del tids ar beid, men de fles te er først og 
fremst pen sjo nis ter. Det dis ku te res mye 
me di sin på mø te ne, både gam le og nye  
fag li ge ut ford rin ger. 

– Hvor len ge har du selv vært med lem  
i for en in gen?

– Jeg ble med lem i 2012 selv om jeg fort satt 
ar bei det del tid i fle re år ett er på. Det var så 
flott e fore drag og så in ter es sant å møte 
and re le ger enn bar ne le ger som jeg for det 
mes te traff via ar bei det på Ham mer fest 
bar ne av de ling. I 2015 ble jeg valgt til le der. 
Som «gam mel» til lits valgt i Le ge for en in gen, 
var det nes ten som å kom me hjem. Jeg har 
mu lig he ten til å vise at vi eld re ikke er «bare 
pen sjo nis ter» el ler «eld re bøl ge som skrem-
mer», men op pe gå en de og kunn skaps ri ke 
eld re le ger! Jeg gle der meg til nes te møte  
og øns ker alle som har meldt seg på, vel-
kom men.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

I VINDEN: Tone Sparr gleder seg til årets høstmøte. Foto: Lise B. Johannessen

«Vi er ikke ’bare pensjonister’, 
men oppegående og kunn-
skapsrike eldre leger»



1678 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Ref_EPJ_ES – en kil de til ut vik ling

Bak for kor tel sen Ref_EPJ_ES skju ler 
det seg et vik tig fo rum for e-hel se.  
En ga sjer te le ger og and re som in ter- 
 es se rer seg for IKT tar opp og dis ku-
te rer sa ker som dri ver ut vik lin gen 
frem over.

Re fe ran se grup pen for elek tro nisk pa si ent-
jour nal og elek tro nisk sam hand ling  
(Ref_EPJ_ES) er et ufor melt nett verk som  
ble star tet på ini tia tiv fra Norsk for en ing  
for all menn me di sin i 2010.

E-hel se nett verk
I re fe ran se grup pen dis ku te res na sjo na le og 
lo ka le pro sjek ter, både stra te gi er og de sign-
valg. Selv om ut sprin get er i all menn me di - 
si nen, er de fles te sa ke ne som dis ku te res 
knytt et til sam hand ling mel lom ni vå ene  
i hel se tje nes ten. Re fe ran se grup pen for elek-
tro nisk pa si ent jour nal (EPJ) har vært en 
på dri ver for å etab le re EPJ-løf tet, et ut vik-
lings pro sjekt for fast le ger og pri vat prak ti se-
ren de spe sia lis ter. Ref_EPJ_ES skal være en 
kom mu ni ka sjons ka nal fra le ger til le ger, 
men også med and re som ar bei der med 
e-hel se. Le ger og IKT-an satt e i hel se for valt-
nin gen del tar på fo ru met.

– Hva er må let med dis ku sjons fo ru met?

– Ho ved må let er å be skri ve og dele le ge nes 
be hov for god ar beids flyt og bedre funk sjo-
na li tet. Vårt ut gangs punkt er at god ar beids-
flyt gir bedre pa si ent be hand ling og pa si ent-
sik ker het. Der nest er det en vik tig mål set-
ning å dele kunn skap om e-hel se blant le ger, 
sier Su san ne Prøsch, som ko or di ne rer fo ru-
met og le der EPJ-løf tet i Le ge for en in gen.

Løs nings ori en tert
I fjor ble det opp da get at det for hånds - 
inn stil te opp sett et for vars lin ger gjor de at 
pa si en ter ikke mott ok vik tig e-post fra fast- 
 le ge ne via helsenorge.no. Dett e had de 
skjedd i for bin del se med en opp da te ring. 
Sa ken ble tatt opp på fo ru met, noe som før te 
til at Di rek to ra tet for e-hel se tok tak i ut ford-
rin ge ne med vars lin ger og funk sjo na li tet 
rundt nivå vars ling. Var sel ni vå et ble end ret 
til ob li ga to risk, dvs. at det blir vars let om 
inn kom ne e-kon tak ter og e-kon sul ta sjo ner 
uav hen gig av hvil ket var sel nivå inn byg ge-
ren har valgt. Di rek to ra tet for e-hel se ros te  

