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For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialistgodkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bakgrunnen 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
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), nettportalen
Legespesialister.no. Målet er for første gang å lage et fullstendig
digitalt og søkbart register over alle privatpraktiserende spesialister 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.

LES I DETTE NUMMERET
Tidlig mobilisering etter hjerneslag
Trombolytisk behandling og trombektomi
har endret behandlingen av pasienter med
akutt hjerneslag. Takket være god rehabilitering og tverrfaglig slagenhetsbehandling
med tidlig mobilisering gjenvinner stadig
ﬂere pasienter et godt funksjonsnivå. Raskest 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 perfusjonsforhold og om det fortsatt er okklusjon eller ikke.

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 plasmaproteiner, nyrefunksjon og leverenzymer.
Gravide trenger derfor ofte høyere legemiddeldoser 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.
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Helseopplysning i 1920-årene
Fysisk fostring, næringsrikt kosthold og god
hygiene sto sentralt i folkehelsearbeidet
i mellomkrigstiden. Grensen mellom medisinsk sosialhygiene og alminnelig disiplinering i henhold til borgerlige normer var
uklar. Det er også vanskelig å tallfeste hvilken eﬀekt dette arbeidet hadde sammenlignet med politiske tiltak for å bedre folks
levekår. Uansett: Levealderen økte, og fryktede infeksjonssykdommer ble slått tilbake.
Spedbarnsdødeligheten gikk ned, og skolebarna ble friskere, sterkere, større og renere.
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Illustrasjon © Audun Gjerdi
Moderne hjerneslagbehandling har gjennomgått store endringer, med rask trombolytisk 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 gjenvinne 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 pasientene nå «hopper over» hviledagene og blir
dratt ut av sengen: «Skulle jeg ikke få hvile
litt nå?»
Ideen om å illustrere dette som et stigespill 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?
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«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 Ȗ-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 Ȗ-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 Ȗ-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

BEHANDLING

FOREBYGGING

av DVT og LE

av residiverende
DVT og LE

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.
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Er du praktiserende spesialist?
Bli mer synlig! Tidsskriftet har i samarbeid med Praktiserende
spesialisters landsforening utviklet tjenesten Legespesialister.no

Med denne tjenesten ønsker vi å:
JLage et fullstendig register over alle hel- og
deltidspraktiserende spesialister i Norge
J
Gjøre det enklere for fastleger å henvise til
den rette spesialisten
J
Gi pasienter muligheten til å oppsøke den
spesialisten de ønsker

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

F R A R E DA K TØ R E N

Robotene kommer!

Kunstig intelligens hamrer på dørene til radiologisk
avdeling. Skal den slippes inn?
Drømmen om å kunne konstruere kunstige mennesker er allerede
godt beskrevet i den greske mytologien, hvor Pandora (1) er den
kanskje mest velkjente representasjonen av en «robot». De ﬂeste
tenker nok ikke så mye over det, men robotene har allerede kommet
– for lenge siden – og de er stort sett snille. De gjør ting jeg ikke gidder å gjøre selv, og kvaliteten på arbeidet deres er utmerket. Oppvaskmaskinen og støvsugeren er hjørnesteiner i mitt lykkelige ekteskap, fordi de eﬀektivt fjerner en kilde til samlivsproblemer: rot.
De gir meg muligheten til å tilbringe kvalitetstid med familien min,
og jeg er genuint glad i robotene mine.
I det siste har robotene påtatt seg stadig mer komplekse jobber,
og mange av dem benytter teknologi som faller inn under paraplybegrepet kunstig intelligens. Supersmarte maskiner er på plass
overalt: Søkemotoren på datamaskinen skjønner hva jeg trenger
å vite (og kjøpe), en slags babelﬁsk på Skype gjør at jeg kan prate
med folk fra hele verden, og robotbiler suser rundt i gatene. Det er
nesten som om fremtiden allerede har kommet.

«De fleste tenker nok ikke så mye over det,
men robotene har allerede kommet –
for lenge siden – og de er stort sett snille»
Intelligens er et begrep som er vanskelig å deﬁnere. Det inkluderer vanligvis evne til å kunne forstå komplekse årsakssammenhenger, lære av erfaring og bruke innlært informasjon til problemløsing. Kunstig intelligens er datamaskiner med disse egenskapene.
Det innbefatter dataprogrammer som er basert på et bredt spekter
av symbolske og statistiske tilnærminger til læring og resonnement,
og som er i stand til å endre sin egen arkitektur for å løse oppgaver
på en stadig bedre måte. Det er spesielt én metodisk tilnærming –
såkalt dyp læring (2) – som sammen med økende tilgang til regnekraft og enorme helsedatasett gjør at kunstig intelligens vil kunne
ﬁnne en naturlig plass overalt i helsevesenet.
Det er radiologien som står mest lagelig til for umiddelbare hogg
fra robotene. Den svært raske teknologiutviklingen innen medisinsk
bildedanning skaper vanvittige hauger med arbeid for en yrkesgruppe som snart ikke har mulighet til å holde tritt. Radiologer er
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i økende grad låst til dataskjermer for å visuelt vurdere en tiltagende strøm av bilder. Bildedannende metoder øker i kompleksitet og
antall, men multimodale bildedata er velegnet for automatisert
håndtering av systemer basert på dyp læring og tungregning. Kunstig intelligens vil kunne lette omtrent alle deler av den radiologiske
arbeidsﬂyten, fra lesing av henvisning fra fastlegen til utformingen
av en strukturert rapport, og alt som foregår derimellom.

«Som all annen teknologi kan kunstig
intelligens brukes til både godt og ondt»
Å være vitne til bildeanalyser som utføres av godt trente roboter,
er som å oppleve ren magi. Det er allikevel mange som mistenker
at det dreier seg om sort magi. Toneangivende stemmer antyder at
lokket til Pandoras eske (1) nå ligger på gløtt (3, 4), og at vi bør være
adskillig mer på vakt. Som all annen teknologi kan kunstig intelligens brukes til både godt og ondt. På samme måte som kvantefysikken har gitt opphav til både atombomben og MR-avbildning, er det
lett å tenke seg at kunstig intelligens kan føre til trøbbel. Derfor bør
helsevesenet – i mye større grad enn nå – ta et stramt grep om utviklingen for å være sikker på at robotene vet hvem som er sjefen, og at
de får god opplæring i jobben sin: å rydde.
Når kunstig intelligens slippes inn på radiologisk avdeling, vil det
medføre dramatiske omstillinger, men det er godt mulig at avdelingen vil bli takknemlig for robotenes hjelp. Kunstig intelligens er
fremtiden, men kan også gjøre det mulig å skru tiden tilbake til den
gang radiologene ikke bare var analysemaskiner, men ﬁkk tilbringe
kvalitetstid med sine pasienter.
Fremtiden synes å være nærmere enn noensinne.
INGE RAS MUS GROOTE
inge.rasmus.groote@tidsskriftet.no
er hjerneforsker ved Rikshospitalet og medisinsk redaktør
i Tidsskriftet.
Foto: Jørgen Alexander Kamfjord
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Utenfor etiketten?

Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler
oﬀ-label.
Dersom du har jobbet som lege en stund, har du nesten helt sikkert
forskrevet legemidler utenfor godkjent indikasjon («oﬀ-label»). Kanskje dreide det seg om etablert og dokumentert behandling som å gi
en kvinne med polycystisk ovariesyndrom resept på metformin eller
å forebygge migreneanfall med blodtrykksmedisinen kandesartan.
Eller mer tvilsomt: Kanskje du har ordinert antipsykotika for å dempe
uønsket atferd hos sykehjemspasienter uten psykoselidelse?
Betegnelsen oﬀ-label henspiller på at forskrivningen ligger utenfor det som står i legemiddelmyndighetenes godkjenningsdokument for preparatet. Som regel menes behandling ved andre tilstander enn de som er listet opp i preparatomtalen. I utvidet forstand
betyr det ethvert avvik fra det godkjente, for eksempel å forskrive
høyere eller lavere doser enn anbefalt, å forskrive preparatet til
pasientgrupper det ikke er godkjent for (typisk barn) eller å benytte
andre administrasjonsformer enn de som er listet opp.
Forskrivning utenfor godkjent indikasjon – på tynt grunnlag – er
vanlig. En studie fra Quebec viste at 29 % av antidepressiver ble forskrevet utenfor indikasjon. For bare 16 % av disse var bruken støttet
av god vitenskapelig dokumentasjon (1). Det er anslått at 100 000
dødsfall årlig i OECD-land kan knyttes til bruk av legemidler forskrevet utenfor indikasjon (2). Likevel tillater nesten alle land slik forskrivning. Et forbud ville blant annet innebære at barn og pasienter
med sjeldne tilstander ville miste livsnødvendige behandlingsalternativer.
Når leger begynner å bruke patentbeskyttede preparater på nye,
ikke-godkjente tilstander, åpner det nye og lukrative markeder for
produsentene. Bruk av enkelte nye antiepileptika som gabapentin
(Neurontin) på smertetilstander og ulike psykiatriske diagnoser har
for eksempel overgått epileptikernes forbruk (2). I tilfelle uheldige
hendelser har produsentene kunnet forsvare seg med at bruken
ikke var godkjent, og de har dermed hatt en viss beskyttelse mot
søksmål og uheldig publisitet. Behovet for kostbare kliniske studier
på nye indikasjoner kan også reduseres.
Etter årtusenskiftet har strømmen av nye potensielt storselgende
legemidler tørket inn, og det kan virke som om muligheten til forskrivning utenfor godkjent indikasjon nå slår tilbake på industrien.
Billige, eﬀektive og trygge alternativer har vist seg å bremse omsetningen av nye, superdyre produkter. I over ti år har øyeleger spart
samfunnet for store summer ved å bruke tarmkreftmiddelet bevacizumab (Avastin) som alternativ til ranibizumab (Lucentis) til å behandle makuladegenerasjon (2). Én dose med bevacizumab kan
splittes opp og brukes til mange øyeinjeksjoner, slik at kostnaden
kan reduseres til en åttidel. Produsenten av Lucentis, Novartis, har
hevdet at praksisen er uforsvarlig, blant annet på grunn av infeksjonsfare ved bruk av samme hetteglass til ﬂere pasienter. Denne

argumentasjonen har blitt underminert etter en nylig avsløring
om at produsenten har jobbet for rabattavtaler med norske sykehus,
hvor en del av opplegget gikk ut på å dele ett ranibizumab-glass på
to pasienter (3).
De siste årene har anti-CD20-antistoﬀet rituksimab blitt brukt ved
multippel sklerose (MS). Flere studier har vist oppløftende resultater
(4). Problemet er at produsenten Roche også har et annet, 5,5 ganger
dyrere anti-CD20-antistoﬀ – okrelizumab – med MS som godkjent
indikasjon. Dersom rituksimab blir godkjent ved MS, vil det ødelegge for lønnsomheten til okrelizumab. Bioteknologiselskapet Biogen
trakk i april 2018 forskningsstøtten til Norsk nevrologisk forening på
bakgrunn av systematisk legemiddelforskrivning utenfor indikasjon
ved MS.
Hensynet til pasienten skal veie tyngst for behandleren, men
samtidig er leger forpliktet til å ta tilbørlig hensyn til samfunnets
økonomi. Legeforeningens etiske regler sier at «overﬂødig kostbare
metoder må ikke anvendes». Når nye legemidler er ﬂere hundre
eller ﬂere tusen prosent dyrere enn nesten like gode legemidler
uten godkjent indikasjon, er det gode grunner til å kalle dem «overﬂødig kostbare». Bruk av gode og rimelige alternativer utenfor godkjent indikasjon kan bidra til at ﬂere pasienter får hjelp.
Mange leger forskriver legemidler utenfor indikasjon uten å reﬂektere nærmere over det. Mye av dette er uheldig og bør unngås. Vær
oppmerksom på at du tar på deg et ekstra ansvar når du går ut over
anbefalingene i preparatomtalen. Gjør det til en vane å sjekke indikasjonslisten i den godkjente preparatomtalen (Summary of Product
Characteristics, SPC) eller Felleskatalog-teksten om du er usikker.
Hvis du vurderer å forskrive et legemiddel utenfor indikasjon, er det
viktig å utelukke at det ikke ﬁnnes like gode eller bedre alternativer
til en akseptabel pris. Finnes det retningslinjer eller forskning som
støtter bruken? Forklar pasienten at legemiddelet du forskriver formelt sett ikke er godkjent behandling, og hvorfor du likevel mener
det er til pasientens beste. Du bør dokumentere i journalen at pasienten er informert om fordeler og ulemper og har samtykket til at
legemiddelet brukes.
Produsentene peker på at økonomisk motivert behandling utenfor indikasjon ikke er akseptabelt når det ﬁnnes bedre godkjente
alternativer, fordi slik behandling bidrar til å senke den vitenskapelige standarden innen medisin og undergraver legemiddelindu-striens drivkraft for å utvikle nye legemidler.
På den annen side er innovasjon innen medisin mulig uten at
legemiddelindustrien har maksimal fortjeneste, noe bevacizumab
ved makuladegenerasjon og rituksimab ved MS er eksempler på.
Forsvarlig forskrivning av legemidler på ikke-godkjente indikasjoner
kan bidra til sårt tiltrengt disrupsjon innen helseindustrien.
GUTTORM RAK NES
guttorm.raknes@relis.no
er dr.philos., spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved RELIS Nord-Norge.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonﬂikter.
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Screening for melanom er en dårlig idé

Sunne solvaner og kunnskap om suspekte hudforandringer er fremdeles viktigst for å forebygge malignt
melanom.
Om lag 2 000 nordmenn får malignt melanom i huden hvert år,
og om lag 15 % av disse dør av sykdommen (1). Forekomsten av melanom øker med økende alder, og de siste tiårene har den særlig økt
blant menn over 70 år. I den yngste aldersgruppen, dvs. dem under
30 år, er forekomsten stabilt lav (2).
Norge har i dag screeningprogrammer for livmorhalskreft og
brystkreft, og for tiden planlegges screening for tarmkreft. De siste
årene har det også blitt tatt til orde for melanomscreening fordi vi
har en høy forekomst i Norge sammenlignet med andre land. Noen
private aktører tilbyr slik screening allerede (3). Hudkreftdagen med
føﬂekksjekk arrangeres årlig med formål om «å forebygge hudkreft
ved å informere om solbeskyttelse og oppdage hudkreft tidlig» (4).

«Overdiagnostikk av melanom innebærer
en betydelig belastning for både pasient
og samfunn»
Det ﬁnnes to typer kreftscreening. Forebyggende screening er den
mest attraktive, fordi man påviser og fjerner forstadier til kreft, dvs.
små, benigne tumorer som ikke enda har blitt invasiv kreftsykdom.
Eﬀekten på dødelighet er en konsekvens av redusert forekomst: De
som ikke får kreft, dør ikke av den. Forebyggende screening betinger
imidlertid at det ﬁnnes et kjent forstadium til den aktuelle typen
kreft. Tarmkreftscreening med endoskopi og cytologisk screening
for livmorhalskreft er eksempler på forebyggende screening.
For krefttyper der det ikke ﬁnnes etablerte forstadier, eller der
det mangler teknologi for å oppdage disse med akseptabel nøyaktighet, begrenses screening til tidlig oppdagelse av allerede invasiv
kreft. Eksempler er prostataspesiﬁkt antigen (PSA)-screening for
prostatakreft og mammograﬁscreening. Slik screening kan ikke
redusere kreftforekomsten, kun dødeligheten. Ofte vil tidlig deteksjonsscreening øke den registrerte forekomsten av kreft pga. overdiagnostikk. Overdiagnostikk er en av de største ulempene med

tidlig deteksjonsscreening og er en av hovedgrunnene til at Norge
ikke har innført PSA-screening.
Melanomscreening med systematisk og regelmessig klinisk
undersøkelse av friske individer, f.eks. årlig eller hvert annet år,
kunne tenkes å redusere dødeligheten av melanom. Slik undersøkelse ville imidlertid ikke kunne redusere forekomsten, ettersom
man ikke kan påvise noe forstadium med dagens metoder.
En gruppe norske hudleger, screeningeksperter, epidemiologer,
statistikere og biofysikere gikk i 2015 sammen for å designe, planlegge og gjennomføre en landsomfattende randomisert studie på
melanomscreening i Norge. Studien skulle gi endelig svar på eﬀekten av screening på dødelighet og forekomst av melanom samt
kostnader for samfunnet og ulemper for den enkelte forbundet
med slik screening.
Etter et grundig arbeid konkluderte gruppen med at det ikke
ﬁnnes grunnlag for å gjennomføre en randomisert melanomscreeningsstudie (5). Gruppen vurderte det som usannsynlig at
melanomscreening vil kunne ha en klinisk relevant eﬀekt på dødelighet, og anså det derfor som uetisk å gjennomføre en slik studie.
Gruppens konklusjoner ble styrket da oppdaterte tall fra tyske studier som hadde vist lovende resultater (6, 7), ikke lenger viste noen
eﬀekt av melanomscreening, men antydet overdiagnostikk på hele
30 % (8). Overdiagnostikk av melanom innebærer en betydelig
belastning for både pasient og samfunn. Pasienten påføres unødvendige bekymringer, unødvendig behandling og unødvendige kontroller, og samfunnet påføres store kostnader. En randomisert studie
ville kreve minst 400 000 deltagere og binde opp mange allmennleger, hudleger, patologer og annet personell, ville ha kostet mange
millioner kroner, ført til overdiagnostikk og viktigst: mest sannsynlig reddet få liv.
Melanomscreening i Norge er altså ingen god ide. Det er derimot
fortsatt en god idé å sørge for god solbeskyttelse, unngå solforbrenning og forstå tidlige tegn på melanom i hud, dvs. endringer i form
og farge i eksisterende føﬂekker eller en mørk ﬂekk i huden som
avviker i utseende fra andre føﬂekker.
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Rett dosering av mobilisering

Når blålysene er slått av, begynner rehabiliteringen etter
hjerneslag. Men hvor tidlig bør pasienten mobiliseres?
Akutt revaskulariserende behandling med trombolyse og trombektomi har endret behandlingen av pasienter med hjerneslag. Selv
om hjerneslag fortsatt er en av de vanligste årsakene til død og uførhet i samfunnet, gjenvinner stadig ﬂere godt funksjonsnivå. Et viktig
steg på veien tilbake er teambasert og tverrfaglig slagenhetsbehandling, der mobilisering er et sentralt element.
Hvor tidlig og hvor intensiv skal mobiliseringen være? Det er
ingen tvil om at raskest mulig revaskulariserende behandling der
det er indisert, gir best resultat. Derimot er det fortsatt uklart hvor
raskt og intensivt selve mobiliseringen skal foregå.
I dette nummer av Tidsskriftet publiseres en samleanalyse av
eﬀekt og sikkerhet ved veldig tidlig mobilisering (innen 24 timer)
etter hjerneslag sammenlignet med tidlig mobilisering (innen 48
timer). Kun tre studier i det omfattende litteratursøket ble inkludert
(1). Resultatene viste ingen forskjell i dødelighet eller funksjonsnivå
ved mobilisering første døgn sammenlignet med andre døgn, selv
om det var tendens til høyere dødelighet i den første gruppen.

«Det er fortsatt uklart hvor raskt og intensivt
selve mobiliseringen skal foregå»
Den ene av de tre studiene var en norsk enkeltsenterstudie med
56 pasienter som ble gjennomført med tydelig forskjell i gjennomsnittlig tid mellom intervensjons- og kontrollgruppen uten at man
fant at veldig tidlig mobilisering ga noe bedre resultat (2). Derimot
hadde den store internasjonale multisenterstudien AVERT med
2 104 pasienter kun ﬁre timers gjennomsnittlig forskjell i oppstart
av mobilisering i intervensjonsgruppen og standard klinisk praksis
i kontrollgruppen (3). Klinisk praksis utviklet seg gjennom de åtte
årene studien pågikk, med stadig tidligere mobilisering, slik at
forskjellen til intervensjonsgruppen ble for liten til å kunne konkludere vitenskapelig. Dessuten var både hyppigheten større og varigheten av mobiliseringen lengre i intervensjonsgruppen. Dette påvirket også resultatene.
I en oppfølgingsartikkel fra AVERT-studien fant man at hyppigere
treningsøkter (når tid til mobilisering og antall minutter utenfor
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sengen var konstant) økte sannsynligheten for bedre funksjonsnivå
(3). Men disse resultatene har ikke samme dokumentasjonsstyrke
som hovedresultatene og bør bekreftes i nye studier. Også andre
rehabiliteringsstudier med trening av armpareser viser at ferdighetene holder seg bedre når treningen er dosert hyppig med lengre
hvileperioder mellom treningsøktene (4). Dette understreker kompleksiteten ved rehabilitering etter hjerneslag der både hyppighet,
varighet og oppstart har betydning.

«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»
Sengeleie disponerer for komplikasjoner som følge av immobiliseringen. Tidlig mobilisering synes å forebygge slike komplikasjoner.
Nevroplastisiteten og evnen til kortikal reorganisering der funksjoner i skadet hjernevev tas over av andre hjerneområder, er størst
i den første fasen etter slaget. Individualisert tilnærming basert
på informasjon om skadeomfang, perfusjonsforhold og om det
fortsatt er okklusjon eller ikke, gir et godt utgangspunkt for optimal
behandling.
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. Vi vet at hjernens perfusjon er endret i den hyperakutte
fasen ved hjerneslag og at autoreguleringen i hjernen er påvirket.
Det kan også foreligge autonom dysfunksjon (5). Studier med CT/
MR-perfusjon og funksjonell MR ved akutt hjerneslag gjennomføres
vanligvis i liggende stilling der maksimal perfusjon forventes. Dynamiske undersøkelser med transkranial doppler og nær infrarød
spektroskopi (NIRS) kan måle perfusjonen også under mobilisering
(6). Studier der både perifer sirkulasjon, hjertets funksjon og cerebral perfusjon kartlegges, er på vei. Det vil forhåpentligvis bringe
dette feltet videre.
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Behandling av inﬂammatoriske lesjoner
ved rosacea – en gang daglig
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.

®
SO
SOOLANTRA
– behandler
inﬂ
inﬂammatoriske
lesjoner
v rosacea
ved

60 gram holder
i ca. ﬁre måneder
– 0,5 gram per dag

Signiﬁkant bedre resultat allerede i uke 3:
• Allerede i uke 3 viser SOOLANTRA
signiﬁkant bedre resultat enn
metronidazol 0,75 % krem (p < 0,05).

IGA: Investigator Global Assessment
1. Preparatomtale (SPC)

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tlf +46 18 444 03 30, www.galdermanordic.com
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inﬂammatoriske lesjoner ved rosacea (papulopustuløs) hos voksne pasienter. Dosering: Én påføring daglig i opptil 4 måneder. Soolantra bør påføres daglig under
behandlingssyklusen. Behandlingssyklusen kan gjentas. Dersom det ikke er bedring etter 3 måneder, bør behandlingen seponeres. Spesielle populasjoner: Nedsatt
nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Det må utvises forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Eldre pasienter:
Ingen dosejustering er nødvendig til den geriatriske populasjonen. Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt av Soolantra hos barn og ungdom under 18 år har ikke
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Indikasjonsstillingen
ved trombektomi

Vi vil takke for en ﬁn kasuistikk som til fulle
viser hvilket potensiale mekanisk rekanalisering (trombektomi) har ved cerebral storarterieokklusjon (1). Antall som må behandles for at én pasient skal komme gjennom
et hjerneinfarkt med mindre grad av funksjonshemming (Number Needed to Treat,
NNT), er 2,6. I Norge gjennomføres trombektomi per dags dato ved fem sykehus, og
to nye sykehus skal starte med trombektomi
fra neste år.

«Ved å bruke høy NIHSS-skår
som indikasjon og ikke en
individuell fysiologisk tilnærming vil trolig for få pasienter
bli behandlet og det samlete
resultatet etter trombektomi
bli vesentlig dårligere enn det
kunne ha vært»
De fem store randomiserte trombektomistudiene inkluderte hovedsakelig pasienter
med større nevrologiske utfall. De ﬂeste
studiene hadde NIHSS-skår på minst 6 som
nedre grense mens MR CLEAN-studien inkluderte pasienter med NIHSS-skår på minst 2
(2). Etter publiseringen av disse studiene er
det blitt rutine å trombektomere pasienter
også med lettere utfall. I metaanalysene
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hadde 581 pasienter NIHSS-skår < 8 og
413 pasienter NIHSS-skår ≤ 5. De som ble
behandlet med trombektomi, hadde signiﬁkant bedre funksjonsnivå etter 3 måneder
sammenliknet med dem som kun ﬁkk
medisinsk behandling (3, 4).
Ved St. Olavs hospital synes man å ha en
meget konservativ utvelgelse av pasienter
for trombektomi. Forfatterne skriver at
behandlingen vanligvis ikke gjøres ved
NIHSS-skår < 10. Vi mener i overenstemmelse
med publiserte metaanalyser at en slik høy
grense for intervensjon gjør at endel pasienter går glipp av svært viktig akuttbehandling. Målet med trombektomi er å begrense
skadevolumet i hjernen, ikke å reperfundere
et hjernevolum som allerede er nekrotisk.
Ved de andre trombektomi-sentrene i Norge
vektlegges derfor CT/MR penumbra-vurdering, kollateralsirkulasjon og eventuelt
diﬀusjonsfunn på MR sterkere enn selve
NIHSS-skåren når indikasjonen for trombektomi stilles. I OUS-materialet fra 2017
hadde 39 av totalt 120 pasienter (32,5 %)
NIHSS-skår < 10 på indikasjonstidspunktet
(abstrakt presentert på Nevrodagene 2018
ved B. Enriques og medforfattere). Disse
hadde klinisk og radiologisk et stort truet
penumbravolum. Ved å bruke høy NIHSSskår som indikasjon og ikke en individuell
fysiologisk tilnærming vil trolig for få pasienter bli behandlet og det samlete resultatet
etter trombektomi bli vesentlig dårligere
enn det kunne ha vært.
ANNE HEGE AAMODT
a.h.aamodt@medisin.uio.no
er overlege ved Oslo universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
MARTIN KURZ
er seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.

EVA A. JACOBSEN
er overlege er Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
JON AN DRÉ TOT LAND
er overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Tromsø.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
OLE MOR TEN RØN NING
er seksjonsoverlege ved Akershus universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
LARS THO MAS SEN
er seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
CHRIS TI AN G. LUND
er overlege ved Oslo universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
HALVOR NÆSS
er overlege ved Haukeland universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.

LIT TE RATUR
1

Manstad-Hulaas F, Herje M. Cerebral trombe
uten sekvele. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.
doi: 10.4045/tidsskr.18.0050.
2 Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D et al. MR
CLEAN Investigators. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke.
N Engl J Med 2015; 372: 11–20.
3 Xiong Y-J, Gong J-M, Zhang Y-C et al. Endovascular
thrombectomy versus medical treatment for large
vessel occlusion stroke with mild symptoms:
A meta-analysis. PLoS One 2018; 13: e0203066.
4 Griessenauer CJ, Medin C, Maingard J et al.
Endovascular Mechanical Thrombectomy in
Large-Vessel Occlusion Ischemic Stroke Presenting
with Low National Institutes of Health Stroke
Scale: Systematic Review and Meta-Analysis. World
Neurosurg 2018; 110: 263–9.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17, 20 18; 13 8

KO M M E N TA R E R

Følg debatten på tidsskriftet.no

Forbud mot
energidrikker?

Norske barneleger har merket seg at forbruket av energidrikker øker blant barn og
unge, og at tenåringer blir gjenstand for
aggressiv markedsføring med smart og
positiv ordbruk. Butikkjeder har på eget
initiativ begrenset salget til unge, og produsentene hevder de unngår å henvende seg
til barn i markedsføringen. Da er kanskje det
økte forbruket utilsiktet?
Kaja Lund Iversen og medarbeidere etterlyser i en kronikk i Tidsskriftet et forbud
mot salg av energidrikker til barn og unge
(1). Forbud er et kraftig virkemiddel, som
bør brukes når skadepotensialet har et visst
omfang. Et forbud med aldersgrense vil
sidestille energidrikk med tobakksprodukter og alkohol. Å utvide listen over skadelige
stoﬀer må også ta hensyn til hvilke signaler
dette sender: Vil tobakk bli oppfattet som
mindre farlig dersom energidrikker settes
i samme klasse?
Energidrikk handler om mer enn koﬀeineﬀekter, slik forfatterne påpeker. Dette er
vist for eksempel gjennom eﬀekter på QT-tid
og blodtrykk, som ikke sees ved inntak av
kaﬀe alene. Muligens gir sukkerstoﬀer,
andre virkestoﬀer og koﬀein samlet en
større eﬀekt enn tilsvarende mengde kaﬀe,
slik en studie gir inntrykk av (2).
Vi kjenner til akutte og alvorlige forgiftninger, også i Norge. Slike episoder vil oppstå så lenge produktene er tilgjengelige. Vi
tror det er disse akutte forgiftningene vi har
størst grunn til å være bekymret over. Gren-
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sen for toksiske eﬀekter av energidrikk er
ikke etablert, og ekstrapolering av koﬀeindose er ikke relevant på grunn av de nevnte
cocktail-eﬀektene. Merking av boksene er
neppe tilstrekkelig til å unngå forgiftninger:
Bare en tredjedel av brukerne i Forbrukerrådets spørreundersøkelse var klar over
advarselsmerking (3).
I undersøkelsen oppga sju av ti mellom
16–18 at de drakk energidrikk. To av tre
brukere drakk imidlertid dette 1–2 ganger
i måneden eller sjeldnere. Høyt forbruk var
mindre vanlig, tre prosent totalt anga daglig
bruk. Det er grunn til å anta at storforbrukere også har andre risikofaktorer for uheldige helseutfall: Lite fysisk aktivitet, mye
tid foran skjermen og lav sosioøkonomisk
status. Det kan derfor være vanskelig å skille
hva som skyldes energidrikk og hva som kan
forklares av andre faktorer. Tverrsnittsundersøkelser er i denne sammenhengen problematiske for å fastslå årsakssammenhenger.
Vitenskapskomiteen for matsikkerhet
har ikke oppdatert sin rapport siden 2009.
Barnelegeforeningen imøteser derfor en ny
gjennomgang av skadeeﬀekter av energidrikkene, slik det nå skjer i ﬂere land. Først
da kan vi ta stilling til om forbud er riktig
vei å gå.
Forfatterne sitter i styret av Norsk barnelegeforening,
og kommentaren er skrevet på vegne av foreningen.
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er overlege ved Sykehuset Østfold og seniorforsker
i Folkehelseinstituttet.
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er klinikksjef ved St. Olavs hospital.
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MAR GRE THE GREVE-IS DAHL
er overlege i Folkehelseinstituttet.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
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K.L. IVERSEN OG MEDAR BEI DE RE
SVA RER
Barnelegeforeningen erkjenner at det
økende forbruket av høykoﬀeinholdige
energidrikker hos barn og unge er et problem, og er enige i at tilfeller av alvorlige
akutte forgiftninger gir stor grunn til
bekymring. Den vil likevel vente på en
risikovurdering fra Vitenskapskomiteen
for mat og miljø før den tar stilling til om
forbud mot salg av energidrikker til mindreårige er riktig tiltak.
Barn og unge er i en svært sårbar fase
av livet, både fysisk, mentalt og sosialt. Statistikken viser tydelig at dagens regulering
i Norge ikke hindrer barn og unge i å bruke
energidrikker. Både advarselsmerking og
den tilfeldige selvreguleringen som skjer
i dagligvarebutikkene, er ineﬀektive virkemidler. Myndighetene har et ansvar for
å beskytte sårbare grupper og legge til rette
for at barn og unge tar gode valg.
Ingen er uenig i at det trengs mer kunnskap om skadeeﬀektene av energidrikker,
men vi er forpliktet til å handle ut fra den
kunnskapen vi har. Dette fastslår også presidenten for The Royal College of Paediatrics
and Children’s Health i en kommentar
i tidsskriftet BMJ nylig (1), der han gir uforbeholden støtte til myndighetenes forslag om
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å innføre aldersgrense for kjøp av energidrikker i Storbritannia (2). Barnelegeforeninger
i en rekke andre land har uttalt at barn og
unge ikke bør bruke energidrikker. I Nederland har barnelegeforeningen fremmet
forslag om innføring av 18-årsgrense (3).
Vi håper den norske barnelegeforeningen
vil følge etter og støtte dette som et nødvendig tiltak.
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Kosmetisk kirurgi
er medisin

Kosmetisk kirurgi er en subspesialitet som
utføres av plastikkirurger, øre-nese-halsleger
og i mindre grad andre kirurgiske spesialiteter. Denne type kirurgi står ikke høyt i kurs
hos fastlegene Henrik Vogt og Andreas
Pahle (1). De spør om en kosmetisk kirurg
i det hele tatt kan bli regnet som lege. Jeg
mener ja.
En stor del av den estetiske kirurgi er også
rekonstruktiv, for eksempel leppe-ganeoperasjoner, utstående ører, korreksjoner etter
traumer, arrkorreksjoner for eksempel som
følge av acne, funksjonell- og kosmetisk
nesekirurgi, ansiktsløft, øyelokkskirurgi.
Dagens skjønnhetsbegrep er ikke skapt
av kosmetiske kirurger. Skjønnhetsbegrepene har eksistert til alle tider, lenge før

kosmetiske kirurger så dagens lys. Ved vår
klinikk har vi løpende evalueringer av operasjonens innvirkning på livskvalitet. Nesten
samtlige er fornøyd.
Jeg tror Vogt og Pahle mangler kunnskap
om vår arbeidshverdag og arbeidsmetoder.
Korreksjon av utstående ører har vært utført
ved norske sykehus i en mannsalder. Bør
henvisning til psykolog være alternativet
der et barn mobbes for utstående ører?
Hva er forskjellen på å korrigere utstående
ører og en spesiell neseform, manglende
hake eller dobbelthake, tunge øyelokk,
acnearr? Hvordan kan man utøve god medisin når en pasient henvises for mobbing,
kanskje på grunn av alvorlige depressive
symptomer, og har sluttet på skolen på
grunn av mobbing for eksempel for svært
spesielle neser?
De aller ﬂeste som kommer til oss kommer ikke for å bli vakre. De vil se «normale»
ut.
JARL AR VID BU NÆS
jbunaes@online.no
er ørenesehalsspesialist og ansiktskirurg ved
Bærum Plastikkirurgi og Øre-nese-hals.
Ingen oppgitte interessekonﬂikter.
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Spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien
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.

Sitter trygt
Festesoner ytterst og i kjernen av
kleberen øker elastisiteten. Hudplaten
sitter godt og følger kroppens bevegelse,
selv med brokk.

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.
-    ¯ äçä  

hud og kleber.

