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Vil du jobbe i 
Norges største private helseforetak?

Aleris ekspanderer og søker deg som ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med svært 
kompetente, tverrfaglige legegrupper. Hos oss vil du som lege ha et velfungerende 
støtteapparat rundt deg. Dermed får du de beste forutsetningene for å sette pasienten i 
fokus.

For mer informasjon:
RIng Knut Sandvold på 916 24 010, eller  send enkel  søknad til rekruttering@aleris.no

HUDLEGE • NEVROLOG • ALLMENNLEGE • KARKIRURG •

ANESTESILEGE • REVMATOLOG • ENDOKRINOLOG • LUNGELEGE •

GYNEKOLOG • GERIATER • PROKTOLOG • INDREMEDISINER •

ORTOPED • UROLOG • ØRE-NESE-HALS • GASTROENTEROLOG

(Både fulltid- og deltidsstillinger)

VI SØKER:

 Her finner du oss: 
 Oslo, Strømmen, Bergen, Trondheim, Lillesand, Bodø, Tromsø, Drammen, Stavanger 

 og Ålesund. Mangelfull rapportering av 
resultater fra skulderstudier
SIDE 1766

Hvor mange trenger 
ryggoperasjon?
SIDE 1720, 1760, 1772

Tredimensjonale bilder  
for bedre kirurgi 
SIDE 1747

Bevegelse
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Lag og last ned din lege-CV

Legejobber har utviklet en skreddersydd CV for leger. 
CV-generatoren lar deg legge inn dine data og laste ned 
en CV i PDF-format. CV-oppsettet er laget i samarbeid 
med arbeidsgivere i helsesektoren for å sikre en optimal 

oppstilling av informasjonen. Gå til legejobber.no og klikk 
Min profil for å komme i gang!

Lag og last ned din lege-CV
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ARE BREAN 
SJEFREDAKTØR

LES I  DET TE NUMMERE T

Ryggkirurgi og hoftekirurgi
Ryggkirurgi tilbys i dag ved rundt 40 norske 
sykehus. Resultatene er jevnt over gode. 
Hyppigheten av lett ryggkirurgi varierer  
lite mellom de fire helseregionene, men det 
kan synes å være behov for flere tunge rygg
operasjoner i Helse Nord.

Hofteskader og følger av hoftesykdom hos 
barn og ungdom kan gjøre operasjon nød
vendig. Leddbevarende inngrep i tenårene 
gir gode langtidsresultater og kan utsette 
behovet for protese. Mer enn 90 % av hofte
proteser som er satt inn hos pasienter under 
21 år de siste to tiårene, er intakte etter ti år.
SIDE 1720, 1760, 1772

Mangelfull rapportering  
av skulderstudier
I nesten halvparten av 348 registrerte stu
dier om behandling av skulderplager fantes 
det ingen sporbare opplysninger om resul
tater, verken i studieregistre eller i fagfelle
vurderte vitenskapelige tidsskrifter. Dette 
gjenspeiler en svikt i hvordan resultater fra 
klinisk forskning rapporteres og formidles, 
og er verken faglig eller etisk akseptabelt. 
Slik svikt gir risiko for feilaktig overrepre
sentasjon av studier med «positive» resulta
ter og risiko for at bivirkninger og uønskede 
hendelser ikke blir erkjent. Det er også slø
sing med knappe forskningsmidler. Finan
siering av studier må innebære en plikt til  
å offentliggjøre eller registrere resultatene.
SIDE 1766

Tredimensjonale bilder for bedre kirurgi
Nye metoder for tredimensjonal bildefrem
stilling gir spennende muligheter innen 
klinisk praksis og spesialistutdanning, sær
lig innen kirurgi. Med bedre bildekvalitet og 
programvare kan man få detaljerte 3Dbilder 
som kan gjøre det lettere å forstå lokalisa
sjon og form på en patologisk forandring  
i kroppen. Ved Oslo universitetssykehus  
og Akershus universitetssykehus har såkalt 
blandet virkelighet med holografiske briller 
vært i eksperimentell klinisk bruk siden 
2017, bl.a. ved leverkirurgi, medfødte hjerte
feil, tykktarmskreft og hoftelidelser. Automa
tisk produksjon av hologrammer med kuns
tig intelligens kan øke den kliniske nytten.
SIDE 1747

Fotballfeber

Land etter land i Europa har gått mer eller mindre i nedstengning 
høsten 2020 for å stoppe den nye oppblomstringen av koronaviru 
set. Enkeltindivider, familier og nærings og kulturliv betaler en høy 
pris for restriksjoner på bevegelse og samkvem. Likevel stiller vi opp  
i felles solidaritet, fordi våren 2020 viste oss at prisen for å la viruset 
få spillerom er enda høyere.

Men ikke alle ser ut til å leve i samme virkelighet. Det europeiske 
fotballforbundet har satt inn all sin betydelige makt for å skaffe topp
fotballen unntak fra karantene og reisebestemmelser. Og unntak 
etter unntak har blitt gitt. Fotballspillere, trenere, støtte apparat og  
en entourage av dresskledde fotballtopper flys ukentlig på tvers av 
landegrenser og «røde» soner, som et hånlig apropos til de restriksjo
ner resten av samfunnet må leve med. For stort sett tomme tribuner 
har ukentlige landskamper blitt spilt over hele Europa, mens barne 
og breddeidretten ligger med brukket rygg, og familier splittes av 
karantenebestemmelser og innreiseforbud. Fotballforbundene, også 
i Norge, truer med store konsekvenser dersom de ikke får det som  
de vil. Det handler selvsagt om penger – TVavtalene må nemlig inn
fris. Sjelden har så mange vist solidaritet, anstendighet og samfunns
ansvar som under denne pandemien. Det er på tide at toppfotballen 
følger etter.
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Illustrasjon © Miss Boo / Bente Jørgensen

I denne utgaven har vi flere vitenskapelige 
artikler der temaet er knyttet til kroppens 
bevegelsesapparat. «Bevegelse kan være  
så vakkert og uanstrengt», sier illustratør 
Bente Jørgensen. «Flytende som i en dans 
eller bevegelsene til et dypvannsdyr. Mens 
de anatomiske strukturene – muskler, sener 
og bein – ser så tunge og kompakte ut. Jeg 
likte tanken på å flette sammen disse to 
ideene om bevegelse i ett uttrykk: Buret med 
nåler og smerten som vender seg innover 
mot kroppen, begrenser den naturlige fly-
ten i en bevegelse.»

Flere av Jørgensens arbeider kan du se her: 
www.missboo.no
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3 In Brief to The Sta te of Food Se cu ri ty and Nut ri ti on in the World 2020. Trans

forming food sy stems for affordable healthy diets. Rome: FAO, IFAD, UNICEF, 
WFP, WHO, 2020. Lest 9.11.2020.

4 Hea dey D, Heidkamp R, Osendarp S et al. Impacts of COVID19 on child hood 
mal nu tri tion and nut ri ti onre lated mor tal i ty. Lan cet 2020; 396: 519 – 21. 

5 Mohareb AM, Ivers LC. Dis ease and fam ine as weapons of war in Yemen. N Engl  
J Med 2019; 380: 109 – 11. 

6 Nor we gi an Ref u gee Council. Yemen: Hun ger cri sis ac cel er ating un der Covid19. 
Lest 24.10.2020.

7 Rose boom TJ. Epidemiological ev i dence for the developmental origins of health 
and dis ease: eff ects of pre na tal undernutrition in humans. J Endocrinol 2019; 
242: T135 – 44. 

8 Martorell R. Improved nut ri ti on in the first 1000 days and adult hu man capital 
and health. Am J Hum Biol 2017; 29: e22952. 

9 Fore HH, Dongyu Q, Beas ley DM et al. Child mal nu tri tion and COVID19: the time 
to act is now. Lan cet 2020; 396: 517 – 8. 

10 Kuehn BM. Pan dem ic accelerates the threat of glo bal hun ger. JAMA 2020; 324: 
1489. 

Det blir in gen gal la mid dag når freds pri sen for 2020 skal 
fei res i de sem ber. Det er ikke det vik tig ste mål ti det noen 
må hoppe over i år.

I vår ende av ver dens spi se bord stre ver vi med en epi de mi av over
vekt. Men frem de les fin nes det man ge rundt bor det som får for lite. 
Plas se ne de sit er ved, er ram met av krig og kon flikt, kli ma end rin ger 
og nå de hel se mes si ge og øko no mis ke kon se kven se ne av en pan 
demi.

Nobels freds pris for 2020 gikk til Ver dens mat va re pro gram. Det e 
er ver dens stør ste hu ma ni tæ re or ga ni sa sjon. Den ar bei der med 
mat va re og nød hjelp og med lang sik ti ge pro sjek ter for å få til en 
bedre for de ling av ver dens mat va re res sur ser (1). Or ga ni sa sjo nen fikk 
pri sen for sit bi drag til å ska pe for ut set nin ger for fred i kon flikt 
utsat e om rå der, for å være en på dri ver i ar bei det mot bru ken av  
sult som et vå pen i krig og kon flikt, og for sin inn sats for å sør ge for 
mat for sy nin ger un der den på gå en de pan de mi en (2). To tred je de ler 
av ar bei det fore går i land be rørt av kon flik ter. Ver dens mat va re pro
gram ar bei der også lang sik tig, spe si elt for å øke mat sik ker he ten til 
barn, og for å ska pe selv hjulp ne og bæ re kraf ti ge for hold for ver dens 
460 mil li o ner små bøn der.