Vi de re fø rer av ta len med  
Skat te be ta ler for en in gen
Sen tral sty ret har ved tatt å vi de re fø re 
av ta len med Skatt e be ta ler for en in gen 
som med lems til bud. Le ge for en in gen har 
si den 1.9.2017 hatt til bud om gra tis til-
gang til de tje nes ter Skatt e be ta ler for - 
en in gen til byr egne med lem mer.

Til bu det sup ple rer de fag li ge og yr kes - 
re la ter te tje nes te ne Le ge for en in gen selv 
gir med lem me ne, med til bud om ju ri disk 
bi stand in nen for om rå de ne skatt og av - 
gift re la tert til per son li ge, fa mi lie retts li ge 
og sel skaps retts li ge te ma er. Te ma ene fav - 
ner bredt, og er re le van te for si tua sjo ner 
som en hver før el ler si den vil kom me i.

«Gjør klo ke valg» tur ne rer lan det
Le ge for en in gens kam pan je mot over be-
hand ling og over dia gnos tikk, Gjør klo ke 
valg, ble lan sert tors dag 27. sep tem ber  
i Oslo. Nå tar Le ge for en in gen kam pan jen 
med ut på tur né.

Før s te stopp var Uni ver si tets sy ke hu set 
i Stavanger tors dag 11. ok to ber. I sam ar-
beid med uni ver si tets sy ke hu set var alle 
som øns ket å lære mer om kam pan jen 
in vi tert til sam ling på sy ke hu set

Be søk gjer ne Gjør klo ke valgs splitt er 
nye nett si der på Klokevalg.org.

Le ge for en in gens ar beid in nen  
sam hand ling
Sen tral sty ret har ved tatt å opp rett e en 
ar beids grup pe med man dat å sam le og 
ko or di ne re Le ge for en in gens ar beid in nen 
sam hand ling, inn ad og på tvers av pri-
mær- og spe sia list hel se tje nes ten. For må-
let vil være å bedre kva li te ten i hel se tje-
nes te ne pa si en te ne mott ar.

Aka de mi ker ne i Oslo får nye stil lin ger
Oslo kom mu ne og Aka de mi ker ne er  
blitt eni ge om jus te rings for hand lin ge ne 
i kom mu nen. Le ger, psy ko lo ger, jord-
mød re, lek to rer, in gen iø rer, ar ki tek ter  
og pe da go gisk/psy ko lo gisk råd gi ve re får 
lønns til legg. Aka de mi ker ne har også fått 
gjen nom slag for nye stil lin ger som stil ler 
krav om høy ere aka de misk ut dan ning. 

I for bin del se med vå rens lønns opp gjør 
ble det av satt øko no mis ke mid ler til sen - 
tra le jus te rin ger av lønn for en kel te grup-
per an satt e se ne re på året. Nå er for hand-
lin ge ne av slutt et og de oven nevn te grup-
pe ne får alle lønns til legg. Til leg ge ne 
va ri e rer fra 6 000 til 18 000 kro ner.

Les mer: www.akademikerne.no/no/
lonn_tariff_og_statistikk/oslo_kommune/

i ett er kant fo ru met og at det opp le ves som 
svært nytt ig med til ba ke mel din ge ne som 
kom mer.

De batt og ut vik ling
– Hvor for er en ga sje men tet så stort?

– Det hand ler om vårt vik tig ste ar beids - 
verk tøy for do ku men ta sjon av hel se hjelp og 
sam hand ling med res ten av hel se tje nes ten. 
Det er også mer og mer kom mu ni ka sjon 
med pa si en te ne som går gjen nom jour nal-
pro gram met. Det er es sen si elt at jour nal pro-
gram met un der støtt er ar beids fly ten i en 
tra vel ar beids dag slik at den til mål te ti den 
til hver pa si ent blir ut nytt et best mu lig, med 
mind re skjerm tid og mer tid til å se og lytt e 
til pa si en ten, sier Prøsch.