“SenSura Mio Convex Flip
sitter godt over brokket selv
når jeg er i aktivitet”
- Kent 63 år

% ä ä¯ æ ¯
SenSura Mio® Convex Flip i Norge. Han
har stomi med brokk og slet med
 ä  å äçä ä7# ä 
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
¯ äçä  
 å 7
“SenSura Mio Convex Flip fester seg godt
rundt brokket. Jeg føler meg trygg på at
stomiutstyret sitter godt hele tiden”

For mer informasjon:
www.coloplast.no/brokk
Ring oss på 22 57 50 00

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

T Zinplava, MSD
C Immunglobulin mot C. difficile-toksin B.
Står ikke på WADAs dopingliste

ATC-nr.: J06B B21

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bezlotoksumab 25 mg, sitronsyremonohydrat,
dietylentriaminpentaeddiksyre, polysorbat 80, natriumklorid, natriumsitratdihydrat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Forebygging av tilbakefall av Clostridium difficile-infeksjon (CDI) hos voksne med høy risiko for tilbakefall av CDI.
Dosering: Voksne inkl. eldre: Bør gis som 1 enkelt i.v. infusjon på 10 mg/kg kroppsvekt i løpet av antibiotikakuren som
gis mot CDI. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke
fastslått. Tilberedning/Håndtering: Fortynnes umiddelbart etter uttak fra kjøleskap. Hetteglasset kan også oppbevares ved
romtemperatur og beskyttet mot lys ≤24 timer før tilberedning. Klar til moderat opaliserende, fargeløs til svakt gul væske,
skal ikke brukes hvis misfarging eller partikler oppdages. Skal ikke ristes. Trekk ut ønsket volum og overfør til infusjonspose
med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml. Endelig konsentrasjon: 1-10 mg/ml. Blandes ved å snu posen forsiktig.
Fortynnet oppløsning bør romtempereres før bruk. Administrering: Fortynnes og administreres deretter i.v. over 60 minutter.
Skal ikke gis som støt- eller bolusdose. Kan gis via sentralt/perifert kateter. Må ikke gis samtidig med andre legemidler via
samme slange.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Preparatet er ikke en behandling mot CDI og har ingen effekt på pågående CDI-episode. Skal gis
sammen med antibiotika, innen de første 10-14 dagene av antibiotikakuren. Gjentatt administrering er ikke undersøkt; kun 1
enkeltdose bør gis.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J06B B21
Ingen formelle interaksjonsstudier er utført. Legemiddelinteraksjoner er usannsynlige.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede humane data. Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksisitet. Skal
ikke brukes under graviditet, hvis ikke klinisk tilstand nødvendiggjør behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent.
Monoklonale antistoffer kan utskilles i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås
fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier er ikke utført.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Feber,
infusjonsrelaterte reaksjoner (inkl. kvalme, fatigue, feber, svimmelhet, hodepine, dyspné, hypertensjon).
Overdosering/Forgiftning: Ingen klinisk erfaring med overdosering. Opptil 20 mg/kg ble generelt godt tolerert i studier.
Behandling: Pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling
iverksettes.
Egenskaper: Klassifisering: Humant, monoklonalt antitoksin-antistoff som nøytraliserer aktiviteten til C. difficile-toksin B ved
å binde seg til toksinet med høy affinitet. Gir passiv immunitet mot toksin som produseres av utvekster fra vedvarende eller
nylig dannede C. difficile-sporer. Fordeling: Begrenset ekstravaskulær distribusjon. Gjennomsnittlig Vd: 7,33 liter. Halveringstid:
Terminal t1/2: Ca. 19 dager. Gjennomsnittlig clearance: 0,32 liter/dag. Clearance øker med økt kroppsvekt, og det gis derfor en
vektbasert dose. Metabolisme: Kataboliseres via prosesser for proteinnedbrytning.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for
å beskytte mot lys. Etter tilberedning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for
oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C eller <16 timer ved romtemperatur (≤25°C).
Tidsbegrensningene inkl. også infusjonstiden.
Pakninger og priser: KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:, 25 mg/ml, 40 ml (hettegl., kr. 35212,30
Sist endret: 03.05.2017

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

Beslutningsforum anbefaler at ZINPLAVA® kan innføres
til forebygging av tilbakefall av CDI hos pasienter med
høy risiko for tilbakefall1

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

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
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

effekt på den pågående CDI-episoden. ZINPLAVA skal
ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusdose.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen
av hjelpestoffene.

Interaksjoner
Terapeutiske monoklonale antistoffer har vanligvis ikke et
signifikant potensial for legemiddelinteraksjoner.

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

Før forskrivning av Zinplava, se preparatomtalen

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.
CDI=Clostridium difficile infection.
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Pakkeforløp for pasienter
med muskel- og skjelettplager?
Flere pasienter med kne- og
skulderplager skal behandles
konser vativt, og primærhelsetjenesten må spille en nøkkelrolle. Pakkeforløp for pasienter
med muskel- og skjelettplager
kan forhindre overdiagnostikk
og overbehandling.
Politikere har etterlyst tiltak for å bedre
kvalitet i behandlingen av pasienter med
muskel- og skjelettlidelser. Pakkeforløp, som
først ble innført for kreftsykdommer og nå
er under utarbeiding for hjerneslag, kan
bedre kvalitet og eﬀektivitet i helsetjenesten
og sikre likeverdig utredning og behandling.
Til nå har mest oppmerksomhet vært rettet
mot behandling i spesialisthelsetjenesten
av pasienter med skader, plager og lidelser
i muskel- og skjelettsystemet, men primærhelsetjenesten må spille en nøkkelrolle for
å forhindre overdiagnostikk og bedre kvaliteten på behandling (1, 2). Helsedirektoratet
har påpekt at kommunene i større grad
må ta ansvar for pasienter med muskel- og
skjelettlidelser. Det forutsetter tverrfaglige
tiltak og samhandling mellom helsetjenestenivåene (3). Pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser kan være riktig vei å gå.
Artrose som eksempel og modell
Om lag 300 000 pasienter i Norge har smerter og plager som skyldes artrose, og over
halvparten av pasientene er i arbeidsfør
alder (4). Forekomsten av artrose vil øke
i tiden fremover på grunn av økt levealder,

MAY ARNA RIS BERG
m.a.risberg@nih.no
er professor og fysioterapeut ved Avdeling for forskning og utvikling (FOU), Ortopedisk klinikk, Oslo
universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

overvekt og inaktivitet (5). Førstelinjebehandling for pasienter med kne- og hofteartrose er informasjon (artroseskole), veiledet trening og eventuelt vektreduksjon (6).
Altfor få pasienter som kontakter primærhelsetjenesten med artroseplager, blir tilbudt adekvat behandling (7, 8). Noen får
beskjed om at det ikke er noe å gjøre med,
andre blir henvist til MR-undersøkelse og
videre til spesialisthelsetjenesten uten å ha
blitt skikkelig undersøkt eller fått tilbud om
kunnskapsbasert behandling i primærhelsetjenesten. Aktiv med artrose (AktivA) er en
implementeringsmodell for å kvalitetssikre
behandlingen til denne store gruppen av
pasienter i primærhelsetjenesten, inkludert
pasienter med degenerativ meniskskade
(www.aktivmedartrose.no).

«Pakkeforløp kan bedre
kvalitet og effektivitet
i helsetjenesten og sikre
likeverdig utredning
og behandling»
Artroseskole, og hjelp til selvhjelp, står
sentralt for at pasientene skal kunne ta
i bruk kunnskap om artrose i dagliglivet.
Modellen inkluderer kompetanseheving
for fysioterapeuter og et kvalitetsregister for
å kunne monitorere behandlingskvaliteten
på tvers av helseregioner og kommuner. Så
langt har over 800 fysioterapeuter fra hele
Norge deltatt i AktivA-opplæringen, og over
4 000 pasienter er inkludert i kvalitetsregisteret. Modellen er utviklet i nært samarbeid
med brukere og etter tilsvarende modeller
i Sverige (www.boaregistret.se) og Danmark
(www.glaid.dk) (9).
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er professor og overlege ved Avdeling for forskning
og utvikling (FOU), Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

AktivA-modellen har stått sentralt i prosessen med å redusere antallet unødvendige
kneartroskopier. Modellen gir nettopp
denne pasientgruppen et kunnskapsbasert
behandlingstilbud. En nylig publisert studie
har vist at Helse Sør-Øst har lykkes med
å redusere overforbruk av kirurgisk behandling (2).
Tilsvarende modeller som AktivA-programmet vil kunne egne seg for ﬂere pasientgrupper med plager, skader og lidelser
i muskel- og skjelettsystemet, f.eks. skulder
og rygg.
Nasjonale kvalitetsregistre
Av de 53 nasjonale kvalitetsregistrene dekker
stort sett alle behandling i spesialisthelsetjenesten. For å lykkes med å bedre kvaliteten
i behandlingen for pasienter med muskelog skjelettlidelser er det helt nødvendig å ha
tilgang til data fra primærhelsetjenesten.
Da AktivA-programmet ble startet ved Ortopedisk klinikk ved Oslo universitetssykehus
i 2015, var ett av målende å bli det første
nasjonale kvalitetsregisteret for pasienter
med muskel- og skjelettlidelser behandlet
i primærhelsetjenesten. I dag er det etablert
gode nasjonale kvalitetsregistre for pasienter med artrose som gjennomgår operasjon
med kne- eller hofteprotese, men denne
type kirurgi er kun aktuelt for om lag 10 %
av alle artrosepasienter. Det haster nå med
å monitorere kvaliteten på konservativ
behandling i primærhelsetjenesten, der
de ﬂeste pasienter skal behandles. Et pakkeforløp inkludert et nasjonalt kvalitetsregister vil være et viktig skritt på veien.
Mottatt 11.9.2018, første revisjon innsendt 28.9.2018,
godkjent 1.10.2018.
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Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F02
C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pﬁzer»
T 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.

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 nødvendig med injeksjoner
ved vitamin B12-mangel
I Norge har det vært tradisjon
å behandle vitamin B12 -mangel
med injeksjoner. Det er vanligvis
ikke nødvendig.
Pernisiøs anemi har vært en kjent sykdom
i Norge siden slutten av 1800-tallet (1). Opprinnelig antok man at denne tilstanden
skyldtes feilaktig diett, og i 1934 ble nobelprisen i fysiologi eller medisin gitt til Whipple,
Minot og Murphy for deres forskning på
diettbehandling av anemi med fokus på
inntak av lever, som lenge var den foretrukne
behandlingen. Leverekstrakt til injeksjon
ble også prøvd, men ga ofte kraftige bivirkninger.
Vitamin B12 (kobalamin) ble først isolert
i 1948, og dets kjemiske struktur ble kartlagt
av Dorothy Hodgkin som i 1964 ﬁkk nobelprisen i kjemi for dette (2). Det var først
etter at kobalamin var isolert, at injeksjon
av hydroksykobalamin og cyanokobalamin
ble standard behandling.
Radioaktivt merket kobalamin ble tilgjengelig i 1950 og gjorde det mulig å studere
absorpsjon og utskilling av vitamin B12 (3).
Det ble snart klart at kobalamin kunne
absorberes på to måter: I tillegg til den
absorpsjonen som er avhengig av intrinsisk
faktor, blir ca. 1 % passivt absorbert i ileum.
I 1957 ble det vist at 0,5 mg kobalamin per os
var tilstrekkelig til å behandle pasienter
med pernisiøs anemi (4).
Peroral behandling ble omtalt i Tidsskriftet i 1976 (5). Det var da velkjent at Behepantabletter (1 mg cyanokobalamin) hadde vært
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alminnelig brukt i Sverige siden 1964 (6), og
det ble derfor anbefalt at pasientene skulle
gjøres oppmerksomme på denne muligheten. Til tross for dette har den norske
terapitradisjonen med parenteral behandling holdt seg uforandret frem til 2018.
Nye retningslinjer for behandling
Fordelene ved peroral behandling ble omtalt i Tidsskriftet igjen i 2016 (7), og dette
startet en diskusjon som viste at det stort
sett var enighet om at behandling med
tabletter var å foretrekke fremfor injeksjoner (8). Legemiddelprodusenten Pﬁzer lanserte preparatet Behepan i Norge i mai 2017,
og refusjon på blå resept ble innvilget fra
1. juni samme år.

«Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales
fremfor intramuskulær
behandling»
I mai 2017 ble det solgt 18 100 deﬁnerte
døgndoser (DDD), mens salget steg til
716 700 DDD i august 2018, drøyt et år etter
godkjenning av refusjon. Men det er fortsatt
parenteral behandling som dominerer.
Behepan utgjør 22 % av salget av vitamin
B12 -preparater (Tall fra IQVIA Solutions Norway AS, Christine Kjolholdt, Pﬁzer, personlig
meddelelse).
Norsk selskap for hematologi oppnevnte
i 2017 en arbeidsgruppe som ﬁkk i oppdrag
å lage anbefalinger for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. Etter
en høringsrunde ble disse retningslinjene
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publisert på selskapets nettsider under overskriften «Handlingsprogrammer» i februar
2018 (9). Hovedkonklusjonen er: «Peroral
vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling.»
Denne konklusjonen er nå også lagt inn
i Norsk legemiddelhåndbok og i Norsk
Elektronisk Legehåndbok. Vi håper disse
retningslinjene vil bedre diagnostikk og
behandling av vitamin B12 -mangel og at
ﬂere pasienter kan slippe unødvendige
intramuskulære injeksjoner.
I retningslinjene anbefales det at det gis
hydroksykobalamin 1 mg intramuskulært
daglig i fem dager, så peroral behandling
2 mg x 1 i én måned ved alvorlig vitamin
B12 -mangel med nevrologiske eller andre
kliniske symptomer der det haster å fylle
opp vitamin B12 -depotene. Ved ukomplisert
mangel anbefales vitamin B12 -tabletter
2 mg x 1 den første måneden. Vedlikeholdsbehandlingen er i begge tilfeller tabletter
på 1 mg daglig.
Eﬀekten av igangsatt peroral behandling
med vitamin B12 bør følges opp etter ca. to
uker og tre måneder, deretter årlig med
kontroll av hemoglobin, erytrocyttstørrelse,
vitamin B12 og eventuelt metylmalonat eller
homocystein.
Pasienter som til nå har fått parenteral
behandling kan settes direkte over på peroral vedlikeholdsbehandling. Hvis vedlikeholdsdosen ikke er tilstrekkelig, kan den
økes til 2 mg daglig. I enkelte tilfeller, for
eksempel ved alvorlig malabsorpsjon, kan
det være nødvendig å gå over til parenteral
behandling.
Mottatt 25.8.2018, første revisjon innsendt 13.9.2018,
godkjent 25.9.2018.
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Steglatro «MSD»
C Antidiabetikum.

ATC-nr.: A10B K04

T TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertugliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (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
monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller
kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling
av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner og effekt på
glykemisk kontroll.
Dosering: Anbefalt startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg
1 gang daglig, kan dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov
for ytterligere glykemisk kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller
insulinsekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen 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 pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering
nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt
ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller
ClCR <60 ml/minutt. Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/
minutt/1,73 m2 eller ClCR vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes
ved alvorlig nedsatt 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.
Hypotensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir
ertugliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært
volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved
diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart
bør volumstatus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander
som kan føre til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales
nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert.
Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I
noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt
risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som
kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker,
forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart
undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske
inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas 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, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk.
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (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 nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering
av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se
Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter
med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: 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 brukes for å overvåke glykemisk kontroll.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner,
bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig
bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog 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/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet:
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal soppinfeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/
bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, 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. Absorpsjon: Fastende 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. Halveringstid: 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. (blister) 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 kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler 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 pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
dose metformin.
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En ny SGLT2-hemmer
ved type 2-diabetes1
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NÅR DET ER BEHOV FOR YTTERLIGERE

BLODSUKKERKONTROLL
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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 monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse
eller kontraindikasjoner, 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 soppinfeksjon 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.

Før forskrivning av Steglatro®, se preparatomtalen
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Racketsport – for et lengre og bedre liv

Hadde tennis, squash eller
badminton vært et medikament,
burde leger forskrevet det til sine
pasienter.
Regelmessig fysisk aktivitet har positive
eﬀekter for folks helse (1). Studier peker
i retning av at racketsport kan være assosiert
med større mortalitetsreduserende eﬀekter
enn andre idretter (2, 3). Siden jeg er aktiv
innen tennissporten, både som spiller og
med lederverv, har jeg (uhildet) spurt meg
selv om ikke racketsporter som tennis,
squash og badminton kanskje er enda litt
sunnere enn andre idretter?
I en britisk kohortstudie som omfattet
over 80 000 voksne, ble deltagerne spurt om
fysisk aktivitet de siste ﬁre ukene (2). Etter
oppfølging på i snitt 9,2 år var racketsport,
svømming, aerobics og sykling assosiert
med redusert totaldødelighet. Eﬀekten var
størst for racketsport (hasardrisiko 0,53; 95 %
KI 0,40–0,69) og mindre for svømming (0,72;
0,65–0,80) og sykling (0,85; 0,76–0,95) etter
å ha kontrollert for sosioøkonomiske faktorer. Overraskende nok ble det ikke funnet
positive eﬀekter på dødelighet for løping,
siden andre studier har vist redusert dødelighet for joggere. Forfatterne mener dette
funnet kan forklares med metodedesign
og få hendelser (2).
En prospektiv studie som fulgte over
8 500 personer i 25 år, viste signiﬁkant lengre
forventet levealder for tennisspillere (9,7 år)
og badmintonspillere (6,2 år) sammenlignet
med den inaktive kontrollgruppen (3). Fotball, sykling, svømming, jogging og trening
på helsestudio var også assosiert med redusert mortalitet, men eﬀekten var lavere enn

for racketsportene. Det er også vist at tennistrening gir økt bentetthet, bedre aerob kapasitet, lavere fettprosent, redusert risiko for
kardiovaskulær sykdom og bedre lipidproﬁl
(4). Squash ble kåret til den idretten som ga
den mest eﬀektive og allsidige treningen av
Forbes magazines ekspertgruppe (5).
Hva er spesielt med racketsporter?
En treningsøkt med racket inneholder
mange ulike elementer som til sammen
gir en allsidig form for trim, med både
fysiske og mentale utfordringer.

«En treningsøkt med racket
inneholder mange ulike
elementer som til sammen
gir en allsidig form for trim»
For det første består tennis av mange korte
spurter eller intervaller. Pulsklokken viser et
sagtakkmønster med hyppige pulsøkninger
hver gang ballen er i spill. Kan hende er de
mange og korte intervallene forklaringen
på den gunstige eﬀekten på det kardiovaskulære systemet? For eksempel er intervalltrening vist å kompensere for aldersrelatert
reduksjon av hjertefunksjon (6).
For det andre har racketidrettene i likhet
med andre ballspill et variert bevegelsesmønster, i motsetning til en del idretter der
man repeterer de samme bevegelsene hele
tiden, som sykling og løping. Hyppige retningsforandringer gir eﬀektiv trening av
balanse, koordineringsevne, styrke, hurtighet og ﬂeksibilitet. Både armer, bein og
kjernemuskulatur blir stimulert. I sum betyr
det at mange muskler aktiviseres og at treningen blir mer allsidig. Belastningen på
skjelettet reduserer risiko for osteoporose.

Bedre balanse gir mindre risiko for fallskader.
For det tredje avtar reaksjonshastigheten
med økende alder. Imidlertid viser det seg
at tennisspillere (7) og bordtennisspillere (8)
opprettholder responstiden på en signiﬁkant bedre måte enn jevnaldrende som ikke
driver racketsport. Dette kan være av betydning for eldre for å unngå skader og traﬁkkuhell.
En sport for livet
Mange av dem som har funnet gleden ved
tennis eller badminton fortsetter å spille til
langt inn i alderdommen. Sosiale aktiviteter
hos eldre har vist seg å ha en positiv eﬀekt
på helsen (9). Kanskje er det kombinasjonen
av det sosiale og fysiske som gir den gode
helsegevinsten?
Om racketsport faktisk er bedre enn
andre sportarter, er det vanskelig å gi et
sikkert vitenskapelig svar på. Epidemiologiske studier inneholder feilkilder, og det
vil aldri være mulig å justere for alle sosioøkonomiske faktorer. For eksempel er det
interessant at både racketsport og svømming kom godt ut i ovennevnte studie –
to svært forskjellige idretter – mens løping
ikke gjorde det (2).
Likevel kan man spørre seg om norske
myndigheter burde styre midlene mer
i retning av å øke støtte og stimuli til de
aktivitetene som har forskningsmessig
best dokumenterte eﬀekter?
Mottatt 24.9.2018, første revisjon innsendt 2.10.2018,
godkjent 4.10.2018.
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C

Antitrombotisk middel.

ATC-nr.: B01A F03

T TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksaban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titandioksid (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 atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, 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 forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innledende 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 individuelt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning.
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (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,
dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter:
Overgang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran,
rivaroksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksaban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Overgang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. antikoagulanter (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 nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hemmere), 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 Lixiana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parenteral 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. Leverfunksjonstest bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved moderat 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 anbefalt 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 elektrokonvertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive 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. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom 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 øsofagusvaricer, 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 tilfeller 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 medføre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med
økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorietester 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 behandlingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tan-

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig 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 moderat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Seponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 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: Samtidig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blødningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitralstenose: 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. Laboratorieparametre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ 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. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. 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 blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under behandling. 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. Gastrointestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blødning, 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 operasjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyndrom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Subdural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 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, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkomplekskonsentrat (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: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serinproteasen 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 farmakokinetikk 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. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca.
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksidering 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 voksne 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 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.

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

ÉN GANG DAGLIG
- LIXIANA® T(edoxaban)

Behandling med LIXIANA®
kan startes og fortsettes
hos pasienter som trenger
elektrokonvertering*

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 LE 1
* Se preparatomtalen, avsnitt Spesielle pasientgrupper/Elektrokonvertering.
Før forskrivning av LIXIANA®, se preparatomtalen.

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya,
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Vil radiologer bli erstattet
av kunstig intelligens?
Kunstig intelligens kan brukes til bildeanalyse. Kan radiologene erstattes
av lærevillige datasystemer uten lunsjpause?

H

vert år deltar dataprogrammer
i konkurransen «ImageNet Challenge», hvor dagligdagse objekter
skal identiﬁseres i fargebilder og
klassiﬁseres riktig blant 1 000 kategorier (1).
I 2015 var de beste systemene omtrent like
dyktige som mennesker. Etter dette er vi
forbigått. Maskinene er blant annet bedre
enn oss til å identiﬁsere 100 forskjellige
hunderaser.
Maskinlæring
En datamaskin utfører instruksjoner som
er spesiﬁsert i programmer. Enkle programmer opererer etter fastlagte regler, og oppgavene løses likt hver gang. Mer avanserte
programmer kan ha evne til læring; de justerer seg slik at oppgaver utføres bedre og
bedre. Maskinlæring er et sentralt konsept
innenfor begrepet kunstig intelligens (artiﬁcal intelligence, AI). Programmer for bildeanalyse med maskinlæring har ofte en oppbygging som kalles nevrale nettverk, en
parallell til nevronnettverk i hjernen. De
virtuelle nevronene mottar inngående signaler gjennom multiple kanaler, prosesserer
signalene og avgir respons. De er organisert
i ﬂere lag, hvor informasjonen håndteres
suksessivt. Maskinlæring i nevrale nettverk
med mange lag kalles også «deep learning».
Maskinlæring i radiologisk diagnostikk
Nevrale nettverk kan oppdage forandringer
i radiologiske bilder og foreslå diagnoser
(2–6). De kan klassiﬁsere generalisert organaﬀeksjon og gi anslag om prognose (7–9). De
diagnostiske oppgavene i publiserte studier
er ofte svært avgrensede og ganske fjerne fra
den kliniske hverdagen, men tendensen er
klar: Nettverkene presterer stadig bedre og
kan brukes til mer komplekse oppgaver.
Samtidig er det blitt klart at teknologien har
begrensninger. For å synliggjøre dette vil vi
omtale virkemåten for slike nettverk.
Konvolusjonelle nevrale nettverk
Konvolusjonelle nevrale nettverk er mye
brukt for maskinbasert klassiﬁkasjon av
objekter i bilder. De første lagene i nettverket henter ut ulike aspekter av bildeinformasjon, og de etterfølgende lagene prosesserer
informasjonen.
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Et bilde som skal analyseres, håndteres
som et stort rutenett (en matrise) av signalverdier angitt som tall. I de første lagene
i nettverket gjøres mange konvolusjoner
på denne bildematrisen. En konvolusjon
betyr i denne sammenheng at et «ﬁlter»
(en liten tallmatrise) forﬂyttes suksessivt
gjennom bildematrisen mens det gjøres
utregninger som uttrykker et samsvarsforhold mellom ﬁlteret og det aktuelle området i bildematrisen. Tallmatrisen i ﬁlteret
svarer til en bestemt geometrisk form eller
struktur. Konvolusjonen resulterer i en ny
tallmatrise som avspeiler forekomsten av
denne geometrien i bildet. Det gjøres konvolusjoner med mange forskjellige ﬁltre.

«Kunstig intelligens er til dels
en ’hype’, men samtidig en
kraftfull teknologi som vil
endre vår hverdag vesentlig»
De nye tallmatrisene brukes i nye konvolusjoner, som igjen gir nye tallmatriser som
avspeiler mer komplekse bildestrukturer.
Slik bygges det opp et hierarki av karakteristika for det aktuelle bildet. Informasjonen
prosesseres videre i «konvensjonelle» nevrale nettverksstrukturer, og det avgis et
resultat med diagnoseforslag. Department
of Computer Science ved Ryerson University,
Canada, illustrerer et konvolusjonelt nettverk for identiﬁkasjon av tallsiﬀer (10).
For å lære seg diagnostikk må nettverket
trenes med et stort antall bilder hvor fasiten
er gitt. Nettverket starter treningen med
tilfeldig valgte ﬁltre og med noen utgangsverdier for vektingen av signaloverføring
mellom nevronstrukturene. Hvis diagnosen
er feil, blir ﬁltrene og vektingene justert.
Så prøves det igjen og igjen. Når vektinger
og ﬁltre er optimalisert mot treningsbildene, testes nettverket mot nye bilder for
å veriﬁsere at klassiﬁseringen er robust.
Det er utfordrende å fremskaﬀe tilstrekkelig antall treningsbilder til nevrale nettverk for radiologisk diagnostikk. Alle diagnostiske alternativer som nettverket skal
mestre, må være representert med mange

eksempler i treningsbildene. Man har forsøkt å automatisere klassiﬁkasjonen av bilder ved å kombinere dem med radiologiske
svarrapporter, men det er fortsatt nødvendig
at fagpersoner kvalitetssikrer klassiﬁkasjonen (11). Bildebruken utfordrer også personvernet. I henhold til EUs personvernforordning skal personopplysninger behandles
transparent, en person skal kunne vite hvordan opplysningene brukes. Det er ikke opplagt hvordan dette innfris i et nevralt nettverk. Det gis også begrensninger for bruk
av personopplysninger til andre formål enn
det de opprinnelig ble registrert for.
Den svarte boksen
En radiolog som vurderer en levertumor på
CT-bilder, vil vurdere tumorstørrelse, form,
avgrensning, vekstmønster, kontrastoppladningsmønster og så videre. Dette er kjente
og kommuniserbare tumoregenskaper
som kan vurderes ut fra faglig kunnskap.
Nevrale nettverk i radiologi analyserer ikke
forhåndsdeﬁnerte egenskaper, de ﬁnner selv
frem til et hierarki av bildeegenskaper som
er relevante for klassiﬁkasjon. Disse «egenskapene» er logiske og matematiske strukturer som håndteres i mange millioner regneoperasjoner. Derfor får vi ikke full oversikt
over hvordan diagnostikken gjøres. Nettverket fungerer som en svart boks som mottar
bildeinformasjon og leverer en diagnose,
og vi vet ikke hvordan.
La oss si at et nevralt nettverk har brukt
noen hundre cerebrale MR-undersøkelser
for å lære seg å diagnostisere Alzheimers
sykdom. Treﬀsikkerheten er god, og nettverket tas i bruk i diagnostikk. Så anskaﬀes
en ny og annerledes MR-maskin. Da er det
behov for ny testing av nettverket. Man
kjenner ikke detaljene i hvordan nettverket
vurderer bildene og kan derfor ikke forutsi
hvordan det vil prestere med bilder som kan
ha en litt annen tekstur eller være forskjellige på andre måter. Når nevrale nettverk
slik vi nå kjenner dem, brukes i radiologisk
diagnostikk, vil det være behov for ny testing og validering hver gang bildeproduksjonen endres. Dette gjelder selv om endringene er beskjedne, som for eksempel justering av ekkotiden i et T2-vektet MR-opptak.
Et annet aspekt gjelder kunnskapsutveksling. En erfaren radiolog kan forklare yngre
kolleger hvilke premisser som legges til
grunn for en diagnose. Et nevralt nettverk
som fungerer som en svart boks, kan ikke
forklare sin diagnostiske prosess. Et slikt
nettverk bidrar derfor lite til å videreutvikle
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Illustrasjon: Helene Brox

radiologenes diagnostiske resonnementer.
Tilsvarende er det begrenset mulighet for
radiologene til å gjøre nettverket bedre,
bortsett fra å fôre det med ytterligere treningsbilder.
Den svarte boksen gir også medisinskjuridiske utfordringer. Hvis en radiolog
stiller feil diagnose, vil det som regel kunne
avklares hvordan feilen oppsto. Feilen gir
stor læringseﬀekt, som kan kommuniseres
til kolleger. Hvis et nevralt nettverk stiller
feil diagnose, vet man i utgangspunktet
svært lite om mekanismen eller faren for
gjentagelse. Det kan være uklart hvem som
har ansvaret for feilen. Var programmeringen feil, var læringsprosessen mangelfull,
eller er det andre årsaker? Skal selgeren
eller sykehuset saksøkes?
Å forklare sin analyse
Som det fremgår, har vi behov for kunnskap
om hvordan den svarte boksen gjør sine
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klassiﬁkasjoner og diagnostiske vurderinger. Dette er blitt et viktig forskningsfelt.
Man kan lage «varmekart» (heatmaps) som
viser hvilke deler av et bilde som har vært
mest vesentlig for klassiﬁkasjonen. Det har
vært forsket på teknikker for å få nettverket
til å forklare sin analyse ut fra bildeegenskaper som mennesker kan relatere til. En
fugleklassiﬁkasjon kan forklares med «dette
er en hakkespett, fordi den har hvitt bryst,
sorte vinger og en rød ﬂekk på hodet». For
leverlesjoner har man forsøkt å etablere
forbindelser mellom enkle, kvantiterbare
bildeegenskaper og radiologenes lesjonsbeskrivelse (12). En annen tilnærming er å ta
utgangspunkt i et ferdig trent nettverk som
gjør klassiﬁkasjoner av bildefunn, og la et
annet nettverk forsøke å generere bildedata
som passer til disse klassiﬁkasjonene. De
kunstige bildene kan indikere hvilke karakteristika som ligger til grunn for klassiﬁkasjonen. Men foreløpig ﬁnnes det ikke løsnin-

ger som gir oss reell oversikt over nettverkenes analyse. Dette er en viktig begrensning
for bruk av kunstig intelligens i selvstendig
radiologisk diagnostikk.
Andre bruksområder
Kunstig intelligens vil kunne støtte mange
arbeidsprosesser på radiologiske avdelinger.
I ﬂere av disse kan den brukes uten at svart
boks-situasjonen blir problematisk. Dette er
også viktig for leverandører av bildehåndteringssystemer, som ønsker minimal risiko
for uønskede konsekvenser.
Kunstig intelligens kan lage eﬀektive
presentasjoner av store mengder radiologiske bildedata og kan ved forløpskontroller
gjenﬁnne og presentere patologiske forandringer i pasientenes tidligere undersøkelser.
Dette skjer gjennom automatiserte størrelsesmålinger og kvantitering av endringer.
I et radiologisk bildeopptak blir anatomi
registrert som modalitetsspesiﬁkke signal-
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verdier, som deretter blir rekonstruert
tilbake til anatomiske bilder. Det forskes
på mange former for kunstig intelligensstøtte for å forbedre rekonstruksjonsteknikkene. En drastisk variant er å la den
erstatte rekonstruksjonsteknikkene fullstendig; man trener et nevralt nettverk til
å produsere bilder direkte ut fra opptakssignalene (13).
Nye arbeidsmåter
Kunstig intelligens vil overta en del bildehåndteringsoppgaver og bistå i mange
delfunksjoner i den radiologiske arbeidsprosessen. Slike løsninger kan avlaste både
radiologer og radiografer. Leverandører
av informasjonssystemer for radiologi
har begynt å ta inn disse løsningene i sine
systemer. Etablering av kunstig intelligens
i radiologisk rutinediagnostikk går lang-
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sommere. Det ﬁnnes løsninger for avgrensede diagnostiske oppgaver, for eksempel
bestemmelse av skjelettmodning. Og det
gjøres spennende radiologisk forskning på
området, også i Norge. Men samlet sett er
det mye som tyder på at kunstig intelligens
i overskuelig fremtid hovedsakelig vil fungere som et kvalitetsforbedrende supplement til radiologenes diagnostikk, ikke som
en erstatning. Radiologenes arbeid omfatter
dessuten langt mer enn bildediagnostikk:
intervensjon, kommunikasjon, dokumentasjon, undervisning, forskning, organisering
og så videre.
Håndtering av radiologiske signaldata
og bilder i nevrale nettverk gir nye oppgaver
for fysikere og IT-personell. Vi forventer
nye former for tverrfaglig samarbeid, med
tettere kobling mellom teknologiutvikling
og klinisk diagnostikk.

Nøktern begeistring
Vi lever i en tid med endringsentusiasme,
med varsler om undergang dersom man
ikke kaster seg rundt og tar i bruk nye digitale muligheter. Vi må balansere entusiasmen med nøktern realisme og ta teknologien i bruk på best mulig måte for våre
pasienter. Kunstig intelligens er til dels en
«hype», men samtidig en kraftfull teknologi
som vil endre vår hverdag vesentlig. Medisinsk bruk må baseres på vitenskapelig
dokumentasjon. Implementering av radiologisk kunstig intelligens krever innsats fra
mange yrkesgrupper, ikke minst radiologer.
I Norge er det radiologmangel. Ut fra hva vi
vet nå, vil dette vedvare i lang tid.

HÅVARD ROTE RUD
er radiograf og helsefaglig rådgiver i stab, Klinikk
for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, og tilknyttet Seksjon for teknologisk drift.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

MONA BEYER
er seksjonsleder i Seksjon for nevroradiologi, Avdeling for radiologi, Rikshospitalet, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

ATLE BJØR NE RUD
er professor i biofysikk og medisinsk fysikk ved
Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

HANS-JØR GEN SMITH
er professor emeritus i radiologi ved Universitetet
i Oslo, og tidligere leder av Klinikk for radiologi
og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

intelligence for analyzing orthopedic trauma
radiographs. Acta Orthop 2017; 88: 581–6.
Chartrand G, Cheng PM, Vorontsov E et al. Deep
learning: A primer for radiologists. Radiographics
2017; 37: 2113–31.
Anthimopoulos M, Christodoulidis S, Ebner L
et al. Lung pattern classiﬁcation for interstitial
lung diseases using a deep convolutional neural
network. IEEE Trans Med Imaging 2016; 35: 1207–16.
Yasaka K, Akai H, Kunimatsu A et al. Deep learning
for staging liver ﬁbrosis on CT: a pilot study. Eur
Radiol 2018; .
Nielsen A, Hansen MB, Tietze A et al. Prediction
of tissue outcome and assessment of treatment
eﬀect in acute ischemic stroke using deep learning. Stroke 2018; 49: 1394–401.

10 2D visualization of a convolutional neural
network. Department of Computer Science, Ryerson University. http://scs.ryerson.ca/~aharley/vis/
conv/ﬂat.html (10.9.2018).
11 Shin H-C, Lu L, Kim L et al. Interleaved text/image
deep mining on a large-scale radiology database
for automated image interpretation. JMLR 2016;
17: 1–31.
12 Banerjee I, Beaulieu CF, Rubin DL. Computerized
prediction of radiological observations based on
quantitative feature analysis: initial experience
in liver lesions. J Digit Imaging 2017; 30: 506–18.
13 Zhu B, Liu JZ, Cauley SF et al. Image reconstruction
by domain-transform manifold learning. Nature
2018; 555: 487–92.

Mottatt 20.7.2018, første revisjon innsendt 10.9.2018,
godkjent 3.10.2018.

TO MAS SAKINIS
er radiolog ved Avdeling for radiologi, Rikshospitalet, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo
universitetssykehus.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonﬂikter.

LIT TE RATUR
1

2

3

4

5

Russakovsky O, Deng J, Su H et al. ImageNet Large
Scale Visual Recognition Challenge. Int J Comput
Vis 2015; 115: 211–52.
Yang Y, Feng X, Chi W et al. Deep learning aided
decision support for pulmonary nodules diagnosing: a review. J Thorac Dis 2018; 10 (suppl 7):
S867–75.
Yasaka K, Akai H, Abe O et al. Deep learning
with convolutional neural network for diﬀerentiation of liver masses at dynamic contrast-enhanced
CT: A preliminary study. Radiology 2018; 286:
887–96.
Zaharchuk G, Gong E, Wintermark M et al. Deep
learning in neuroradiology. AJNR Am J Neuroradiol 2018. doi: 10.3174/ajnr.A5543.
Olczak J, Fahlberg N, Maki A et al. Artiﬁcial

1612

6

7

8

9

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17, 20 18; 13 8

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

NYTT OM LEGEMIDLER
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 humørforandringer.

Råd til leger
t Orale retinoider er svært teratogene og må ikke brukes under graviditet.
t De orale retinoidene acitretin, alitretinoin og isotretinoin skal brukes i tråd med et
graviditetsforebyggende program («Pregnancy Prevention Programme» - PPP) for
alle fertile kvinner.
t Informer kvinner om risikoen ved bruk av de orale retinoidholdige legemidlene
acitretin, alitretinoin og isotretinoin før forskrivning.
t 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.