Må let er å nå det and re av FNs 17 bæ re krafts mål fra 2015, nem lig  
å helt ut ryd de sult in nen 2030 (3). Det er langt igjen, og ut vik lin gen 
går i feil ret ning. Fra be gyn nel sen av 2000tal let og frem til 2014 var 
det en ned gang i un der er næ ring i ver den. Der et er har ut vik lin gen 
snudd. I 2019 sul tet om kring 690 mil li o ner men nes ker, el ler nær 
mere 9 % av ver dens inn byg ge re (3), og én av ti var ram met av mang
len de mat va re sik ker het (3). 47 mil li o ner barn var un der er nær te.

I år blir det ver re: Ko ro na kri sen har ført til brå øko no misk ned
gang, ned steng nin ger og pro tek sjo nis me, og der med re du sert til
gang til mat. Sam ti dig slu ker den akut e si tua sjo nen res sur ser som 
el lers skul le vært brukt til lang sik ti ge pro sjek ter knyt et til er næ ring, 
hel se og ut dan ning. Fore lø pi ge be reg nin ger ty der på at yt er li ge re 
seks–syv mil li o ner barn blir un der er nær te som en di rek te kon se
kvens av pan de mi en (4). For hol de ne er ver st i krigs ram me de om rå
der: I Je men, som FN har be teg net som ver dens stør ste hu ma ni tæ re 
kri se, har det vært bor ger krig i fem år. Sykehus og vann for sy nings
an legg er bom bet (5). Be folk nin gen har al le re de gjen nom gåt epi de
mi er med ko le ra og mes lin ger. Da er det kan skje ikke så rart at et 
nyt vi rus ikke fø les så tru en de i seg selv: «Jeg er mer be kym ret for 

mat va re pri se ne enn for covid19», ut al te en åt e barns far til Flykt
ning hjel pen i som mer (6). Je men im por te rer 80 – 90 % av mat va re ne 
sine, og pri se ne had de da al le re de ste get med 35 %.

De hel se mes si ge kon se kven se ne av selv re la tivt kort va rig mat 
mangel kan være sto re, især for ufød te og små barn. Det vet vi fra 
tid li ge re, plut se li ge sult ka ta stro fer: Blo ka den av de vest li ge om rå 
dene av Ne der land høs ten 1944 før te til en rask og dra ma tisk ned
gang i mat for sy nin ge ne, som ble re ver sert om trent like raskt da 
fre den kom i mai året et er. Ra sjo ne rin ge ne var nede i 400 – 800 ki lo
ka lo ri er per dag. En slik do ku men tert og tids be gren set ned gang  
i ka lo ri inn tak kom bi nert med et (tross alt) vel fun ge ren de hel se  
ve sen og et er føl gen de nor mal til stand ga grunn laget for «The Dutch 
Fam ine Study» (7). Gjen nom den har man kun net føl ge per so ner som 

var i uli ke sta di er av fos ter ut vik lin gen un der blo ka den (7). Re sul ta 
tene vi ser at un der er næ ring i fos ter li vet fø rer til økt ri si ko for en hel 
rek ke syk dom mer, spe si elt over vekt, dia be tes og hjer te syk dom mer, 
men an ta ke lig også al vor li ge psy kis ke li del ser (7). Også de al ler før s te 
åre ne av et barns liv er kri tis ke. Dår lig er næ ring i den ne pe ri oden 
kan på vir ke kog ni tiv ut vik ling, og der med se ne re ut dan nings mu lig
he ter og det som sam let be teg nes hu man ka pi tal (8). Det e er enda en 
grunn til at til tak som skal hjelpe de sult ram me de un der covid19
pan de mi en, ret es mot kvin ner i fer til al der og barn (9).

Ver dens mat va re pro gram er full fi nan si ert av do na sjo ner. I år har 
or ga ni sa sjo nen som mål å hjelpe 138 mil li o ner men nes ker – 41 mil  lio
ner fle re enn i 2019. Da tren ger den 4,9 mil li ar der dol lar i til legg til 
den fi nan si e rin gen den al le re de har (10). Det kan være vel an vend te 
pen ger. Mat va re pro gram mets le der, David Beas ley, ut al te i som mer 
at mat kan være den beste vak si nen mot kaos. Enda mer opp lagt er 
det at mat er den beste vak si nen mot lang sik ti ge kon se kven ser av en 
akut mat va re kri se.

RAGN HILD ØRSTAVIK
ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no
er as si ste ren de sjef re dak tør i Tids skrif tet. Hun er dr.med.  
og har en bi stil ling som fors ker ved Folkehelseinstitutet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«De hel se mes si ge kon se kven se ne av selv 
 re lativt kort va rig mat man gel kan være sto re, 
især for ufød te og små barn»
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No bel pris for opp da gel sen  
av he pa titt C-vi ru set
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No bel pris vin ner ne har lagt grunn laget for at det nå er 
mu lig å ut ryd de he pa titt C, vi rus syk dom men som har 
for år sa ket en stil le epi de mi og krevd man ge mil li o ner 
men nes ke liv.

Årets no bel pris i fy sio lo gi el ler me di sin er til delt Har vey J. Al ter, 
Michael Hough ton og Char les M. Rice for de res ar beid som le det til 
iden ti fi se rin gen av he pa titt C-vi ru set. He pa titt for år sa kes ho ved sa ke-
lig av vi rus, selv om au to im mu ne syk dom mer og alkoholoverfor-
bruk er and re vik ti ge år sa ker. I 1940-åre ne ble det klart at det var to 
uli ke ty per in fek si ø se he pa titt er. He pa titt A smitt er gjen nom for-
uren set mat og vann og er ho ved sa ke lig en selv be gren sen de syk-
dom. Blodbårne vi rus kan der imot gi en kro nisk he pa titt med ri si ko 
for ut vik ling av le ver cirr ho se og le ver kreft. Opp da gel sen av he pa titt 
B-vi ru set i 1965 og he pa titt A-vi ru set i 1973 var vik ti ge frem skritt, men 
man ge blodbårne he pa titt er for ble ufor klar te og be nevnt non-A 
non-B-he pa titt. Iden ti fi se rin gen av he pa titt C-vi ru set av dek ket år sa-
ken til de res te ren de til fel le ne og mu lig gjor de ut vik ling av dia gnos-
tis ke tes ter og nye me di si ner som har red det mil li o ner av liv.

Al ter og med ar bei de re stu der te i 1970-åre ne fore koms ten av he pa-
titt hos pa si en ter som fikk blod trans fu sjon, og fant at man ge til fel ler 
ver ken kun ne for kla res av he pa titt A- el ler he pa titt B-vi ru set (1).  
Det ble en høyt pri ori tert opp ga ve å iden ti fi se re dett e ukjen te in fek-
si ø se agenset. Al ter og med ar bei de re vis te at trans fu sjon av blod fra 
pa si en ter med non-A non-B-he pa titt ga kro nisk he pa titt hos sjim pan-
ser (2). Vi de re stu di er vis te at det ukjen te in fek si ø se agenset had de 
egen ska pe ne til et vi rus (3).

I 1989 lyk tes Hough ton og med ar bei de re å iso le re den ge ne tis ke 
se kven sen til det nye vi ru set (4). De opp rett et en sam ling av DNA- 
sekven ser fra nu klein syrer i blod fra en in fi sert sjim pan se. Dis se 
se kven se ne ble klo net i et vek tor sy stem og over ført til bak te ri er. 
Hough ton an tok at det ville være an ti stof er mot vi ru set til ste de  
i se rum fra smitt e de pa si en ter, og ved å over fø re pa si ent se rum til 
bak te rie ko lo ni ene lyk tes det å iden ti fi se re DNA-frag men ter som 
ko det for vi ra le pro tei ner i én av i alt en mil li on bak te rie ko lo ni er. 
Vi de re for søk vis te at den ne ko lo ni en var av le det fra et nytt RNA- 
virus i Flaviviridae-fa mi li en. Vi ru set ble be nevnt he pa titt C-vi rus,  

og det ble raskt ut vik let dia gnos tis ke tes ter for syk dom men som 
fikk nav net he pa titt C (5).

Iden ti fi se rin gen av he pa titt C-vi ru set var av gjø ren de, men det 
gjen stod å vise at vi ru set kun ne rep li ke re og ale ne for år sa ke he pa titt 
(3). Rice og med ar bei de re av dek ket en tid li ge re ube skre vet re gi on  
i he pa titt C-ge no met som de an tok var vik tig for vi rus rep li ka sjo nen. 
De ob ser ver te også ge ne tis ke va ria sjo ner i iso ler te vi rus prø ver og 
mis tenk te at noen av dis se va ria sjo ne ne kun ne hind re vi rus rep li ka-
sjon. Ved bruk av gen tek no lo gi ble det ge ne rert en RNA-va ri ant av 
vi ru set som in klu der te den re gi o nen som ble an tatt å være av gjø -
rende for vi rus rep li ka sjon, og som mang let de in ak ti ve ren de ge ne-
tis ke va ria sjo ne ne. Ved å in ji se re den ne RNA-va ri an ten av vi ru set  
i le ve ren til sjim pan ser kun ne Rice i 1997 på vi se vi ru set i blod og 
sam ti dig pa to lo gis ke for and rin ger i le ve ren som lig net det man 
had de sett hos pa si en ter med kro nisk he pa titt C (6). Dett e var det 
av gjø ren de fun net som vis te at he pa titt C-vi ru set ale ne kun ne for -
årsa ke de ufor klar te til fel le ne av blod bå ren he pa titt.