Dis ku sjo ne ne føl ger «Chat ham House»- 
re ge len, som be tyr at in for ma sjon kan  
vi de re for mid les, men at in gen blir si tert.  
Det de les åpent og re spekt fullt, der av mi ni-
mal re di ge ring.

Vil du mel de deg inn, kon takt:  
susannepresch@hotmail.com

ANNE RING NES
anne.ringnes@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

Susanne Prøsch. Foto: A. Ringnes



1679TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Skal styr ke den fag li ge stem men

Det ble skre vet his to rie da Le ge - 
for en in gens faglandsråd sam let seg 
for før s te gang.

– Fa get er grun nen til at Le ge for en in gen ble 
dan net i 1886. Må let i dag er å be re de grun-
nen for en for ny et og styr ket fag akse, sa 
Le ge for en in gens pre si dent Ma rit Her man-
sen fra ta ler sto len da hun åp net faglands-
rådmøtet 26. sep tem ber.

Un der mø tet ble det al ler før s te fag sty ret 
valgt. Ce ci lie Ri søe fra Norsk Cardiologisk 
Sel skap ble en stem mig valgt til le der, mens 
Pett er Bre lin, le der for Norsk for en ing for 
all menn me di sin, en stem mig ble valgt til 
nest le der.

– Må kom me godt ut
Ce ci lie Ri søe har selv er fa ring som le der fra 
Norsk Cardiologisk Sel skap, samt sen tral - 
sty ret i Le ge for en in gen. Hun på pe ker at det  
i star ten er vik tig med et sterkt sty re med 
er fa ring.

– Fag ak sen må kom me godt ut. Det er 
hardt ar beid å bygge opp noe nytt. Vi skal 
bygge en ny struk tur, sam ti dig som vi skal 
iva re ta det fag li ge. Det er mas se ar beid  
som gjen står, og de to før s te åre ne blir den  
har des te pe ri oden. Sam ti dig gir det sto re 
mu lig he ter når man er med fra star ten, sier 
hun.

Ri søe syns også det er hyg ge lig at Pett er 
Bre lin ble valgt til nest le der.

– Vi har sam ar bei det godt før, og jeg ser 
frem til å jobbe med ham igjen, sier hun.

Skille fag og po li tikk
Det var un der lands sty re mø tet i mai be slut-
nin gen om å opp rett e et faglandsråd ble 
ved tatt. Ved å dan ne et fag sty re skal Le ge for-
en in gen få et ty de li ge re skille mel lom fag  
og po li tikk. Un der faglandsrådmøtet ty de-
lig gjor de Ma rit Her man sen be ho vet for en 
styr ket fag akse.

– Hvis vi kla rer å ty de lig gjø re skil let mel-
lom fag og po li tikk, får vi en kla re re stem me. 
Det er også vik tig for den eks ter ne kon tak-
ten. Vi øns ker at myn dig he te ne skal se til de 
fag me di sins ke ak se ne når de tren ger fag li ge 
råd. Vi skal være syn li ge, og det skal være  
lett å hen ven de seg til oss i fag li ge spørs mål, 
som for eks em pel i om or ga ni se rings pro ses-
ser el ler i de batt om nye me to der, po eng ter te 
Her man sen.

Styr ke sam ar bei det
Hun trakk også frem at å styr ke den fag - 
me di sins ke ak sen gir Le ge for en in gen styr-
ket le gi ti mi tet.

– I til legg hå per vi at ved å etab le re fag-
landsrådet, så vil vi styr ke sam ar bei det 
in ternt. Med faglandsrådet får vi ko or di nert 
sam ar bei det mel lom de fag me di sins ke 
for en in ge ne enda bedre. Vi får også stør re 
flek si bi li tet til å re age re raskt, for eks em pel 
på hø rin ger med kort frist el ler ved end rin-
ger i det po li tis ke el ler me di sins ke land ska-
pet, sa Her man sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
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