Refusjon av tafluprost øyedråper (Taflotan) til behandling
av glaukom
Refusjonsberettiget bruk:
Reduksjon av forhøyet intraokulært
trykk ved åpenvinkelglaukom og okulær
hypertensjon hos voksne. Som monoterapi hos pasienter som har utbytte av
øyedråper uten konserveringsmiddel,
med manglende respons på førstelinjeterapi, med intoleranse eller ved
kontraindisert førstelinjeterapi.
Tafluprost øyedråper brukes som
tilleggsterapi til betablokkere.
Refusjonskoder: ICPC: F93 ICD: H40

Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek
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.

Følgende vilkår gjelder for begge
refusjonspunkter:

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.

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

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.

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

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

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

Se informasjon hos Statens strålevern (www.stralevernet.no) og på helsenorge.no.
Referanser:
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/retinoider-risiko-for-fosterskade-ved-bruk-under-graviditetog-risiko-for-psykiske-reaksjoner (30.09.2018).

legemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.no
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F R A A N D R E T I D SS K R I F T E R

Ikke-invasiv eller invasiv test ved prenatal diagnostikk?

Illustrasjonsfoto: Science photo library/NTB scanpix

Det er fortsatt usikkert om ikke-invasiv
prenatal test, såkalt NIPT-test, fører til
færre spontanaborter sammenlignet
med prøver av fostervann og placenta.
I Norge tilbys fosterdiagnostikk til gravide
med økt risiko for fosteravvik, i første omgang kombinert ultralydundersøkelse og
blodprøve. En ny type blodprøve som sekvenserer cellefritt foster-DNA i mors blod,
kan brukes i ikke-invasiv prenatal diagnostikk. Det er vedtatt at testen skal innføres i
Norge til bruk som sekundærtest der kombinert ultralydundersøkelse og blodprøve har
vist høy risiko for trisomi hos fosteret (1:250
eller høyere). Testen skal tilbys til gravide

1614

som et alternativ til invasive prøver, dvs.
prøver av fostervann og placenta, og vil
trolig kunne tilbys i løpet av høsten 2018. En
av grunnene til at den nye testen ble innført,
var at den kunne redusere behovet for invasive tester, tester som medfører ubehag og
en liten risiko for iatrogen spontanabort.
I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA, ble over 2 100 gravide kvinner
randomisert til enten ikke-invasiv prenatal
test eller invasiv test med kromosomanalyse
(1). Kvinnene hadde allerede gjennomgått
konvensjonell ultralydundersøkelse og
blodprøve, og risikoen for foster med trisomi 21 var over 1:250. Det var ingen forskjell i
forekomst av spontanaborter i de to gruppene (0,8 % i begge grupper). Deteksjonsraten
for trisomi 21 for den ikke-invasive testen var

100 % (95 % KI 87,2–100) med en falskt positivrate på 5,6 % (4,2–7,2), og testen påviste totalt
28 kromosomavvik, hvorav ett ikke var trisomi 21. I gruppen med invasiv testing ble det
påvist 49 avvik, hvorav 11 var andre avvik enn
trisomi 21. Studien hadde for lav styrke til å
påvise en eventuell forskjell i forekomsten
av spontanabort.
– I Norge er standard kromosomanalyse
erstattet med kopitallsanalyse, sier Torbjørn
Eggebø, som er professor ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. – Denne
studien gir ikke grunnlag for å anbefale
kopitallsanalyse som primærtest verken hos
kvinner som er over 38 år eller hos kvinner
med høy risiko etter kombinert ultralydundersøkelse og blodprøve. Kvinner med negativt resultat på den nye ikke-invasive testen
unngår ubehaget forbundet med invasiv
testing. Eggebø forteller at blant de 11 ekstra
tilfellene av kromosomavvik som ble oppdaget ved kromosomanalyse etter invasiv test,
var det ﬁre avvik uten klinisk betydning og
ﬁre avvik som kunne oppdages med ultralyd i andre trimester.
– I Danmark kan kvinner med påvist høy
risiko for trisomi 21 ved ultralydundersøkelse og blodprøve selv velge mellom den nye
ikke-invasive testen og kopitallsanalyse.
I Norge bør vi vente på danske erfaringer
før vi vurderer å endre anbefalingene. Kopitallsanalyse viser noen ganger funn med
usikker klinisk betydning og kan derfor føre
til unødvendig bekymring. Avdelingene for
medisinsk genetikk og de fostermedisinske
sentrene bør utarbeide felles retningslinjer
for bruk av kopitallsanalyse, mener Eggebø.
KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET
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Svekker antipsykotika kognitive funksjoner?

Pasienter med psykoselidelser som
sluttet med antipsykotiske legemidler,
hadde bedre kognitiv funksjon enn
de som fortsatte med slik behandling.
Dette viser en ny observasjonsstudie.
Antipsykotiske legemidler er vanligvis en
viktig del av førstelinjebehandlingen ved
psykoselidelser. Derfor kan det være vanskelig å undersøke naturlig sykdomsforløp
og om legemidler virker inn på kognitive
funksjoner eller ikke. Studier om dette har
vist delvis motstridende resultater.
I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Psychological Medicine, ble 189
danske pasienter med schizofrenispektrumlidelser fulgt over fem år (1). Studien var en
forlengelse av en intervensjonsstudie, der
førstegangssyke ble randomisert til tidlig
intervensjonsbehandling av ulik varighet.
Etter fem år hadde en tredel av pasientene
sluttet med medisiner, og denne gruppen
skåret høyere på tre ulike tester for kognitive funksjoner enn gruppen som fortsatt
brukte medisiner. Pasientene som sluttet
med medisiner, hadde i utgangspunktet
høyere skår på kognitive funksjoner enn
de som fortsatte med medisiner. Selv om
forfatterne kontrollerte for konfunderende
variabler, kan den ikke brukes til å trekke
konklusjoner om mulig kausal sammenheng mellom bruk av antipsykotiske legemidler og kognitive funksjoner.
– Dette er en viktig studie, siden den
ﬁnner en mulig sammenheng mellom det
å slutte med antipsykotiske legemidler og
bedring av kognitiv funksjon for en gruppe
pasienter, sier Kristin Lie Romm, som er
psykiater og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Kognitiv funksjon har stor betydning for sosialt liv og mulighet for å delta
i arbeidslivet. – Det er behov for større randomiserte, kontrollerte studier som kan gi
oss sikrere kunnskap om sammenhenger
mellom bruk av antipsykotika og kognitiv
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funksjon, sier Romm, som minner om at
pasienter med psykoselidelser er en svært
heterogen gruppe med ulike behov og ønsker og at legemiddelbehandling ved psykoser aldri kan være helt standardisert, men
må individualiseres og ﬁnjusteres.
– Vi vet fra andre studier at i opptil halvparten av tilfellene vil pasienten i perioder
slutte helt eller delvis med medisiner – med
eller uten legens viten. I den aktuelle studien var det pasientene selv som tok initiativ
til å slutte i 95 % av tilfellene, og vi vet vi ikke
om legen var informert. Det er legens ansvar
å diskutere legemiddelbehandlingen med
pasientene og hvorvidt de er fornøyd med

denne. Det er viktig at vi som leger møter
et ønske fra pasienten om å redusere legemiddeldosen eller seponere legemidlet på
en åpen måte, slik at pasientene ikke blir
sittende med denne avgjørelsen alene, sier
Romm.
KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET
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Ny behandling mot tørre øyne?

Kan aldersbetinget
muskeltap hemmes
med legemidler?
Muskelpeptidet apelin virker anabolt
på muskelcellene i mus, men produksjonen avtar med alderen.

te meibomske kjertler ligger bak omtrent
80 % av tørre øyne. Friske kjertlers sekret
inneholder normalt kolesterolsulfat. Kolesterolsulfat i øyedråper kunne derfor kanskje lindre inﬂammasjonen i tørre øyne,
som svir og gir en følelse av «rusk i øyet».
– Sviktende talgkjertler i øyelokkene,
med økt fordampning av tåreﬁlmen, og
betennelse i øyets overﬂate er de to vanligste årsakene til tørre øyne, sier Tor Paaske
Utheim, som er professor ved Universitetet
i Oslo og Universitetet i Bergen og forskningsleder ved Tørreøyneklinikken i Oslo.
– Tidligere ble tørre øyne oppfattet som
en tilstand med for lite tåreproduksjon og
dermed utelukkende behandlet med tåresubstitutter. Erfaringer fra Tørreøyneklinikken tilsier at dette er riktig behandling i
mindre enn 10 % av tilfellene. Ny forskning
på tørre øyne har fått store konsekvenser
for diagnostikk og behandling, hvor blant
annet betennelsesdempende medikamenter
har fått en sentral plass. Derfor er denne
studien meget interessant, sier Utheim.

Degenerativt alderstap av muskelmasse,
sarkopeni, kan bety mye for hvordan gamle
mennesker klarer seg i hverdagen. I en ny
studie ﬁkk mus uten myokinet apelin eller
dets reseptor i muskelvev en dramatisk svekkelse av muskelfunksjonen ved aldring (1).
I studien var apelinsignaleringen i muskelcellene blitt genetisk manipulert. Ekstra
apelingener i muskelcellene økte produksjonen av apelin, mens atroﬁering av musklene
som følge av påtvungen inaktivitet, reduserte produksjonen. Med økt apelinmengde
økte antall mitokondrier, mitokondriene ble
normalisert, og veksten av muskelcellene og
den regenerative kapasiteten til musklenes
stamceller etter muskelskade økte.
Muskelcellenes evne til autofagi (celleforyngelse) ble bedret og inﬂammasjon i gamle
muskler dempet. Det var en positiv tilbakekobling mellom apelinproduksjon i muskelcellene (og plasmanivå av apelin) og muskelstyrke og utholdenhet. Et lignende forhold
ble funnet hos eldre forsøkspersoner. Hos
mus som ﬁkk daglig behandling med apelin
intraperitonealt, ble den aldersbetingede
muskelsvakheten reversert. Det ble også
påvist nedstrøms signalmekanismer for
stimulering av apelinreseptoren.
Forskerne bak studien mener at måling
av apelinnivå i plasma kan bli en biomarkør
for responsen på trening hos eldre personer
og at apelin kan tenkes å bli et terapeutisk
supplement til eldre som ikke kan trene
nok, spesielt hvis en peroral apelinreseptoragonist med lang virketid kunne designes.
– Dette er en spennende studie med interessante funn, sier Jo C. Bruusgaard, fysiolog
og professor ved Høyskolen Kristiania.
– Denne studien bidrar til å forstå mekanismene i sarkopeniprosessen, og viser at
apelin, som er et sirkulerende protein, kan
tenkes å bli utnyttet i terapeutisk sammenheng.
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I musestudier hemmer øyedråper
med kolesterolsulfat UV-indusert
og allergenindusert inﬂammasjon
i cornea.
Enkelte organer, bl.a. hjerne, testikler, placenta og øyne, er såkalt immunprivilegerte
ved at skadelige immunreaksjoner forhindres eller hemmes. I øynene bidrar kanskje
kolesterolsulfat, et naturlig forekommende
signalmolekyl, til beskyttelse mot immunreaksjoner. En ny studie viste at kolesterolsulfat hos mus fantes i høy konsentrasjon
i en kjertel som er analog til de meibomske
kjertlene i menneskers øyelokk (1). Kjertelen produserer lipider til tåreﬁlmen på
øynene, noe som hemmer fordampning
og tørre øyne.
I studien ble DOCK2-enzymet, som er
essensielt for aktivering og migrasjon hos
granulocytter og lymfocytter, hemmet spesiﬁkt av kolesterolsulfat. Genmanipulerte
mus som hadde mistet evnen til å sulfonere
kolesterol, reagerte med sterkere inﬁltrasjon
av inﬂammatoriske celler på UV-skade av
cornea eller allergenindusert reaksjon enn
kontrollmusene. Øyedråper med kolesterolsulfat dempet reaksjonen i øynene hos slike
mus. Forfatterne påpeker at DOCK2-enzymet
også er viktig hos mennesker, der muterte
versjoner av enzymet forårsaker alvorlig
immunsvikt. Man regner med at degenerer-
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Veldig tidlig mobilisering
ved akutt hjerneslag

BAKGRUNN

RE SULTATER

Fra de første slagenhetene ble etablert i 1990-årene har
tidlig mobilisering vært en sentral del av akuttbehandlingen. I forbindelse med oppdatering av nasjonale
faglige retningslinjer for hjerneslag ga Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en systematisk oversikt av eﬀekt og sikkerhet ved veldig tidlig
mobilisering (innen 24 timer) etter hjerneslag sammenlignet med dagens praksis, som er tidlig mobilisering
(innen 48 timer).

Tre randomiserte kontrollerte studier ble inkludert.
Veldig tidlig mobilisering viste ingen statistisk signiﬁkant forskjell i dødelighet eller funksjonsnivå sammenlignet med tidlig mobilisering. Vi har svært lav tillit til
resultatene og er derfor usikre på eﬀekten av tiltaket.
Veldig tidlig mobilisering gitt hyppig bruk og med
lengre varighet, kan trolig medføre økt dødelighet og
dårligere funksjonsnivå.

MATE RIA LE OG ME TO DE

Tidlig mobilisering er til nytte for mange pasienter, men
veldig tidlig, hyppig og langvarig mobilisering kan også
påføre skade. Basert på nåværende forskning er vi usikre
på hva som er det optimale tidspunktet for oppstart av
mobilisering etter hjerneslag.

FOR TOLK NING

Vi har skrevet en systematisk oversikt med utgangspunkt i en tidligere oversikt fra Cochrane-samarbeidet
publisert i 2009. Vi søkte etter randomiserte kontrollerte
studier i MEDLINE, EMBASE og CENTRAL.
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HOVED BUD SKAP

Optimalt tidspunkt for å starte
mobilisering etter hjerneslag er
fortsatt usikkert
Både veldig tidlig mobilisering og
sengeleie etter hjerneslag kan være
negativt for pasientenes prognose

S

ammen med reperfusjonsbehandling med intravenøs trombolytisk
behandling og mekanisk trombektomi utgjør slagenhetsprinsippene basis for evidensbasert slagbehandling (1–3). Behandling i slagenhet består av en rekke sammensatte tiltak
som er teambaserte og tverrfaglige, inkludert
tidlig rehabilitering (4). I 2015 ble i overkant
av 8 500 personer innlagt i norske sykehus
med diagnosen akutt hjerneslag (5). Selv om
dødeligheten ved hjerneslag er betydelig
redusert de siste tiårene, får mange pasienter
fortsatt varige nevrologiske funksjonsnedsettelser (5).
Helt siden den positive eﬀekten av slagenheter ble kjent i 1990-årene, har tidlig mobilisering blitt ansett som en av de mest sentrale
komponentene i akuttbehandlingen (4). Tidlig mobilisering har i praksis ofte startet
umiddelbart etter innleggelse i slagenheten.
Hovedformålet har vært å forebygge alvorlige

komplikasjoner som venøs tromboembolisme, trykksår og luftveisinfeksjoner. Tidlig
mobilisering kan i tillegg tenkes å redusere
andre konsekvenser av sengeleie som muskelsvekkelse/atroﬁ, kontrakturer og ortostatisk
intoleranse (6).
Mobilisering innebærer at pasientene kommer ut av sengen og står eller går, eventuelt
sitter, avhengig av slagets alvorlighet og pasientens kliniske tilstand (7). En studie fra 2015
av motorisk trening ved 11 norske sykehus
viste betydelig variasjon mellom sykehusene
(8). Hvor stor andel av dagen pasientene var
oppreist i akuttfasen av et hjerneslag varierte
mellom 5 % og 13 %, mens andelen pasientene
lå, var 38–56 %. I tillegg varierte opphold i fellesområder fra 4 % til 30 % av tiden (8).
I Nasjonale retningslinjer for behandling og
rehabilitering av hjerneslag fra Helsedirektoratet 2017 anbefales det at de ﬂeste pasienter
med hjerneslag bør mobiliseres tidlig (7).
Kunnskapsbaserte beslutninger i helsetjenesten skal så langt det er mulig bygge på oppsummert forskning. I forbindelse med oppdatering av slagretningslinjene fant Helsedirektoratet en systematisk oversikt fra 2009
utarbeidet av Cochrane-samarbeidet (9). Den
inkluderte kun én fase II-studie fra 2008,
utført i Australia med 71 pasienter (10). Direktoratet ønsket oppdatert informasjon til sin
retningslinje. De samme forfatterne hadde
startet arbeidet, men ville ikke bli ferdig innen tidsrammen som direktoratet hadde til

Ramme 1

In klu sjons kri te ri er ba sert på po pu lasjon, in ter ven sjon, sam men lig ning,
ut fall og stu die de sign (PICOS) for forskningsspørs må let
Populasjon: Personer med klinisk hjerneslagdiagnose
Inter vensjon: Veldig tidlig mobilisering,
oppstart innen 24 timer etter symptomdebut
Sammenligning: Tidlig mobilisering, oppstart 24 – 48 ti mer etter symptomde but
Utfall: Dødelig het, av hen gig het av andre
i hverda gen målt med modi fi sert Rankinska la (mRs) (13), al vorlige uønske de hendel ser
Stu die de sign: Ran do mi ser te kontrol ler te
stu di er
Språk: In gen språkbegrens nin ger i søket,
ar tik ler på and re språk enn skan di navisk,
engelsk, fransk el ler tysk ville blitt pre sentert i egen ta bell

rådighet for å ferdigstille retningslinjene. Derfor ble Avdeling for kunnskapsoppsummering i Folkehelseinstituttet bedt om å utføre
en systematisk oversikt basert på Cochraneoversikten om eﬀekt av veldig tidlig mobilisering ved akutt hjerneslag. Denne artikkelen
sampubliseres med rapporten fra Folkehelseinstituttet (11).

Metode

Figur 1 Oppsummering av resultatene av søk etter studier for å evaluere eﬀekt av veldig tidlig mobilisering sammenlignet med tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag.

Vi utarbeidet en systematisk oversikt med utgangspunkt i Cochrane-oversikten til Bernhardt og medarbeidere (9). Vi søkte etter studier publisert etter siste litteratursøk i april
2008. Folkehelseinstituttets litteratursøk ble
utført i oktober 2016 i databasene MEDLINE,
EMBASE og CENTRAL (se appendiks på nett,
søkestrategier). Vi benyttet standard metoder
for systematiske oversikter (12). Inklusjonskriteriene er gjengitt i ramme 1.
Referansene som ble identiﬁsert, ble lest av
to av forfatterne (HHH og LH) uavhengig av
hverandre, og vurdert opp mot inklusjonskriteriene beskrevet over. De som ble vurdert
som potensielt relevante, ble lest i fulltekst av
de samme to personene, også dette uavhengig
av hverandre. Risiko for systematiske skjevheter ble vurdert ved hjelp av en sjekkliste
som er beskrevet i Folkehelseinstituttets metodebok Slik oppsummerer vi forskning (12).
Metaanalysen er utført (av GEV og HHH) i
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Tabell 1 Oversikt over inkluderte studier.

AVERT Trial Collaboration
group, 2015 (13)

Sundseth og medarbeidere,
2012 (15)

Bernhardt og medarbeidere,
2008 (10)

Land

Australia, New Zealand, Storbritannia, Malaysia, Singapore

Norge

Australia

Pasient (n)

>18 år med bekreftet første eller
tilbakevendende hjerneslag,
infarkt eller intracerebral blødning, 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 symptomdebut (27 i intervensjonsgruppen og 29 pasienter i kontrollgruppen)

>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 utenfor sengen minst to ganger om dagen
i tillegg til vanlig behandling seks
dager per uke

Tid for første mobilisering

Innen 24 timer etter symptomdebut. I gjennomsnitt 18,5 timer
(12,8 – 22,3 timer)

Innen 24 timer etter hjerneslag/
innleggelse i sykehus. I gjennomsnitt 13,1 timer etter hjerneslag/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 behandling, i gjennomsnitt 31 minutter
per dag, gjennomført i gjennomsnitt 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 slagenheten 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 gjennomsnitt 33,3 timer etter
hjerne slag/26,3 timer etter
innleggelse

I tråd med vanlig praksis, ikke nærmere 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 ganger 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 gjennomsnittlig tid til mobiliseringsoppstart, 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)

Inklusjon

Review Manager 5 med tilfeldig eﬀekt (random-eﬀects)-metode. Dikotome utfall er presentert som risikoratio (RR) og kontinuerlige
utfall som gjennomsnittsforskjeller, begge
med 95 % konﬁdensintervall.
Kvaliteten på den samlede dokumentasjonen for hvert utfall og på tvers av studiene ble
vurdert ved hjelp av GRADE (Grading of
Recommendations Assessment, Development
and Evaluation) (14).
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Resultater
I litteratursøkene ble 2 227 referanser identiﬁsert, og vi vurderte fem studier som potensielt
relevante. Vi inkluderte to studier i tillegg til
den som allerede var inkludert i den tidligere
oversikten til Bernhardt 2009 (9) (ﬁg 1). Den
største, A Very Early Rehabilitation Trial publisert
i 2015, var en multisenter, ﬂernasjonal, randomisert kontrollert studie med 2 104 pasienter.

(13). Den er her omtalt som AVERT-studien (13).
I tillegg inkluderte vi en norsk randomisert
kontrollert studie med 56 pasienter av Sundseth og medarbeidere fra 2012 (15). Vi inkluderte også den tidligere omtalte studien fra
Australia av Bernhardt og medarbeidere med
71 pasienter fra 2008 (10) (ﬁg 1).
Sundseth og medarbeidere hadde som formål å belyse forskjellen mellom mobilisering
før 24 timer og 24–48 timer etter symptom-
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Figur 2 Dødelighet i løpet av de første tre månedene for pasienter med hjerneslag etter veldig tidlig mobilisering sammenlignet med tidlig mobilisering. M-H = Mantel-Haenzels
metode.

Figur 3 Dårlig funksjon målt med modiﬁsert Rankin-skala (3–6) etter tre måneder for pasienter med hjerneslag etter veldig tidlig mobilisering sammenlignet med tidlig mobilisering.

Figur 4 Alvorlige uønskede hendelser etter tre måneder for pasienter med hjerneslag etter veldig tidlig mobilisering sammenlignet med tidlig mobilisering.
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Tabell 2 Eﬀekt av en intervensjon som starter mobilisering innen 24 timer etter symptomdebut/innleggelse ved hjerneslag sammenlignet med mobilisering etter 24–48 timer i inkluderte studier fra Norge, Australia, New Zealand, Storbritannia, Malaysia og Singapore (10, 13, 15). mRS = modiﬁsert Rankin-skala.

Mobilisering
Relativ effekt
(95 % KI)

Antall
deltagere
(studier)

Kvaliteten
på dokumentasjonen (GRADE)

Utfall (referanse)

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 lav 1,2,3

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 lav 1,2,4

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 lav 1,2,4

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 lav 1,2,4

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

43
(1)

ْٚٚٚ
Svært lav 3,5

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

56
(1)

ْٚٚٚ
Svært lav 3,5

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

688 per 1 000

655 per 1 000
(229 – 1 000)

1

Kontrollgruppen i studien med 2 104 pa sienter hadde ikke fulgt planlagt tidsramme, men mobilisert i gjennomsnitt før 24 timer. Re sultatene fra
studien kan dermed ikke svare på spørsmålet om mobilisering før 24 timer sammenlignet med mobilisering etter 24–48 ti mer har størst ef fekt.
I gjen nom snitt ble pa si ente ne i kontrollgrup pen mo bi li sert etter 22,4 ti mer, mens vel dig tid lig-grup pen ble i gjen nom snitt mo bi li sert etter 18,5
timer.
2
Tidspunkt for mobilisering samva rier te med mengde og hyppighet av mobilisering. I studien med 2 104 pa sienter ble grup pen in nen 24 ti mer
mobilisert dobbelt så ofte (6,5 sam menlignet med 3 ganger per dag), samt at de ble mo bilisert i tre gan ger så lang tid (31 sam men lig net med
10 minutter daglig). Effekten av hvert enkelt element i dette sammensatte tiltaket kan der for ikke isoleres.
3
Få hendelser, bredt konfidensintervall
4
Bredt konfidensintervall
5
Kun én stu die

debut eller innleggelse (15). I AVERT-studien
undersøkte man eﬀekt av mobilisering før 24
timer sammenlignet med vanlig praksis, normalt etter 24 timer (13). Bernhardt og medarbeidere (10) ønsket også å sammenligne
mobilisering før 24 timer med vanlig praksis,
som hadde vært noe senere. Mens Sundseth
og medarbeidere fulgte protokollen i henhold
til tidsrammene, hadde AVERT-studien en
gjennomsnittlig tid til veldig tidlig mobilisering på 18,5 timer og til tidlig mobilisering på
22,4 timer etter symptomdebut. Bernhardt og
medarbeidere hadde gjennomsnittlig 18
timer til veldig tidlig mobilisering og 31 timer
i kontrollgruppen (10).
Pasientene i intervensjonsgruppen ble i
AVERT-studien (13) mobilisert minst tre ganger hyppigere i forhold til kontrollgruppen,
og i gjennomsnitt 31 minutter per dag sammenlignet med 10 minutter i kontrollgruppen. I studien til Bernhardt og medarbeidere
(10) var varigheten 167 minutter og 69 minutter, mens hyppigheten ikke var spesiﬁsert.
Sundseth og medarbeidere (15) spesiﬁserte
verken hyppighet eller varighet. Se tabell 1 for
mer informasjon.
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Eﬀekt på dødelighet og funksjonsnivå
Alle tre studiene viste noe høyere dødelighet
i intervensjonsgruppen som hadde fått tidligere og mer omfattende rehabilitering (ﬁg 2).
I alle tre studiene ble også pasientenes grad
av avhengighet av andre i hverdagen målt ved
modiﬁsert Rankin-skala (mRs). Dette instrumentet måler alvorlighet på en skala fra 0 til
6, der 0 er intet tap av funksjonsevne, mens 5
er alvorlig tap og 6 er død (13). Studiene viste
noe høyere forekomst av avhengighet i gruppen som hadde fått veldig tidlig og mer omfattende rehabilitering (ﬁg 3).
I to studier ble det rapportert alvorlige,
uønskede hendelser (10, 13). I alt ble det rapportert 216 (19,8 %) hendelser blant pasienter
i gruppen som ble veldig tidlig mobilisert, og
222 (20,5 %) blant kontrollpasientene (ﬁg 4).
Resultater og GRADE-vurdering av veldig
tidlig mobilisering innen 24 timer sammenlignet med mobilisering 24–48 timer og vanlig praksis fra Bernhardt og medarbeidere
(10), AVERT-studien (13) og Sundseth og medarbeidere (15) er oppsummert i tabell 2.
Vi fant ingen signiﬁkante forskjeller når det
gjaldt veldig tidlig mobilisering mellom in-

tervensjons- og kontrollgruppene, men vi har
svært lav tillit til resultatene og er derfor usikre på om det er bedre for pasientene med tidlig eller veldig tidlig mobilisering ved akutt
hjerneslag. Resultatene indikerer likevel at
det kan være mulighet for skade, så vel som
fordeler, ved veldig tidlig mobilisering sammenlignet med tidlig mobilisering.
I tillegg til å vurdere tid for oppstart av mobilisering hadde AVERT-studien også vurdert
hyppighet og varighet av mobilisering ved
veldig tidlig mobilisering. Vi har vurdert vår
tillit til resultatene av dette sammensatte tiltaket fra AVERT-studien (tab 3).
Den sammensatte intervensjonen i AVERTstudien kan gi høyere forekomst av død og
antall personer med behov for hjelp i dagliglivet (GRADE-vurdering med middels tillit).

Diskusjon
Vi har ikke funnet sikre holdepunkter for at
veldig tidlig mobilisering (< 24 timer) er bedre
enn tidlig mobilisering (24–48 timer) ved akutt
hjerneslag. Tvert imot fant vi visse holdepunk-
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Tabell 3 Eﬀekt av en intervensjon som omfatter veldig tidlig mobilisering innen 24 timer etter symptomdebut/innleggelse ved hjerneslag og med hyppigere og lengre mobilisering
sammenlignet med tidlig mobilisering innen 24 timer i én av de inkluderte studiene (13). mRS = modiﬁsert Rankin-skala.

Utfall

Tidlig, mindre
hyppig og
langvarig 1

Veldig tidlig, hyppig
og mer langvarig 2
(95 % KI)

Relativ effekt
(95 % KI)

Antall
deltagere
(studie)

Kvaliteten
på dokumentasjonen (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)

ْْْٚ
Middels 3

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)

ْْْٚ
Middels 4

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)

ْْْٚ
Middels 4

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)

ْْْٚ
Middels 4

1

Mobilisering in nen 24 ti mer etter symptom de but/inn leg gel se, 3 x dag, 10 minutter
Mobilisering in nen 24 ti mer etter symptom de but/inn leg gel se, 6,5 x dag, 31 minutter
3
Få hendelser, bredt konfidensintervall
4
Bredt kon fidens inter vall
2

ter for at pasientene i intervensjonsgruppen
kunne ha økt risiko for en ugunstig prognose.
I den norske studien (15) varierte gjennomsnittlig tidspunkt for mobilisering fra 13 timer
i intervensjonsgruppen til 33 timer i kontrollgruppen. Den australske studien (10) hadde
gjennomsnittlig veldig tidlig mobilisering ved
18 timer og gjennomsnittlig tidlig mobilisering ved 31 timer. I AVERT-studien ble intervensjonsgruppen som skulle mobiliseres innen 24
timer etter symptomdebut, mobilisert etter
gjennomsnittlig 18,5 timer, mens kontrollgruppen skulle mobiliseres i henhold til vanlig klinisk praksis ved de 56 sykehusene som deltok
(13). Det var forventet at kontrollgruppen ville
bli mobilisert etter 24–48 timer slik tidligere
analyser har vist (16). Det viste seg imidlertid
at såkalt vanlig klinisk praksis endret seg i
løpet av de åtte årene AVERT-studien pågikk.
Mobiliseringstidspunktet ble ﬂyttet stadig tidligere, slik at 60 % av kontrollpasientene ble
mobilisert innen 24 timer (13). Forskjellene i
gjennomsnittlig tid mellom intervensjons- og
kontrollgruppen var derfor betydelig større i
den norske studien. Antall pasienter i AVERTstudien var imidlertid nær 40 ganger høyere
enn i den norske studien. Disse dominerte derfor resultatene av samleanalysene.
Med kun ﬁre timers gjennomsnittlig forskjell i oppstart av mobilisering gir AVERT-studien (13) i liten grad svar på hovedspørsmålet.
Denne studien hadde imidlertid tre ulike intervensjoner som løp parallelt (13). I tillegg til
tidspunkt for mobilisering undersøkte man
også eﬀekten av hyppighet og varighet av mobilisering. Når hyppigheten var over dobbelt
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så høy og varigheten var tre ganger så lang ved
veldig tidlig mobilisering, kan hver av disse
faktorene ha påvirket resultatene. I tillegg kan
faktorene ha interagert med hverandre.
Den norske studien (15) kan ikke gi noen informasjon om disse viktige faktorene. Det er
også vanskelig å estimere hvordan mobiliseringen ble utført, fordi en tidligere studie viste at
det var betydelig variasjon mellom slagenhetene med tanke på omfang av mobilisering (8).
Flere faktorer påvirker generaliserbarheten
av studiene. I den norske studien ble færre enn
10 % av alle akuttpasienter inkludert, mange
fordi de kom til sykehus etter at det var gått 24
timer. Antall inkluderte pasienter var bare
halvparten av det som styrkeberegningen
anga (15). Forfatterne av AVERT-studien (13) har
gjort rede for utvelgelsesprosessen i studien,
og tid fra symptomdebut til innleggelse kan
også der ha påvirket seleksjonen. Samtidig var
beskrivelsen av hvilke elementer som inngikk
i mobiliseringen mangelfull.
Selv om den norske studien var liten, lyktes
den bedre i å studere betydningen av tidspunkt for mobilisering. Resultatene bidrar
således til å bekrefte hovedinntrykket fra den
sammensatte intervensjonen i AVERT-studien
om at det gunstigste tidspunktet for mobilisering fortsatt er uavklart.
Til tross for at AVERT er den største rehabiliteringsstudien som er gjennomført (13),
mangler vi altså fortsatt overbevisende forskningsbasert kunnskap om det optimale tidspunktet for å starte mobiliseringen ved akutt
hjerneslag. Det kan likevel tolkes som en varsellampe at resultatene fra de inkluderte stu-

diene gikk i retning av dårligere prognose for
de pasientene som ﬁkk veldig tidlig mobilisering. Veldig tidlig mobilisering kan med andre
ord være til gagn for mange pasienter, men
kan også påføre skade. Det har gjort det vanskelig å gi klare anbefalinger om grad av tidlig
mobilisering i de reviderte nasjonale retningslinjene. GRADE-metodikken (14) og
DECIDE-prosessen (17) tilrettelegger for å vektlegge annen dokumentasjon enn den vi får
fra randomiserte studier og systematiske
oversikter. Det kom frem i retningslinjeprosessen at klinisk erfaring, både fra helsearbeidere og pasienter, tilsier at tidlig mobilisering
og trening er viktig og oppfattes som gunstig.
I tillegg ﬁnnes observasjonsstudier blant
annet fra kartleggingen av aktiviteten i de 11
norske slagenhetene (8) som har vist en assosiasjon mellom tidlig mobilisering og høy
aktivitet ut av seng og godt funksjonelt behandlingsresultat etter tre måneder (18).
En annen norsk observasjonsstudie indikerte også at høy aktivitet er assosiert med
godt behandlingsresultat, korrigert for alvorlighet, alder og andre kjente prognostiske
faktorer (19).
Det har videre kommet en oppfølgingsartikkel fra AVERT-studien (20) der forfatterne
har forsøkt å analysere betydningen av tidspunktet for mobilisering og omfanget av mobilisering hos de pasientene som hadde et
godt behandlingsresultat. Denne analysen
tyder på at tidspunkt for mobilisering ikke
betyr så mye, mens mange kortvarige mobiliseringsperioder hver dag er assosiert med
godt behandlingsresultat sammenlignet med
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få og lange mobiliseringsperioder. Disse resultatene er påvirket av seleksjon og har ikke
samme dokumentasjonsstyrke som hovedresultatene i den randomiserte kontrollerte studien. De er dermed kun å betrakte som hypotesegenererende og må bekreftes i nye randomiserte kontrollerte studier før sikre konklusjoner kan treﬀes.
Nøyaktig beskrivelse av hva som inngår i
mobilisering og hvordan denne er planlagt
gjennomført, er nødvendig i nye studier. Dette
er et viktig forskningsområde som angår
svært mange, ettersom de aller ﬂeste pasienter med akutt hjerneslag vil bli mobilisert og
som oftest i løpet av de første ett til to døgn.
Det er spesielt viktig med slike presiseringer der intervensjonen sammenlignes med

«vanlig klinisk praksis» og der studiene varer
så lenge at klinisk praksis kan endre seg under studieperioden.
Det er ﬂere grunner til at vi har svært lav
tillit til disse resultatene. Tid for oppstart av
mobilisering foregikk ikke på de tidspunktene som var planlagt på forhånd. Pasientene
i de forskjellige gruppene mottok mobilisering av forskjellig varighet og hyppighet. Tre
variabler (tid for oppstart av mobilisering,
varighet og hyppighet av mobiliseringen)
varierte dermed samtidig, og det vanskeliggjør tolkning av resultatene. I tillegg var det
relativt få hendelser, noe som medfører brede
konﬁdensintervaller.
Det er mulig at andre databaser inneholder
ﬂere studier enn de tre vi søkte i (MEDLINE,

EMBASE og CENTRAL). Vi kan ha gått glipp av
studier også innen disse databasene, for eksempel fordi begrepsbruken knyttet til intervensjonen kan variere. Vi har konsulert personer med stor kompetanse på området som
heller ikke er kjent med andre studier, så risikoen for å ha oversett studier er sannsynligvis
liten. Styrken ved en systematisk oversikt er
den på forhånd planlagte og systematiske metodiske tilnærmingen og at to personer jobber uavhengig av hverandre i vurdering av
titler, sammendrag og artikler i fulltekst.
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Skal gravide ha lavere
eller høyere legemiddeldoser?