De fles te smitt e de i vest li ge land er ak ti ve el ler tid li ge re in ji se ren de 
rus mid del bru ke re (7), noe som gjør he pa titt C til en stig ma ti se ren de 
syk dom. De fles te som smitt es, ut vik ler en kro nisk he pa titt som van-
lig vis har be skjed ne el ler in gen symp to mer. Syk dom men har der for 
blitt kalt den stil le epi de mi en. Ett er 20 – 40 års syk dom kan  pa si en te ne 
ut vik le le ver cirr ho se, le ver svikt og le ver kreft. Glo balt dør om lag 
400 000 per so ner hvert år som føl ge av kom pli ka sjo ner til he pa titt C 
(8). No bel pri sen kan ses på som en vik tig aner kjen nel se av en pa si ent-
grup pe der man ge er blant sam fun nets mest mar gi na li ser te.

Frem til 2014 var syk dom men van ske lig å be hand le. Et stort gjen-
nom brudd kom i 2014 da nye direktevirkende an ti vi ra le le ge mid ler 
mot he pa titt C ble til gjen ge li ge. Dis se har gjort det mu lig å hel bre de 
mer enn 95 % av pa si en te ne (8) med en en kel tab lett kur av åtte til 
tolv ukers va rig het med ube ty de li ge bi virk nin ger. Ver dens hel se -
orga ni sa sjon ved tok i 2016 en re so lu sjon med mål sett ing å eli mi ne re 
he pa titt C som fol ke hel se pro blem in nen 2030 (8). Nors ke hel se myn-
dig he ter har mål om at he pa titt C skal eli mi ne res som hel se pro blem 
i Norge al le re de in nen 2023.

Årets no bel pris vin ne re etab ler te grunn laget for fore byg ging av 
transfusjonsmediert he pa titt i sto re de ler av ver den og med det en 
for bed ring av den glo ba le hel sen. Opp da gel sen de res har også lagt 
grunn laget for ut vik lin gen av ef ek ti ve le ge mid ler mot he pa titt C. 
For før s te gang i his to ri en kan syk dom men hel bre des, noe som gir 
håp om at den kan ut ryd des som glo balt fol ke hel se pro blem.

HEGE KIL ENG
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er ph.d., spe sia list i for døy el ses syk dom mer og over le ge ved Av de ling for for -
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For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«No bel pri sen kan ses på som en vik tig  aner
kjen nel se av en pa si ent grup pe der man ge  
er blant sam fun nets mest mar gi na li ser te»
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Karbonmonoksid – den indre kveleren
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Festing i lukkede rom med strømforsyning til lyd og lys 
via dieselaggregat kan gi kullosforgiftning. Hvordan 
skal slike forgiftninger behandles?

Karbonmonoksid (CO, kullos) dannes ved ufullstendig forbrenning 
av organisk materiale ved lav oksygentilførsel. Globalt forårsaker 
kullosforgiftninger sannsynligvis over halvparten av alle fatale for-
giftninger (1). I Norge er bruk av gass til matlaging og oppvarming 
stort sett begrenset til fritidsbruk, og kullosforgiftninger er dermed 
sjeldnere. Vi må likevel vurdere dette som en mulighet når pasien-
ten kommer med diffuse symptomer som hodepine, svimmelhet, 
kvalme og utmattelse etter å ha vært eksponert for brannrøyk, eksos 
eller brukt diesel- eller propandrevne apparater i lite ventilerte 
lokaler som telt, campingvogn, russebuss eller provisoriske festloka-
ler. I august 2020 ble mange ungdommer forgiftet etter å ha festet  
i en grotte i Oslo, en fest som kunne ha blitt Norges verste ulykke  
i fredstid (2).

Kullos er en ikke-irriterende gass uten farge, lukt eller smak.  
Den viktigste kvelende, toksiske effekten utøves ved at CO bindes  
til hemoglobinet med større affinitet enn det oksygen har. Dette 
karboksyhemoglobinet (HbCO) transporterer ikke oksygen og for-
skyver oksygenets dissosiasjonskurve mot venstre. Vevshypoksien 
blir dermed mer uttalt enn hva reduksjonen i blodets oksygen-
bærende kapasitet skulle tilsi (3–5). HbCO har en kirsebærrød farge, 
som gjenspeiles i pasientens hud og i eventuelle dødsflekker. Ved 
høye konsentrasjoner vil CO også binde seg til cytokrom C-oksidase  
i mitokondrienes respirasjonskjede og slik forårsake anaerob glyko-
lyse, med laktacidose (type B) og dannelse av oksygenradikaler som 
resultat (1, 5). Det er således to uavhengige mekanismer som begge 
forårsaker cellulær hypoksi – ofte omtalt som «indre kvelning».

Hypoksiske symptomer og tegn er fremtredende i akuttfasen ved 
kullosforgiftning. Hjernen og hjertet er mest sensitive for oksygen-
mangel og skades derfor først. Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG 
(NSTEMI), eller type 2-infarkt, er vanlig (6). De cerebrale skadene  
med nekrose og demyelinisering av nevroner affiserer særlig globus 
pallidus, hippocampus og substantia nigra, men hele korteks kan 
være affisert (1, 4, 5). Nevrologiske senskader med nedsatt hukom-
melse og konsentrasjonsvansker rapporteres hos ca. 30 % og antas  
å være assosiert med oksidativt stress og inflammasjon (1, 5).

Diagnostikk og triagering er sjelden noe problem i akuttmottaket, 
men man må være klar over at et pulsoksymeter (fingermåling)  
ikke skiller mellom vanlig HbO2 og HbCO (4). Moderne blodgass-
apparater måler fraksjonen av CO bundet til Hb og konsentrasjonen 
av laktat som er assosiert med grad av mitokondriedysfunksjon (3). 

En HbCO på 25 % betyr at kun 75 % av det arterielle hemoglobinet er 
tilgjengelig for oksygentransport. En slik middels alvorlig forgiftning 
er sjelden assosiert med høye laktatverdier. En alvorlig forgiftning 
med HbCO på 50 % er så å si alltid forbundet med laktacidose på 
10 – 15 mmol/L. Var pasienten i et brennende lokale, må man mistenke 
en kompliserende cyanidforgiftning. Laktacidosen ved cyanidforgift-
ning skyldes også hemming av cytokrom oksidase i mitokondriene, 
men skal behandles med antidot som binder/fjerner cyanid (7).

Behandlingen av kullosforgiftning følger de vanlige ABCDE-prin-
sippene i akuttmedisinen. En god motgift er oksygen, som øker 
omdanningen fra HbCO til HbO2 ved ren massevirkning. Halve-
ringstiden for HbCO i blodet vil ved 100 % oksygentilførsel kunne 
reduseres fra 4 – 6 timer ned mot 1 time (4, 5).

Et stridsspørsmål ved behandling av kullosforgiftning er bruk  
av trykktank, eller hyperbar oksygen (HBO), for å begrense nevrolo-
giske senskader (8, 9). HBO har en antiinflammatorisk effekt som kan 
være gunstig, men høy oksygentilførsel kan muligens medføre dan-
ning av frie okygenradikaler som kan motvirke denne effekten (9).  
I tillegg vil halveringstiden for HbCO reduseres ytterligere. Effekten 
av hyperbar oksygen ved kullosforgiftning er ikke godt dokumentert 
(9). Hvis det er en effekt, så er sannsynligvis den ikke større enn at 
behandlingen bør begrenses til de alvorlige tilfellene og til gravide 
kvinner (4, 5). Fosterets hemoglobin (HbF) har større affinitet til CO 
enn morens hemoglobin har. Fosteret vil derfor få en større HbCO-
fraksjon enn moren. Dette, kombinert med en umoden hjerne, gjør 
at man er liberal med hyperbar oksygen i slike tilfeller. Også tilgjen-
geligheten av trykktank påvirker indikasjonsstillingen. I Norge vil 
vakthavende trykktanklege vurdere indikasjonen for behandling, 
eventuelt i samråd med klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen.

Fordi effekten av hyperbar oksygen mot nevrologiske senskader er 
omdiskutert, har alle som behandler CO-forgiftninger, et ansvar for 
å fremskaffe mer dokumentasjon. Vi vil derfor følge opp pasientene 
fra «grottefesten» for – om mulig – å bidra til ytterligere avklaring  
av dette. Både pasienter og pårørende har vært meget positive til  
å delta i denne oppfølgingen.
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«Hjernen og hjertet er mest sensitive  
for oksygenmangel og skades derfor først»
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Hvor man ge tren ger  
rygg ope ra sjon?
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Ope ra sjons ra ter for lett rygg kir ur gi va ri e rer lite i Norge, 
men det ser ut til å være et be hov for fle re tun ge rygg ope
ra sjo ner i Hel se Nord.

Rygg kir ur gi til bys i dag ved rundt 40 of ent li ge sy ke hus og pri va te 
in sti tu sjo ner i Norge. De fles te av dis se rap por te rer sin virk som het 
til Na sjo nalt kva li tets re gis ter for rygg kir ur gi (1). Rygg kir ur gi kan 
grovt sett de les inn i så kalt lett e og tun ge ope ra sjo ner, der man med 
lett rygg kir ur gi reg ner for eks em pel mik ro kir ur gis ke pro se dy rer for 
lum bal pro laps og spi nal ste no se. Slike inn grep ut gjør den stør ste 
an de len av de rundt 5 300 lum ba le inn gre pe ne som år lig fore tas  
i Norge. Tung rygg kir ur gi er en be teg nel se som gjer ne bru kes om de 
inn gre pe ne der man be nytt er implantanter, for eks em pel i form av 
pedikkelskruer el ler kuns ti ge ski ve im plan ta ter. De van lig ste til stan
de ne som kre ver dett e, er glid ning av rygg virv ler (spondylolistese) 
el ler sli ta sje av mel lom vir vel ski ver. Kva li tets re gis te ret vi ser at re sul
ta te ne ett er rygg kir ur gi jevnt over er gode: 88 % av pa si en te ne an gav 
å være for nøyd med inn gre pet tolv må ne der ett er ope ra sjo nen (1).  
I litt e ra tu ren er do ku men ta sjo nen på nytt e ver di en av lett e rygg ope
ra sjo ner god, mens den er van ske li ge re å vise for de til stan de ne som 
kre ver de mer om fatt en de pro se dy re ne (2, 3).

In ge brigt sen og med ar bei de re pre sen te rer i Tids skrif tet en over
sikt over be hand lings ra ter for rygg kir ur gi i Norge med fo kus på 
Hel se Nord (4). Hen sik ten med stu di en var å un der sø ke om be hand
lings til bu det i hel se re gi o nen sam svar te med funk sjons for de lin gen 
som er ved tatt mel lom de uli ke sy ke hu se ne, og om Hel se Nord har 
sam me be hand lings ra ter som res ten av lan det. For fatt er ne vi ser  
at be hand lings ra ten for lett rygg kir ur gi va ri e rer lite mel lom hel se 
regi o ne ne, mens det ser ut til å bli fore tatt fær re tun ge rygg ope ra sjo
ner i Hel se Nord enn i res ten av lan det. En slik for skjell i an tall tun ge 
rygg ope ra sjo ner mel lom Hel se Nord og res ten av lan det kan ha 
man ge for kla rin ger, og ar tik kel for fatt er ne gir ikke noe kon kret svar 
på hvor for det er slik. Mu li ge år sa ker kan være fær re søk na der med 
ak tu el le pa si en ter fra fast le ge ne, fritt sy ke hus valg, ulik in di ka sjons
stil ling el ler man gel på res sur ser. Stu di en in di ke rer et be hov for  
økt ak ti vi tet av rygg kir ur gi i Hel se Nord for at re gi o nen skal ha lik 
be hand lings rate som res ten av lan det. An slaget til ar tik kel for fat 
terne er 170 eks tra rygg inn grep i året, der tun ge pro se dy rer ut gjør 
30 av dis se. Det er ikke en uve sent lig øk ning av ak ti vi te ten.

Hva er egent lig be ho vet for rygg kir ur gi i en de fi nert be folk ning? 
Med øken de an tall MRma ski ner i både of ent lig og pri vat sek tor er 
til gjen ge lig he ten for ra dio lo gisk un der sø kel se av rygg pla ger blitt 
sta dig bedre de siste 20 åre ne. Ut vik lin gen in nen det kir ur gis ke 
fa get har også vært ve sent lig. Dia gnos tikk er blitt mer til gjen ge lig, 
og ope ra tiv be hand ling enk le re: Tid li ge re ble til stan der som spi nal 
ste no se og pro laps ope rert ved hjelp av bre de laminektomier, mens 
dett e nå fore tas som mik ro kir ur gis ke pro se dy rer. Også tyng re rygg
inn grep med bruk av im plan ta ter kan ut fø res med per ku ta ne el ler 
and re mi ni malt in va si ve tek nik ker. Dett e har re du sert ope ra sjons tid, 
post ope ra ti ve smer ter og an tall lig ge døgn på sy ke hus, og har med
ført en be ty de lig øk ning av dag kir ur gis ke rygg pro se dy rer (3, 5). 
Man ge vil nok der for hev de at ope ra tiv be hand lings rate i en be folk
ning drei er seg vel så mye om til bud og ett er spør sel som om det 
re el le me di sins ke be ho vet.

Det fin nes al li ke vel noen ar gu men ter mot dett e. Riks re vi sjo nens 
rap port fra 2017 om po li kli nisk bil led dia gnos tikk in di ke rer at an tall 
ut før te MRun der sø kel ser av kors rygg va ri e rer lite mel lom bo om rå
de ne i Norge (6). Til tross for at den ope ra ti ve be hand lin gen har blitt 
enk le re, har ikke ope ra sjons ra ten for rygg pla ger økt den siste ti den. 
Grot le og med ar bei de re vis te en be ty de lig øk ning i an tall rygg inn
grep fore tatt i Norge i pe ri oden 1999 – 2013, men den ne tren den har 
nå fla tet ut, og ope ra sjons ra ten har vært sta bil de siste fem åre ne  
(1, 7). Til sva ren de ope ra sjons ra ter ses også for eks em pel i Sve ri ge (8).

Re sul ta tet av ar bei det til In ge brigt sen og med ar bei de re bør le ses 
av rygg in ter es ser te le ger, og ikke minst av de som ar bei der med 
pri ori te ring av pa si ent be hand ling i Hel se Nord.
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«Man ge vil hev de at ope ra tiv be hand lings rate  
i en be folk ning drei er seg vel så mye om 
 tilbud og et ter spør sel som om det re el le 
 medisins ke be ho vet»
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For hind rer tvangs
inn leg gel se gjen tat e 
selv mords for søk?

Vi er ueni ge med pre mis se ne og kon klu sjo
nen som Førde og med ar bei de re pre sen te
rer i sin kro nikk (1).

En ny stor stu die fant at opp levd tvang 
ved inn leg gel se fø rer til fle re selv mords for
søk det på føl gen de året (2). Det e over ras ker 
oss ikke. Tvangs inn leg gel se kan være en  
stor psy ko lo gisk be last ning og er ofte trau
ma ti se ren de for pa si en ten. Tvin ges man 
vekk fra fa mi lie, ven ner, nær mil jø, ar beid,  
og ikke minst lå ses inne og fra tas grunn leg
gen de fri he ter, er det en ri si ko fak tor for 
selv mord (3).

Det er bare én li del se som har dia gnos tisk 
kri te ri um gjen tat e selv mords for søk; usta
bil/bor der li ne per son lig hets for styr rel se. 
Ka su set kan selv føl ge lig være en an nen 
kri se/til stand. Dis se dia gno se ne har dog 
be ty de lig bedre pro gno se enn ano rek si, 
både når det gjel der lang tids over le vel se  
og spon tan til frisk ning.

Det som fin nes av ran do mi sert forsk ning 
på om pa si en ter med gjen tat e sui ci da le 
for søk hjel pes bedre med inn leg gel se enn 

po li kli nisk be hand ling vi ser at det ikke er  
en for skjell i selv mord/for søk (4). I en lon gi
tu di nell stu die fant man høy fore komst  
av selv mord den før s te uken pa si en ten var 
inn lagt (5). Inn leg gel se re du se rer nep pe 
selv mords for søk hos dis se pa si en te ne på 
grup pe ni vå. Fle re stu di er vi ser at cir ka halv
par ten av de som tar sit liv tok den en de li ge 
av gjø rel sen mind re enn 10 mi nut er i for
kant (6). Inn leg gel se er lite treff sik kert.

Ut skri vel se fra døgn er også en sterk 
 ri si ko fak tor for selv mord (5). Det e kan  
være per so ner med van ske li ge liv. Hvis 
 hver da gen in ne bæ rer vold, rus, kon flik ter, 
mang len de bo lig/pen ger, og/el ler and re 
psy ko so si a le pro ble mer kan inn leg gel se 
opp le ves som en trygg pau se med mu lig het 
til re ori en te ring. Pro ble me ne ven ter imid
ler tid ofte like fullt der ute. Over gan gen  
kan kan skje bli for stor for noen.

Vi me ner uan set at tvang og in ten siv 
døgn be hand ling av gjen tat sui ci dal at ferd 
bør for be hol des pa si en ter med al vor lig 
sinns li del se – og helst kun der hvor selv
mords ri si ko en spe si fikt knyt er seg til psy
ko tis ke fore stil lin ger. Myn dig he ter, le de re 
og be hand le re bør kon ti nu er lig opp da te res 