Legemiddeldosering til gravide er
en vanskelig balansekunst, der mors
behov for behandling må veies opp
mot risikoen for fosterskadelige
eﬀekter. Ofte vektlegges sistnevnte
mest, med det resultat at legemidlet
seponeres eller dosen reduseres.
Det som kanskje er mindre kjent er
at gravide ofte trenger høyere legemiddeldoser enn ikke-gravide.

M

ange kvinner inntar legemidler når de er gravide, enten
på grunn av tilstander relatert til graviditeten selv, eller
på grunn av annen sykdom
(1, 2). I Norge rapporterer
nesten 80 % av gravide å ha brukt ett eller ﬂere
legemidler under graviditeten (3). Oppslagsverk som Norsk legemiddelhåndbok og RELISdatabasen (4) kan gi informasjon om sikkerhet ved legemiddelbruk under graviditet og
amming. Slike anbefalinger er imidlertid ofte
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beheftet med usikkerhet på grunn av manglende data (5).
Noe av det vi vet svært lite om, er hvordan
det enkelte legemidlet håndteres av den gravide kvinnens kropp. Både opptak, fordeling,
nedbrytning og utskilling av legemidler kan
påvirkes av de fysiologiske endringene som
inntreﬀer under graviditeten. Dette kan igjen
påvirke hvilken dose den gravide trenger (2).
Uten å ta høyde for disse endringene vil ekstrapolering av doseanbefalinger fra ikke-gravide til gravide kvinner medføre risiko for
underdosering, eller eventuelt overdosering.
Vårt inntrykk er at denne problemstillingen
er lite kjent blant klinikere og ofte havner i
skyggen av diskusjonen rundt legemidlenes
teratogenisitet.
I denne artikkelen gir vi en oversikt over hva
de fysiologiske endringene under graviditet
betyr for kroppens håndtering av legemidler
og presenterer noen eksempler på legemidler
der graviditetstilpasset dosering kan være
nødvendig. Vi gir også noen generelle råd om
hvordan man bør planlegge og følge opp legemiddeldosering hos gravide. Artikkelen bygger på litteratursøk i PubMed samt forfatternes egen erfaring og forskning på dette feltet.

Farmakokinetikk hos gravide
De ﬂeste organsystemer er utsatt for fysiologiske endringer under graviditet, og mange
av disse kan ha betydning for legemidlers
farmakokinetikk. Nedsatt gastrointestinal
motilitet og økt pH i magesekken kan påvirke
absorpsjonen av legemidler. Økt totalt vanninnhold og plasmavolum kan, sammen med
fallende konsentrasjoner av legemiddelbindende proteiner, medføre økt distribusjonsvolum og redusert serumkonsentrasjon av
noen legemidler. Konsentrasjonen både av
albumin, som binder legemidler som er
svake syrer, og Į1-surt glykoprotein, som binder legemidler som er svake baser, synker.
Endret aktivitet i ulike levermetaboliserende
enzymer kan gi reduserte, uendrede eller
økte konsentrasjoner av legemidler. Både
aktiviteten til cytokrom P-450 (CYP)- enzymene og til glukuroniderende enzymer vil påvirkes. Økt blodgjennomstrømning i nyrene og
økt glomerulær ﬁltrasjonsrate øker utskillingen av legemidler som har dette som primær
eliminasjonsvei. En oversikt over de viktigste
farmakokinetiske endringene under graviditet er vist i ﬁgur 1 (2, 6–8). Endringene vil van-
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A. Endring i plasmaproteiner

B. Endring i leverenzymaktivitet

₁-AGP

C. Endring i nyrefunksjon

D. Endring i kroppssammensetning

Figur 1 Noen sentrale fysiologiske endringer hos gravide, med betydning for hvordan legemidler tas opp, fordeles, brytes ned og skilles ut. Panel A viser hvordan graviditeten medfører
økt plasmavolum, med tilsvarende fall i konsentrasjonen av legemiddelbærende plasmaproteiner. Panel B viser endret aktivitet for viktige legemiddelmetaboliserende enzymer. Hjertets frekvens og slagvolum øker under graviditeten, hvilket igjen medfører økt blodgjennomstrømning i blant annet nyrer (panel C), lever og lunger. Panel C viser også endringene
i glomerulær ﬁltrasjonsrate. Panel D viser graviditetsavhengige endringer i kroppssammensetning som kan påvirke distribusjonsvolumet for legemidler. Data tilpasset fra referansene
(2, 6–8). Į1-AGP = Į1-surt glykoprotein (orosomukoid), CYP = cytokrom P-450, UGT = uridindifosfat-glukuronosyltransferase. Illustrasjonsbilde: p6 m5/stock.adobe.com

ligvis tilta gradvis i løpet av graviditeten, nå
sitt maksimale nivå i andre eller tredje trimester og normaliseres i løpet av 1–2 uker
etter fødselen (2, 9).
Ut fra kjennskap til det enkelte legemidlets
farmakologiske egenskaper og de fysiologiske
endringene presentert i ﬁgur 1, kan man forsøke å anslå hvordan graviditet vil påvirke
legemiddelkonsentrasjonen hos mor. Som
tommelﬁngerregel vil legemidlets eliminasjonsvei være det viktigste å ta hensyn til. Dersom legemidlet hovedsakelig skilles ut uforandret gjennom nyrene, vil serumkonsentrasjonen ofte falle ned mot halvparten under
graviditeten (ﬁg 1, panel C) (6). Dersom legemidlet hovedsakelig elimineres via lever, kan
konsentrasjonsfall i samme størrelsesorden
(eller større) inntreﬀe, men konsentrasjonen
kan også forbli uendret, eller i noen tilfeller
øke (6). Dette avhenger av hvilket enzym eller
hvilke enzymer som er viktigst for metabolismen av det aktuelle legemidlet, fordi enzymaktiviteten endres i ulik grad og retning
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under graviditeten (ﬁg 1, panel B) (6). Økt
blodgjennomstrømning i leveren vil også
spille en rolle for nedbrytningshastigheten av
en del legemidler.
Ofte kan ﬂere fysiologiske endringer ramme
ett og samme legemiddel under graviditeten,
for eksempel ved at ett legemiddelomsettende enzym hemmes mens et annet induseres (dette gjelder for eksempel det antipsykotiske midlet olanzapin (10)), eller ved at
både hepatisk og renal eliminering øker
(dette gjelder for eksempel det antiepileptiske
midlet lamotrigin (11)). Nettoeﬀekten av disse
endringene kan være vanskelig å forutsi, og
den individuelle variasjonen kan være stor.
For å kunne gi best mulig doseanbefaling til
en gravid kvinne er det derfor ikke tilstrekkelig med teoretiske betraktninger rundt legemidlets farmakokinetikk. Vi trenger egne farmakokinetiske studier hos gravide, og kanskje
aller helst serumkonsentrasjonsmålinger fra
den aktuelle pasienten. Klinisk eﬀekt må også
følges nøye.

Hva betyr disse endringene
for den gravide?
Som det fremgår av eksemplene i ﬁgur 1 og
tabell 1 (2, 9–16) fører endringene i legemiddelkonsentrasjonen hos gravide som regel til at
konsentrasjonene faller, vanligvis på grunn av
økt levermetabolisme eller økt renal utskilling.
Disse endringene kan medføre at dosen som
en kvinne «alltid» har brukt før hun ble gravid,
blir for lav under svangerskapet. For noen
legemidler, som lamotrigin (11), er det tydelig
vist at fallet i konsentrasjon under graviditeten
kan lede til terapisvikt. Denne sammenhengen
er imidlertid mindre studert for de fleste
andre legemidler (2).
Det anbefales ofte at gravide skal bruke
«laveste eﬀektive dose» av legemidler. Problemet med denne anbefalingen er at man risikerer å gjøre det omvendte av det man burde:
Man reduserer dosen på samme tidspunkt
som dosebehovet faktisk øker (ﬁg 2). Hvis det
først er tatt en beslutning om at en gravid
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Tabell 1 Eksempler på farmakokinetiske endringer under graviditet og deres praktiske konsekvenser. Legemidlene i tabellen er kun ment som eksempler og er ikke nødvendigvis foretrukne behandlingsvalg. De praktiske rådene tar utgangspunkt i at en individuell risiko-nytte-vurdering tilsier at den gravide skal bruke legemidlet og opprettholde stabil serumkonsentrasjon. CYP = cytokrom P-450, UGT = uridindifosfat-glukuronosyltransferase.

Legemiddel
(referanse)

Indikasjon

Farmakokinetisk endring under graviditeten

Praktisk konsekvens

Metoprolol
(2, 9)

Hypertensjon, migrene
m.m.

Levermetabolisme via CYP2D6 øker opptil
4 ganger eller mer og gir lavere serumkonsentrasjon

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

Metadon
(9, 12)

Opioidavhengighet

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 serumkonsentrasjonen 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. Kaffekonsum bør begrenses under graviditeten

1

Koffein bru kes i li ten grad som le gemid del, men fin nes kom bi nert med pa race ta mol, ace tyl sa li syl syre el ler fena zon i noen ty per analge tika

kvinne skal bruke et legemiddel, er det viktig
å vektlegge at dosen skal være eﬀektiv, og ikke
bare lav. Hvis ikke risikerer man at barnet blir
dobbelt eksponert, både for legemidlet og for
uheldige eﬀekter av mors sykdom (for eksempel både for et antiepileptikum og for epileptiske anfall hos mor).

Praktiske råd

Figur 2 Fare for terapisvikt hos gravide. Figuren viser hvorfor gravide er i faresonen for suboptimal dosering og terapisvikt. I dette tenkte tilfellet bruker pasienten et legemiddel X i en dose som vist av den grønne linjen. Når pasienten ﬁnner
ut at hun er gravid, blir hun og behandlende lege enige om å redusere dosen av X av hensyn til fosteret. Samtidig øker
kvinnens dosebehov på grunn av økt eliminering av X . Begge hendelser (redusert dose og økt dosebehov) bidrar til å øke
forskjellen mellom den dosen hun trenger og den dosen hun får, og setter henne i fare for terapisvikt.

Til tross for generelt lite kunnskap om farmakokinetiske endringer og dosebehov under
graviditeten, ﬁnnes det noen gode oversiktsartikler om temaet (2, 6, 9). For en travel kliniker vil likevel det enkleste og tryggeste være
å rådføre seg med de regionale legemiddelinformasjonssentrene (4) eller en klinisk farmakologisk avdeling for å få oppdatert informasjon om både sikkerhet for barnet og sannsynlig dosebehov for mor. Som forklart tidligere kan man ut fra kjennskap til hvordan
legemidlene elimineres (og eventuelle graviditetsstudier, dersom de ﬁnnes) anslå hva
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som trolig vil skje med mors serumkonsentrasjoner under svangerskapet, og planlegge
tilpasning av dosen underveis. I tillegg til den
fortløpende kliniske vurderingen under svangerskapet og måling av eventuelle eﬀektmarkører der de ﬁnnes (som blodtrykk, INR etc.)
kan serumkonsentrasjonsmålinger av legemidler være et nyttig verktøy underveis. For
legemidler som kan måles (se Farmakologiportalen (17) for en nasjonal oversikt) anbefaler vi at det gjøres en måling før eller så

tidlig som mulig i graviditeten som en referanse for senere sammenligning (såkalt nullprøve). Deretter kan det gjøres nye målinger
for eksempel månedlig, annenhver måned
eller hvert trimester, avhengig av legemiddel,
indikasjon og praktiske hensyn. Hvis dosen
må økes, er det viktig med god informasjon
til den gravide, fordi det for mange kan synes
fornuftsstridig at dosen skal økes og ikke
reduseres under graviditeten. Og, dersom
dosen økes under graviditeten, må man redu-

sere dosen igjen rett etter fødselen for å unngå overdosering (11). Til slutt er det viktig å
huske at uregelmessig inntak, egenrådig
dosereduksjon eller fullstendig seponering
forekommer hos mange gravide (18). Ved lav
serumkonsentrasjon eller usikker eﬀekt bør
etterlevelsen undersøkes før dosen økes.
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Epilepsi og angst

Opp til en ﬁredel av personer med
epilepsi har psykiske lidelser i tillegg til anfallene. Depresjoner har
fått størst oppmerksomhet selv om
angstlidelser forekommer minst
like hyppig. Til tross for at psykiske
symptomer kan forringe livskvaliteten mer enn de epileptiske anfallene, forblir de stadig oversett og
ubehandlet.

P

sykiske lidelser, som oftest i form
av angst og/eller depresjon, forekommer 2–3 ganger hyppigere hos
personer med epilepsi enn hos
den generelle befolkningen (1).
Mest utsatt er personer med fokal
epilepsi, og som regel er årsakene både biologiske og psykososiale. Sammenlignet med
depresjon er det gjort påfallende få studier av
angst hos pasienter med epilepsi. Like fullt
har vi de siste årene fått økt innsikt i både
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årsaksmekanismene bak og den kliniske betydningen av slik komorbiditet.
Denne artikkelen bygger på søk i PubMed
på uttrykkene «epilepsy and anxiety» og «epilepsy and psychiatric comorbidity» samt egne
kliniske erfaringer.

med høyresidig fokus (10). Opplevd stigma og
lite kunnskap om sykdommen har også vært
knyttet til risiko for angst (5).
Forekomsten av de forskjellige angstformene er ikke nærmere kartlagt i pasientgruppen, men vårt inntrykk er at generalisert angst
er hyppigst (jf. ﬁg 1 og ramme 1). Svært ofte ses
en kombinasjon av angst og depresjon (11).

Epidemiologi
Den nøyaktige forekomsten av angstlidelser
blant personer med epilepsi er ikke kjent.
Resultater fra epidemiologiske studier spriker
betydelig, hovedsakelig på grunn av forskjeller mellom pasientgruppene som er studert
og ulik bruk av diagnostiske kriterier og instrumenter. Blant voksne er det funnet prevalensrater fra 11 % til nesten 50 % (2–7). En kanadisk populasjonsbasert studie viste en livstidsprevalens på opptil 22,8 %, noe som var
2,4 ganger høyere enn i den generelle befolkningen (6).
Forekomsten av angstlidelser øker med epilepsiens alvorlighetsgrad og ses hyppigst
blant dem med farmakoresistent medial temporallappsepilepsi (4, 8, 9), spesielt blant dem

Angst relatert til anfall
Det har vært vanlig å klassiﬁsere angstlidelser
blant personer med epilepsi etter den tidsmessige relasjonen angsten har til de epileptiske anfallene (ﬁg 1).
Periiktal angst
Noen pasienter opplever rastløshet, irritabilitet og angst i prodromalfasen, dvs. timer eller
dager før et anfall. Dette er såkalt preiktal
angst. I slike tilfeller kommer gjerne anfallet
som en lettelse; angsten slipper da taket.
Iktal angst, dvs. angst som anfallssymptom,
forekommer særlig hos pasienter med temporolimbisk epilepsi. Anfallet er av fokal type,
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og bevisstheten kan være bevart eller redusert. Pasientene får plutselig en intens angst
eller panikk, av og til kombinert med andre
kjente temporallappsfenomener som déjà vu
eller autonome symptomer (4). Det kan by på
diagnostiske utfordringer å skille iktal angst
fra ikke-epileptiske panikkanfall. Typiske trekk
for iktale angstanfall er plutselig opptreden
av angst som kommer «ut av det blå», kort
varighet (0,5–2 minutter), automatismer (spesielt når anfallet sprer seg til andre deler av
temporallappen) og ofte, men ikke alltid, patologiske funn ved MR eller EEG. Ikke-epileptiske panikkanfall varer vanligvis lenger
(5–10 minutter), er gjerne stressrelaterte, og
MR og EEG er vanligvis normale (4). Iktal
angst er rapportert å forekomme hos opptil
15–20 % av pasienter med medial temporallappsepilepsi (12).
Vi mener det er viktig å forklare pasient og
pårørende at angsten som pasienten opplever, skyldes epileptiske forstyrrelser. Dette
vil sannsynligvis kunne bedre etterlevelsen av
behandlingen.
Postiktal angst opptrer timer og noen ganger dager etter et langvarig anfall eller en
anfallsserie, og er gjerne kombinert med forvirring og dysfori (4). Rundt en tredel av pasienter med postiktal angst har hatt angst
også før epilepsien debuterte (11).
Interiktal angst
Angst som opptrer uavhengig av anfallene, er
vanligst og er som oftest av generalisert type.
Også her er pasienter med temporolimbisk
epilepsi mest utsatt (13).

Etiologi og patofysiologi
Som regel er det sammensatte årsaker til psykiske lidelser hos pasienter med epilepsi. I
tillegg til nevrobiologiske årsaker kommer
gjerne psykososiale problemer og legemiddelbivirkninger.
Det er gode holdepunkter for at iktal angst
hos pasienter med temporolimbisk epilepsi
hovedsakelig er generert fra amygdala. Man
kan imidlertid også se iktal angst hos pasienter med epileptiske forstyrrelser i orbitofrontal korteks og fremre deler av gyrus cinguli
(14). Gyrus cinguli regulerer blant annet funksjoner i amygdala, og man har antatt at angst
er en følge av at denne regulatoriske funksjonen forstyrres (15). Hos pasienter med sosial
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Figur 1 Tidsmessig relasjon mellom epileptiske anfall og angstsymptomer

angst er det fun net for styrrelser i det
amygdalo-orbitofrontale nettverket (4).
Angst og epilepsi har noen bakenforliggende nevrokjemiske fellestrekk som særlig
involverer GABA og serotonin. Eksempelvis
har GABAerge legemidler som valproat, fenobarbital og benzodiazepiner både anfalls- og
angstdempende egenskaper (16). Hos friske
forsøkspersoner er det funnet en negativ korrelasjon mellom GABA-nivået i frontalkorteks
og nevrotisisme (17). Redusert serotoninreseptorbinding er vist både hos pasienter med
panikkangst og hos pasienter med epilepsi
(18).
Sannsynligvis spiller også genetiske mekanismer en rolle (2). I en studie av pasienter
med temporallappsepilepsi fant man at et
spesiﬁkt allel av 5-HT1A-reseptor-genet (C1019Gpolymorﬁsme) var en uavhengig risikofaktor
for angst (2). En større arvelighetsanalyse
peker også på en genetisk sammenheng mellom epilepsi og angst (19).
Epilepsi skiller seg fra de ﬂeste andre kroniske sykdommer med sin uforutsigbare opptreden. For mange skaper dette angst og
utrygghet selv om de har god anfallskontroll.
Angst for å få et anfall i butikken, i teateret
eller på toget – med de konsekvenser det kan

Ramme 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
sosi al fobi (sosi a le angstforstyrrelser)
spe sifikk fobi
pa nikklidelse med eller uten agorafo bi
tvangstan ker og -handlin ger
posttraumatisk stress
Interiktal angst spe sifikt knyttet
til epilepsien
angst knyttet til dia gnosen
angst for an fall
angst for bi virk nin ger av an ti epi leptika
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få – kan lett føre til unngåelsesatferd (20). Det
er vist at psykiatrisk komorbiditet påvirker
livskvaliteten hos personer med epilepsi i
større grad enn anfallskontrollen (21).
Angst for legemiddelbivirkninger er ikke
uvanlig, ei heller bekymring for tap av kognitive evner, enten som følge av bivirkninger
eller av anfall (2).
En studie viste at personer som hadde vært
sykehusinnlagt på grunn av en angstlidelse,
hadde mer enn dobbelt så stor sannsynlighet
for å utvikle epilepsi enn personer i kontrollgruppen (2). Det ser således ut til at angst disponerer for epilepsi, og at epilepsi disponerer
for angst.

Hvordan fange opp angstlidelser blant epilepsipasienter?
En grundig anamnese er avgjørende for å avdekke eventuelle angstlidelser. Alle pasienter
med epilepsi bør spørres om angst. Sentrale
spørsmål er hvordan angsten ytrer seg, hvor
lenge den varer, under hva slags omstendigheter den opptrer, hvor invalidiserende den
er og dens relasjon til anfallene eller behandlingen. Kartleggingsverktøy i form av spørreskjemaer kan være til hjelp for å få svar på de
mest relevante spørsmålene. Det er imidlertid
vist at spørreskjemaer alene, for eksempel delskalaen for angst i Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A), ikke fanger opp angstsymptomer i denne pasientgruppen på en
pålitelig måte (22). Det stemmer også med vår
erfaring. Et annet spørreskjema, Generalized
Anxiety Disorder 7 (GAD-7), er et screeningverktøy som er raskt å administrere og som
har normer for inndeling i mild, moderat og
alvorlig angst (23).

Behandling
Før eventuell behandling bør man i samråd
med pasient og eventuelt pårørende ha blitt
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enige om at angsten er såpass invalidiserende
at et behandlingsforsøk er indisert. Hva slags
angst pasienten har, bør være kartlagt, likeså
angstens relasjon til anfallene. Hvem som skal
stå for behandlingen, avhenger av resultatet
av utredningen. Ofte er det nødvendig med et
samarbeid mellom nevrolog eller nevropediater og andre behandlere, for eksempel
distriktspsykiatrisk senter eller privatpraktiserende psykolog eller psykiater.
Ved periiktal angst er det aller viktigste tiltaket å bedre anfallskontrollen. I tillegg kan
det være behov for å lære bestemte mestringsstrategier, noe som må tilpasses individuelt.
International League Against Epilepsy har
utarbeidet retningslinjer for behandling av
interiktal angst og depresjon (24). Kognitiv
atferdsterapi er den foretrukne behandlingsformen ved angstlidelser generelt i befolkningen. Legemidler for å dempe angsten bør man
helst unngå. Mange fastleger behersker kognitiv terapi og/eller eksponeringsterapi. Dersom man likevel må ty til legemidler, ofte i
kombinasjon med annen behandling, bør
man velge selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI), for eksempel sertralin eller paroksetin. Det har lenge
vært en utbredt frykt for at SSRI- eller SNRIpreparater kan senke anfallsterskelen hos epilepsipasienter. Denne frykten har vist seg
ugrunnet så sant man holder seg til terapeutiske doser (25, 26). Høyere doser, derimot, kan
virke anfallsforsterkende. En studie viste at
langvarig bruk av SSRI-preparater kan forsterke epileptogenesen i en kindlingmodell
hos rotter (27). Om dette har overføringsverdi
til mennesker, vet vi ikke. Vi vet heller ikke om
disse preparatene har den samme antidepressive og angstdempende eﬀekten hos epilepsipasienter som hos psykiatriske pasienter.
Dessverre ﬁnnes det ingen kontrollerte studier på dette feltet. De siste årene har det dessuten blitt reist spørsmål om hvorvidt slike
preparater øker suicidalfaren, uavhengig av
om pasienten har hatt depresjon før legemid-

delbehandlingen eller ikke. En undergruppe
av pasienter ser også ut til å være disponert
for å utvikle alvorlige psykiske bivirkninger
av antiepileptika, uavhengig av preparatenes
virkningsmekanisme. Personer med epilepsi
har en forhøyet risiko for selvmord. Sannsynligvis er det ﬂere og sammensatte årsaker til
dette (28, 29).
Hos epilepsipasienter med angst bør man
unngå antiepileptika som kan ha negative
psykotrope egenskaper, for eksempel levetiracetam, topiramat, zonisamid og felbamat. I
slike tilfeller anbefaler vi bruk av preparater
som kan ha stemningsstabiliserende og
angstdempende egenskaper, eksempelvis lamotrigin, karbamazepin, valproat eller pregabalin.
Benzodiazepiner, lakosamid og pregabalin
har særlig angstdempende egenskaper (30,
31), men det er viktig å kjenne til at langtidsbruk av benzodiazepiner kan forsterke angst,
og at det er et misbrukspotensial knyttet til
pregabalin.
Ved psykofarmakologisk behandling av epilepsipasienter bør man være oppmerksom på
at enzyminduserende antiepileptika (for eksempel karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)
interagerer med psykofarmaka, slik at serumkonsentrasjonen av psykofarmaka reduseres.
Av den grunn er det lettere å kombinere psykofarmaka med et nyere, ikke-enzyminduserende antiepileptikum (4).
Sammenlignet med dem uten angst er det
vist at epilepsipasienter med angst oftere har
legemiddelbivirkninger (32) og en dårligere
eﬀekt av så vel antiepileptika (33) som epilepsikirurgi (22).
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En mann i 50-årene med
nevrologiske symptomer
under kreftbehandling

Ved nye nevrologiske symptomer
hos pasienter med kreft er det viktig å tenke diﬀerensialdiagnostisk
bredt. Selve kreftsykdommen, men
også behandlingen og omstendighetene rundt en alvorlig diagnose
kan alle påvirke pasienten og gjøre
det utfordrende å vite hva som er
årsaken til endringer i helsen. Utfyllende informasjon om kliniske funn
og aktuell behandling til samarbeidende spesialister kan være avgjørende for å ﬁnne riktig diagnose.

E

n mann i 50-årene, som fra tidligere
stort sett var frisk, ﬁkk påvist rektalkreft med spredning til lever. Etter
tverrfaglig vurdering begynte han med
neoadjuvant kjemoterapi i form av
fluorouracil (5-FU), oksaliplatin og
kalsiumfolinat (FLOX) før strålebehandling med
god radiologisk eﬀekt på levermetastaser. Deretter gjennomgikk pasienten en ukomplisert ope-
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rasjon med rektumreseksjon og endekolostomi
for å forhindre komplikasjoner fra primærsvulsten. Etter operasjonen fortsatte han med samme
cellegiftbehandling, men utviklet raskt benmargstoksisitet med trombocytopeni på 84 · 109/l (referanseområde: 130–400) og nøytropeni på 1,0 ·
109/l (1,7–8,0) til tross for reduserte doser av cytostatika og etter hvert seponering av oksaliplatin.
Etter seks måneders behandling med cytostatika, inkludert lengre pauser mellom kurer grunnet trombocytopeni, progredierte kreftsykdommen med ytterligere spredning til lunger. Cellegiftbehandling ble endret til ﬂuorouracil, irinotekan og bevacizumab. Etter kun én kur oppsto en
ny benmargstoksisitet i form av trombocytopeni.
Av den grunn ble behandlingen endret til monoterapi med irinotekan og cetuksimab, en epidermal vekstfaktorreseptorhemmer. Ved første evaluering ble det konkludert med progrediering av
pasientens kreftsykdom. Radiologisk så man
progrediering av levermetastaser, og biokjemisk
var det stigende karsinoembryonalt antigen
(CEA) fra 42 ȝg/l til 71 ȝg/l (< 5) og økning av leverprøver med alaninaminotransferase (ALAT) 76
U/l (< 70), alkalisk fosfatase (ALP) 300 U/l (< 105),
gammaglutamyltransferase (GT) 860 U/l (< 115),
laktatdehydrogenase (LD) 400 U/l (< 205) og
aspartataminotransferase (ASAT) 93 U/l (< 45).

Dette tydet på behandlingssvikt og dårlig toleranse også etter tredjelinjebehandling. Etter en
måneds behandlingspause ble det dermed startet
opp med peroral regorafenib, en multikinasehemmer. Kuren ble tatt daglig i tre uker, fulgt av
en ukes pause.
Ved evaluering etter to fullførte sykluser (totalt
åtte uker) hadde pasienten synkende nivåer av
kreftmarkøren karsinoembryonalt antigen (fra
92 ȝg/l ved oppstart til 32 ȝg/l (< 5)). Radiologisk
konkluderte man med tydelig respons i lever med
tilbakegang av metastaser og tilkommet nekrose.
Biokjemisk så man forbedring av noen av de forhøyede lever- 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 ingen tegn til benmargstoksisitet, som
han tidligere hadde utviklet raskt under behandling. Under kurene hadde han noe plager med
sårhet i munn samt tørr hud og smerter i håndﬂater og under fotblad.
Etter fullført tredje syklus, totalt 12 ukers behandling, kom pasienten til kreftpoliklinikken for
planlagt kontroll. Han hadde siden begynnelsen
av tredje syklus bemerket økende hodepine samt
vansker med å utføre dagligdagse aktiviteter.
Under kuren hadde han etter hvert utviklet uttalte
blemmer under fotblad og i håndﬂater, men disse
var nå i bedring. Ifølge opplysninger fra kona var
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han mer oppfarende, og hun hadde også lagt
merke til at han tilsynelatende ikke så maten på
nedre del av tallerkenen og spiste kun det som lå
øverst. Han fortalte selv om økende redsel for å
være alene og episoder med gråteanfall. Han
anga forverring den siste uken med økende, svært
intens vedvarende hodepine med ledsagende
oppkast utover dagen. Det ble rekvirert CT caput
grunnet mistanke om hjernemetastaser. Pasienten ble henvist for øyelegetilsyn, og kuren med
regorafenib ble foreløpig stoppet.
Hjernemetastaser ved utbredt kreftsykdom
kan gi symptomer som hodepine, gjerne morgenhodepine, med ledsagende kvalme og
brekninger. Dette kan skyldes forhøyet intrakranialt trykk enten på grunn av masseeﬀekt
av svulsten, ødem rundt svulsten og/eller sekundær hydrocephalusutvikling. Avhengig av
tumorlokalisasjonen er fokalnevrologiske
symptomer som pareser, synsfeltsutfall eller
apraksi vanlig. Hjernemetastaser kan også forårsake fokale og/eller sekundært generaliserte
epileptiske anfall, noen ganger som debutsymptom. Det kan ofte foreligge en uspesiﬁkk
cerebral funksjonssvekkelse med symptomer
som økt trettbarhet, irritabilitet, personlighetsforandringer eller psykiatriske symptomer.
Metastaser i bakre skallegrop gir ofte dobbeltsyn, vertigo og koordinasjonssvikt (1, 2).
Ved blødning i svulsten kan symptomer utvikle seg like raskt som ved et hjerneslag (1).
Hjernemetastaser er vanligere enn de primære intrakraniale svulstene og ses hyppigst
ved primær kreftsykdom i lunger, dernest
bryst, malignt melanom, magesekk, urinveier
og genitalia, og sjeldnere ved tykk- og endetarmskreft (2). MR-undersøkelse av hjernen er
den mest sensitive metoden for å fremstille
eventuelle hjernemetastaser. De vil da som
regel fremstå som runde, velavgrensede tumorer med variabelt signal avhengig av type
primærtumor og eventuell nekrose. Metastasene lader vanligvis kontrast og kan være omgitt av et kraftig ødem (1).
Pasienten ble undersøkt med CT caput uten og
med intravenøs kontrast. Det ble sett lavattenuasjon, som ved ødem i hvit substans oksipitalt,
mest uttalt på høyre side med masseeﬀekt og
midtlinjeforskyvning mot venstre (ﬁg 1).
Pasienten ble innlagt på nevrologisk avdeling.
Ved klinisk undersøkelse fremsto han som våken,
klar og orientert for tid, sted og person. Han hadde
blodtrykk på 132/88 mm Hg og regelmessig puls
på 70 slag/min. Han var afebril og hadde normal
respirasjonsfrekvens. Ved Donders metode fant
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undersøkende lege innskrenket synsfelt mot
venstre side, nedre kvadrant. Pasienten anga
nummenhet og parestesier i fotsålene samt kuldefølelse i føttene. Det var redusert sensibilitet for
berøring og stikk fra knenivå ut distalt som følge
av cellegiftindusert perifer polynevropati (kjent
sekvele fra tidligere cellegiftbehandling). Han
hadde sidelik, normal muskelkraft i ekstremitetene, men redusert tempo og ﬁnmotoriske evner
i hendene, med lett dysdiadokinesi i venstre overekstremitet. Reﬂeksene var sidelike, med nedadvendt plantarreﬂeks bilateralt. Rombergs prøve viste patologi. For øvrig var det upåfallende
funn ved nevrologisk og somatisk undersøkelse.
Orienterende blodprøver viste trombocytopeni
106 · 109/l (130–400), senkning 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 ȝg/l (< 5). Ellers var
det upåfallende funn i blodprøver, inkludert differensialtelling av leukocytter.
Ved øyelegeundersøkelse ble det konkludert
med homonym kvadrantanopsi (synsfeltsutfall i
begge nedre venstre kvadranter), ellers normale
funn. På bakgrunn av uttalte trykksymptomer og
påvist hjerneødem på CT mistenkte man primært
hjernemetastaser, og det ble derfor startet behandling med høydose perorale kortikosteroider.
Pasienten ble henvist til MR caput grunnet fortsatt mistanke om hjernemetastaser.
Allerede dagen etter innleggelsen var pasienten i klinisk bedring og ﬁkk dra hjem på permisjon i påvente av MR-undersøkelse. Ergoterapeut
utførte kognitiv testing med Trandex-skår, der
pasienten skåret 46/60 poeng med trekk for orientering, hukommelse, konsentrasjon og abstrakt
tenkning. Dette tydet på en lett kognitiv svik.
MR caput med intravenøs kontrast (ﬁg 2) viste
økt signal i hvit substans i høyre temporal- og
oksipitalregion samt i mediale venstre oksipitalregion ved T2-vekting og FLAIR-sekvenser. Det var
ingen restriksjon på diﬀusjonsvektet serie (vanlig
ved hjerneinfarkt, abscess og i svulster), men økt
ADC-verdi (apparent diﬀusion coeﬃcient). Dette
tydet på økt vanninnhold i hjernevevet, best forenlig med et vasogent ødem. Det var ingen patologisk kontrastoppladning eller kontrastladende
lesjoner, noe som talte mot metastaser, abscess
eller primær hjernesvulst, men man så tallrike
punktformige blødninger i cortex i de aktuelle
områdene på suceptibilitetsvektet sekvens. MRspektroskopi viste normal metabolittfordeling,
som også talte mot tumor.
Diﬀerensialdiagnostisk kunne dette være forenlig med gliomatosis cerebri, progressiv
multifokal leukoencefalopati (PML) eller posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES).

Figur 1 CT caput i aksialt snitt (a) og koronalt snitt (b)
viser utbredte lavtetthetsforandringer oksipitotemporalt
på høyre side og oksipitalt på venstre side som kan være
forenlig med ødem. Det ses ingen blødninger.

Gliomatosis cerebri er en ekstremt sjelden
hjernesvulst som utgår fra astrocytter. Karakteristisk vokser denne diﬀust i hvit substans
og aﬃserer minst tre lapper. Vanligvis presenterer denne svulsten et fredelig klinisk bilde,
mens det radiologisk sett er en omfattende
lesjon (3).
Progressiv multifokal leukoencefalopati er
en demyeliniserende sykdom i hjernen forårsaket av reaktivering av latent John Cunningham-virus (JCV, et humant polyomavirus) hos
immunkompromitterte pasienter (4). Tilstanden kan gi subakutte nevrologiske symptomer som kognitive vansker, motoriske sym-
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Figur 2 MR caput. a) ADC-kart fra diﬀusjon viser høye verdier forenlig med vasogent ødem. b) Suceptibilitetsvektede
sekvenser (SWI) viser tallrike, punktformige lesjoner med svært lavt signal forenlig med mikroblødninger spredt i cortex
i begge hemisfærer, med overvekt oksipitalt på høyre side.

ptomer som hemi- eller monoparese, ataksi
samt synsforstyrrelser som hemianopsi og
diplopi (4). Vår pasient kunne ha vært immunsupprimert som følge av behandlingen
med regorafenib og også som følge av tidligere cellegiftbehandling, men hadde ingen
leukopeni ved innleggelse og hadde ved kontrollene heller ikke vært immunsupprimert
under behandlingen med regorafenib.
Polymerasekjedereaksjonstest (PCR) var negativ
for John Cunningham-virus. Det gjorde progressiv
multifokal leukoencefalopati mindre sannsynlig.
Ut fra sykehistorien, sykdomsforløpet og MRfunn med vasogent ødem og multiple kortikale småblødninger i oksipitalregionene, vurderte vi at diagnosen posterior reversibel
encefalopati-syndrom var mest sannsynlig,
forårsaket av tumorrettet behandling med
regorafenib.
Regorafenib og kortikosteroidbehandling ble seponert, og pasienten opplevde spontan og rask
bedring med tilbakegang av hodepine, normalisering av synsfelt, tempo og balanse uten ytterligere tiltak. Ved poliklinisk kontroll en måned
senere hadde han full restitusjon av sine nevrologiske symptomer, med normal klinisk status.
MR caput viste betydelig tilbakegang av lesjo-
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nene. CT caput tatt etter tre måneder viste fortsatt
beskjedne restforandringer rundt bakre horn av
høyre sideventrikkel og tilbakegang av midtlinjeforskyvning. Pasienten syntes da han hadde noe
mer vansker med hukommelsen, og klinisk, biokjemisk og radiologisk var det tegn til progrediering av kreftsykdommen. Han døde av kreftsykdom tre måneder senere.

Diskusjon
Posterior reversibel encefalopati-syndrom er
et oftest reversibelt syndrom som kan oppdages radiologisk. Forekomsten er ukjent,
men tilstanden vurderes å være underdiagnostisert. Den rammer alle aldersgrupper,
2–90-årsalder, og oppfattes å ha en høyere
utbredelse hos kvinner på grunn av sin tilknytning til preeklampsi, selv om dette ikke
er publisert (5). Posterior reversibel encefalopati-syndrom er tidligere beskrevet i Tidsskriftet hos et barn med kramper og plutselig
synstap under cellegiftbehandling (6). Klinisk
kan tilstanden presentere seg med en rekke
nevrologiske manifestasjoner, vanligvis med
en (sub)akutt debut som strekker seg fra
timer til uker. Presenterende symptomer er
ofte uspesiﬁkke, med kognitive forstyrrelser,

forvirring, bevissthetsreduksjon, hodepine,
synsutfall og krampeanfall som de vanligste
symptomene. Ved alvorlige tilfeller kan tilstanden føre til koma og død (7).
Radiologisk er syndromet preget av karakteristiske funn med ødem i hvit substans,
oftest i bakre (parieto-oksipitale) deler av hjernen (5). I motsetning til bilaterale bakre
infarkter, er oftest calcarine og paramediane
deler av oksipitallappen uten ødem. MR spiller en viktig diagnostisk rolle (8), da lesjonene
har økt signal på MR-bilder med T2-vekting og
FLAIR-kontrast. Vanligvis har disse lesjonene
en høy ADC-verdi på diﬀusjonssekvensen, en
indikator på vasogent ødem og dermed reversibilitet og bedre prognose (9, 10). Bruk av
suceptibilitetsvektede sekvenser (SWI, en forholdsvis ny metode) har vist at mikroblødninger er vanlig i aﬃserte områder hos pasienter
med posterior reversibel encefalopati-syndrom, hovedsakelig i cortex, men også i hvit
substans (8).
Det er omdiskutert hvorvidt navnet er beskrivende for de kliniske og nevroradiologiske
karakteristika. Etter at tilstanden først ble beskrevet i 1996 (5), er det blitt rapportert ﬂere
kasuistikker som viser at tilstanden ikke alltid
er reversibel og at forandringene ikke alltid
er lokalisert til hvit substans eller de bakre
deler av hjernen (11–13).
Posterior reversibel encefalopati-syndrom
assosieres med stadig ﬂere medisinske tilstander hvor den kan opptre som en komplikasjon. Vanligste tilstander er hypertensjon,
(pre)eklampsi, nyresvikt, sepsis og autoimmune sykdommer. Syndromet kan også opptre direkte under behandling med immunmodulerende og cytotoksiske medikamenter.
Tilstanden er en sjelden komplikasjon av angiogenesehemmerbehandling, men er dokumentert ved behandling med sorafenib, sunitinib og pazopanib. Regorafenibassosiert
posterior reversibel encefalopati-syndrom er
imidlertid kun publisert i ett tilfelle tidligere
(14).
Regorafenib hemmer proteinkinaser involvert i tumorangiogenese, onkogenese , metastasering og tumorimmunitet (15). Indikasjonen er metastasert kolorektalkreft, der pasienten tidligere er behandlet med ﬂuorpyrimidinbasert kjemoterapi uten tilfredsstillende
eﬀekt. I nasjonale retningslinjer for tykk- og
endetarmskreft er midlet godkjent til bruk i
tredjelinjebehandling hos pasienter med god
allmenntilstand. Det har vist å øke median
overlevelse med 1,4 måneder sammenlignet
med placebo og anbefales ikke brukt rutine-
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messig på grunn av begrenset nytteverdi (16).
Patogenesen ved posterior reversibel encefalopati-syndrom er ennå uklar, men antatt
mekanisme er endotelial dysfunksjon etter
direkte toksisk virkning på vaskulært endotel
(8). I de tilfellene hvor pasientene har høyt
blodtrykk og utvikler tilstanden, kan årsaken
være blodtrykksøkning ut over det den cerebrale autoreguleringen greier å håndtere.
Man tror her at et høyt cerebralt perfusjonstrykk med påfølgende skade på blod-hjernebarrieren kan gi vasodilatasjon og hyperperfusjon med påfølgende vaskulær lekkasje
og hjerneødem (17). Hos vår pasient var det
høyeste målte blodtrykket 149/91 mm Hg, og

dermed var det mindre sannsynlig at hypertensjon skulle være årsak her. Per i dag er det
ingen konsensus for spesiﬁkk behandling av
posterior reversibel encefalopati-syndrom,
kun symptomatisk tilnærming. Tidlig identiﬁsering og behandling av underliggende årsak til tilstanden vektlegges for å unngå komplikasjoner og varige nevrologiske utfall, i
verste fall dødsfall grunnet utvikling av cytotoksisk ødem, blødninger og iskemi (8, 10).
I mange tilfeller av posterior reversibel
encefalopati-syndrom er immunsuppressive
eller cytotoksiske medikamenter identiﬁsert
som årsak til de nevrologiske manifestasjonene. Behandlingsstrategi er derfor å sepone-

re denne behandlingen. Imidlertid er det omdiskutert om nedtrapping eller umiddelbar
seponering av utløsende preparat er nødvendig, eller om dosereduksjon kan være tilstrekkelig (18, 19). Det er heller ingen konsensus
om terapeutisk tilnærming etter at de nevrologiske symptomer har avtatt, men tilbakefall
anses å forekomme meget sjelden. Prognosen
er god, oftest med normalisering i løpet av
noen få dager til uker.
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Akutt glomerulonefritt utløst
av parvovirus B19

En ung kvinne ble rammet av feber,
generelle ødemer, leddsmerter og
tungpust. En i utgangspunktet forbigående, harmløs infeksjon viste
seg her gjennom et alvorligere forløp
med akutt glomerulonefritt.

E

n tidligere frisk kvinne i 30-årene ble
innlagt på sykehus etter en ﬁre uker
lang sykehistorie med ﬂankesmerter,
feber og gradvis økende generelle
ødemer. Siste uke før innleggelse ble
hun tiltagende tungpustet og slapp.
Hun hadde smerter i hodet, nakken, øvre del
av magen og ﬂere ledd. Ved innkomst fant
man at pasienten hadde generelle ødemer,
blodtrykk 124/68 mm Hg, pulsfrekvens 65 slag/
min, respirasjonsfrekvens 14 pust/min, temperatur 36,8 °C, palpasjonsømhet i epigastriet og
dempning bilateralt over nedre del av thorax.
Røntgen thorax viste sparsom bilateral pleuravæske uten behov for tapping. Blodprøver
viste kreatinin 110 μmol/l (referanseområde
45–90 μmol/l), hemoglobin 9,0 g/dl (11,7–15,3 g/
dl), trombocytter 139 ∙ 109/l (145–390 ∙ 109/l),
albumin 27 g/l (36–48 g/l) og alaninaminotransferase 80 U/l (10–45 U/l). Urinstiks viste
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protein 2+, erytrocytter 1+, leukocytter negativ
og nitritt negativ.
Urin-albumin-kreatinin-ratio var lett forhøyet på 8,7 mg/mmol (< 3 mg/mmol). Urinmikroskopi viste enkelte dysmorfe erytrocytter
og kornede sylindre, men få nøytroﬁle og ingen eosinoﬁle granulocytter eller cellesylindre.
Pasienten hadde altså nyreaﬀeksjon presentert klinisk med hematuri, proteinuri og
kreatininstigning. Ultralyd abdomen og
senere CT thorax/abdomen viste ﬂere funn:
multiple forstørrede lymfeknuter i armhule,
mediastinum, lysker og paraaortalt, hvor
største lymfeknute i venstre lyske målte 0,5 ×
2 cm. Videre viste CT ødem i mediastinalt fettvev, periportalt ødem i lever og galleblærevegg (ﬁgur 1), bilateral pleuravæske og små
mengder ascitesvæske. Hun hadde anemi og
trombocytopeni, men ikke mangel på jern,
vitamin B12 eller folat. Det var ingen hemolyse.
Hemofec var negativ. Pasienten hadde ikke
hatt menstruasjon på lenge grunnet hormonspiral. Senkningsreaksjon, C-reaktivt protein,
leukocytter og laktatdehydrogenase var normale. Blodprøver viste lavt nivå av C3 (komplementfaktor) på 0,57 g/l (0,90–1,8 g/l) og
normal C4 forenelig med akutt, postinfeksiøs
glomerulonefritt. Prøver for antinukleære
antistoﬀer, antinøytroﬁle cytoplasmiske anti-

stoﬀer (ANCA), antistoﬀer mot glomerulus
basalmembran, anti-cykliske citrullinerte peptider og revmatoid faktor var negative. Følgelig var systemsykdommer som systemisk
lupus erythematosus, ANCA-positiv vaskulitt
og Goodpastures syndrom lite sannsynlige
årsaker til dette kliniske bildet.
Pasientens virusserologi var positiv for både
immunglobulin G og M for humant parvovirus B19. Dette taler for en aktuell eller nylig
gjennomgått infeksjon. Konklusjonen ble at
pasienten hadde akutt glomerulonefritt utløst av parvovirus B19. Dette støttes av at pasienten nylig hadde hatt kontakt med et parvovirus B19-inﬁsert barn. Andre virusprøver
var forenelige med tidligere gjennomgått
primærinfeksjon med cytomegalovirus og
Epstein-Barr-virus. Pasientens symptomer
gikk tilbake uten behandling, og hun hadde
få måneder senere normalisert nyrefunksjon.
Nyrebiopsi ble derfor ikke tatt.

Diskusjon
Nefrittisk og nefrotisk syndrom er mulige presentasjonsformer ved glomerulonefritt. Ved
nefrittisk syndrom er vanlige funn hematuri,
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mild til moderat proteinuri, hypertensjon og
ødemer. Mange med nefrittisk syndrom vil ha
nedsatt nyrefunksjon (1). Nefrotisk syndrom
er en noe mindre vanlig presentasjonsform
ved glomerulonefritt og kjennetegnes av proteinuri (> 3 g/døgn), hypoalbuminemi (< 30
g/l), ødemer og lipidforstyrrelser (2). Vanlige
skademekanismer ved glomerulonefritt er
nedslag av sirkulerende immunkomplekser
eller dannelse av immunkomplekser i glomeruli. Disse ses ved både primære glomerulonefritter og systemiske sykdommer med
glomerulær aﬀeksjon. Både nefrittisk syndrom og noe sjeldnere nefrotisk syndrom kan
ses i forløpet av eller etter infeksjoner (1).
Para- og postinfeksiøs glomerulonefritt kan
forårsakes av ulike agens (1). Historisk og i
ikke-vestlige deler av verden har infeksjon
med streptokokker vært hyppigste årsak.
Grunnet økt antibiotikabehandling utgjør
virussykdommer en stigende andel av årsakene til glomerulonefritt. Eksempler er sykdommer forårsaket av cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus, hepatittvirus og humant
parvovirus B19 (2). Kliniske funn passet i vårt
tilfelle godt med en virusinfeksjon. Vår pasient hadde en pågående infeksjon med parvovirus B19, som vanligvis rammer barn og
ungdommer. Viruset gir som oftest et mildt,
forkjølelseslignende sykdomsbilde eller ingen
plager. Enkelte får feber og et karakteristisk
utslett som betegnes erythema infectiosum,
også kalt femte barnesykdom (2). Leddsmerter kan være et dominerende symptom og
rammer over halvparten av aﬃserte voksne,
og kvinner dobbelt så hyppig som menn (2).
Parvovirus B19 kan gi akutt glomerulonefritt (2). Litteraturen presenterer ulike kliniske
og histologiske presentasjonsformer, hvorav
det vanligste kliniske bildet er akutt nefrittisk
syndrom med hypokomplementemi, feber,
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Figur 1 CT abdomen viser periportalt ødem (piler).

utslett og leddaﬀeksjon. Det er også sett tilfeller av nefrotisk syndrom (3). Histologisk kan
man ved infeksjonsrelatert glomerulonefritt
se økt mengde celler rundt kapillarer i glomeruli eller i mesangiet (støttevev mellom
kapillarslynger i glomeruli) med avleiringer
av C3 og immunoglobulin G. Stort nedslag av
C3 i glomeruli kan forklare lavt nivå i blod (1).
Parvovirus B19-infeksjoner kan en sjelden
gang gi leveraﬀeksjon med alt fra mild stigning i transaminaser til fulminant leversvikt
(4). Vår pasient hadde beskjeden økning av
transaminaser, portalt ødem og ascites.
Det ﬁnnes ingen antiviral terapi mot parvo-

virus B19-infeksjon. I alvorlige tilfeller kan det
gis 0,4 g intravenøse immunglobuliner per kg
kroppsvekt i fem til ti døgn (5). Det ble ikke
nødvendig her grunnet spontan bedring.
Kasuistikken illustrerer viktigheten av mikrobiologiske prøver ved akutt nyresvikt med
uklar årsak.
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Vær alltid i godt humør –
helseopplysning i 1920-årene

BAKGRUNN

RE SULTATER

Mellomkrigstiden var preget av en omfattende satsning
på forebyggende helsearbeid i Norge. Fysisk fostring,
næringsrikt kosthold, strengt søvnregime og forbedret
hygiene sto sentralt. Det var en massiv mobilisering av
frivillige og fagfolk. Som ledd i denne storstilte mønstringen utkom Hustavler for mor og barn i 1923. Dette var
ti plansjer med fyndige helseråd til å henge på veggen.
Mødrene var en viktig målgruppe i helsearbeidet.

Det er vanskelig å tallfeste hvilken eﬀekt folkedugnaden
hadde sammenlignet med politiske tiltak for bedre
leveforhold. Uansett falt dødeligheten, levealderen økte
og de fryktede infeksjonssykdommene ble i stor grad
slått tilbake. En særlig innsats ble rettet mot barna, også
her med gode resultater. Spedbarnsdødeligheten gikk
tilbake og skolebarna ble friskere, sterkere, større og
renere.

MATE RIA LE OG ME TO DE

FOR TOLK NING

Hustavlene har vært lite omtalt i medisinsk litteratur
tidligere, men kan belyse noen trekk ved datidens
levesett og helsepropaganda. Vi har benyttet databaser
som gir tilgang til aviser, bøker og fagmedisinsk stoﬀ:
Retriever, bokhylla.no, Oria, PubMed, Web of Science.

Sosialhygienens avgrensning mot alminnelig disiplinering var uklar, for eksempel grensene mellom sunt
kosthold og borgerlige normer. Oppdragelsen av mor
og barn hadde også en normativ side som handlet om
dannelse og kontroll.
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HOVED BUD SKAP

Hustavler for mor og barn var et ledd
i mellomkrigstidens intensive
helseoppdragelse
Mødre og barn skulle opplæres
i «den hygieniske livsform»
Hustavlenes ti helsebud er fortsatt
aktuelle

I

1923 utga den fem år gamle Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort
format, Hustavler for mor og barn (ﬁg 1).
Hensikten var å bidra til barnets sunnhet
ved innprenting av et sunt levevis. I mappen lå et opprop fra fysiologen Sophus
Torup (1861–1937), leder av Folkehelseforeningens vitenskapelige komité. Håpet var, skrev
han, at hustavlene skulle «trænge ind i alle
hjem».
Professor Torup pekte på det store problem
sykdom i barneårene var, og at spiren til lidelser gjennom hele livet kunne bli lagt da.
Arbeidet for folkehelsen måtte begynne med
barna, og for å lykkes «maa barna selv være
med fra første færd». Bildene skulle tale til
barnas fantasi og gjøre budskapet lett å huske.
Hustavler var kortfattede samlinger av leveregler, ofte med religiøst innhold. Disse var
alminnelige på denne tiden og ble gjerne slått
opp på veggen. I dette tilfellet skulle barna
hele tiden ha dem for øye, og «mor og far skal
bruke dem som tekster og grundlag for fortælling og forklaring».

Hensikt og materiale
Artikkelen presenterer hustavlene fra 1923
som et eksempel på helseopplysning i mellomkrigstiden. De var ett av utallige helsefremmende initiativer. Hustavler for mor og
barn har knapt vært omtalt i medisinsk litteratur tidligere og brukes her til å belyse noen
trekk ved datidens helsepropaganda.
Til artikkelen har vi benyttet databaser som
gir tilgang til aviser, bøker og fagmedisinsk
stoﬀ: Retriever, bokhylla.no, Oria, PubMed og
Web of Science.

Barnas beste venner
I en begeistret anmeldelse i Aftenposten skrev
sunnhetsinspektør i Kristiania Andreas Die-
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sen (1881–1958) at han håpet «billedene faar
stor utbredelse baade i hjemmene, i barnehaver og skoler». Bildene kunne være en pryd
for barneværelset og samtidig fange barnas
interesse (1).
Det som etter Diesens oppfatning gjorde
dem så gode som helseopplysning, var at de
viste hvordan barnas beste venner – dyrene –
nettopp gjør det samme som det kreves av
menneskene for å bevare sunnheten. Kunstneren illustrerte budet om å pusse tennene
ved å vise en gutt som pusser tennene i den
ene delen av bildet og i den andre en gruppe
fugler som plasker i vann med nebbet (ﬁg 2).
Å forklare små barn nødvendigheten av å
pusse tennene var ikke noen lett sak, mente
Diesen. Det var nemlig ikke særlig avskrekkende for barna at de ville få gebiss som
voksne hvis de ikke pusset tennene sine. Tvert
imot fant de som regel at gebiss var en ganske
ﬁks og praktisk innretning. Kunne man derimot vise at selv fuglene pusser nebbet om
morgenen, så ville de meget lett forstå at de
ikke burde stå tilbake for fuglene. Spørsmålet
om tannpussingen ville da få en ganske
annen interesse (1). Man kan spørre hvor velvalgt både denne og andre sammenligninger
var. Verken det å vaske hendene før man spiser eller det å ikke gå våt på føttene har åpenbare paralleller til dyreverdenen.
Diesen var ingen uhildet anmelder. Han satt
i Folkehelseforeningens vitenskapelige komité
og var medlem av redaksjonen i foreningens
tidsskrift. Heller ikke anmelderen i foreningens eget tidsskrift var upartisk. Carl Schiøtz
(1877–1938), sjef for skolelegevesenet i Kristiania og senere professor i hygiene, satt i samme
komité. Han avsluttet med en inntrengende
oppfordring til mødrene om å gå til nærmeste
bokhandel for å se hustavlene – og helst kjøpe
dem (2).

Forfatter og illustratør
Ideen til å lage en helseopplysende bildeserie
for barn kom fra sanatorielegen Thomas
Schram (1882–1950) (1). De kortfattede levereglene hadde han laget sammen med Regine
Normann (1867–1939). Som forfatter hadde
hun skrevet for barn og som lærer sto hun
inne for det pedagogiske.
Bildene i mappen var laget av Dagfin
Werenskiold (1892–1977), en av våre mest særpregede kunstnere (3). Mest kjent er hans
trerelieffer i Borggården i Oslo rådhus og
bronsedørene til Oslo domkirke. Han laget

malerier, kirke-, skole- og sykehusutsmykninger og var aktiv som bokillustratør.
De første tiårene av 1900-tallet var tiden for
vitalismen, en kunstretning preget av dyrking
av natur og menneske, kropp og sunnhet, slik
også hustavlene vitner om.

Ti gode råd
Det var neppe tilfeldig at mappen inneholdt
ti råd, ett for hver ﬁnger, som de ti bud. Det
var sentral barnelærdom.
Hele ﬁre av ti bilder omhandler fødeinntak: spis ikke i utide; puss tenner (ﬁg 1); vask
hender før du spiser; spis langsomt, tygg
godt (ﬁg 3) (4, 5) – mens bare ett dreier seg
om det vi kanskje kan kalle mentalhygiene,
det oppløftende: Vær alltid i godt humør
(ﬁg 4). Vi ville kanskje også forventet et bud
om fysisk aktivitet, men det dekkes nok av
det konsise Vær glad i sol og frisk luft. Lek medførte bevegelse.
Budene var generelle. Det var ikke klare regler for når man skulle stå opp, legge seg eller
hvor ofte man skulle bade. De detaljerte rådene
ﬁkk man andre steder (6).

Oppdragelse av mor
Hustavlene var klar i sin tittel. De var myntet
på mor og barn. Plansjene skulle støtte – og
oppdra – mor i hennes oppdragelse av barna.
Det var, som medisinhistorikeren Aina Schiøtz
har påpekt, «kvinnene som var tildelt hovedansvaret for de mest sentrale områdene innen
hygienearbeidet – for renhold, matstell, spedbarnspleie og barneoppdragelse. Og det var
kvinnene som ﬁkk skyllebøttene for urenslighet og slett ernæring, og for at barna og andre
familiemedlemmer ble utsatt for smitte og
sykdom» (7).
Helseoppdragelse rettet mot individet
hadde bred plass i mellomkrigstiden, og mødrene var en viktig målgruppe. Det var ulike
stemmer i forebyggingsarbeidet, blant annet
arbeiderkvinnene og borgerlige kvinneorganisasjoner, og gjennom 1930-årene ble det
tydeligere med arbeiderbevegelsens vekst.
Men hele tiden var husmoren et felles ideal.
Hennes oppgaver sto man sammen om. Den
ene hovedlinjen i feministisk politikk, velferdsfeminismen, ville bygge oppunder kvinnenes særegne stilling som mødre (8), slik
hustavlene vitner om, og denne moderskapsideologien ble båret frem av brede kvinne-
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Figur 1 I 1923 utga Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort format. Bildene
var laget av den 31 år gamle kunstneren Dag ﬁn Werenskiold (1892–1977). Også kunsten
ble brukt i folkehelsens tjeneste.

grupperinger. Den andre hovedretningen i
tidens feminisme, og som senere ble dominerende, var likerettsfeminismen, som la vekt på
at kvinner og menn skulle behandles likt (9).
I ﬂere sammenhenger gikk de to hånd i hånd.

Entusiasme og dugnadsvilje
Mellomkrigstiden var en rik og variert tid innen forebyggende helsearbeid i Norge, slik
Aina Schiøtz har beskrevet (10). Arbeidsfeltet
var bredt, initiativene tallrike, og ny kunnskap
materialiserte seg raskt i praktisk politikk.
Aktørene var mange, helsesøstre, sykepleiere,
leger, lærere, arkitekter, byråkrater og politikere – og ikke minst de mange som arbeidet
gjennom de frivillige hjelpeorganisasjonene.
En folkedugnad fant sted i hele landet (10).
Mye av datidens helsearbeid skjedde «neden-
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Figur 2 Stort sett gir hvert bilde ett råd. På dette får vi to: vask deg og puss tenner. Det
var visstnok ingen lett sak å forklare små barn i 1920-årene nødvendigheten av å pusse
tennene. Dagens foreldre vil vel stusse – Karius og Baktus har gjort denne delen av barneoppdragelsen lettere enn den tydeligvis var.

fra og opp» med initiativ fra grasrota. Et godt
eksempel var Norske Kvinners Sanitetsforening, som hadde bygd opp et stort organisasjonsapparat og som ble normdannende for
norsk frivillig innsats på helseområdet.
Arbeidet bar frukter. Til tross for økonomiske krisetider, nød, høy arbeidsledighet og
politisk uro ﬁkk folk ﬂest bedre helse. Infeksjonssykdommene var på retur, barnedødeligheten falt, forventet levealder økte. Skolebarna ble i løpet av få år friskere, sterkere,
større og renere (11). All statistikk pekte i samme retning – i Norge som i mange andre
europeiske land (10). I 1920 var innbyggertallet i Norge 2,6 millioner, halvparten av dagens.
Landet hadde 1 346 leger, 5 % av dagens antall
(12). Forventet levealder ved fødselen var ca.
60 år. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste
hvor stor del av den bedrede helsen som
skyldtes folkedugnaden, og hvor stor del som

må tilskrives bredere generelle politiske tiltak
som førte til bedre leveforhold.
Det fremste målet i forebyggingsarbeidet
de første tiårene av 1900-tallet var å få bukt
med og hindre spredning av de dødelige infeksjonssykdommene, fremfor alt tuberkulosen. Tuberkulosedødeligheten ble mer enn
halvert i perioden 1900–30, fra 31 til 15 per
10 000. Dødeligheten av lungebetennelse og
bronkitt ble omtrent halvert fra 1920 til 1940.
Det samme gjaldt dødeligheten av epidemiske infeksjonssykdommer i alderen 15–39
år (13). En meget stor del av æren for denne
fremgangen tilkommer den oﬀentlige hygiene, sa Carl Schiøtz (14). Det er verdt å minne
om at disse imponerende resultatene kom før
antibiotika var tilgjengelig.
Strategien i kampen mot infeksjonssykdommene endret gradvis karakter. Fra det
bakteriologiske gjennombruddet i 1880-årene
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Figur 3 Å ta seg god tid til måltidene var viktig. Hygienens sentrale handlingsideolog
Carl Schiøtz (4) anbefalte å bruke minst en halvtime på frokosten (5). Det var nok ikke
lett, verken den gang eller nå.

var man opptatt av å isolere pasientene og
desinﬁsere boliger og eiendeler. Myndighetene videreførte den klassiske hygienen som
besto i utbygging av infrastruktur i byer og
tettsteder, slik som vannforsyning, renovasjon, sanitæranlegg og næringsmiddelkontroll. Den nye sosialhygienen orienterte seg
også mot individrettede tiltak (11). Fra 1910-årene ble man i økende grad klar over hvor viktig
det var å styrke motstandskraften i befolkningen, og man ønsket sterkere vekt på fysisk
fostring, næringsrikt kosthold, strengt søvnregime og bedre hygiene (10). Lys, luft og renslighet sto sentralt (15). Fra å forebygge sykdom satset man på å bygge helse (11). Skolehelsearbeidet var ett av en lang rekke forebyggende tiltak som hadde sin blomstringstid i
mellomkrigstiden (10). De gode resultatene
overbeviste folk om hygienens fortrinn (16).
Den store entusiasmen og dugnadsviljen
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Figur 4 Folkehelseforeningen ble fra 1930-årene et organ for den mentalhygieniske
bevegelsen. I hustavlene begrenset man seg til oppfordringen om å være i godt humør.
Folkehelseforeningen har ingen forbindelse til foreningen ved samme navn som ble
stiftet i 1998.

for folkehelsearbeidet ble forsøkt organisert
som brede folkebevegelser der legene var sentrale (8). Legene utviklet relevant kunnskap.
Tidsskriftets spalter var fulle av stoﬀ om hygiene og sosialmedisin (17). I mødreopplæringen samarbeidet legene med kvinnegrupperinger som Norske Kvinners Sanitetsforening,
Norges Husmorforbund og Arbeiderpartiets
kvinneforbund (18). I tråd med tidens tanker
var ideen om å opprette et mødreakademi for
å gi kvinner opplæring i morsarbeidet (19).

Folkehelse og dannelse
Sykdomsbekjempelsen hadde også en normativ side som handlet om dannelse, kontroll og
disiplinering. Hensynet til helse ble et viktig
argument i oppdragelsen. Det er lett å forstå i
en tid med mye sykdom, ikke minst blant

barna. Men overgangen til alminnelig disiplinering var uklar, for eksempel for sunt kosthold, det å sitte pent ved bordet, hensiktsmessig klesdrakt og det å «ikke storme inn i stuen
uten å ta av seg luen» (6). Det var en fusjon av
folkehelse og folkedannelse. Befolkningen
skulle opplæres i «den hygieniske livsform» (4).
Noen så det som et kultiverings- eller siviliseringsprosjekt. Den medisinske barneoppdragelsen, som historikeren Ellen Schrumpf kaller
det, bygde på en rasjonell helse- og hygienetenkning der hygienesak ble samfunnssak (16).
Oppdragelsesidealene ble formet av eksperter fra det øvre sosiale sjikt, men ideologien
omfattet alle. Man ønsket å oppdra folket til
borgerlige verdier og sunnhetsregler (16).
Forebyggende medisin er i sin natur både normativ og autoritær. Den skal gi faglig begrunnede anbefalinger som mottagerne fortrinnsvis skal følge – kanskje på tross av hva mange
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At behovet var stort, var det bred enighet om
– de ﬂeste foreldre kunne streve med en hygienisk oppdragelse. Skoledirektøren nevnte et
eksempel fra en lærer ved en stor østlandsskole. Læreren hadde fortalt elevene om korrekte leggetider: «Barna slo hendene sammen
i stor forundring; det hadde de aldri hørt; de
la sig ikke før kl. 11, ofte var de oppe til kl. 12,
doktorbarna også. Verst var det med klokkerens barn; de var ofte på misjonsmøter og
avholdsfester til kl. 1» (22).
Skoledirektør Eftestøl var en mann etter
Schiøtz’ hjerte (11). I et foredrag mante han til
kamp fordi «sykdomsspirene truer våre barn
ganske uhyggelig». Legene må gå i spissen,
mente han, men også lærerne «må ut i kampen». Men heller ikke det var nok. Det var nødvendig med «almen verneplikt», alle måtte
bidra. Etter legeundersøkelsene kan vi si til far
og mor: «Her ser du at din Hans, din Kari er
sterkt truet av sykdom – kanskje døden, hvis
ikke livsvanene legges om». I tillegg anbefalte
Eftestøl «korte, knappe helseregler» og sterk
agitasjon gjennom møter og gjennom pressen. «Når foreldrene blir overbevist om at det
kan gjelde helse, kanskje livet for deres barn,
får de dem nok i seng kl. 9» (22). I propagandaen var man ikke redd for å bruke store og
sterke ord i folkehelsens tjeneste.

Folkehelse og
Folkehelseforeningen

Figur 5 Folkehelseforeningen rykket inn en annonse for hustavlene i Aftenposten 19.12.1923. Julehandelen var godt
i gang.

har lyst til eller synes er viktig. Da blir formen
avgjørende, ikke minst for forebyg gende
undersøkelser og kommunikasjon. Formen
må tilpasses formålet med stor innsikt (20).

Doktorbarna også
Skolen var en viktig arena for hygienikerne i
mellomkrigstiden. Samarbeidet mellom leger
og lærere var tett og nært (11). Teksten til hustavlene var utarbeidet av en lege og lærer i
fellesskap. Reglene ble utformet i fullt samsvar med moderne undervisningsplaner (5).
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Skolehygiene vokste frem som et sentralt fag,
og en energisk drivkraft var Carl Schiøtz. Han
slo fast at skolehygienens viktigste angrepspunkt var hjemmene og at systematisk helseopplysning var avgjørende (11). Skolen skulle
overrisle elevene med hygienekunnskaper.
Like etter at hustavlene kom ut, tok skoledirektør Olav Eftestøl (1863–1930) initiativ til å
lage helseregler også i skolen (21). Rådene var
gjenkjennelige, og grensene mellom helse og
dannelse, sosial klasse og økonomi, var også
her ﬂytende, som i regel nr. 7: «Barna bør ha
hele, rene, ﬂekkfrie og tilstrekkelig varme
klær».

Da Folkehelseforeningen ble etablert i 1918,
kom den delvis i konkurranse med eksisterende foreninger som Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen mot Tuberkulose og Røde Kors. Foreningen slo fast at
arbeidet skulle være rettet mot «alt som forekommer os vrangt og skakt i vort folks nuværende daglige levesæt». Først og fremst ville
man påkalle naturens egne helbredende krefter i form av lys, luft og vann og et tjenlig daglig brød i tro overensstemmelse med «de
bedste traditioner i lægekunsten» (23). Forankringen i den medisinske vitenskap var
klar. Flere leger sto sentralt både i dannelsen
av foreningen og i arbeidet.
Det harmonerte derfor med foreningens
formål at den vektla individuelle hygieniske
tiltak, slik hustavlene uttrykte. Likevel var
foreningen ikke fremmed for at helseforbedrende tiltak krevde noe annet og mer enn
oppdragelse. Synspunkter som senere skulle
dominere oﬀentlig politikk, ble også fremmet. I første nummer av foreningens tids-
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skrift skrev generalsekretæren, sanatorielegen
Einar Møinichen (1873–1961), om foreningens
arbeid, eksempliﬁsert ved trollets syv hoder
som må hugges av. De første er de individrettede: uvitenhet, grådighet, nytelsessyke,
urenslighet og makelighet. Men trollets to
siste hoder går ut over den hjemlige og samfunnsmessige oppdragelse. Fattigdom og
bolignød er stygge trollhoder (24), de krever
annen innsats enn mødrenes. Individ versus
samfunn har preget diskusjonen om forebyggende helsearbeid i alle år (25).
Debatten er fortsatt aktuell.

Julepresang til barn
Hustavlene ble utgitt like før jul i 1923 (ﬁg 5).
Tidspunktet var sikkert velvalgt. Anmeldelsen
i Aftenposten kom på julaften. I Morgenposten het det at dette ville være en «prægtig
Julepresent til Barn» (26). En annen skrev at
dersom man ville gi barna en julepresang –
formuleringen tyder på at det ikke var så selvsagt – «tror jeg neppe en femkrone kan anvendes bedre» enn å kjøpe disse hustavlene, for
det «er vigtig at barneaarene benyttes til at
lægge grundlaget for et liv efter sundhetens
bud» (27). Tidsskriftets anmelder mente at bildene ville ha en misjon i folkehelsens tjeneste
ut over barneværelset. De kunne bidra til å
fremme hygienisk sans og ettertanke også hos
voksne. Bildene hørte hjemme ikke bare i barneværelset, men i skoler, barnehjem og sykehus, på tuberkulosesanatorier og pleiehjem,
og i legenes venteværelse. Anmelderen var
overbevist om at de ville bidra til å fremme
den personlige hygiene i landet (28).
Redaktøren i Norsk Magazin for Lægevidenskaben, dr. Fredrik Georg Gade (1855–1933), mente
i sin korte omtale at en stadig manende og fargeglad skrift på veggen ville være en hjelp for
den moderlige utholdenhet når barna skulle
lære sunnhetsregler. De ville hjelpe «mor, læge
og lærer» med å minne barna på deres plikter
mot seg selv (29).

Og så bade! sier mor
Hustavlene er knapt nevnt i norske sosialeller medisinhistoriske bøker, med unntak av
i Anne-Lise Seips standardverk Veiene til velferdsstaten (8) og i Folkehelseinstituttets rapport om folkehelsen i Norge 1814–2014, der et
av bildene illustrerer innledningen (30).
Hustavlene er interessante i sin tidstypiske,
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Figur 6 Badesaken var en av de viktigste satsningene for Folkehelseforeningen. Folk skulle innprentes vannets
verdi som herdende, styrkende, forebyggende og helbredende. «Urenslige folk er slappe og tunge. De som holder
seg rene, er friske, muntre og glade», forsikret sjefen for Oslo skolelegevesen, Carl Schiøtz (5).

patriarkalske og optimistiske tro på eﬀekten
av individuell helseopplysning. Initiativet ble
tatt i et klima med stort behov for opplysning
og folkehelsearbeid, legens stil var patriarkens og hustavler i sin form er jo rimeligvis
imperativer.
Det var mange på samme marked. Et eksempel er boken Frisk og sterk, se det er tingen
som Carl Schiøtz selv utga tre år senere sammen med tegnelærer Johan Anton Tyrihjell
(1876–1963). Her var rådene redusert til det
mer overkommelige antall av ﬁre, og de ble
nå kombinert med tegne- og fargeleggings-

øvelser for barna: «Fort i seng når klokken
slår!», «Ut i friluft – leken går!», «Mat som gjør
mig sterk og stor!», «Og så bade! sier mor» (5).
Disse «ﬁre store helseregler» kunne synges til
melodien «Jeg vil sjunge om en helt».
Når det gjaldt den personlige hygienen,
som Folkehelseforeningen var særlig opptatt
av, ble det sagt at «vårt folk ligger langt efter i
sammenligning med andre land» (31). Badesaken var derfor foreningens kanskje fremste
kampsak. I 1922 innbød den til landskonferanse, og det ble besluttet å danne Norsk
Badeforbund (31). Målet var å få det norske
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folk til å vaske seg oftere som et forebyggende
helsetiltak. Fra 1920-årene var det stor oppslutning om badesaken, og det ble satset særlig
på å bygge oﬀentlige badstuer rundt om i
hver en bygd. Mange leger engasjerte seg,
også Legeforeningen. En av hustavlene formante: «Bad ofte» (ﬁg 6).