på forsk nin gen og ikke glem me «Primum, 
non nocere».
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In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.
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Xultophy «Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: For å bedre sporbarheten skal navn og batchnr. protokollføres. Administreres 
1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose er 
50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før 
behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-
reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra ethvert insulinregime som inkluderer en basalinsulinkomponent: Behandling med andre insulinregimer skal seponeres 
før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra annen insulinbehandling som inkluderer en basalinsulinkomponent, er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 
0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides, men kan reduseres for å unngå hypoglykemi i enkelte tilfeller. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale 
glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat 
bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose 
skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og 
dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/
Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal 
kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri 
brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny 
nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan 
gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse 
eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært 
koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt 
medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er 
potensielt dødelig. Hud og underhudssykdommer: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket 
insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og 
dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. 
Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll 
reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike 
antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om 
karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er 
rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og 
preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og 
>50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske 
interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer 
på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for 
preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske 
interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. 
Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis 
pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og 
teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør 
ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid 
og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med 
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, oppkast. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens, gulping/raping. 
Hud: Ervervet lipodystrofi3, hudutslett, kløe. Immunsystemet: Overfølsomhet, urticaria. Lever/galle: Gallestein, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjerterytme. Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Generelle: Perifert ødem. Hud: Kutan amyloidose. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
 2Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
 3Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å 
forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% 
homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk 
kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir 
samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som 
utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over 
i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. 
Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi 
redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett 
via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. 
Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner 
uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1341,40. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 12.10.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon
Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 22.10.20) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 24.09.2020). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 24.09.2020).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 24.09.2020). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 24.09.2020). 6. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 24.09.2020).
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Xultophy «Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: For å bedre sporbarheten skal navn og batchnr. protokollføres. Administreres 
1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose er 
50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før 
behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-
reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra ethvert insulinregime som inkluderer en basalinsulinkomponent: Behandling med andre insulinregimer skal seponeres 
før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra annen insulinbehandling som inkluderer en basalinsulinkomponent, er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 
0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides, men kan reduseres for å unngå hypoglykemi i enkelte tilfeller. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale 
glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat 
bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose 
skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og 
dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/
Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal 
kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri 
brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny 
nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan 
gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse 
eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært 
koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt 
medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er 
potensielt dødelig. Hud og underhudssykdommer: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket 
insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og 
dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. 
Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll 
reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike 
antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om 
karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er 
rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og 
preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og 
>50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske 
interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer 
på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for 
preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske 
interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. 
Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis 
pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og 
teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør 
ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid 
og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med 
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, oppkast. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens, gulping/raping. 
Hud: Ervervet lipodystrofi3, hudutslett, kløe. Immunsystemet: Overfølsomhet, urticaria. Lever/galle: Gallestein, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjerterytme. Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Generelle: Perifert ødem. Hud: Kutan amyloidose. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
 2Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
 3Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å 
forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% 
homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk 
kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir 
samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som 
utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over 
i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. 
Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi 
redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett 
via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. 
Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner 
uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1341,40. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 12.10.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020

Novo Nordisk Norway AS
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon
Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

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

18025609 NN Xultophy NO Tidsskriftet 210x297+4mm.indd   118025609 NN Xultophy NO Tidsskriftet 210x297+4mm.indd   1 03/11/2020   08.5803/11/2020   08.58
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Kreft i Norge

Kreft re gis te ret har ny lig pub li
sert kreft al le ne for 2019. Her er 
noen ho ved punk ter.

To talt var det nær 35 000 nye kreft il fel ler  
i Norge i 2019 (1). Kort opp sum mert fla ter 
noen kreft for mer ut el ler av tar i an tall til fel
ler, som pro sta ta kreft og tarm kreft, mens 
and re fort sat øker, som bryst kreft og hud
kreft av ikkemelanomtype.

Ned gang for fle re kreft y per
Av de sto re kreft for me ne er det sær lig ra ten 
for pro sta ta kreft som har fla tet ut og av tat 
de siste åre ne. Det e kan re flek te re en re ell 
ned gang i tes ting for pro sta ta spe si fikt an ti
gen (PSA) hos fris ke menn, el ler at «scree
ningprevalenstoppen» er fjer net på grunn 
av in ten siv PSAtes ting over fle re år.

Ra te ne for tarm kreft har også sta bi li sert 
seg og sy nes å avta for beg ge kjønn. Det 
gjel der sær lig en de tarms kreft.

Lun ge kreft ra ten for menn fort set er hel
dig vis å gå ned, men er frem de les den nest 
van lig ste kreft for men hos menn. For kvin
ner er det dess ver re in gen klar ned gang,  
og vi er ikke sik re på om top pen er nådd.  
I al ders grup pe ne un der 60 år er lun ge kreft 
nå van li ge re hos kvin ner enn hos menn,  
og fore koms ten øker raskt hos kvin ner over 
70 år.

Røy ke tal le ne har falt, men frem de les 
røy ker 12 – 15 % av kvin ner og menn over 45 
år, og det er fle re røy ke re blant dem med lav 
ut dan ning (2). Blant dem med kun grunn
sko le røy ker 19 % av menn og 24 % av kvin ner 
dag lig. Røy king er, og for blir, den vik tig ste 
ri si ko fak to ren for kreft, i til legg til al der. 
Røy ke stopp re du se rer ri si ko en, også om 
man slut er sent i li vet.

Øk ning for en kel te kreft y per
Hos kvin ner fort set er an tal let bryst kreft 
tilfel ler å øke. Fra for ri ge til nå væ ren de 
fem års pe ri ode er øk nin gen sær lig ut alt  
for kvin ner i 70åre ne. En del av år sa ken er 
sann syn lig vis at kvin ner går til screen ing 
pri vat et er at de har mot at siste in vi ta sjon 
til Mam mo gra fi pro gram met. Hos kvin ner  
i 60 og 70åre ne kan nok tomosyntese også 
for kla re noe av øk nin gen. Tomosyntese er en 
sen si tiv av bild nings me to de som kan på vi se 
små svuls ter, sær lig hos eld re kvin ner der 
bryst vev er er stat et med fet vev. End rin ger  
i livs stils fak to rer, som økt over vekt og al ko
hol kon sum over en leng re tids pe ri ode, kan 
også ha spilt inn.

Post me no pau sal hor mon be hand ling har 
git in si dens øk ning over tid, men spil ler  
nok be gren set rol le nå. Tall fra Re sept re gis te
ret an ty der at bruk av hor mo nell sub sti tu
sjons be hand ling ved me no pau se, og sær lig 
kom bi na sjons be hand ling med øst ro gen og 
ge sta gen (G03F), har vært sta bil og be gren
set de siste ti åre ne (3).

Tal le ne for hud kreft av ikkemelanomtype 
øker fort sat, for beg ge kjønn. Melanom
ratene ser der imot ut til å ha fla tet ut de 
siste par åre ne. Å re du se re ska de lig sol eks po
ne ring og bruk av so la ri um er fort sat en 
vik tig pri ori tet.

For sin ket re gist re ring
Det er en viss for sin kel se i rap por te rin gen til 
Kreft re gis te ret. Nor malt til kom mer rundt 
500 kreft il fel ler året et er at kreft al le ne er 
pub li sert. I til legg mang ler det i år in for ma
sjon om rundt 250 til fel ler vi nor malt får 
med oss ved pub li se ring. År sa ken er at Døds
år saks re gis te ret na tur lig nok i 2020 har 
måt et pri ori te re re gist re ring av døds fall 
knyt et til covid19pan de mi en. Det e på vir
ker i sær lig grad tal le ne for lun ge, buk spyt
kjer tel, tykk tarm og pro sta ta kreft.

Over le vel se
For å be reg ne over le vel se sam men lig ner  
vi hvor man ge kreft pa si en ter som er i live, 
med til sva ren de tall for be folk nin gen  
i sam me al ders grup pe. Det e be teg nes som 
re la tiv over le vel se. Vi for kla rer ofte re la tiv 
over le  velse med «i hvil ken grad man over le
ver kreft syk dom men», for di vi ved sam men
lig nin gen jus te rer for and re døds år sa ker.

Den mest mar kan te bed rin gen i fem års 

re la tiv over le vel se er for me la nom i sta di um 
IV, for beg ge kjønn. Over le vel sen lig ger  
nå på nes ten 50 % hos kvin ner og 34 % hos 
menn. Det e er sann syn lig vis en ef ekt av 
im mun te ra pi. Ipi li mu mab ble be slut et 
inn ført for be hand ling av lo kal avan sert  
og me ta sta tisk me la nom i ok to ber 2014 (4), 
og i de på føl gen de åre ne er fle re le ge mid ler 
og kom bi na sjons be hand lin ger blit til gjen
ge li ge.

For lun ge kreft har bed rin gen vært grad vis 
over fle re tiår. Mye av for bed rin gen til skri ves 
at fle re til fel ler opp da ges i et tid lig sta di um 
og blir ope rert el ler git ste reo tak tisk strå le
be hand ling (5–6). Den fem åri ge re la ti ve 
over le vel sen for lo kal syk dom er nå > 70 % 
for kvin ner og > 60 % for menn. For re gio nal 
syk dom er over le vel sen rundt 30 % for beg ge 
kjønn. 

Også for avan sert bryst kreft er det en 
grad vis for bed ring i over le vel sen. Bedre 
be hand ling kan for kla re noe. I til legg ut re
des fle re kvin ner med po si tron emi sjons 
tomo gra fi (PET) og mag net o mo gra fi (MR), 
slik at me ta sta ser opp da ges. Det e kan også 
for kla re hvor for sta di um IVra ten ikke har 
falt, selv om det var en for ven tet ef ekt av 
Mam mo gra fi pro gram met.

Det er også grad vi se for bed rin ger for en 
rek ke and re kreft for mer med spred ning. For 
noen kreft for mer, som le ver, gal le blæ re og 
buk spyt kjer tel kreft, er imid ler tid pro gno
sen frem de les dår lig, med en fem års re la tiv 
over le vel se på 2 – 6% i sta di um IV. Det e er 
kreft for mer som fore kom mer sjeld ne re, 
men gjel der li ke vel nes ten 500 nye pa si en ter 
i året: 100 med le ver og gal le blæ re kreft og 
nes ten 400 med buk spyt kjer tel kreft i sta 
dium IV. Vi hå per at mer de tal jert in for ma
sjon i det nye kva li tets re gis te ret for buk
spyt kjer tel kreft vil gi ny kunn skap som kan 
bi dra til å øke over le vel sen for dis se pa si en
te ne.

Mot at 23.10.2020, god kjent 3.11.2020.