Avslutning
Hustavlene nådde neppe frem til mange, og
noen salgssuksess ble de sannsynligvis ikke.
Ideen om å henge dem på veggen i barne-
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Randomisering

Randomisering innebærer
at behandlingene vi sammenligner i en studie, blir tildelt
deltagerne helt tilfeldig. Det
hjelper oss å trekke slutninger
om kausal eﬀekt av behandling.
Ved en vellykket randomisering fordeler ytre
faktorer seg likt mellom behandlingsgruppene. Gruppene blir sammenlignbare med
hensyn til både observerte og uobserverte
variabler. Da kan en enkel statistisk analyse gi
svar på den faktiske forskjellen mellom behandlingene. Randomiseringen bør ikke ved
tilfeldigheter gi forskjeller mellom gruppene.
For å oppnå balanserte grupper er det derfor
utviklet ﬂere teknikker for randomisering (1).
Enkel randomisering
Hvis vi for hver deltager tildeler behandling
eller kontroll ved å kaste mynt og krone, kaller
vi det enkel randomisering. Selv om rekkefølgen blir tilfeldig, kan enkel randomisering gi
uheldige eﬀekter, spesielt når utvalgsstørrelsen er liten. Dersom det blir svært forskjellig
antall deltagere i gruppene, kan det lede til tap
av statistisk styrke. Et større problem kan være
at fordelingen mellom antallet i gruppene blir
forskjellig i begynnelsen sammenliknet med
i slutten av inklusjonsperioden (ﬁg 1a). Skjer
inkluderingen over en lengre tidsperiode, kan
det være systematiske forskjeller mellom deltagerne avhengig av når de ble inkludert i studien. Enkel randomisering er i praksis sjelden
brukt i kliniske studier.
Blokkrandomisering
Blokkrandomisering sikrer at antallet i hver
gruppe blir som ønsket. Den enkleste varianten er en enkel blokk med et forhåndsbestemt
antall deltagere fra hver gruppe, for eksempel
40 papirlapper i en hatt der 20 er merket behandling og 20 kontroll. Hvis vi trekker disse
lappene tilfeldig, vil vi oppnå en tilfeldig
rekkefølge av 40 inkluderinger med 20 fra
hver gruppe. Likevel kan vi få ulik fordeling
mellom gruppene med tanke på inklusjonstidspunkt. Derfor er det vanlig å bruke ﬂere
mindre blokker, typisk med to til ti deltakere
(ﬁg 1b). Slik unngår vi systematiske forskjeller
i fordelingen av antallet deltagere i gruppene
i løpet av inklusjonsperioden. Det kan likevel
– ved tilfeldigheter – oppstå forskjeller mellom
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d) Klynge-blokkrandomisering av grupper med ﬁre deltagere
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Figur 1 Randomisering av behandlingene A og B med bruk av a) enkel randomisering, b) blokkrandomisering (tykke
linjer angir blokkstørrelsen), c) stratiﬁsert blokkrandomisering og d) klynge-blokkrandomisering av grupper med ﬁre
deltagere.

gruppene med hensyn til viktige egenskaper
som kjønn, alder eller studiesenter.
Stratiﬁsert randomisering
Hvis vi randomiserer innad i hver kategori av
viktige egenskaper ved deltagerne (f.eks.
kjønn, alder eller sykdomstilstand), kaller vi
det stratiﬁsert randomisering (ﬁg 1c). Stratiﬁsert randomisering sikrer sammenlignbare
grupper, men vi bør unngå for omfattende
stratiﬁsering. Dersom vi for eksempel stratiﬁserer på kjønn, to aldersgrupper, to sykdomstilstander og ti studiesentre, må vi lage 2 ∙ 2 ∙
2 ∙ 10 = 80 randomiseringslister. Jeg anbefaler
å stratiﬁsere bare på egenskaper som vi vet
påvirker utfallet. Stratiﬁsert randomisering
kompliserer både gjennomføringen og analysene av studien, og er ikke alltid anbefalt (2).
Klyngerandomisering
Vi kan ikke alltid randomisere på individnivå.
Hvis vi for eksempel skal undersøke en ny
undervisningsmetode i en skoleklasse i forhold til tidligere praksis, må hele skoleklassen
undervises med samme metode. Eﬀekten måles imidlertid på hver enkelt elev. Da må vi velge klyngerandomisering (ﬁg 1d). Elevene i en
skoleklasse påvirker hverandre og er korrelert
seg imellom. Dette kompliserer antall- og
styrkeberegningen og de statistiske analysene.
I en klyngerandomisert studie er det ikke bare
totalt antall individer vi må ta hensyn til, men
også antall klynger (f.eks. skoleklasser) og den
indre korrelasjonen i klyngene (3, 4).
Randomisering i praksis
Terninger, mynter og lapper i hatter kan alle
brukes til randomisering, men de er mindre

egnet til avanserte randomiseringsteknikker.
Web-baserte og elektroniske verktøy i kombinasjon med kvalitetssikrete databaser anbefales og kreves i økende grad. Ingen av dem
som inkluderer, undersøker eller behandler
deltagere i en klinisk studie, bør lage eller se
randomiseringslisten.
Observasjonelle studier kan aldri fullt ut
erstatte randomiserte studier siden det er
vanskelig å sikre at resultatet ikke er påvirket
av ytre faktorer (konfundering). Randomiserte studier er en viktig del av medisinsk
forskning. Da er det viktig med randomiseringsteknikker der tilfeldighetenes spill utnyttes fullt ut.
ARE HUGO PRIPP
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En robust kombinasjon

Britt Larsen Mehmi er en av de erfarne «kombilegene» i Finnmark, en som har vært der over tid.
Stimulerer hennes lokalt integrerte virke de kvaliteter som ordet robust opprinnelig beskriver?

H

ardt tre eller eik er den opprinnelige betydningen av
ordet robust. Å være robust
vil således si å ha solid bakkekontakt og vokse langsomt.
Robuste tåler en støyt, strekker seg både utover, oppover og nedover,
og har et virke som brenner lenge. Dette er
kvaliteter og prosesser som man må tett
på for å få med seg.
I løpet av intervjuet med Britt Larsen
Mehmi viser det seg at begge parter har en
interesse for fenomenet legevekst. Kanskje
er denne veksten knyttet til det store ansvaret som preger legejobber ﬂest?
Deltager
Britt Larsen Mehmi er en såkalt kombilege.
Hun er både fastlege og kommuneoverlege,
en kombinasjon som ﬁnnes i de mange
vanlige kommunene i landet – de som ikke
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er storbyer. Som både samfunns- og allmennmedisiner deltar Britt helt praktisk
i tjenestene hun har systemansvar for og
utvikler daglig sin lokalkompetanse og
relasjoner blant befolkningen så vel som
forvaltningen. Kontinuitet og bygging av
tillit i lege-kommune-forholdet er viktig,
slik det er i lege-pasient-forholdet.
Mehmi har dessuten ikke fritak fra vakter
i legevaktordningen, men deltar også der –
slik leger ﬂest gjør i de minst sentrale kommunene. Dette tydelig integrerte virket
representerer motsatsen til det Fugelli kalte
«engangsleger». Det dirrer da Britt forteller
om håndtering av drap og andre tragiske
dødsfall i den lille byen.
Kulturmøter
Det var kommuneturnus i Vadsø som
rekrutterte den unge legen fra Vestfold.
Hun falt for den avslappede livsstilen

i Øst-Finnmark – og en postmann med et
åpent blikk og bredt smil. Etter litt tid som
anestesilege i sør, vendte hun tilbake.
– Jeg skrev veldig mange brev som jeg
måtte levere personlig på posten i løpet av
turnustiden, sier Britt og ler slik hun pleier.
Mannen som tok imot i postluken, Ricky,
åpnet til slutt hele favnen. Brudebildene fra
et fremmed kontinent viser et ungt par som
ikke har latt seg skremme av det ukjente.
Brudgommen er indisk, og bruden er vakkert
pyntet etter alle hans lands skikker, med
sminke og de lekreste silker. Ricky har siden
byttet arbeid, fått mer ansvar og er typisk nok
på reise når Britt inviterer hjem etter jobb.
Her oppe er det gjerne Widerøes ﬂyruter som
avgjør om man rekker hjem til middag.
Gjør det meste
Selv går Britt fra kontoret halv ﬁre, via barnehagen og hjem til familien. Også når hun har
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vakt. – Jeg mener at ledelsen i kommunen
har skjønt det. Vi trenger tid til både familien og til pasientene våre. Legekontoret
dekker en befolkning på om lag 6 000 innbyggere, og vi er til sammen ti leger, fem
sykepleiere, fem helsesekretærer og tre bioingeniører. Vi trenger denne kapasiteten for
å drive god fastlegepraksis og egen legevakt.
Etter at vi ﬁkk den siste legehjemmelen, falt
bruken av legevakt på kvelden. Slik skal det
være. Legevakt er en beredskapsordning.

«Jeg er jo mamma. Det ligger
i bunnen av alt. Det er kjernen.
Hva om det var et av mine
barn?»

BRIT T LARSEN MEH MI
Født 1979 i Tønsberg
Cand.med. fra Royal College of Surgeons
in Ireland, Dublin 2004
Turnustjeneste ved Tønsberg sykehus
2004–05 og i Vadsø kommune 2005–06
Assistentlege, anestesiavdelingen, Sykehuset
Østfold, Fredrikstad 2006–07

enkelte ganger er rett frem, nesten svart/
hvitt, må man kunne jobbe i team og gi
andres kompetanse rom. Det er ikke ﬂaut om
det er en annen som foreslår å måle blodsukker hvis jeg selv ikke har tenkt på det.
En kollega forteller at samtreningsøvelser
med ambulansetjenesten lokalt skaper
samhold i kollegiet: «vi vokser på det, det
gir et godt arbeidsmiljø.»
Britt har såkalt «vaktkarma» som gjør at
det gjerne er litt drama på hennes vakt. Men
hun blir ikke redd lenger. I en artikkel forklarer Britt at hun ikke sier «jeg har vakt»,
men at «vi har vakt», og skriver: «Du er ikke
på jobb alene; du er en del av et team som
samarbeider for å ivareta pasienten. Og
det teamet kan inkludere sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioingeniører,
kanskje jordmor, helsesøster, ambulansepersonell, AMK, sykehusleger osv. Samtidig er
det pasientansvarlig lege som tar beslutningene. Jeg tror det lærer oss å bli trygge og
stå på egne ben».
– Allmennmedisinens hverdag som fastlege er allikevel det vanskeligste, synes jeg.
Der går det i ﬂere toner grått. Det er de
uklare symptombildene som er virkelig
vriene. Men det er ambulanseﬂysaken som
stresser meg nå. Jeg har stått med dårlige
unger på legevakten. Uten ﬂy er det et mareritt, sier hun alvorlig og legger til:
– Jeg er jo mamma. Det ligger i bunnen av
alt. Det er kjernen. Hva om det var et av
mine barn?

Det er «vi» som har vakt
Akuttmedisin er Britt Larsen Mehmis store
faglige interessefelt. – Det er fordi jeg jobber
her. Alt annet kan man ta etter hvert, men
ikke det som haster. Selv om akuttmedisinen

Ambulanseﬂy på bakken
Fredag 27. april i år lå Britt Larsen Mehmi
og leste nyheter på telefonen før hun sovnet.
Plutselig ble hun lys våken. «7 av 9 ambulanseﬂy står på bakken», sto det i en lokal
nettavis.
– Jeg ble først veldig forundret og så skikkelig sint. Jeg hadde ikke fått noen som helst
beskjed om dette. Som kommuneoverlege
burde jeg fått vite at vår akuttberedskap var
alvorlig svekket. Etter en sjekk med kolleger
via Messenger, skrev jeg en melding til alle
i Finnmark legeforenings Facebook-gruppe .
– I løpet av den lørdagen brukte jeg sinnet
mitt til å skrive et innlegg om dette til den
nyetablerte nettsiden Fastlegen.no. Det var
der jeg som fersk skribent turte å publisere.
Dagen etter var den ute og spredte seg som
ild i tørt gress.
Siden har det blitt mange uttalelser og
tekster om dette fra nord, der seks av landets
ni ﬂy er stasjonert. – Fra kommunen vår i øst
er det utenkelig å transportere et sykt barn
i bil til barneavdelingen i Hammerfest i vest.
Det er 60 mil én vei. Skal pasienten opereres
av nevrokirurg eller få avansert intensiv
behandling, må de til Tromsø. Det er 80 mil
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– Avstandene er for store til at legevaktsamarbeid med andre kommuner er en
god løsning for oss. Vi har også alltid hatt
muligheten til å legge inn pasienter på egen
sykestue, eller kommunal akutt døgnenhet
(KAD) som det vel heter nå. På dagtid gir
vi både dialyse- og cellegiftbehandling,
et samarbeidsopplegg med sykehuset.
– Noen ganger kan sykestua kanskje
minne om en mini intensivavdeling. Britt
ler igjen.
– Vi er vant til å gjøre mye selv på grunn av
reiseavstandene. Jeg ringer gjerne sykehuskolleger for å få til et skikkelig behandlingsløp lokalt.

Fastlegevikar, Tana og Nesseby kommuner
2007–09
Fastlege, Vadsø kommune siden 2009
Kommuneoverlege, Vadsø kommune siden
2010
Spesialist i allmennmedisin 2012
LIS3-lege i samfunnsmedisin
Kommunalt medlem av Overordnet
Samarbeidsorgan Finnmark
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på veien via Finland. Finnmark er jo større
enn hele Danmark. Er det rart vi står på for
å ha ﬂy tilgjengelig?
Likevel ﬁnnes det lysglimt, innrømmer
Mehmi. – Det har vært en helt ny opplevelse
for meg at våre små stemmer fra lengst
i nord høres på Stortinget. Tenk at vi kan
påvirke nasjonal helsepolitikk! Sosiale
medier er sånn sett en kjempehjelp. Jeg
synes det er fantastisk morsomt å være en
del av «Finnmarkslegene», som er en betegnelse et nasjonalt mediehus brukte i vår.
Et sted for sterke kvinner
– Har du tenkt på at «Finnmarkslegene»
består av ﬂest kvinnelige leger?
– Nei. Jeg har ikke reﬂektert over kjønn
i det hele tatt, smiler Britt bredt. – Kjønn
betyr ingen verdens ting i jobbsammenheng her. Kanskje det henger sammen
med at jeg er trygg på meg selv også?
Vi tar et lokalhistorisk tilbakeblikk: For
over 400 år siden ble vanlige kvinner fra
småbygdene her hentet til dom og avstraffelse for hekseri på Steilneset i nabobyen
Vardø. Hekseprosessene var blant de verste
i hele Europa og sprang ut av retts- og religionstenkning fra steder langt, langt unna.
Når samemisjonspresten Thomas von Westen kom reisende hele veien fra Trondheim
om lag 100 år senere, skal han ha blitt slått
av hvor mye makt kvinner hadde. Han likte
det slett ikke.
– Takk og lov for at man lever nå! Men jeg
har jo sett kvinneundertrykkelse i mange
varianter, særlig i India. Jeg har sett hvordan
kvinner blir begrenset i sine valg og styrt av
andre. De blir nok litt sjokkerte når de opplever meg med min klare tale og vilje. Jeg
har vært mye sint der, men ikke på svigerfamilien min altså. Det gjør meg frustrert
å oppleve urett som jeg ikke kan gjøre noe
med. Det er litt den samme frustrasjonen
jeg opplever når jeg besøker heksemonumentet i Vardø.
Tørre å be om hjelp
Britt har selv opplevd å miste en av sine
nærmeste på brutalt vis. Da hun studerte
medisin, ﬁkk faren en svært alvorlig kreftdiagnose og døde bare fem uker senere.
– Det var helt forferdelig, men god oppfølging fra de på intensivavdelingen i Tønsberg
gjorde at vi følte oss trygge. Jeg tror at motgang gjør meg sterkere. Jeg lærte noe viktig
da. Jeg lærte hvordan vi som helsepersonell
kan hjelpe dem som står i krisen ved å gi en
dytt – helt forsiktig – i en retning som fungerer. Det kan handle om å takle følelser, mestre
hverdagen eller si noen ord som trigger
følelser slik at man blir i stand til å ta imot
hjelp, sier hun og oppsummerer seg selv:
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– Vi må faktisk hjelpe folk slik at de klarer
å si fra om hva de behøver. De kan trenge
hjelp til å få hull på den boblen de er i.
For Britt virker det som om det å søke hjelp
selv er like naturlig som å gi andre hjelp. For
eksempel har det alltid vært greit å ringe til
kolleger hos fylkeslegen i samme by.

«Det har vært en helt ny
opplevelse for meg at våre
små stemmer fra lengst i nord
høres på Stortinget»
Medisin er ikke matematikk
Det var fra dette fylkeslegekontoret at
gruppeveiledning for turnusleger i kommunene ble utviklet, som en støtteordning.
Britt fryder seg over hvordan hun som kommunal veileder får se uerfarne vokse seg
trygge, samtidig som hun selv lærer mye.
Veiledning av legestudenter gjør dessuten
kommunen til et attraktivt sted å søke jobb.
Å få til dette krever ledelse.
En kollega sier at Britt skaper trygghet
med sitt jevnt gode humør. Hun roer heller
ting ned enn å eskalere konﬂikter. Hun
skaper rom for den enkelte.
– Jeg har alltid kontordøren åpen. Ikke når
jeg har pasienter, selvfølgelig, men ellers.
Det er stadig noen innom. Alle kan komme
når som helst og snakke om hva som helst.
Jeg vil gjerne lytte til det folk bærer på. Jeg
har møtt folk som inspirerer, skaper glede
og interesse for faget, men dessverre også
personer som ikke har hatt den kapasiteten
til å slippe andre inn.
Hun påpeker at medisin ikke er matema-

tikk, og at man derfor bør bruke tid på
å snakke seg frem til løsninger sammen.
– Jeg tror det er viktig å innrømme at man
ikke kan alt mulig og å prøve å sette ord på
ting høyt. Selv om jeg har det travelt, får jeg
det enda travlere om døren min er lukket.
En annen kollega sier at Britt gjerne
avgrenser sitt ansvarsområde og gir andre
mulighet til å fatte beslutninger, selv om de
kanskje ville blitt annerledes om kommuneoverlegen var med. Avgrensningen er samtidig viktig for å ta vare på seg selv i en liten
by der alle kjenner Britt.
– For å koble helt av koser jeg meg med
ungene. Vi ler masse sammen. Og så liker
jeg veldig godt musikk – både å synge i kor,
spille piano eller klarinett. Det siste har jeg
lært meg selv. Jeg tror faktisk jeg kan spille
litt på nesten hva det skulle være, ler Britt
upretensiøst.
Hva er robust i nord?
Britt Larsen Mehmi virker å trives godt med
moderne «kombimedisin», musikk og kulturelt mangfold. Som metafor for det robuste
passer kanskje en hvit, vakker reinrose bedre
enn et eiketre. Treet klarer ikke klimaet. En
reinrose derimot er en buskplante som
tåler rå vind og kaldt vær og kan bli opp til
hundre år gammel. Grenene kryper langsomt utover, men lite oppover. De danner
en slags vev eller et teppe for å fange solen.
Vann og feste får den gjennom en rot som
går dypt, dypt ned i jorden. En kombinasjon
som gir styrke og varighet. Det er noe alle
her oppe vet.
HE LEN BRANDS TORP
helen.brandstorp@uit.no
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Ser inn i fremtiden

Snart må ﬂere leger bruke briller. Det er Aslak Steinsbekk sikker på.

Denne mannen ser noe mange ikke ser. Vi ﬁkk lov til å kaste ﬂere blikk inn i fremtiden da vi møtte Aslak Steinsbekk i
Trondheim. Alle foto: Christian Tunge.

1650

A

slak Steinsbekk er kledd i hvitt
når vi møter ham. Vi står i et
rom på et sykehus. På benken
ved siden av oss ligger en
pasient. I bakgrunnen ser vi
en sykepleier notere på en
hvit tavle. Aslak går rett på sak.
– Hun har muligens en ekstrauterin graviditet, sier han, henviser til pasienten, men
uten å fortrekke en mine. Han er lege på
vakt, og vi er under opplæring.
Dette er en rutinesak for ham. Ikke for
oss. Pulsen stiger, hendene blir svette. Pasienten virker imidlertid å ta det med fatning
og ligger rolig. Det står et ultralydapparat
rett ved siden av pasienten. Det peker Aslak
Steinsbekk på.
– Ta opp proben. Legg den på magen til
pasienten.
Vi adlyder. Bilder kommer opp på ultralydskjermen, som vi må snu hodet ubehagelig
mye for å se.
– Godt jobbet. Dette er deﬁnitivt en ekstrauterin graviditet. Nå måler du vitalia og
tar en blodprøve av henne.
Aslak er direkte. Vi fortsetter å gjøre som
han sier. Vi rakk så vidt å hilse tidligere, men
nå er vi arbeidskolleger. Stressnivået gjør det
litt vanskelig å få nålen inn, men det går
greit. Resultatene av målingene kommer opp
på en stor skjerm over hodet til pasienten.
– Bra. Nå går vi inn på badet sammen og
ser hva som er der. Du kan teleportere deg
til døren ved å trykke på den grønne knappen på håndkontrollen.
Det hadde vi glemt. Vi er inne i et dataspill, i en virtuell virkelighet. Vi har på oss
VR-briller. Vi er i Trondheim, på VR-laboratoriet på Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU), landets største treningsarena for virtuell medisinsk simulering. Og
den pasienten, den ﬁnnes egentlig ikke.
Tror alle vil bruke teknologien
Senteret ligger i andre etasje på Øya helsehus og har lekker glassfasade og moderne
interiør. Det er samlokalisert med et avan-
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VR-teknologien gjør det mulig å få opplevelsen av å være i en annen virkelighet, inne i et dataspill. Når man strekker ut hendene, skjer det samme i dataspillet. Man kan være ﬂere deltagere i samme virtuelle rom og man kan snakke med hverandre og samhandle. Her er det Eivind Kvernø, øvingslærer ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, som øver.

sert simuleringssystem for hjerte-lunge-redning. Her kan studentene øve på situasjoner
de kan være sikre på at de vil møte i jobbene
sine. Her kan de få mengdetrening på prosedyrer, arbeidsﬂyt og arbeidsdeling. Alt i en
sykehussetting, med pasienter og arbeidstøy. Alt i en virtuell virkelighet.
– Innen fem år tror jeg alle sykehus og alle
universiteter trener på denne måten. Etter
at prisen på VR-briller er blitt ganske lav, er
terskelen lavere for å begynne, sier Aslak
Steinsbekk, nå mer alminnelig kledd, og
med langt mer mimikk enn da vi først ble
kjent med ham inne på sykehuset sammen
med pasienten.
Vi sitter i kantinen og snakker. Steinsbekk
er professor i medisinske atferdsfag og
helsetjenesteforskning ved Institutt for
samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Han er en av drivkreftene bak VR-laboratoriet, som ble åpnet i mai i år, og som allerede
har vakt internasjonal interesse som et av
de mest moderne og spennende prosjektene innen medisinsk simulering.
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Internasjonal interesse
Som leder for utviklingsprosjektet ved
NTNU hadde Steinsbekk og en stipendiat på
prosjektet, Helene Berg, i august en presentasjon om VR-laboratoriet under den årlige
konferansen til Foreningen for medisinsk
utdanning i Europa (AMEE). De har allerede
hatt besøk fra Island. Og i høst har en delegasjon fra et kinesisk universitet varslet sin
ankomst. Det er mange som er interessert i
å høre mer om bruken av moderne teknologi i medisinutdanningen.
– Det er ikke så vanskelig å se for seg at
trening i realistiske settinger i trygge rammer er god læring. Det er mange potensielle
bruksområder for dette, sier Steinsbekk.
Han forteller villig vekk. Det er mulig å
spille inn narrativer hvor historien endres
ut fra hvilke valg man tar, for eksempel ved
samtale med en psykotisk pasient. Simuleringen kan brukes til prosedyretrening, slik
som trening på hjerte-lunge-redning. Eller
man kan øve på samhandling med andre
yrkesgrupper, for eksempel hvem som gjør
hva i et traumeteam i akuttmottaket. Allere-

de ﬁnnes det videoopptak tatt med 360 graders kamera, hvor man med VR-briller på
kan bevege seg rundt i rommet ved mottak
av en traumepasient. Her kan man stanse
avspillingen, forstå hvem som har hvilke
roller og bli kjent med hensiktsmessige
måter å samhandle på.
Prosjekter ﬂere steder i Norge
Trondheimsmiljøet er ikke det eneste i landet som forsøker å bruke virtuell virkelighet
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 påvirke.
Ved hjelp av briller eller hjelm med innebygd dataskjerm koblet til en datamaskin,
opplever brukeren å kunne bevege seg i en
tredimensjonal interaktiv verden.
Kilde: Det Norske Akademis ordbok
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Ulrika Eriksson tror lavdose-høyfrekvent opplæring gir god eﬀekt. Det legges derfor opp til trening i korte, hyppige intervaller ved VR-laben i Trondheim.

til opplæring. På NTNU Gjøvik jobbes det
med prosjekter innenfor behandling av
depresjon hos eldre, samt trening på elektrokonvulsiv terapi (ECT). Ved Akershus
universitetssykehus foregår det et innovasjonsprosjekt der det lages 360 graders
video av ortopediske operasjoner med graﬁkk, skreddersydd for VR. Disse videoene er
tiltenkt leger som nettopp har startet spesialisering innenfor kirurgi, men som ennå
ikke har operert.
Virtuell simulering er et utviklingsprosjekt som ennå ikke en del av læreplanen
ved medisinstudiet ved NTNU. Steinsbekk
har tro på metoden, men ikke på at den vil
erstatte tradisjonell undervisning for medisinstudenter og yrkesaktive leger.
– Mange spør meg om hvilke fordeler
dette gir. Min hypotese er at det ikke gir
fordeler. Ut over undervisningsformer som
er studentaktiviserende, er det ingen som er
klart bedre enn andre. Studenter og leger er
forskjellige, sier Steinsbekk, og påpeker at
man må legge til rette for ﬂeksible former
for undervisning.
Han mener ﬂere studenter må involveres
i undervisningen.
– Involvering er viktig. Flere studenter må
få prøve. Under enkelte simuleringer er det
10 % som gjør noe, mens resten står og ser på.
Med VR kan alle gjøre noe. Men det er ikke
sikkert at studentene presterer bedre på
eksamen som en følge av dette, selv om de
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nok blir tryggere i å utøve sin profesjon. Vi
er i en fase der vi ser på hva som er mulig og
hva som fungerer. Det har lite hensikt å rulle
ut et halvferdig prosjekt før vi vet mer om
eﬀektene. Neste år setter vi derfor i gang med
et større forskningsprosjekt, sier Steinsbekk.

«Under enkelte simuleringer
er det 10 % som gjør noe, mens
resten står og ser på. Med VR
kan alle gjøre noe»
I 2019 skal over 350 førsteårs medisin- og
helsefagstudenter inkluderes i en ﬁrearmet
studie hvor forskerne skal se på eﬀekten av
VR-trening på hjerte-lunge-redning. Man
skal sammenligne individuell opplæring
med gruppeopplæring både for vanlig undervisning og undervisning med VR-briller.
Endepunktet er hvordan studentene gjennomfører hjerte-lunge-redning på en dukke.
Lavdose-høyfrekvent
Hjerte-lunge-redning på dukker gjøres det
mye av på VR-laben i Trondheim. Ved siden
av datamaskinene og VR-brillene står avanserte treningsdukker koblet til hver sin
datamaskin. Dette er Ulrika Erikssons domene. Her har hun lagt til rette for at studentene kan trene når de måtte ønske.

– Vi kaller det lavdose-høyfrekvent opplæring. Studenter og helsepersonell får mulighet til å lære i korte, hyppige intervaller. De
bruker i snitt ti minutter på å øve, og tilgjengeligheten er 24 timer i døgnet, 7 dager
i uken. Brukerne får verbal og visuell tilbakemelding i sanntid når kompresjoner og
ventilasjoner utføres, sier Eriksson, som er
leder for helsefaglig simulering ved Institutt
for samfunnsmedisin og sykepleie ved
NTNU.
Hvilke fallgruver kan man gå i med prosjekter som dette?
– Dette kan jo oppfattes som en hype. Når
noe nytt kommer, tenker man raskt at det
kan løse mange ﬂere ting enn det egentlig
kan. Så det gjelder å ﬁnne riktig nivå, sier
Steinsbekk.
Derfor skynder de seg langsomt. Det er
viktigere at det som gjøres er bra enn at
man gaper over for mye, for tidlig. Et av de
største problemene har vært at mange brukere rapporterer om svimmelhet etter langvarig bruk med mye virtuell forﬂytning.
Dette er blitt litt bedre med raskere prosessorer i datamaskinene.
– Vi må ikke glemme at det er et kontinuerlig behov for teknisk support. Vi har vært
heldige til nå og hatt lite nedetid, men det er
klart at det tekniske må fungere. Når det blir
ﬂere som bruker dette, blir behovet større,
sier Ulrika Eriksson.
«Lavdose-høyfrekvent» er også et viktig
begrep for Steinsbekk i arbeidet med utviklingen av VR-laben. For ham er det et poeng
at studentene skal være kjent med det tekniske. Derfor er det få begrensninger på
bruken av laboratoriet. Om studentene vil
spille noe annet enn sykehusspillene, er det
greit. Kongstanken er at det skal være lav
terskel for å ta i bruk teknologien.
– Når det er sagt: Vi har møtt lite motstand. Alle gir tommel opp. Det er heller slik
at det er jeg som holder igjen, selv om jeg
har tro på dette. Dette er en fersk teknologi.
Vi må få den integrert i ﬂere fagfelt på medisinutdanningen i løpet av noen år og få den
synliggjort som ett av ﬂere læringsalternativer. Og så må vi huske at dette ikke er selve
frelsen for medisinutdanningen, det er et
supplement, sier Steinsbekk.
ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
oyvind.stople.sivertsen@tidsskriftet.no
Tidsskriftet
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Kroppen, kunsten
og maskinene

I sitt langessay «På sviktende grunn» tar Siri Hustvedt et oppgjør
med vedtatte sannheter innen nevrovitenskapen.

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
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«Dagen da en datamaskin skrev en roman.
Datamaskinen, i sin søken etter egen lykke,
sluttet å tjene menneskene.» Denne setningen er forfattet av et dataprogram (1), min
oversettelse). Med litt hjelp fra menneskene
som programmerte det, har programmet
skrevet en novelle og deltatt i en konkurranse. Novellen var ett av i alt 11 bidrag skrevet med hjelp av kunstig intelligens blant
i alt 2 561 innsendte bidrag til novellekonkurransen Hoshi Shinichi Award i 2016.
Novellen kom videre fra første screeningrunde i novellekonkurransen og skapte
overskrifter verden over. Ikke så rart, kanskje, for hvis kunstig intelligens kan ta over
kunsten, rokker ikke det ved vår oppfatning
av hva det vil si å være menneske?
I en spørreundersøkelse fra 2016 ble forskere på kunstig intelligens bedt om å anslå
når ulike milepæler innen kunstig intelligens vil gjøre seg gjeldende (2). Blant små
og store oppnåelser forskerne ble bedt om
å vurdere, ﬁnner vi i den ene enden Angry
Birds, som spås å kunne mestres innen tre
år, mens noe så avansert som kirurgi vil
være mulig innen ca. 35 år. En bestselgende
roman forfattet ved robothånd ble anslått
å være mulig innen 33 år.
Det skal sies at robotforfatteren i eksemplet over ikke var helt alene om mesterverket.
Forskerne, ledet at Satoshi Sato ved Universitetet i Nagoya, bidro med plottelementer
og modellsetninger. Men troen på at menneskesinnet kan kopieres av algoritmer
ﬁkk likevel vind i seilene. Etter hvert som vi
forstår mer og mer av hvordan hjernen
virker, burde det jo være mulig. Vi vet mye
om hvordan nevroner kommuniserer, hvordan nevronale nettverk lagrer minner, hvordan motorikk styres, vi vet etter hvert en
god del om hvordan tankene håndteres
av hjernen. Det burde snart være nok til
å programmere et kunstig menneskesinn.
Trosspranget
Men hva vet vi, egentlig? Og hvor sikre kan
vi være på det vi tror vi vet? Mens kunstig
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Dette illustrerer hun også i et essay i Morgenbladet tidligere i år (4). Her forteller hun
om en ﬂytur da hun satt ved siden av en
nevrolog som satt og leste en artikkel om
Alzheimer, som var hans forskningsfelt.
Hustvedt leste Kierkegaard. I løpet av samtalen oppdaget hun til sin forferdelse at nevrologen aldri hadde hørt om Kierkegaard.
Senere leste hun en artikkel om speilnevroner, og heller ikke dette kjente den stakkars
nevrologen til. Selv om hun understreker at
hun ikke ønsker å gjøre narr av nevrologen
for å være så kunnskapsløs, peker hun på et
problem som kanskje angår ﬂere av oss:
Forskere fordyper seg detaljert i sitt avgrensede felt og løfter ikke blikket. De er atskilte
moduler i et sammensatt maskineri.
Jeg må innrømme at jeg først gikk litt
i forsvarsposisjon på vegne av denne nevrologen. Forskning foregår på mange nivåer
– alt trenger ikke å være forbundet med de
ﬁlosoﬁske aspektene. Han gjør en uvurderlig innsats med sine puslespillbrikker i det
større bildet av Alzheimers sykdom, hvorfor
skal vi kreve mer av ham? Men så tenkte
jeg på Hustvedt og hennes brennende engasjement for å strekke ut en hånd mot vårt
fagfelt. Når hun gjør en slik innsats på vegne
av humaniora for å forstå nevrovitenskap,
burde ikke vi ta imot og strekke ut våre
hender tilbake? Har vi ikke alle litt godt av
å ta innover oss at forskningen vår inngår
i en større helhet, selv når det kun er celler
eller MR-bilder vi befatter oss med?
intelligens-entusiaster og science ﬁctionnerder drømmer om dagen da roboter blir
levende og mennesker kan klones over
i dataprogrammer, kommer Siri Hustvedt
inn fra sidelinjen og stikker kjepper i hjulene med vanskelige spørsmål. I essayet På
sviktende grunn, som kom ut på Aschehoug
tidligere i år (3) og som i originalversjon er
å ﬁnne i samlingen A woman looking at men
looking at women fra 2016, bidrar hun ikke
bare med innsiktsfull kritikk av moderne
nevroperspektiver, men også en historisk
gjennomgang av hvor vi har disse tankene
fra, iblandet innspill fra kunst, ﬁlosoﬁ og
litteratur.
Forholdet mellom kropp og sinn står
sentralt i dette essayet, og spesielt det evige
dualismeproblemet: Hvordan kan vi forstå
sinnet som en del av hjernen? Hvordan kan
biologiske prosesser gi opphav til opplevelsene våre? Dette er spørsmål jeg aldri slutter
å fascineres av selv, men når jeg tenker meg
om, er nok dette noe jeg vanligvis hopper
bukk over i min daglige omgang med nevro-
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vitenskap og pasienter. Eller er det kanskje
riktigere å snakke om en annen form for
hopp, et trossprang? Jeg aksepterer at tankene og følelsene mine alltid har nevrale
korrelater, men hvordan tankene mine blir
til i den biologiske smørja inne i kraniet
mitt, opplever jeg som utilgjengelig for meg.
Jeg trenger ikke trekke dette spørsmålet inn
i min kliniske hverdag, gjør jeg vel?
Men Hustvedt avﬁnner seg ikke med lettvinte løsninger. Hun vil bore seg ned i dette,
ikke nødvendigvis for å lande på et svar, men
for å avdekke hvordan ulike antagelser om
hjernen og menneskesinnet påvirker forskningen og menneskesynet vårt på fundamentalt vis. Hustvedt har ikke bakgrunn
i nevrovitenskap. Hun er litteraturviter og
skjønnlitterær forfatter, men hun brenner
for å forstå hva det vil si å være menneske, og
nevrovitenskapen er en sentral del av dette.
Og nettopp fordi hun ikke er nevroviter selv,
kan hun stille spørsmålene på en liketil,
utilgjort måte. For Hustvedt savner mer
helhetlig tenkning innen nevrovitenskapen.

Regnemaskinen
Hustvedts bok omhandler alt vi ikke vet
om hjernen, men som vi tar for gitt at vi vet
likevel. Hun skriver om arv-miljø-debatten,
evolusjonspsykologi, kjønnsforskjeller og
informasjonsprosessering. Jeg har konsentrert meg om hjernen som informasjonsprosesseringsmaskin, et tema som tar mye
plass i essayet, og som, fordi alt henger
sammen med alt, også inngår i de andre
viktige debattene hun inviterer til.
En gang i tiden ble hjernen sammenlignet
med en regnemaskin, men maskinen ble
brukt som metafor for hjernens tankeprosesser, minner Hustvedt oss på. Men så, et sted
på veien, smeltet metaforen sammen med
vår oppfatning av virkeligheten og ble til
selve modellen for menneskesinnet. «Fungerer min tenkende, skrivende hjerne virkelig
som en datamaskin?» spør Hustvedt.
Det har blitt den gjengse oppfatningen.
Og jeg kan kjenne meg igjen i dette. Det går
knapt en dag i mitt virke som forsker og
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underviser uten at jeg omtaler ett eller annet
kognitivt fenomen som noe som prosesseres
av noe: Gyrus fusiformis prosesserer ansikter,
cortex cingularis anterior prosesserer saliens
i omgivelsene, prosesseringshastighet er
avgjørende for eksekutiv kontroll.

«Vi tenker med kroppen.
Ikke bare i den»
Enkelte sammenligninger mellom datamaskiner og menneskesinnet er så innarbeidet at jeg ikke vet hva som kom først, som
for eksempel arbeidsminne. Av en eller
annen grunn føler jeg meg ikke som en
utpreget reduksjonist selv om jeg bekjenner
meg til denne språkbruken. Men noe ved
det skurrer for Hustvedt. Har vi helt glemt
at hjernene våre er våte, levende, biologiske
organer, og ikke sammenkoblinger av kretser og ledninger?
De metaforene vi bruker er ikke tilfeldige,
og eﬀekten av å bruke en type metafor fremfor en annen kan ha direkte konsekvenser
for hvordan vi forstår verden. Computermetaforen er problematisk, ifølge Hustvedt,
fordi den begrenser vår utforskning av
hjernen og menneskesinnet. Den har spesielt gjort seg gjeldende innen vår forståelse
av evolusjon, hvor det fremsettes som premiss at naturlig seleksjon virker på modulære funksjoner – og til dette passer computermodellen godt. Evolusjon av språk er et
mye brukt eksempel, men jeg vil her heller
trekke frem musikk, fordi dette i enda større
grad viser frem dilemmaene vi står overfor
når vi forsøker å forstå det evolusjonære
grunnlaget for menneskelig atferd.
Er musikk en evolusjonær adaptasjon,
eller et mer eller mindre tilfeldig oppstått
kulturelt fenomen? Musikk er allstedsnærværende i menneskers liv, fra vuggesanger
til store sosiale arenaer, i alle kulturer.
Musikk struktureres etter en del regler som
ikke virker helt tilfeldige. Selv om disse
reglene varierer noe fra kultur til kultur,
har alle det til felles at de baserer seg på
rytme og tonalitet. Skader i hjernen kan føre
til spesiﬁkke vansker med å oppfatte eller
produsere musikk (amusi). Men kan evolusjonen ha gitt oss noe så komplekst over
millioner av år?
Tilhengere av komputasjonell evolusjonspsykologi har hevdet at musikk ikke er
nedarvet i oss, men heller er et biprodukt av
andre komputasjonsmoduler, som lydpersepsjon og språk. Steven Pinker har sågar
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sammenlignet musikk med «ostekake» (5):
Det er ikke noe i vår biologi som tvinger
frem produksjonen av ostekaker, men kombinasjonen av andre evner og interesser gjør
at vi har kommet frem til denne vidunderlige baksten som stimulerer sansene våre
og gir oss glede, og slik er det angivelig med
musikken også.
Dylan van der Schyﬀ og Andrea Schiavio
(6) kritiserer dette synet for å ikke ta hensyn
til en annen utpreget menneskelig egenskap, nemlig den langvarige plastisiteten
og utviklingen, som sammen med vår evne
til å forme vår egen kognitive nisje bidrar til
at kulturelle fenomener som musikk utvikler seg i tråd med både evolusjonært nedarvede egenskaper og er nedfelt i kultur. Det at
hjernen vår trenger ﬂere tiår på å utvikle seg
og ta opp i seg det kulturen vår tilbyr den, er
ikke noe som kan reduseres til komputasjonelle moduler. Således har det blitt oversett
av evolusjonspsykologer. Forfatterne baserer
seg i stedet på et biokulturelt perspektiv,
hvor musikk har adaptiv funksjon for men-

nesket, men må ses i lys av hjernens utvikling i samspill med kultur.
Kroppen og komputasjonene
Så hva er alternativet? Hustvedt trekker
i likhet med van der Schyﬀ og Schiavio frem
embodied cognition (7), på norsk kalt kroppslig situert eller kroppsliggjort tenkning, som
et perspektiv som står i motsetning til det
tradisjonelle regnemaskinperspektivet. «Kan
forskere atom for atom og trinn for trinn
skape et intelligent, opplevende, emosjonelt
vesen uten en organisk kropp?» spør Hustvedt. Kroppsliggjort tenkning betyr at mentale fenomener ikke kan forstås som abstrakte prosesser uavhengig av kroppslige prosesser og tilstedeværelse i et miljø. Vi tenker med
kroppen. Ikke bare i den, som om vi er ånder
som tilfeldigvis har blitt utstyrt med et biologisk maskineri fremfor et metallbasert et.
Dessuten er tenkningen vår i et samspill med
våre handlinger og omgivelser. I dette perspektivet er metaforer utstyrt med sensorisk
og motorisk aktivering knyttet til det metafo-

Flere av Robbie Barrat’s prosjekter innen kunstig intelligens kan ses på https://robbiebarrat.github.io/
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AKTUELL BOK
Siri Hustvedt
På sviktende grunn.
Oslo: Aschehoug, 2018.

ren spiller på. Når vi sier at «sola står opp»,
føler vi implisitt bevegelsen oppover. Når vi
sier at noe er en «bittersøt erfaring», vekker
det elementer av smak.

«Å få roboter til å skrive
litteratur er å leke med hva det
vil si å være menneske, men en
morsom lek er det»
En kritikk som har blitt rettet mot dette
perspektivet, oppsummert av Alfonso
Caramazza og kolleger (8), er at det baserer
seg på empirisk forskning som ikke sier noe
om årsaksforholdet mellom opplevelsen av
begreper på den ene siden, og aktiveringer
av sensomotoriske hjerneområder på den
annen side. I tillegg lener det seg tungt på
speilnevronhypotesen, og noen ganger
trekker denne litt vel langt. (Den som nevrologen på ﬂyet ifølge Hustvedt ikke hadde
hørt om engang!) Selv kan jeg legge til at
tiltroen til speilnevronene som forklaring
på alt fra begrepsforståelse til empati, innebærer ikke så rent lite reduksjonisme, det
også. For noe av problemet i møtet mellom
informasjonsprosesseringstilhengere og mer
holistisk anlagte kroppstenkere, er at så
snart man må involvere nevroner som aktiveres når det ene eller andre skjer, og funk-

sjonelle MR-aktiveringer av synscortex og
motorisk cortex, så kommer man liksom
ikke utenom ord som «prosessering» likevel.
Uavhengig av denne kritikken mener jeg det
kroppslige perspektivet tilfører et nivå som
åpner for en mer helhetlig tilnærming til
kropp, følelser og tenkning. Kroppsliggjort
tenkning involverer også det å forme omgivelsene våre til verktøy som utvider vår
mentale verden, som bruk av fysiske redskaper (datamaskiner, for eksempel), men også
mentale redskaper som musikk, språk og
litteratur.
Litteratur er å tenke og å føle
Det bringer oss tilbake til litteraturen, som
dette essayet startet med. Hustvedt oppfordrer oss til å lese romaner, ikke bare fordi det
er gøy, men fordi det gir oss mentale redskaper, noe litteraturprofessor Terence Cave
belyser grundig i sin bok Thinking with literature (9). Det begge disse litteraturviterne
bidrar med, er en tverrfaglighet som gjør det
mulig å kombinere nevrovitenskapene med
humaniora, og som gjør at vi forstår oss selv
som mennesker enda bedre. Litteratur er en
form for menneskelig tenkning. Å få roboter
til å skrive litteratur er å leke med hva det vil
si å være menneske, men en morsom lek er
det, når kunstig intelligens basert på tilbakekoblede nettverk (recurrent neural etworks)
forsøksvis skriver videre på George R.R. Martins Game of Thrones-serie (10). Hør bare:
«’I feared Master Sansa, Ser,’ Ser Jaime
reminded her. ’She Baratheon is one of the
crossing. The second sons of your onion
concubine.’»
Dataprogrammet som skrev novellen jeg
nevnte innledningsvis, har foreløpig begrensede muligheter til i det hele tatt å produsere noe virkelig litterært. Satoshi Sato påpeker i sin redegjørelse for programmet at det
faktisk må mates med litterære detaljer og
virkemidler for å fungere. Han foreslår en
database over litterære beskrivelser som

programmet kan benytte seg av for mer
variasjon og et rikere repertoar, for eksempel i beskrivelsen av en regnværsdag. Så
langt kan programmet skilte med «Skyene
hang lavt på himmelen». Kan jeg foreslå at
den leser seg opp på Prousts På sporet av
den tapte tid, hvor det formelig kryr av vakre
regnværsbeskrivelser? For eksempel:
«Et lite slag mot ruten, som om noe hadde
støtt imot den, etterfulgt av et forsiktig, tett
dryss, som om det var blitt helt sand fra et
vindu i etasjen over, og så, idet drysset øket
i omfang, gled inn i en rytme, ble strømmende, klingende, tonende, talløst, universelt: Det regnet.» (11)
Før kunstig intelligens har blitt tenkende,
følende, drømmende, lesende, selvbevisste
skapninger, kan de ikke forventes å skape
noe som dette, selv om de produserer bestselgere aldri så mye. Det hører med til historien at da forskerne ble bedt om å spå når
kunstig intelligens vil kunne erstatte mennesker på ulike områder, var det én milepæl
som ble spådd å ligge lenger inn i fremtiden
enn noe annet, lenge etter at kirurger og
bestselgerforfattere og matematikkprofessorer kan erstattes, nemlig kunstig intelligens-forskerne selv. Men om ca. 85 år er det
formodentlig kroken på døra for dem også,
hvis vi skal ta dem på ordet.
Mottatt 27.8.2018, godkjent 3.9.2018.
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LEGELIVET

Resident

Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle
være til stede for pasientene gir dagens unge leger en
følelse av utilstrekkelighet.
Den kanadiske legen Sir William Osler (1849–1919) var toneangivende
i medisinsk utdanning på begge sider av Atlanterhavet. Han la særlig vekt på hvor viktig det var for spesialistkandidatene alltid å være
i nærheten av pasientene. På de beste utdanningssykehusene hadde
ikke the residents noe privatliv, de bodde på arbeidsplassen og var
mer eller mindre kontinuerlig on call. Og legeprofesjonen var, og
skulle være, et kall – a calling eller vocation.
Osler døde for nesten hundre år siden, men hans profesjonsideal
om ikke å bevege seg for langt fra pasientene lever fremdeles, selv
om det sliter i stadig brattere motbakker. Mer rettferdig og human
arbeidsfordeling blant legene, både på jobb og hjemme, øker gapet
mellom de oslerske idealene og vår kliniske hverdag.
Hertzberg har nylig gitt oss mer kunnskap på dette utfordrende
feltet og viser hvordan det å strekke seg etter Osler kan gå på helsa
løs for dagens leger (1). I sin intervjubaserte undersøkelse blant
norske sykehusleger viser hun bl.a. hvordan «overlegene snakket
om det ’å være lege’ mens leger under spesialisering snakket om
’det å jobbe som lege’ – altså en livsstil versus en jobb». Det skal bli
interessant å se i hvilken grad legejobben har blitt til livsstil når
dagens LIS-leger blir overleger.
Hva kan vi gjøre for å redusere denne helserisikoen blant dagens
leger? Her kommer faktisk Sir William selv med et løsningsforslag,
nokså uventet fra en professor som samtidig presiserte hvor viktig
det var at legen ikke fjernet seg for langt fra pasientene:

«Den unge legen burde tidlig få seg en hobby (avocation, pastime)
som tar ham bort fra pasienter, piller og miksturer. Ingen mann er
virkelig fornøyd eller trygg uten, og det spiller liten rolle hva det er
– botanikk, biller eller sommerfugler, roser, tulipaner, iriser, ﬁsking,
fjellklatring eller antikviteter – alt går så lenge hobbyen dyrkes aktivt.» (2, min oversettelse).
Dette er etter hvert også vist empirisk. Både en engelsk (3) og en
norsk (4) studie viser at de legene som er aktive utenfor faget, er mer
fornøyde og mindre utsatt for stress og utbrenthet.
OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
er tidligere seniorforsker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.
Foto: Einar Nilsen
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Krokodilletårer

Krokodilletårer ﬁnnes både i folketroen
og i medisinen. Tårer renner av ulike
grunner.
Krokodilletårer er det samme som falske
tårer. Slike utgytelser er altså ikke ektefølte.
Og det er ikke et nymotens påfunn. Uttrykket skal stamme fra middelalderen, da man
skal ha hørt krokodiller utstøte klynkende
lyder for å få folk til å tro at det var et barn
som gråt (1). Krokodillen regnet da med at
noen ville komme til, og så kunne den lettvint spise dem opp (1, 2). En alternativ historie er at krokodillen gråt over sitt oﬀer mens
den spiste byttet (3, 4). Legenden ble tidlig
brukt i diktning, bl.a. hos Shakespeare (1, 5).
I en dansk ABC-bok fra 1700-tallet het det:
«Naar krokodillen ynksomt græder, den
allersnarest folk opæder» (1).
Men så er noe skjedd. Ordet er blitt et
såkalt pendelord, dvs. har fått stikk motsatt
betydning. Nå er det mange som tror at
krokodilletårer betyr at man er så lei seg at
man gråter mye (6). Betydningen har forskjøvet seg i retning av tegn på stor og ekte
sorg (7). I vår tid lyder det kanskje både ﬂott
og moteriktig å gråte som en krokodille (8)?
Pendelord er kjedelige, fordi man ikke kan
være sikker på hva avsenderen mener. Brukes ordet på den tradisjonelle måten – altså
om en hyklersk eller falsk medfølelse – eller
på den nye måten, om øyevæske i store
mengder?
Det ﬁnnes et lite knippe slike pendelord
på norsk, bl.a. bjørnetjeneste, bramfri, forfordele, lemfeldig, lødig, patetisk, ulvetime
(9, 10). Det er egentlig bare én ting å gjøre:
Vi bør unngå dem (9, 11).
Krokodilletårer i medisinen
Krokodilletårer har også en medisinsk
betydning. Det brukes om tåreﬂod, som

Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix

oftest ensidig i forbindelse med inntak av
fast eller ﬂytende føde (12). Det kan oppstå
bl.a. etter operasjoner på ørespyttkjertelen
og skyldes at sekretoriske nerveﬁbre som
er overskåret under operasjonen, gror ut
og ﬁnner veien til tårekjertelen (13). Nerveimpulser som normalt skulle stimulere
spyttkjertelen, vil da stimulere til tåresekresjon (13). Det kan også ses i rekonvalesensen
etter en facialisparese (12).
Krokodilletåresyndromet har selvsagt fått
sin trebokstavsforkortelse: CTS (crocodile
tear syndrome). Det kalles også for gustolacrimal reﬂeks eller Bogorads syndrom
etter en russisk nevrolog, F.A. Bogorad, som
beskrev tilstanden i 1928 (14) – for øvrig en

kollega det ﬁnnes forbausende lite informasjon om. Det var andre som hadde omtalt
slike tårer i faglitteraturen før, men sjeldent
er det uansett, «crocodile tears» gir bare
drøyt 100 treﬀ på PubMed.
Å kalle dette fenomenet for krokodilletårer, er kanskje ikke så heldig siden det er
et minusord. Eller er det ikke så galt likevel?
Krokodilletårer som før var forbundet med
falskhet og hykleri, oppfattes jo nå av mange
som noe ﬂott og ekte.
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Et eﬀektivt legekontor

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).

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. Arkitekten 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 ventetid for de andre pasientene.
Hvis lægen derimot har to konsultasjonsrom, 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.
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Som det vil sees av plantegningen kommer man gjennom et vindfang inn i venterommet. Derfra kommer pasientene inn
til kontorsøster på et forkontor, hvor alle
trygdekasseformalia m. v. ordnes. Fra forkontoret 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 undersøkelsesrommet. 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 bandasjer 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 dobbelte for å sikre den nødvendige lydisolasjon.
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 tømmermester Rolf Holm, Oslo.
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Dyptpløyende
om medisinens mål
og utdanning
PHYSICIANSHIP
AND THE RE BIRTH OF
MED I CAL ED U CATION
J. Donald Boudreau,
Eric Cassell, Abraham
Fuks
362 s, tab, ill. Oxford: Oxford
University Press, 2018.
Pris GBP 49
ISBN 978-0-19-937081-8

Boken begynner med en drøfting av hva
som er en leges sentrale oppgaver og fortsetter med beskrivelse av en ny plan for legestudiet. Forfatterne hevder at moderne
medisin svikter sin hovedoppgave. Den er,
hevder forfatterne, å hjelpe mennesker til
å leve i henhold til sine viktigste verdier og
mål. Forfatterne spør hvorfor et slikt syn på
medisinen fortsatt ikke avspeiler seg i legeutdanningene og gir følgende kortsvar:

Aktuelt, spennende
og høyst leseverdig!
JAK TEN PÅ
STED SAN SEN
Unni Eikeseth
Hvordan May-Britt og
Edvard Moser løste en av
vitenskapens store gåter.
188 s, ill. Bergen: Vigmostad
& Bjørke, 2018. Pris NOK 379
ISBN 978-82-419-1237-5

Da May-Britt og Edvard Moser i 2014 ble
tildelt nobelprisen for fysiologi eller medisin, var det – til tross for deres unge,
unobelske alder – etter mange år med
svært målrettet, ambisiøst og kreativt
arbeid. I tillegg var oppdagelsene deres
resultat av et bredt internasjonalt sam-
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«We believe the answer lies in the fact that
diseases, rather than the persons with
diseases, have been the focus of medicine,
medical doctors and medical educators».
I de to første delene utdypes og begrunnes
denne påstanden.
I første del diskuteres begreper om helse
og sykdom, mål for en leges arbeid, begrepet «pasientsentrert», lege-pasient-forholdet og hva som kjennetegner en god lege.
«Pasientsentrert» mener forfatterne er blitt
et politisk og administrativt slagord med
liten basis i klinisk praksis.
Hvordan subjektivitet forstås (og misforstås) i medisinen, omhandles i del 2. Leseren får en gjennomgang av utviklingen av
medisinsk utdanning gjennom 200 år, med
mange referanser til William Osler og hans
banebrytende syn på klinisk undervisning.
Forfatterne mener at selv om kompetansemål har en plass i medisinsk utdanning, har
de «..diﬃculty conceiving of medical schools
as institutions focused on equipping students with assemblages of competencies.».
De understreker også at «bedside teaching»
bør erstattes med «teaching where the patient is» og argumenterer overbevisende for
at dette ikke kan erstattes av andre former
for klinisk opplæring.

arbeid med en rekke mer og mindre viktige
samarbeidspartnere og støttespillere.
Vitenskapsjournalist Unni Eikeseth har
gjort en rekke intervjuer med alle de sentrale aktørene og, som hun selv sier, «forsøkt
å sy alt sammen så sannferdig som mulig
til en sammenhengende og spennende
historie». Og det synes jeg at hun har lyktes
i. I Jakten på stedsansen følger vi May-Britt
og Edvard Moser på deres vei fra de som
psykologistudenter i Oslo klarte å komme
inn i forskningsgruppen til Per Andersen
ved Nevrofysiologisk institutt, gjennom
doktorgrad, postdoktoropphold i utlandet,
etablering av eget laboratorium og institutt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, og etter hvert til de virkelig store
vitenskapelige gjennombruddene.
Samtidig har boken en populærvitenskapelig proﬁl, slik at også leseren gjennom
denne historien får gradvis større innblikk
i de vitenskapelige fremskrittene og gradvis
bedre forståelse av hvordan stedsansen
virker og av elementer i hjernens funksjon.
Således gir denne boken både forståelse for

Del 3 omhandler i ganske stor detalj en
ny studieplan som bygger på erfaringer
fra McGill University i Montreal (alle de tre
forfatterne har tilknytning der). Her er det
mye inspirasjon og konkrete løsninger
å hente for dem som er involvert i studieplanarbeid.
Boken kan anbefales alle med interesse
for medisinsk utdanning. I disse tider hvor
ordet «produksjon» brukes uten blygsel om
pasientrelatert arbeid, er den en viktig kilde
til reﬂeksjon og nytenkning. Den har utvilsomt også noe viktig å si til alle leger og
legestudenter. Men for dem uten spesiell
interesse for studieplaner, ville jeg heller
anbefale Eric Cassells siste to bøker (1, 2).
PER BRODAL
Professor emeritus, Institutt for medisinske
basalfag
Universitetet i Oslo

LIT TE RATUR
1

Cassell EJ. The nature of healing. The modern practice of medicine. Oxford: Oxford University Press,
2013.
2 Cassell EJ. The nature of clinical medicine. The
return of the clinician. Oxford: Oxford University
Press, 2015.

hvordan møysommelig forskningsinnsats
skaﬀer ny kunnskap om hjernen og dens
mekanismer, samt hva de nye funnene faktisk går ut på og hvilken betydning de har.
Nobelprisen i 2014 var en milepæl i norsk
medisinsk historie. Derfor blir også en bok
som dette et viktig medisinskhistorisk dokument. I etterordet presiserer forfatteren at
boken er satt sammen av minnene til ﬂere
titalls mennesker og at minnene enkelte
steder har spriket mer enn andre steder. Slik
vil det selvfølgelig alltid være, men en stor
fordel er at den er skrevet så kort tid etter
at den omtalte historien faktisk fant sted.
Derfor oppfatter jeg boken som en viktig
dokumentasjon av veien mot Norges første
nobelpris i fysiologi eller medisin.
Ingen forhåndskunnskap om hjernen
trengs for å lese denne. Anbefales!
ES PEN DIETRICHS
Professor, Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
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Samspillet maten
og genene
NUTRIGENOMICS
Carsten Carlberg, Stine
Marie Ulven, Ferdinand
Molnár
222 s, tab, ill. Cham: Springer, 2016. Pris EUR 84
ISBN 978-3-319-30413-7

Maten vi spiser påvirker i stor grad genene
våre. Kunnskap om samspillet mellom
maten, næringsstoﬀene, deres metabolitter
og genene våre, samt hvordan dette samspillet påvirker hvor utsatt vi er for ulike
sykdommer utgjør fagområdet ernæringsgenomikk (nutrigenomics).
Ifølge forfatterne er dette primært en

Grundig og godt

PRI ORI TE RING,
STY RING OG LI KEBEHAND LING
Henriette Sinding Aasen,
Berit Bringedal, Kristin
Bærøe et al. red
Utfordringer i norsk helsetjeneste. 292 s, tab, ill. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 2018.
Pris Gratis (Åpen tilgang)
ISBN 978-82-02-56935-8

For leger som møter pasienter består hver
eneste dag av en lang rekke av prioriteringsbeslutninger basert på medisinsk kompetanse og skjønn, samtidighetskonﬂikter,
opplevd ressursknapphet – og et komplekst
lov- og forskriftsverk med underliggende
retningslinjer og veiledere. Forfatterne av
Prioritering, styring og likebehandling har
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lærebok skrevet for masterstudenter i biovitenskap, men som også studenter og stipendiater innenfor biomedisinske fag kan
ha glede av.
Gjennom 12 kapitler fordelt på tre deler
får vi først en innføring i human ernæring
og relasjon til folkesykdommer og variasjon
i humant DNA; dernest en del hvor grunnleggende molekylære mekanismer knyttet
til eﬀekten av næringsstoﬀer og deres metabolitter på ulike gener gjennomgås; og i siste
del knyttes kunnskap om disse prosessene
opp mot utvikling av alvorlige helsetilstander som overvekt, insulinresistens, diabetes,
hypertensjon og metabolsk syndrom. Hvert
kapittel følger samme struktur med sammendrag, nøkkelord og en oppsummering
av fremtidsperspektiver og nøkkelbegrep.
For hvert kapittel er det 5–10 utvalgte referanser for videre lesning. Boken er rikt illustrert
med gode, oversiktlige ﬁgurer. Selve teksten,
som er skrevet på engelsk, kan imidlertid
være vanskelig å følge ikke minst på grunn
av utstrakt bruk av forkortelser (innledningsvis er det hele åtte sider med forkortelser –
totalt omkring 360!).
Boken fremstår som faglig oppdatert

innenfor et felt i sterk utvikling. Forfatterne
gir konkrete eksempler som illustrerer hvordan mikro- og makronæringsstoﬀer påvirker
genene våre og dermed produksjonen av
ulike proteiner som bidrar til å beskytte mot
eller fremme sykdomsutvikling.
Forfatterne ser fremtidsoptimistisk på at
ny kunnskap på området vil bidra til utvikling av nye forebyggings- og behandlingsstrategier der personlig ernæring og personlig livsstil inngår. Det fremstår imidlertid
som uklart hva slik personlig/individualisert
tilnærming innebærer og hvordan det vil
skille seg fra tradisjonell kostholdsveiledning. Videre nevnes ikke etiske problemstillinger knyttet til utstrakt bruk av en slik
individualisert tilnærming, inkludert bruk
og eierskap av data, kostnader ved testing
og potensielt økt sosial ulikhet.
Boken er godt egnet for den som ønsker
å fordype seg i ernæring og genetikk. Noen
populærvitenskapelig tekst for den som
ønsker en rask innføring i faget er den ikke.

fortjenstfullt søkt å gi en samlet fremstilling
av både det teoretiske og politiske bakteppet
for målet om lik tilgang til likeverdige helsetjenester og aktuelle virkemidler som er tatt
i bruk i Norge og EU/EØS-området.
Leseren tilbys en grundig vitenskapsteoretisk gjennomgang av sosial ulikhet og uhelse,
sosiale helsedeterminanter, sosial seleksjon
og andre faktorer før drøftingen av juridiske
rammer og virkemidler, EUs pasientrettighetsdirektiv og dets konsekvenser for Norge.
Et velskrevet kapittel om prioritering og
profesjonsetikk er en ﬁn opptakt til gjennomgang av forskning om sykehuslegers
holdninger til økonomiske styringsinstrumenter i spesialisthelsetjenesten og om
styringsdilemmaene i møtet med pasientene. Ikke minst gir data fra Legeforskningsinstituttet ny innsikt i hvorledes både sykehusleger og fastleger vurderer styringsvirkemidlenes evne til å understøtte kvalitet
og likebehandling og hvorledes legene
tilpasser seg ved fortolkning av veiledere
og retningslinjer for å kunne gi den enkelte
pasient omsorgsfull helsehjelp. Et ikke så
overraskende funn er at et ganske høyt

antall leger angir å ha lite kunnskap om
prioriteringsforskriften.
Boken avsluttes med kapitler om e-helse.
Forfatterne peker på den til dels naive troen
på hva teknisk gode digitale løsninger kan
tilføre av eﬀektivitet, pasientmedvirkning
og mestring. De gjør godt rede for hvorledes
e-helseløsninger har både gunstige eﬀekter
og risiko for bivirkninger som vi ofte ikke
forstår før teknologien har vært i bruk en
stund.
Denne boken fortjener et bredt publikum.
Stortingets medlemmer bør anse den som
statarisk pensum. Beslutningstagere og
ledere både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten vil
ﬁnne nyttig kunnskap – og bekreftelser på
at man som helseleder ikke er alene om
å kjenne på utfordringene i samtidig å skulle
ivareta «saavel samfundets som patientens
tarv», som det het i gamle dager.

KNUT-INGE KLEPP
Professor II, Avdeling for ernæringsvitenskap
Universitetet i Oslo

JAN EMIL KRIS TOF FER SEN
Fagsjef, Den norske legeforening
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Ypperlig om
katastrofepsykologi
KATA STRO FEPSYKOLO GI
Atle Dyregrov
3. utg. 343 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2018.
Pris NOK 499
ISBN 978-82-450-2451-7

Målgruppen er primært alle typer helsepersonell og andre som vil kunne bli involvert
i det psykososiale hjelpearbeidet i kjølvannet av større ulykker og katastrofer. Gjennom åtte kapitler dekkes psykologiske akuttog senreaksjoner både hos overlevende,
pårørende og hjelperne selv. Det er også to
meget leseverdige kapitler om barns reaksjoner på katastrofer og hvordan barn kan

Grundig og nyttig
om kompleksbinding
av metaller
CHELATION THERAPY
IN THE TREATMENT
OF METAL INTOXICATION
Jan Aaseth, Guido
Crisponi, Ole Andersen
371s, tab, ill. London: Academic Press (Elsevier), 2016.
Pris USD 150
ISBN 978-0-12-803072-1

Dette er en stor og velskrevet bok om et
tema som vanligvis ikke vies særlig oppmerksomhet.
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.
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hjelpes. Innlagte sitater gjør at boken ikke
blir for teoretisk. Nyttig er også tabeller om
vurdering og håndtering av psykologiske
aspekter. I tillegg er det to utmerkede kapitler om organisering av psykososial oppfølging og hvordan overlevende og pårørende
kan følges opp i den nærmeste tiden etter
katastrofen. Det er tydelig at forfatteren har
omfattende klinisk erfaring i feltet.
Disse rosende ord til tross; det er formuleringer og påstander i boken som kan diskuteres. Det hevdes f.eks. at en katastrofe hvor
samtlige omkommer ikke er en katastrofe
i medisinsk forstand. Utsagn som at akutte
overreaksjoner viser seg bl.a. som «hysteri»
er også underlig i en bok utgitt i 2018. Likeledes er det diskutabelt om man bør moralisere over noen menneskers reaksjoner:
«Panikk er en egoistisk reaksjon …». Dessuten er betydningen av etniske og religiøse
aspekter nesten ikke berørt. Heller ikke
implikasjonene av betydning for reaksjoner
og senere hjelp, heri inkludert presters og
imamers rolle. Begrepene «ulykke» og «katastrofe» brukes også til dels om hverandre
i omtalen av samme hendelse. Det er også
spesielt at referanselisten inneholder 55 refe-

ranser til egne artikler og bøker som førsteforfatter. Den nest hyppigst siterte førsteforfatteren har åtte referanser.
Fra et medisinsk ståsted er bokens
begrensning et nesten fullstendig fravær
av biomedisinske aspekter. Nødvendigheten
av ABC-vurderinger når man som førstemann kommer til et katastrofested, er ikke
omtalt. Det omtales heller ikke at akutte
fysiske skader som trenger akutt medisinsk
behandling, kan manifestere seg som tilsynelatende psykologiske krisereaksjoner,
eksempelvis kan en psykologisk frysreaksjon
være en konsekvens av akutte indre blødninger. Leger vil også savne konkret omtale av
legemidlers plass i behandlingen og forebygging av psykiske reaksjoner etter ulykker
og katastrofer.
For leger bør boken likevel være obligatorisk lesing for å få kunnskap om de psykologiske og sosiale aspektene ved ulykker og
katastrofer.

Den kan også være nyttig for spesialister
i medisinsk biokjemi, forskere innen metalltoksikologi og forskere som arbeider med
sykdomstilstander der dysregulering av
metallomsetningen er av patogenetisk
betydning.
Studier av kelatorer går tilbake til 1940årene da stoﬀet BAL (British Anti Lewisite/
2,3-dimerkaptopropanol) ble utviklet som
en antidot mot den arsenholdig krigsgassen
lewisite. Senere ble BAL anbefalt ved kvikksølv-, bly- og kobberintoksikasjon. Desferal
er i bruk mot jernforgiftning og ved jernavleiring ved sigdcelleanemi 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 prinsipper for terapeutisk bruk av kelatorer og
kjemiske egenskaper til de mest aktuelle
kelatorene. Metaller kan være både essensielle og ikke-essensielle. De essensielle
metallene er bl.a. viktige kofaktorer i enzymer som katalyserer reduksjoner og oksidasjoner. 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 metallforgiftninger og fjerning av radioaktive metaller
fra kroppen. Kliniske aspekter ved kelatorbehandling av sykdommer som innebærer
lagring av metaller og enkelte nevrodegenerative sykdommer der dysregulering av
metallomsetning kan ha en patogenetisk
betydning, diskuteres.
Forfatterne tar ikke opp misbruk av keleringsterapi ved tilstander der eﬀekt ikke er
dokumentert, som f.eks. kelering av kalsium
ved arteriosklerose og tungmetaller ved
tilstander der det ikke foreligger en dokumentert 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.

UL RIK FRED RIK MALT
Professor emeritus, Institutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo

JAN ALEXANDER
Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
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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 medisin, 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 Institutt 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 molekylærmedisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
og Hege Thoresen, Institutt for klinisk medisin,
Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.
Veiledere: Marianne Arnestad, Elisabeth Leere
Øiestad, Inger Lise Bogen og Åshild Vege.

Polycystic ovary syndrome and preterm birth. Utgår
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin.
Disputas 20.9.2018.
Bedømmelseskomité: Antoni Duleba, Department 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-naturvitenskapelige 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, University of Leicester, Storbritannia, Trond Markestad,
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Immigrants’ utilization of a public emergency primary
healthcare clinic in Oslo – a cross sectional study
among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency 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 samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, og Kåre Moen, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Bård Natvig og Per Hjortdahl.
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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, Universitetet i Oslo, og Jørgen Stenvik, Centre of Molecular
Inﬂammation Research, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Anders Waage, Anders Sundan og
Kristine Misund.

BJØRG ELVEVOLL
Microvascular ﬂuid shifts during cardiopulmonary
bypass and intraabdominal hypertension. Utgår fra
Klinisk institutt 1. Disputas 28.9.2018.
Bedømmelseskomité: Ingvar Jarle Vaage, Universitetet 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.
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PÅL VANGE
Dissecting the roles of ASPM and Clusterin in gastric
oxyntic mucosa – from immature stem cells to metaplastic chief cells. Utgår fra Institutt for klinisk og
molekylær medisin. Disputas 5.10.2018.
Bedømmelseskomité: Carrie Duckworth, University of Liverpool, Storbritannia, Nina Zidar, University of Ljubljana, Slovenia, og Mats Peder Mosti,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ingunn Bakke og Torunn Bruland.

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 helsevitenskapelige 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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MINNEORD

KNUT RAS MUS
RAM STAD

Tidligere avdelingsoverlege Knut Ramstad
døde 5. juli 2018 etter langvarig sykdom.
Knut var født 13. juli 1930 i Hattfjelldal. Hans
far var distriktslege, og familien ﬂyttet til
Rognan hvor Knut vokste opp i ei bygd.

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-
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Dette farget ham som aktiv friluftsmann og
jeger.
Han tok turnustiden i Bodø, hvor han
stiftet familie. Interessen for kirurgi kom
tidlig, og fra 1967 arbeidet han med ortopediske pasienter. Han ble spesialist i ortopedisk kirurgi 1981, og da det ble ortopedisk
avdeling i Bodø i 1997, var det med Ramstad
som avdelingsoverlege.
I Drammen møtte han Tor Aas Christiansen som utviklet en ny type hofteleddsprotese. Fra 1968 ble 200 pasienter i Bodø operert med Christiansens protese, og resultatene ble viktig for den videre utviklingen
av denne typen proteser.
Gjennom sitt arbeid på sykehuset opplevde han på nært hold tragiske konsekvenser av traﬁkkulykker. Han engasjerte seg
spesielt i motorsykkel- og mopedulykker og
ble i 1989 medlem av Faglig Traﬁkk Forum
Bodø. I begynnelsen av 1990-årene var han
med på å utvikle et undervisningsopplegg

for alternativ soning for promilledømte.
Dette pilotprosjektet er i dag er et permanent landsdekkende program for promilledømte. Hans engasjement har vært et viktig
bidrag i traﬁkksikkerhetsarbeidet både
lokalt og nasjonalt.
Knut var en allsidig mann og ﬂink med
hendene, enten det var kirurgiske inngrep
eller treskjæring. Han ivret for fag, utvikling
og overføring av kunnskap til yngre kolleger.
Han var absolutt sosialt omgjengelig og
kunne dikte når det var nødvendig.
Han var æresmedlem av Norsk Ortopedisk
Forening. I en alder av 79 år var han fortsatt
aktiv lege ved Nordlandssykehuset og ble da
forfremmet med Kongens Fortjenstmedalje.
Det har vært en glede å være på lag med
Knut. Vi lyser fred over hans minne.