«Noen kreft for mer fla ter ut 
el ler av tar i an tall til fel ler, som 
pro sta ta kreft og tarm kreft, 
mens and re fort satt øker,  
som bryst kreft og hud kreft  
av ikke-melanomtype»

«Vi hå per at mer de tal jert 
 in forma sjon i det nye kva li tets-
re gis te ret for buk spytt kjer tel-
kreft vil gi ny kunn skap»
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Trajenta, Boehringer Ingelheim           Antidiabetikum, 
DPP-4-hemmer. ATC-nr.: A10B H05   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett 
inneh.: Linagliptin 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til 
behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som 
tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: 
Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. 
intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I 
kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, 
inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Dosering: Voksne: 5 mg 1 gang daglig. Som 
tilleggsbehandling med metformin, bør metformindosen 
fastholdes. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, 
kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for 
å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Ved 
uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker 
det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av én dag. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering er nødvendig, men klinisk erfaring 
mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er 
nødvendig. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering 
er ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos pasienter >80 
år, forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med 
eller uten mat, når som helst på dagen. Skal ikke knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes 
type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Det 
er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin 
legges til et sulfonylureapreparat, med metformin som 
basisbehandling. Sulfonylureapreparater og insulin er 
kjent for å forårsake hypoglykemi, se Dosering. Bruk av 
DPP4-hemmere er forbundet med risiko for å utvikle akutt 
pankreatitt. Pasienten må informeres om symptomene 
på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal 
linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal 
behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter som tidligere har hatt pankreatitt. Trajenta skal 
seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. 
Imidlertid bør pasienten gjøres oppmerksom på risikoen 
for hypoglykemi, særlig ved kombinasjon med sulfonylurea 
og/eller insulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra 
Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B H05  
Linagliptin er en svakt konkurrerende og svak til moderat 
hemmer av CYP3A4. Kliniske data tyder på at risikoen 
for relevante interaksjoner ved samtidig bruk av andre 
legemidler er lav. Relevante interaksjoner med andre P-gp-/
CYP3A4-hemmere forventes ikke. I kombinasjon med sterke 
P-gp-induktorer som rifampicin, vil muligens full effekt av 
linagliptin ikke oppnås, særlig ikke ved langtidsbehandling. 
Farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, 
warfarin, digoksin og orale prevensjonsmidler påvirkes ikke 
av linagliptin, noe som viser lav tendens til interaksjoner 
med substrater for CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-gp og 
OCT. Det forventes ikke interaksjon av klinisk betydning med 
sulfonylureapreparater. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko 
for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås 
fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger:
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Obstipasjon ved kombinasjon med insulin.
Sjeldne Pankreatitt
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Angioødem, bulløs pemfigoid, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Hypersensitivitet (f.eks. bronkial hyperreaktivitet)
Infeksiøse
Mindre vanlige Nasofaryngitt
Luftveier
Mindre vanlige Hoste
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypoglykemi ved kombinasjon med metformin og 

sulfonylurea.
Undersøkelser
Vanlige Lipaseøkning
Mindre vanlige Amylaseøkning

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser 
opptil 600 mg (120 ganger anbefalt dose) er generelt godt 
tolerert. Behandling: Vanlig støttebehandling som fjerning 
av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk 
overvåkning og ev. innledning av kliniske forholdsregler. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger: Dipeptidylpeptidase-4 
(DPP-4)-hemmere A10B H. Pakninger og priser: 5 mg: 
30 stk. (blister) 091493, pris (kr): 446,60. 5 mg: 90 stk. 
(blister) 518897, pris (kr): 1248,70.  Refusjon: 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, vilkår 232. ICD: E11, Diabetes mellitus 
type 2, vilkår 232. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon 
med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
Sist endret: 12.08.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 23.07.2019.

(linagliptin) 5 mg tabletter

Trajenta
- nå med bekreftet

kardiorenal sikkerhetsprofil
i to dedikerte endepunktsstudier
hos en bred gruppe pasienter2,3

For voksne med diabetes type 2

BMIAlder Sykdommens Lever- 
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mg
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5
Uavhengig av:

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1373 Asker 
Tlf: 66 76 13 00
www.boehringer-ingelheim.no

Når du legger til en DPP-4-hemmer

TRAJENTA®: 
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varighet

  Trajenta (linagliptin) SPC avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2 02.05.2019 
  Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, et al. Effect of linagliptin vs placebo on major cardiovascular events in adults with type 2 Diabetes 
 and high cardiovascular and renal risk. The CARMELINA randomized clinical trial. JAMA 2019 1;321(1):69-79 
  Rosenstock J, Kahn SE, Johansen OE et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: 
                  The CAR OLINA Randomized Clinical Trial JAMA. 2019;322:1-12, doi:10.1001/jama/.2019.13772.4. 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Skal ikke brukes ved diabetes type I eller 
behandling av ketoacidose. Gir økt risiko 
for hypoglykemi bare i kombinasjon med 
sulfonylurea eller insulin. Pasienten må 
informeres om symptomer på akutt 
pankreatitt, hvor behandlingen må 
seponeres og lege må kontaktes.
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2.

3.
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Trajenta, Boehringer Ingelheim           Antidiabetikum, 
DPP-4-hemmer. ATC-nr.: A10B H05   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett 
inneh.: Linagliptin 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til 
behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som 
tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: 
Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. 
intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I 
kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, 
inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Dosering: Voksne: 5 mg 1 gang daglig. Som 
tilleggsbehandling med metformin, bør metformindosen 
fastholdes. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, 
kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for 
å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Ved 
uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker 
det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av én dag. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering er nødvendig, men klinisk erfaring 
mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er 
nødvendig. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering 
er ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos pasienter >80 
år, forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med 
eller uten mat, når som helst på dagen. Skal ikke knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes 
type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Det 
er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin 
legges til et sulfonylureapreparat, med metformin som 
basisbehandling. Sulfonylureapreparater og insulin er 
kjent for å forårsake hypoglykemi, se Dosering. Bruk av 
DPP4-hemmere er forbundet med risiko for å utvikle akutt 
pankreatitt. Pasienten må informeres om symptomene 
på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal 
linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal 
behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter som tidligere har hatt pankreatitt. Trajenta skal 
seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. 
Imidlertid bør pasienten gjøres oppmerksom på risikoen 
for hypoglykemi, særlig ved kombinasjon med sulfonylurea 
og/eller insulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra 
Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B H05  
Linagliptin er en svakt konkurrerende og svak til moderat 
hemmer av CYP3A4. Kliniske data tyder på at risikoen 
for relevante interaksjoner ved samtidig bruk av andre 
legemidler er lav. Relevante interaksjoner med andre P-gp-/
CYP3A4-hemmere forventes ikke. I kombinasjon med sterke 
P-gp-induktorer som rifampicin, vil muligens full effekt av 
linagliptin ikke oppnås, særlig ikke ved langtidsbehandling. 
Farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, 
warfarin, digoksin og orale prevensjonsmidler påvirkes ikke 
av linagliptin, noe som viser lav tendens til interaksjoner 
med substrater for CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-gp og 
OCT. Det forventes ikke interaksjon av klinisk betydning med 
sulfonylureapreparater. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko 
for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås 
fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger:
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Obstipasjon ved kombinasjon med insulin.
Sjeldne Pankreatitt
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Angioødem, bulløs pemfigoid, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Hypersensitivitet (f.eks. bronkial hyperreaktivitet)
Infeksiøse
Mindre vanlige Nasofaryngitt
Luftveier
Mindre vanlige Hoste
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypoglykemi ved kombinasjon med metformin og 

sulfonylurea.
Undersøkelser
Vanlige Lipaseøkning
Mindre vanlige Amylaseøkning

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser 
opptil 600 mg (120 ganger anbefalt dose) er generelt godt 
tolerert. Behandling: Vanlig støttebehandling som fjerning 
av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk 
overvåkning og ev. innledning av kliniske forholdsregler. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger: Dipeptidylpeptidase-4 
(DPP-4)-hemmere A10B H. Pakninger og priser: 5 mg: 
30 stk. (blister) 091493, pris (kr): 446,60. 5 mg: 90 stk. 
(blister) 518897, pris (kr): 1248,70.  Refusjon: 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, vilkår 232. ICD: E11, Diabetes mellitus 
type 2, vilkår 232. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon 
med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
Sist endret: 12.08.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 23.07.2019.

(linagliptin) 5 mg tabletter

Trajenta
- nå med bekreftet

kardiorenal sikkerhetsprofil
i to dedikerte endepunktsstudier
hos en bred gruppe pasienter2,3

For voksne med diabetes type 2

BMIAlder Sykdommens Lever- 
funksjon

Nyre- 
funksjon

mg

daglig

5
Uavhengig av:

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1373 Asker 
Tlf: 66 76 13 00
www.boehringer-ingelheim.no

Når du legger til en DPP-4-hemmer

TRAJENTA®: 
Samme d

én gang

varighet

  Trajenta (linagliptin) SPC avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2 02.05.2019 
  Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, et al. Effect of linagliptin vs placebo on major cardiovascular events in adults with type 2 Diabetes 
 and high cardiovascular and renal risk. The CARMELINA randomized clinical trial. JAMA 2019 1;321(1):69-79 
  Rosenstock J, Kahn SE, Johansen OE et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: 
                  The CAR OLINA Randomized Clinical Trial JAMA. 2019;322:1-12, doi:10.1001/jama/.2019.13772.4. 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

Skal ikke brukes ved diabetes type I eller 
behandling av ketoacidose. Gir økt risiko 
for hypoglykemi bare i kombinasjon med 
sulfonylurea eller insulin. Pasienten må 
informeres om symptomer på akutt 
pankreatitt, hvor behandlingen må 
seponeres og lege må kontaktes.
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Syns test må til pas ses fø rer kort kra ve ne

Esterman-pro gram met bør ikke 
bru kes for å av gjø re om syns felt-
kra ve ne til fø rer kort er opp fylt.