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 standardene 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 anestesisykepleiere, som spilte en viktig rolle i utviklingen av anestesien siden mangel på anestesileger var et problem i Norge.
Berge var intenst samfunnsengasjert. Han
hadde visjoner om et bedre helsetilbud til
lokalbefolkningen, og deltok i byggeprosjekter for både nytt sykehus i Kristiansund og
ﬂere sykehjem. De siste 15 årene viet han seg
til kampen for lokalsykehus. Han var engasjert 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 akuttilbud til lokalbefolkningen og oljeplattformer
i nærheten. Han kommer til å bli husket like

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 utenlandske anestesileger. I dag er det seks anestesileger og én lege i spesialisering på anestesiavdelingen i Kristiansund sykehus, hvorav 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 utenlandsk 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.

JAN HOLT, GEIR JE RE MIAS SEN,
OLE-EDVARD BERGS DAL GAB RI EL SEN

På vegne av en gruppe av utenlandske leger
SARAH ZORICA MITIC
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20
stillingsannonser i denne
utgaven

Informasjon om priser
og formater finner du på
legejobber.no
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Legejobber.no er Tidsskriftets
stillingsportal for leger.
Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no
enkelt søke etter ledige jobber etter
spesialitet, geografisk område eller
i fritekst.

Som ANNONSØR kan du nå bestille
annonsen døgnet rundt via legejobber.
no. Du registrerer nettannonsen og
papirannonsen samtidig.

Ønsker du å motta varsel om ledige
stillinger innefor et bestemt område?
På Legejobber.no kan du abonnere
på ledige stillinger.
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Ledig fastlegehjemmel
ǁǁǁ͘ǀŽůĚĂ͘ŬŽŵŵƵŶĞ͘ŶŽ

^ƆŬŶĂĚƐĨƌŝƐƚϮϬ͘ϭϭ͘ϭϴ

Legejobber.no

sŽůĚĂŬŽŵŵƵŶĞŚĂƌĞŝŶůĞĚŝŐŶǇŽƉƉƌĞƚƚĂĨĂƐƚůĞŐĞŚĞŝŵĞů͘
DĞŝƌŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵƐƚŝůůŝŶŐĂĨŝŶŶĚƵƉĊ

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
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Hj
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

HWWHUNO (OHNWURQLVNV¡NQDGVVNMHPDRJIXOOVWHQGLJ
XWO\VQLQJSnZZZPDQGDONRPPXQHQR
6¡NQDGVIULVW 
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F O R D ØY E LS E SSY K D O M M E R

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

Legejobber.no

Søknad med CV vert å senda Sande kommune,
6084 Larsnes innan 15.11.18.

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.

2 ledige fastlegehjemler
Det er 1 ledig fastlegehjemmel ved Hegren Legesenter i Aksdal 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

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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L E G E J O B B E R Hud- og veneriske sykdommer, Onkologi

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 % 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.

O N KO LO G I

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.

Overlege i
palliativ medisin
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.

frantz.no

H U D - O G V E N E R I S K E SY K D O M M E R

Søknadsfrist: 23. november 2018

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 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.

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.

frantz.no

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.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

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

LEGE I SPESIALISERING /
OVERLEGE

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.

Onkologisk avdeling, Ringerike sykehus
Referansenr. 3954176346

Søknadsfrist: 01.12.2018

50 % avtaleheimel i augesjukdomar – på Jæren

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.

50 % avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar er ledig frå
01.01.2019, eller etter avtale.

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.

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.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til
Avdelingsoverlege Ephrem Thanendran Mariampillai, tlf. 481 08 400.

frantz.no

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering / overlege onkologi fra
15.01.19 ‐ 19.09.19 med mulighet for forlengelse, eventuelt fast stilling.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

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 problemstillingar (oftalmomedisin), ikkje kirurgi.

RU S O G AV H E N G I G H E T S M E D I S I N

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske legeforening.

Avdeling for rusmedisin (AFR) har ledig fast stilling som:

KǀĞƌůĞŐĞŝϱϬйƐƟůůŝŶŐ

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.

/P_^ËVP^[]TXº]_P__P]^[P^TLWT^_T[^dVTL_]TPWWP]]`^XPOT^TYXPY
^[P^TLWT^_TLWWXPYY[]LV^T^aTWZRV`YYPMWTa`]OP]_
Kontakt: >PV^UZY^WPTL]>aLYSTWO8PWWTYRPY_WQ$$! !
>PV^UZY^ZaP]WPRP4YRP]8L]TP>LYO^XL]V1Z^^P_WQ $"
Referansenr: $ $!! 
Søknadsfrist: ##
7P^XPT]ZR^ËV^_TWWTYR[¹ www.helse-bergen.no

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 avtaleheimelen.

Ø R E – N E S E – H A LSSY K D O M M E R

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.

Helse Sør-Øst RHF søker:

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling
Søknadsfrist: 20. november 2018
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100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til Nesbyen

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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F O R S K J E L L I G E ST I L L I N G E R

Betanien Hospital

Professor i helsefag/akuttmedisin

3722 Skien

Ved fakultet for helsefag, Bergen er det fra nyttår ledig et
professorat i 100% fast stilling innen helsefag/akuttmedisin.

Overlege ved øyeavdelingen

Arbeidssted: Bergen, Haraldsplass
Søknadsfrist: 2.desember 2018

Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig fast stilling for spesialist
innen øyesykdommer.

Les mer og søk stillingen på:

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.

VID.no/om-oss/ledige-stillinger/

Øyeavdelingen har i dag 6 overleger og 4 LIS, og behandlet i 2017
ca. 13.000 polikliniske og ca. 150 innlagte pasienter. Øyeavdelingen
À\WWHWLQQLQ\HORNDOHULMDQXDU
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.
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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

DIVERSE ANNONSER
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50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i
øyesykdommer/medisinsk oftalmologi lokalisert til
Kristiansand
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

frantz.no

Helse Sør-Øst RHF søker:

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
P¡WHURP¿QQV
Neuro Clinic Norway, Storgata 14, 4. etg, 2000 Lillestrøm.
Kontakt: drsundal@neuroclinic.nhn.no

Søknadsfrist: 20. november 2018

KU R S O G M Ø T E R

Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

Seminar på Cuba
4.- 8. februar 2019
“Det psykoterapeutiske møtet”
Se full annonse:
www.cubaseminaret2019.com
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Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

A N E ST E S I O LO G I /S M E R T E B E H A N D L I N G

FORSKJELLIGE SPESIALITETER

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
K.A.L

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

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.

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

INDREMEDISIN

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.

P SY K I AT R I

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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Vik tig enig het
om fast le ge opp gjø ret
MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

En styrket og fornyet fastlegeordning
blir ikke til over natten. Samtidig er
det svært viktig å igangsette strakstiltak under veis for å gi håp til de
mange fastlegene som står i en
krevende hverdag.
Det var god stemning på helseministerens
kontor den første dagen i oktober. Legeforeningen og departementet var enige om en
protokoll som avsluttet konﬂikten etter normaltariﬀoppgjøret. Men hvordan kom vi dit?
Hvert år forhandler vi takstene til fastlegene og avtalespesialistene. De skal være klare
til 1. juli. En del av dette er statsavtalen. Den
regulerer overordnede forhold ved ﬁnansiering av fastlege- og avtalespesialistordningene. I år visste vi at det ville bli tøﬀe forhandlinger. Det var et knapt år siden VGs
kartlegging av rekrutteringssituasjonen for
fastleger viste et nesten helt gult kommunekart. Gjennom det siste året var bildet blitt
enda tydeligere fargelagt av kolleger fra by
og land. Og på landsstyremøtet hadde helseministeren beveget seg godt over midten
på kriseskalaen. Forventningene til forhandlingene var store.
Så endte det i brudd idet juni var på hell.
Staten ville utkvittere arbeidstidsundersøkelsens dramatiske funn – med 100 millioner. Det kunne ikke Legeforeningen akseptere. Det å bryte forhandlinger er alvorlig.
Og det er krevende i disse forhandlingene,
fordi de vanlige reglene i arbeidskonﬂikter
ikke gjelder. Alvoret i situasjonen har preget
samtalen mellom partene fram mot enigheten, og ble understreket av helseministeren denne mandagen. Uten en omforent
Statsavtale manglet fundamentet for partssamarbeidet. Samtidig var det viktig for
Legeforeningen å få gjennomslag for helt
nødvendige erkjennelser og forpliktelser.
Enighetsprotokollen slår fast at vi ser
den samme alvorlige virkeligheten. Arbeids-
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belastningen for fastlegene er for høy og må
reduseres. Det trengs dermed ﬂere fastleger,
kortere pasientlister og fastlegene må kompenseres økonomisk. Regjeringen har forpliktet seg. Dette hadde vi ikke oppnådd
uten å bryte forhandlingene i juni. Protokollens innrømmelser har brakt oss et viktig
skritt nærmere en styrket fastlegeordning.
Men vi er ikke i mål. Veien videre blir viktig. Regjeringen har lagt fram et forslag til
statsbudsjett som beskriver fastlegekrisen
med stort alvor. Det legger også føringer for
de kommende årene – og en slik virkelighetsbeskrivelse var helt fraværende i forrige års
statsbudsjett. Opposisjonen på Stortinget
har gjort viktige vedtak om fastlegeordningen som vi forventer gjenspeiler seg i budsjettforhandlingene. I trepartssamarbeidet
arbeides det med rekrutteringstiltak og
ﬁnansieringsmodeller, og evalueringen av
fastlegeordningen er startet opp og vil foreligge til neste høst. Regjeringen har varslet
en handlingsplan med basis i dette fra 2020.
Enigheten om fastlegeoppgjøret nå var
viktig for at ikke alt skulle stilles på vent til
2020. Protokollen peker mot forhandlingene
til våren som blir nok et viktig steg på veien.
En styrket og fornyet fastlegeordning blir
ikke til over natten. Samtidig er det svært
viktig å igangsette strakstiltak underveis for
å gi håp til de mange fastlegene som står
i en krevende hverdag. Enigheten er ett av
mange steg. Hvis vi løfter blikket og ser fem
år fram i tid, er mitt mål at VGs kart har en
mye grønnere farge. Det betinger en politisk
vilje til å satse på en ordning som sikrer
gode allmennlegetjenester i hele landet.
Det vil koste. Men det er dyrere å la være.
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Læ rer etio pis ke le ger avan sert kikk hulls kir ur gi

Et par ganger i året drar kirurg Bjar te
Tidemann Andersen til Etiopia. Her
både opererer han og driver opplæring av lokale leger.
Bjarte Tidemann Andersen er spesialist
i generell og gastroenterologisk kirurgi. Til
daglig jobber han med tykk- og endetarmslidelser ved Sykehuset i Østfold. Gjennom
den kristne stiftelsen Tesfa har han i ﬂere år
reist til Etiopia for å bidra med sin fagkunnskap.

En utstrakt hånd
Tesfa arbeider blant annet med å modernisere tarmkreftkirurgi i Etiopia og å lære opp
etiopiske leger i kikkhullsteknikk. Dette skjer
i samarbeid med Black Lion Specialized Hospital og Menelik II Hospital i Addis Abeba.
Tesfa samarbeider også med Soddo Christian
Hospital om utdanning av kirurger. I tillegg
støtter de helsearbeidere som ønsker å arbeide
i Etiopia.
– Tesfa er etiopisk og betyr håp. Vi valgte
dette navnet for å vise at vi ønsker å være
en utstrakt hånd til de som har minst og
trenger mest hjelp, sier Tidemann Andersen
som selv var med på å stifte Tesfa.
Alt arbeidet i stiftelsen gjøres på frivillig
basis med støtte fra familie, venner, menigheter og andre. En viktig støttespiller er
Lions Club i Vestfold som blant annet har
bidratt med penger til innkjøp av utstyr
og forsendelse av stomiposer.
Ville bli kirurg i Afrika
Under legestudiet og spesialisering var han
sikker på at det var kirurg i Afrika han skulle
bli. Den første turen til Etiopia var i 2004
sammen med kona og den eldste datteren.
Her ble han i to måneder og jobbet som
vikar på sykehuset i Jinka. Han hadde da
to års erfaring som lege i spesialisering
i kirurgi.
– Jeg minnes at vi kom frem om kvelden
etter å ha blitt kjørt 250 km på grusvei. Jeg ble
sendt rett på sykehuset for å operere et spydstikk i magen. Det ble 100 operasjoner i løpet
av de to månedene. Heldigvis var jeg sammen med en erfaren kollega, forteller han.
Fra 2006 til 2008 dro han til det samme
sykehuset sammen med kona og denne
gangen to barn. Da hadde han 4,5 års erfaring som lege i spesialisering i kirurgi.
– Vi var to til ﬁre leger. Jeg var den mest
erfarne og fungerte som generell kirurg,
1 674

OPERASJON PÅ JINKA-SYKEHUSET: Her fjernes en gigantisk ovarialcyste. Foto: privat

urolog, ortoped, gynekolog og anestesilege.
De andre legene var stort sett nyutdannede
etiopiere som hadde plikttjeneste. Disse
årene har preget meg. Jeg så mye lidelse,
mange pasienter døde, men jeg kunne også
hjelpe mange. Det er stort å tenke på at jeg
bidro til å redde mange liv.
Siden Tesfa ble stiftet i 2011 har Tidemann
Andersen reist på årlige turer av tre til seks
ukers varighet. Nå har familien tre barn, og
hele familien har vært med to ganger.

Mange sterke inntrykk
– En viktig del av det jeg har gjort i Etiopia
er obstetrikken. Det å gjøre et keisersnitt,
å hjelpe til under en vanskelig fødsel,
å redde to liv og en familie fra å miste mor
– det er stort. En gang ble jeg tilkalt for å se
til en fødende kvinne. Barnets hånd stakk
ut av fødselskanalen. Jeg dyttet den forsiktig
opp og kjente hånden klemme rundt ﬁngeren min. Vi ﬁkk mor raskt til operasjonsavdelingen og gjorde keisersnitt. Både mor
og barn ble berget, forteller han.
Dramatiske ulykker og hendelser som
man aldri ser i Norge gjør også sterkt inntrykk.
– Jeg husker mannen som mistet armen
etter et brudd fordi familien nektet ham
å gå til sykehuset og den lokale behandleren

hadde surret bandasjen altfor stramt. Ikke
minst husker jeg gutten som kom med
luksert albue og avrevet arteria brachialis
etter et fall som vi reponerte og revaskulariserte, og den unge kvinnen som kom så
altfor sent med en kreftsvulst voksende ut
av magen.

En sko i en blodpøl
– Noe som gjorde et spesielt dypt inntrykk
på meg, er faktisk en sko – en enslig blå
pensko – som stod i en blodpøl på gulvet.
En ung kvinne var blitt knivstukket og
brakt til sykehuset. Hun blødde voldsomt
og livet sto dessverre ikke til å redde. Jeg
satt lenge ved benken der vi hadde forsøkt
å redde livet hennes. Da jeg løftet blikket
så jeg skoen hennes gjenglemt på gulvet;
så meningsløst.
Det meningsfulle i alt det meningsløse er
at vi både er med på å hjelpe enkeltpasienter, men at vi også bidrar til å forbedre det
kirurgiske tilbudet for potensielt millioner
av mennesker ved å lære opp nøkkelpersoner, sier han.
Historien om Nakalengi
Nakalengi kom fra Dassanechstammen
i Omo Rate-området, utstøtt av familien
etter fødselen fordi hun var født med leppeTIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 17, 20 18; 13 8
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STERKT MØTE: Våren 2018 traﬀ Bjarte Tidemann Andersen sin tidligere pasient Nakalengi sammen med mann og barn. Foto: privat

spalte. Hun vokste opp hos en evangelist
og på et jenteinternat. På et besøk hos en
islandsk misjonærfamilie traﬀ jeg henne.
Hun var 12 år og hadde en stor leppespalte.
– Jeg opererte henne på verandaen i lokalbedøvelse. Nakalengi var tapper og holdt ut.
MagLite’n min ble brukt som operasjonslys,
holdt av den islandske misjonærkona som
innimellom måtte sitte for ikke å besvime.
Operasjonen tok en liten time og etter
operasjonen tok jeg henne frem til et speil.
Hun så på speilbildet sitt, gråt og hvisket:
vakkert, vakkert.
Ti år senere, våren 2018 traﬀ han henne
igjen. Hun fortalte at livet hadde endret
seg totalt etter operasjonen. Hun hadde fått
mer selvtillit og hadde begynte å ta ordet
i forsamlinger. Hun er nå gift, har to barn
og er en viktig medarbeider og evangelist
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sammen med misjonærene. Hun forteller
stammefolkene at de ikke skal sette vekk
barn med leppespalte for å la dem dø og
at det ﬁnnes håp.

Lærer mer enn han lærer bort
– Jeg sier ofte at jeg lærer mer selv enn det
jeg lærer bort. Jeg får også mer igjen enn
det jeg gir ved å være i Etiopia. Jeg er heldig
og kan lære bort en del teknikker og prinsipper til etiopiske kolleger, men i Etiopia lærer
jeg virkelig å klare meg med enkelt utstyr,
å improvisere, og å takle uforutsette hendelser og tilstander. Jeg får sett langtkomne
tilstander som er sjeldent å oppleve i Norge.

Raundalen og to kolleger, Eivind Warberg
og Lisa Stenman Skarsgård fra Sykehuset
i Østfold. De to sistnevnte reiser for første
gang til Etiopia.
– Erfaring har lært meg at det er vanskelig
å planlegge turene i detalj, men tanken er
at vi skal være mesteparten av tiden i Addis
Abeba og arbeide med kompetanseheving
i kolorektal kirurgi. Nå er det kommet utstyr
til Etiopia, og vi vil se om vi snart kan begynne
med laparoskopisk kirurgi på tykktarm,
forteller han.
LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Klar for neste tur
Neste tur er planlagt til slutten av oktober.
Da reiser han sammen med tekniker Olaf
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– Pa si en te ne må møte gode kir ur ger

Vår oppgave er å ivareta rammeforutsetningene for en god spesialistutdanning slik at det utdannes gode
kirurger, sier leder i Norsk kirurgisk
forening, Inge Glambek.

– Men det viktigste er fortsatt spesialistutdanningen og at vi får prosedyrelister på
plass, understreker han. – Vi står samlet om
kravene til prosedyrelister og nasjonale kurs
for å opprettholde kvaliteten på utdanningen.
Prosedyrelistene er ikke vedtektsfestet
i fagene, men foreningen mener det må
være et minstekrav til utføring av inngrep
innen kirurgien.
– Det er viktig at dette er understreket
i informasjonen som går ut fra Helsedirektoratet, slik at det tydelig fremgår at arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for at
LIS kan slippe til på operasjonsstuen og få
mulighet til å få praktisk trening, sier han.
Inge Glambek er seksjonsoverlege i generell kirurgi ved Haraldsplass Diakonale
Sykehus i Bergen.

Kompetente med operasjoner
Foreningen støtter opp om en ny spesialitet
i akuttkirurgi.
– Litt avhengig av hvordan denne nye
spesialiteten blir, så er det viktig at de som
får den også har praktisk erfaring fra de
fagfeltene som er nødvendige for å være
vaktkompetente på et kirurgisk mottak
på en avdeling som tar imot øyeblikkelig
hjelp-pasienter, sier Glambek.
Han mener at slik det er lagt opp nå,
med en del 2 i utdanningen uten praktisk
trening, så er ikke disse legene brukbare til
noe særlig kirurgi.
– For å bli gode, må leger i spesialisering
(LIS) ha tilgang til et volum av pasienter,
understreker han.
Problemet er at det er ikke er tilstrekkelig
antall LIS til å dekke inn en vaktordning.
De går hjem etter vakt, og de er lite til stede
fordi de går døgnvakter.
– Forholdene må derfor legges til rette for
at de har litt sjeldnere døgnvakter og ﬂere
dagvakter, påpeker Glambek og legger til at
organiseringen av sykehusene da må være
slik at de får dagtid og veiledede operasjoner i et antall som er tilstrekkelig for å bli
en god kirurg.
– Kirurgi er håndverk. Du blir ikke en dyk1 676

KIRURGI ER HÅNDVERK: Inge Glambek, leder i Norsk kirurgisk forening, mener det er viktig med generell vaktkompetanse.
Foto: Ellen Juul Andersen

tig håndverker av å sende fra deg pasienter
til operasjoner, ha vaktarbeid på avdelingen
og skrive journaler. Du må ha operasjoner
på operasjonsstuen, fremhever han.

Kvinnelige kirurger er dyktige
Glambek sier at de trenger alle som har lyst
og interesse for kirurgifaget.
– Med et ﬂertall av kvinner på medisinstudiet, må vi legge forholdene til rette for
utdanning av gode kirurger, sier han og
viser til en stor kanadisk undersøkelse hvor
resultatene viser at komplikasjoner og dødelighet var lavere for operasjoner utført av
kvinnelige kirurger.
Trenger generalister til et visst nivå
– Det høres motsetningsfylt ut, men medisinen blir mer og mer spesialisert, samtidig
har vi behov for generalister opp til et visst
nivå i sykehushierarkiet. Dette fordi vi har så
mange sykehus som skal ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter.
– Vi kan ikke overlate vaktberedskapen
bare til gastrokirurgene. De klarer umulig
å utdanne så mange at de kan fylle opp vaktlag ved alle sykehusene vi skal ha i Norge.
Derfor må det være en egen spesialitet som
dekker generell akutt kirurgi. Vi har altfor
mange formelle grenspesialiteter, sier han.
I utlandet blir alle generelle kirurger.
Så supplerer de med kompetanseområder,
fagområder de spesialiserer seg i, der det
er naturlig.
– Å formalisere dette, slik vi gjør i Norge,

fører til stive, formaliserte spesialiteter. Det
burde heller være muligheter til å skreddersy kompetanseområder der man ﬁkk lov til
å bli ﬂink til noe det er behov for, der man
ønsker å være, mener Inge Glambek.
Pasientene vil ha kirurger som er gode på
det de skal opereres for. De spør i dag hvor
mange brokk de har operert, hvor mange
hjerter de har operert?
– Pasientene vil ha spesialisering, samtidig
som vi trenger en generell vaktkompetanse.
Formålet er å få en best mulig pasientbehandling. Det er jo det vi ønsker å være,
ﬂinke doktorer for pasientene!

Kirurgisk høstmøte
Kirurgisk høstmøte er nylig avholdt. Her
møttes kirurger fra hele landet. Det var et
omfattende faglig program fra «state of the
art»-forelesninger til abstracts og postere.
Møtene har også en viktig sosial side for
å skape samhold blant kirurger.
– Fordi kirurgi er en utstyrskrevende spesialitet, er det også viktig at vi en gang i året
treﬀer representanter for den medisinsk-tekniske industrien og kan følge med på utvikling av utstyr internasjonalt, sier Glambek.
Et annet viktig bidrag til gjensidig oppdatering av kirurger, er fagbladet Kirurgen,
som nå ﬁnnes både på nett og papir.
EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Stor ak ti vi tet i Eld re le gers for en ing

I begynnelsen av november avholder
Eldre legers forening, som i år kan
feire 30 år, sitt årlige høstmøte. I den
anledning har vi benyttet anledningen til en prat med foreningens
leder, spesialist i barnesykdommer,
Tone Broch Evang Sparr.
– Hvorfor var det viktig å etablere en egen
forening for eldre leger?
– Jeg husker ennå da Eldre lægers forening
(Elf) som i år kan se tilbake på 30 års virke,
ble en spesialforening i Legeforeningen
(Dnlf). Den gang var jeg medlem av sentralstyret. Jeg var litt spørrende til behovet for
denne foreningen. Trengte virkelig pensjonistene dette? Så feil kan man ta! Jeg kjenner nå mange eldre leger og ser hvor mye
kunnskap, fellesskap og glede denne foreningen gir våre medlemmer.
– Hadde foreningen noen saker de særlig
ønsket å arbeide for?
– En viktig oppgave for foreningen fra starten i 1988 var ønsket om å fjerne grensen på
75 år for legenes lisens. Dette ble Eldre legers
forenings viktigste sak i 25 år inntil vi endelig ﬁkk hevet alderen for å inneha lisens til
80 år i juni 2015. Flere mangeårige ledere
hadde gjort mye arbeid for å få dette til.
Sær-\lig skal Gustav Vig, Bjarne Waaler og
Rolf Schøyen ha æren for dette. Foreningen
ønsket egentlig å fjerne aldersgrensen helt,
men dette lyktes ikke. Foreløpig har det
nåværende styret ikke gjort noe mere for
å fjerne aldersgrensen.
– Hvilke «kampsaker» brenner dere for i dag?
– I dag er vi opptatt av forholdene på sykehjem. Det er ingen tvil om at kommunikasjon mellom sykehjemsleger og spesialisthelsetjenesten mange steder bør forbedres.
Likeledes bekymrer det oss at eldre får for
mye medikamenter. Et annet problem på
sykehjem er at mange av personalet snakker
dårlig norsk. Det er rart at man plasserer
mennesker med dårlige norskkunnskaper
på sykehjem, i eldreomsorgen generelt og
i barnehager. For gamle pasienter er dette
ikke greit. Heldigvis er ﬂere enn oss opptatt
av disse problemene, blant annet forenin-
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I VINDEN: Tone Sparr gleder seg til årets høstmøte. Foto: Lise B. Johannessen

gen for alders- og sykehjemsmedisin som vi
har en del kontakt med.
– Om noen få dager samles dere til det årlige
høstmøtet på Soria Moria. Hva står på agendaen denne gang?
– Eldre legers forening holder to seminarer
i året, ett i november som går over to dager
og ett tredagers seminar om våren. Programmene inneholder faglig nytt på mange
områder. Deltakerne får interessante oversikter over dagens aktuelle temaer og dessuten har vi med noe kunstnerisk. Ledsagere
er også hjertelig velkomne.

«Vi er ikke ’bare pensjonister’,
men oppegående og kunnskapsrike eldre leger»
Her kan man møte gamle studiekamerater
og tidligere kollegaer. Man kan få nye venner, spise god mat og både danse og synge.
På årets høstmøte på Soria Moria 4. – 5. november skal vi høre om persontilpasset medisin og livsforlengende behandling, immunologi og nyresvikt, men også foredrag om
gammel medisinsk historie og litt om Willy
Brandt. Med andre ord blir det mye spennende og noe for enhver smak. Det har vært
stor interesse for å komme på møtene, og vi
vet det vil bli fullt på Soria Moria.

– Hvem kan bli medlem?
– For å bli medlem av Eldre legers forening
må man være minst 65 år og selvfølgelig
også medlem av Legeforeningen. Per 10. oktober i år hadde vi totalt 583 medlemmer,
hvorav de aller ﬂeste er over 70 år. Mange
har deltidsarbeid, men de ﬂeste er først og
fremst pensjonister. Det diskuteres mye
medisin på møtene, både gamle og nye
faglige utfordringer.
– Hvor lenge har du selv vært medlem
i foreningen?
– Jeg ble medlem i 2012 selv om jeg fortsatt
arbeidet deltid i ﬂere år etterpå. Det var så
ﬂotte foredrag og så interessant å møte
andre leger enn barneleger som jeg for det
meste traﬀ via arbeidet på Hammerfest
barneavdeling. I 2015 ble jeg valgt til leder.
Som «gammel» tillitsvalgt i Legeforeningen,
var det nesten som å komme hjem. Jeg har
muligheten til å vise at vi eldre ikke er «bare
pensjonister» eller «eldrebølge som skremmer», men oppegående og kunnskapsrike
eldre leger! Jeg gleder meg til neste møte
og ønsker alle som har meldt seg på, velkommen.
LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Viderefører avtalen med
Skattebetalerforeningen
Sentralstyret har vedtatt å videreføre
avtalen med Skattebetalerforeningen
som medlemstilbud. Legeforeningen har
siden 1.9.2017 hatt tilbud om gratis tilgang til de tjenester Skattebetalerforeningen tilbyr egne medlemmer.
Tilbudet supplerer de faglige og yrkesrelaterte tjenestene Legeforeningen selv
gir medlemmene, med tilbud om juridisk
bistand innenfor områdene skatt og avgift relatert til personlige, familierettslige
og selskapsrettslige temaer. Temaene favner bredt, og er relevante for situasjoner
som enhver før eller siden vil komme i.
«Gjør kloke valg» turnerer landet
Legeforeningens kampanje mot overbehandling og overdiagnostikk, Gjør kloke
valg, ble lansert torsdag 27. september
i Oslo. Nå tar Legeforeningen kampanjen
med ut på turné.
Første stopp var Universitetssykehuset
i Stavanger torsdag 11. oktober. I samarbeid med universitetssykehuset var alle
som ønsket å lære mer om kampanjen
invitert til samling på sykehuset
Besøk gjerne Gjør kloke valgs splitter
nye nettsider på Klokevalg.org.
Legeforeningens arbeid innen
samhandling
Sentralstyret har vedtatt å opprette en
arbeidsgruppe med mandat å samle og
koordinere Legeforeningens arbeid innen
samhandling, innad og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Formålet vil være å bedre kvaliteten i helsetjenestene pasientene mottar.
Akademikerne i Oslo får nye stillinger
Oslo kommune og Akademikerne er
blitt enige om justeringsforhandlingene
i kommunen. Leger, psykologer, jordmødre, lektorer, ingeniører, arkitekter
og pedagogisk/psykologisk rådgivere får
lønnstillegg. Akademikerne har også fått
gjennomslag for nye stillinger som stiller
krav om høyere akademisk utdanning.
I forbindelse med vårens lønnsoppgjør
ble det avsatt økonomiske midler til sentrale justeringer av lønn for enkelte grupper ansatte senere på året. Nå er forhandlingene avsluttet og de ovennevnte gruppene får alle lønnstillegg. Tilleggene
varierer fra 6 000 til 18 000 kroner.
Les mer: www.akademikerne.no/no/
lonn_tariﬀ_og_statistikk/oslo_kommune/
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Ref_EPJ_ES – en kil de til ut vik ling

Bak forkor telsen Ref_EPJ_ES skjuler
det seg et viktig forum for e-helse.
Engasjer te leger og andre som interesserer seg for IKT tar opp og diskuterer saker som driver utviklingen
fremover.

Referansegruppen for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling
(Ref_EPJ_ES) er et uformelt nettverk som
ble startet på initiativ fra Norsk forening
for allmennmedisin i 2010.

E-helsenettverk
I referansegruppen diskuteres nasjonale og
lokale prosjekter, både strategier og designvalg. Selv om utspringet er i allmennmedisinen, er de ﬂeste sakene som diskuteres
knyttet til samhandling mellom nivåene
i helsetjenesten. Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) har vært en
pådriver for å etablere EPJ-løftet, et utviklingsprosjekt for fastleger og privatpraktiserende spesialister. Ref_EPJ_ES skal være en
kommunikasjonskanal fra leger til leger,
men også med andre som arbeider med
e-helse. Leger og IKT-ansatte i helseforvaltningen deltar på forumet.
– Hva er målet med diskusjonsforumet?
– Hovedmålet er å beskrive og dele legenes
behov for god arbeidsﬂyt og bedre funksjonalitet. Vårt utgangspunkt er at god arbeidsﬂyt gir bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet. Dernest er det en viktig målsetning å dele kunnskap om e-helse blant leger,
sier Susanne Prøsch, som koordinerer forumet og leder EPJ-løftet i Legeforeningen.

Løsningsorientert
I fjor ble det oppdaget at det forhåndsinnstilte oppsettet for varslinger gjorde at
pasienter ikke mottok viktig e-post fra fastlegene via helsenorge.no. Dette hadde
skjedd i forbindelse med en oppdatering.
Saken ble tatt opp på forumet, noe som førte
til at Direktoratet for e-helse tok tak i utfordringene med varslinger og funksjonalitet
rundt nivåvarsling. Varselnivået ble endret
til obligatorisk, dvs. at det blir varslet om
innkomne e-kontakter og e-konsultasjoner
uavhengig av hvilket varselnivå innbyggeren har valgt. Direktoratet for e-helse roste

Susanne Prøsch. Foto: A. Ringnes

i etterkant forumet og at det oppleves som
svært nyttig med tilbakemeldingene som
kommer.

Debatt og utvikling
– Hvorfor er engasjementet så stort?
– Det handler om vårt viktigste arbeidsverktøy for dokumentasjon av helsehjelp og
samhandling med resten av helsetjenesten.
Det er også mer og mer kommunikasjon
med pasientene som går gjennom journalprogrammet. Det er essensielt at journalprogrammet understøtter arbeidsﬂyten i en
travel arbeidsdag slik at den tilmålte tiden
til hver pasient blir utnyttet best mulig, med
mindre skjermtid og mer tid til å se og lytte
til pasienten, sier Prøsch.
Diskusjonene følger «Chatham House»regelen, som betyr at informasjon kan
videreformidles, men at ingen blir sitert.
Det deles åpent og respektfullt, derav minimal redigering.
Vil du melde deg inn, kontakt:
susannepresch@hotmail.com
ANNE RING NES
anne.ringnes@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling
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Skal styr ke den fag li ge stem men

Det ble skrevet historie da Lege foreningens faglandsråd samlet seg
for første gang.
– Faget er grunnen til at Legeforeningen ble
dannet i 1886. Målet i dag er å berede grunnen for en fornyet og styrket fagakse, sa
Legeforeningens president Marit Hermansen fra talerstolen da hun åpnet faglandsrådmøtet 26. september.
Under møtet ble det aller første fagstyret
valgt. Cecilie Risøe fra Norsk Cardiologisk
Selskap ble enstemmig valgt til leder, mens
Petter Brelin, leder for Norsk forening for
allmennmedisin, enstemmig ble valgt til
nestleder.

– Må komme godt ut
Cecilie Risøe har selv erfaring som leder fra
Norsk Cardiologisk Selskap, samt sentralstyret i Legeforeningen. Hun påpeker at det
i starten er viktig med et sterkt styre med
erfaring.
– Fagaksen må komme godt ut. Det er
hardt arbeid å bygge opp noe nytt. Vi skal
bygge en ny struktur, samtidig som vi skal
ivareta det faglige. Det er masse arbeid
som gjenstår, og de to første årene blir den
hardeste perioden. Samtidig gir det store
muligheter når man er med fra starten, sier
hun.
Risøe syns også det er hyggelig at Petter
Brelin ble valgt til nestleder.
– Vi har samarbeidet godt før, og jeg ser
frem til å jobbe med ham igjen, sier hun.

Skille fag og politikk
Det var under landsstyremøtet i mai beslutningen om å opprette et faglandsråd ble
vedtatt. Ved å danne et fagstyre skal Legeforeningen få et tydeligere skille mellom fag
og politikk. Under faglandsrådmøtet tydeliggjorde Marit Hermansen behovet for en
styrket fagakse.
– Hvis vi klarer å tydeliggjøre skillet mellom fag og politikk, får vi en klarere stemme.
Det er også viktig for den eksterne kontakten. Vi ønsker at myndighetene skal se til de
fagmedisinske aksene når de trenger faglige
råd. Vi skal være synlige, og det skal være
lett å henvende seg til oss i faglige spørsmål,
som for eksempel i omorganiseringsprosesser eller i debatt om nye metoder, poengterte
Hermansen.
Styrke samarbeidet
Hun trakk også frem at å styrke den fagmedisinske aksen gir Legeforeningen styrket legitimitet.
– I tillegg håper vi at ved å etablere faglandsrådet, så vil vi styrke samarbeidet
internt. Med faglandsrådet får vi koordinert
samarbeidet mellom de fagmedisinske
foreningene enda bedre. Vi får også større
ﬂeksibilitet til å reagere raskt, for eksempel
på høringer med kort frist eller ved endringer i det politiske eller medisinske landskapet, sa Hermansen.
VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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FAG L I G E M E DA R B E I D E R E

Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn
finnes på www.tidsskriftet.no
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