Syns kra ve ne til fø rer kort leg ger spe si ell vekt 
på syns styr ke og syns felt. De nors ke kra ve ne 
er de sam me som i EU og ba sert på kon sen
sus i et eu ro pe isk eks pert pa nel (1). For van lig 
fø rer kort (grup pe 1) må syns styr ken, even 
tuelt kor ri gert for bryt nings feil, være minst 
0,5 når beg ge øy ne ne un der sø kes sam ti dig. 
Til sva ren de må syns fel tet være minst 120° 
ho ri son talt, 50° til hver side og 20° opp og 
ned, og det må ikke være ut fall i syns fel tet 
in nen for en sir kel med ra di us på 20°.

Man tren ger bare en en kel syns tav le for  
å av gjø re om syns styr ken er 0,5 med egen 
bril le el ler kon takt lin ser. Om det ikke er 
mis tan ke om syns felt ut fall, kan syns fel tet 
un der sø kes med Donders me to de. En ut vi
det un der sø kel se med perimetri er imid ler
tid nød ven dig om det fore lig ger syns felt 
utfall. Perimetri er en psy ko fy sisk me to de 
som kart leg ger om pa si en ten opp fat er 
lys sti mu li i for skjel li ge de ler av syns fel tet. 
Un der sø kel sen sty res av en da ta ma skin et er 
for hånds pro gram mer te test mønst re. Peri
metri er den beste må ten å un der sø ke syns
fel tet sy ste ma tisk på, men hvil ket test pro
gram skal av gjø re om syns felt kra ve ne er 
opp fylt, og hvor går gren sen for et ak sep ta
belt test re sul tat?

Det eu ro pe is ke førerkortekspertpanelet 
an be fa ler å etab le re en perimetritest som  
er spe si elt til pas set syns felt kra ve ne (2). I det 
sen tra le syns fel tet fore slår eks pert pa ne let  
å god ta ut fall som er sam men lign ba re med 
en fy sio lo gisk blind flekk (en stren ge re 
tolk ning ville i prak sis gjort det ulov lig  
å kjøre for en øy de). I hele syns fel tet fore slår 
de å god ta ut fall i inn til syv av til sam men 
100 må le punk ter, alt så 7 % av må le punk te ne.

An be fa lin gen om å etab le re en slik peri
metritest er imid ler tid ikke blit fulgt opp  
i Eu ro pa, og i ste det må lan de ne vel ge blant 
and re til gjen ge li ge tes ter. I Norge sier Hel se

di rek to ra tets vei le der at Estermanpro gram
met skal be nyt es (3, 4). Den ne perimetri
testen ble in tro du sert av den ame ri kans ke 
øye le gen Ben Esterman i 1982 og er alt så 
ikke til pas set de langt ny ere eu ro pe is ke 
syns kra ve ne til fø rer kort. Sær lig ut ford ren de 
er det at Estermanpro gram met er lite sen si
tivt for ut fall i det sen tra le syns fel tet. Av til 
sam men 24 må le punk ter in nen for 20° lig
ger bare åte opp ad og in gen in nen for 7° 
(fi gur 1a). Hel se di rek to ra tets vei le der tol ker 
der for sen tra le Estermanfunn strengt og 
ak sep te rer in gen ut fall blant de 24 må le
punk te ne in nen for 20°. Det gjø res unn tak 
for en øy de som har et ut fall grun net sin 
fy sio lo gis ke blin de flekk (mer ke lig nok 
til la tes ikke et ut fall også for toøyde).

Det vir ker kan skje ri me lig å leg ge en 
streng tolk ning til grunn når Estermanpro
gram met i ut gangs punk tet er lite sen si tivt, 
men re gel ver ket er pro ble ma tisk. Eks pert 
pane lets for slag er å ak sep te re sen tra le  
ut fall som er sam men lign ba re med en fy sio
lo gisk blind flekk. Øvre nor mal gren se for  
en fy sio lo gisk blind flekk til sva rer en sir kel 
med ra di us 3,7°, men hvert må le punkt  
i Estermanpro gram met har en ra di us på 
om trent 0,2° (Gold mannstør rel se III) (5). 
Syns felt ut fall som er mind re enn en fy sio lo
gisk blind flekk, kan der for af  se re et må le
punkt og med fø re tap av fø rer kor tet.

For søket på å kom pen se re for lav sen si ti vi
tet med en streng gren se ver di for sen tra le 
Estermanfunn re du se rer alt så spe si fi si te ten. 

I ju ri disk for stand be tyr det at tvi len ved  
et Estermanfunn ikke kom mer fø rer kort 
inne ha ve ren til gode (ut fall i et må le punkt 
be vi ser ikke at syns felt ut fal let er stør re enn 
en fy sio lo gisk blind flekk). Det mot sat e 
yt er punk tet er imid ler tid også pro ble ma
tisk: En to le rant gren se ver di for sen tra le 
Estermanfunn in ne bæ rer ri si ko for at per so
ner med sto re, tra fikk far li ge syns felt ut fall 
be hol der fø rer kor tet.

Sam men med Uni ver si ty of Li ver pool og 
HaagStreit, en ver dens le den de pro du sent  
av perimetere, har to av ar tik kel for fat er ne 
(Jons dot ir og Kals nes Jør stad) ut vik let en ny, 
frit til gjen ge lig perimetritest som er til pas
set syns kra ve ne og føl ger an be fa lin ge ne til 
det eu ro pe is ke førerkortekspertpanelet. En 
vik tig for skjell fra Estermanpro gram met er 
at den nye tes ten har 37 sen tra le må le punk
ter plas sert med en slik av stand at bare 
ut fall som er stør re enn en fy sio lo gisk blind 
flekk (en sir kel med ra di us 3,7°) kan af  se re 
tre må le punk ter (fi gur 1b). Ved ut fall i minst 

«Sær lig ut ford ren de er det  
at Esterman-pro gram met  
er lite sen si tivt for ut fall i det 
sen tra le syns fel tet»

«Det er in gen en kel opp ga ve  
å for e ne retts sik ker het og 
 trafikk sik ker het så len ge  
Esterman-pro gram met 
 benyttes for å av gjø re om  
syns felt kra ve ne er opp fylt»

20°

a.

20°

b.

Fi gur 1  Må le punk te nes plas se ring in nen for 20° for Estermanpro gram met (a) og for en perimetritest til pas set 
de eu ro pe is ke syns kra ve ne (b). Estermanpro gram met har 24 må le punk ter in nen for 20°, men bare åte lig ger 
over ho ri son ta le midt lin je og in gen in nen for 7°. Perimetritesten til pas set de eu ro pe is ke syns kra ve ne har 
37  måle punk ter in nen for 20°, og av stan den mel lom må le punk te ne er den sam me, 6,5°.
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å av gjø re om syns felt kra ve ne til fø rer kort  
er opp fylt. Den beste løs nin gen er å føl ge 
eks pert pa ne lets an be fa ling og be nyt e en 
perimetritest som er til pas set syns kra ve ne.

Mot at 28.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 22.10.2020, 
god kjent 28.10.2020.

mis tet fø rer kor tet på uri me lig strengt 
grunn lag (ikke be ståt Estermantest, men 
be ståt med den nye tes ten), men også på 
det mot sat e (be ståt Estermantest, men 
ikke be ståt med den nye tes ten).

Det er alt så in gen en kel opp ga ve å for  
e ne rets sik ker het og tra fikk sik ker het så 
len ge Estermanpro gram met be nyt es for  

tre til lig gen de må le punk ter in nen for 20° er 
syns felt kra ve ne alt så ikke opp fylt. I hele 
syns fel tet ak sep te res ut fall i inn til 7 % av 
må le punk te ne, også i hen hold til eks pert 
pane lets for slag. Den nye perimetritesten  
og Estermanpro gram met ble sam men lik
net i en ny lig pub li sert stu die (6). I stu di en 
fant man eks emp ler på at pa si en ter had de 
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2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 24.09.2020)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 24.09.2020)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 24.09.2020)
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Administreres 1 gang 
daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. Fleksibilitet i valg av 
administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag, men 
klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8  timer mellom 
injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk 
kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig 
ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater 
anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt 
for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må ev. 
justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1 
enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres med hurtigvirkende 
insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende 
individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En dosereduksjon på 20% av 
den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c. 
insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk respons. 
Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP-
1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10  enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter 
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec 
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen 
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med 
basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet 
insulin, kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere 
basalinsulindose, etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen 
med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin 
glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den 
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer 
mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av 
dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba 
er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. 
Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke 
etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal 
alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette 
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100  enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80  enheter pr. 
injeksjon, i trinn på 1  enhet. Med ferdigfylt penn 200  enheter/ml kan det administreres en dose fra 
2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal 
ikke foretas noen doseomregning ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den 
ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler med lengde opptil 8  mm. Se 
pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer 
fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller 
abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke administreres i.v., da dette 
kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i 
insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i 
forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det viktig å 
tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter som 
oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve 
endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan 
forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker 
vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller 
thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon 
etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør 
pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for 
pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige 
hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. 
Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til diabetisk 
ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved 
diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk ketoacidose, som er potensielt 
dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må skje under medisinsk kontroll 
og kan kreve doseendring. Hud og underhud: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket insulinabsorpsjon 
og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten 
reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og dosejustering av 
antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert ved samtidig 
bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning 
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: 
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene av 

ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller skal 
kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/
svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk 
kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin 
kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve 
justering av insulindosen for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på 
hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller 
redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-
reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og 
sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin 
degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll 
og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet 
minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis 
raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin 
degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i 
morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: 
Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Generelle: Perifert ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Ukjent frekvens: Hud: Kutan amyloidose. Spesielle 
pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger 
observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon 
i forhold til den generelle populasjonen. 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, 
og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2Inkludert hematom, smerte, 
blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis 
milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling. 3Lipodystrofi (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi) 
og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon. 4Manifestert ved hevelse i tunge og 
lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe. Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle 
faser. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved 
mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har 
med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. 
eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 
10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre 
tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 
Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som 
humant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til 
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. 
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. 
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig 
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, 
er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er 
>42  timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved 
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering 
innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100  enheter/ml og 
200 enheter/ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 
er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall 
færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre 
nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende 
plasmaglukosenivå og likt HbA1c-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av 
dose. Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er 
inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. 
Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: 
FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8  uker. La 
pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. 
Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i 
sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, 
oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 
200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244

  
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181)  Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 

tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 28.09.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Referanser: 
1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 02.10.2020)
2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 24.09.2020)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 24.09.2020)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 24.09.2020)
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Administreres 1 gang 
daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. Fleksibilitet i valg av 
administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag, men 
klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8  timer mellom 
injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk 
kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig 
ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater 
anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt 
for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må ev. 
justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1 
enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres med hurtigvirkende 
insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende 
individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En dosereduksjon på 20% av 
den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c. 
insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk respons. 
Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP-
1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10  enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter 
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec 
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen 
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med 
basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet 
insulin, kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere 
basalinsulindose, etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen 
med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin 
glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den 
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer 
mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av 
dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba 
er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for 
hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. 
Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke 
etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal 
alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette 
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100  enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80  enheter pr. 
injeksjon, i trinn på 1  enhet. Med ferdigfylt penn 200  enheter/ml kan det administreres en dose fra 
2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal 
ikke foretas noen doseomregning ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den 
ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler med lengde opptil 8  mm. Se 
pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer 
fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller 
abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke administreres i.v., da dette 
kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i 
insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i 
forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det viktig å 
tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter som 
oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve 
endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan 
forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker 
vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller 
thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon 
etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør 
pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for 
pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige 
hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. 
Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til diabetisk 
ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved 
diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk ketoacidose, som er potensielt 
dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må skje under medisinsk kontroll 
og kan kreve doseendring. Hud og underhud: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket insulinabsorpsjon 
og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten 
reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og dosejustering av 
antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert ved samtidig 
bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning 
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: 
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene av 

ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller skal 
kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/
svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk 
kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin 
kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve 
justering av insulindosen for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på 
hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller 
redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-
reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og 
sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin 
degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll 
og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet 
minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis 
raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin 
degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i 
morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: 
Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Generelle: Perifert ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Ukjent frekvens: Hud: Kutan amyloidose. Spesielle 
pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger 
observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon 
i forhold til den generelle populasjonen. 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, 
og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2Inkludert hematom, smerte, 
blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis 
milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling. 3Lipodystrofi (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi) 
og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon. 4Manifestert ved hevelse i tunge og 
lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe. Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle 
faser. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved 
mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har 
med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. 
eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 
10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre 
tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 
Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som 
humant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til 
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. 
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. 
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig 
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, 
er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er 
>42  timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved 
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering 
innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100  enheter/ml og 
200 enheter/ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 
er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall 
færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre 
nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende 
plasmaglukosenivå og likt HbA1c-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av 
dose. Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er 
inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. 
Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: 
FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8  uker. La 
pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. 
Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i 
sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, 
oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 
200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244

  
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181)  Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 

tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 28.09.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020

18025535 NN Tresiba T2 refusion_SPC_NO_210x297+4_Tidsskriftet.indd   118025535 NN Tresiba T2 refusion_SPC_NO_210x297+4_Tidsskriftet.indd   1 03/11/2020   13.3303/11/2020   13.33

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

N
O

2
0

TS
M

0
0

0
1

6
  

0
2

-o
kt

-2
0

2
0

Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Igang set ing av alle føds ler  
i svan ger skaps uke 41 er uhen sikts mes sig

Folkehelseinstituttet og Hel se   - 
direk to ra tet dis ku te rer om 
fød sel bør igang sett es hos alle 
gra vi de i svan ger skaps uke 41. 
Ett er vår me ning er den ne dis ku-
sjo nen unød ven dig.

Folkehelseinstituttet pub li ser te ny lig en 
kunn skaps opp sum me ring om hånd te ring 
av svan ger skap som har pas sert ter min (1). 
Kunn skaps opp sum me rin gen er ut ar bei det 
ett er opp drag fra Hel se di rek to ra tet. I opp
sum me rin gen kon klu de rer Folkehelseinsti
tuttet med at igang sett ing av fød sel i svan
ger skaps uke 41 tro lig gir re du sert fore komst 
av død føds ler og pe ri na ta le døds fall, re du
sert ri si ko for ap gar score un der 7 hos den 
ny fød te samt re du sert fore komst av sfinkter
skader hos mor. I dag sett es fød se len i gang 
hos gra vi de som har nådd svan ger skaps 
 uke 42.

In gen sik ker ef ekt
I kunn skaps opp sum me rin gen har Folke
helseinstituttet vur dert fire stu di er som  
er ut ført i hen holds vis Norge (2), Sve ri ge (3), 
Ne der land (4) og Tyr kia (5). Dis se stu di e ne 
ble vur dert til å være de enes te som er re le
van te for nors ke for hold, av to talt 41 stu  
di er in klu dert i en me ta ana ly se fra Coch   
rane Li brary (6). Vi er ueni ge i Fol ke hel se 
insti tutt ets vur de ring av re sul ta te ne i de  
fire stu di e ne. Punkt es ti ma te ne for ef ekt 
vi ser en re du sert ri si ko ved igang sett ing  
av fød sel i svan ger skaps uke 41 for død føds
ler, pe ri na ta le døds fall, ap gar score un der 7 
og sfinkterskader, men es ti ma te ne er ikke 
sig ni fi kant for skjel li ge fra en av ven ten de 
hold ning (alle 95 %kon fi dens in ter val ler 
over lap per 1,0).

I Norge har det vært en be ty de lig øk ning  
i an del igang satt e føds ler, fra 9,7 % i 1999 til 
26,1 % i 2019 (7). Li ke vel har dødfødselraten  
i svan ger skap til ter min vært uend ret. Det 
har hel ler ikke vært noen end ring i an del 
barn som leg ges inn ved ny født in ten siv
avde ling, el ler i an del ny fød te med lav 
 ap gar score (fi gur 1).

Død føds ler et er uke 41 –  
har vi et pro blem i Norge?
Iføl ge Me di sinsk fød sels re gis ter var det  
én død fød sel per 1 000 føds ler i svan ger

skaps uke 41 i Norge i 2018, og til sam men  
14 død føds ler. Sann syn lig vis døde man ge  
av dis se al le re de i svan ger skaps uke 40, men 
ble født i uke 41, og er der for re gist rert som 
død fød te i svan ger skaps uke 41. Igang sett ing 
av fød sel i svan ger skaps uke 41 ville ikke ha 
red det dis se. Noen fost re som dør, er så syke 
at de ikke had de blitt red det selv om de 

had de blitt født noen da ger før. De siste 
åre ne har det vært én el ler to død føds ler  
i Norge i svan ger skaps uke 42. I Norge skjer 
de fles te død føds le ne før svan ger skaps uke 
37. I mot set ning til i man ge and re land er 
død fød sel i svan ger skap til ter min svært 
sjel dent her til lands (8).

Uhel di ge ef ek ter
En øk ning av an tall igang satt e føds ler vil 
med stor sann syn lig het med fø re kom pli ka
sjo ner. I Dan mark valg te man å end re prak
sis i 2011. Dan ske ne frem skyn det igang set
ting av fød sel fra svan ger skaps uke 42 til 
mid ten av svan ger skaps uke 41. I en stu die 
som eva lu er te ef ek ten av dett e til ta ket, fant 
man in gen re duk sjon i død føds ler, neo na 

tale døds fall el ler ny fød te med lav ap gar
score (9). Der imot fant man en øk ning  
i an tall uterusrupturer.

In duk sjon av alle føds ler i svan ger skaps
uke 41 vil føre til økt be last ning ved lan dets 
fø de av de lin ger og be hov for økte res sur ser.  
I til legg vil fo kus for sky ves fra syke til fris ke 
gra vi de kvin ner.

Vi me ner at et be gren set pro blem ikke bør 
lø ses med et usik kert til tak når man med 
sik ker het kan si at til ta ket med fø rer sto re 
eks tra kost na der. Igang sett ing av alle føds ler 
i svan ger skaps uke 41 vil med fø re mel lom 
8 500 og 9 000 eks tra igang satt e føds ler  
i året. Et slikt til tak vil koste fle re hund re 
mil li o ner kro ner. Dett e kom mer i til legg  
til inn fø ring av tid lig ul tra lyd, der minst 
50 000 un der sø kel ser nå skal gjen nom fø res 
ved sy ke hu se nes kvin ne kli nik ker.

Kon klu sjon
Igang sett ing av alle føds ler i svan ger skaps
uke 41 har in gen el ler usik ker ef ekt. Det 
vi ser Fol ke hel se in sti tutt ets kunn skaps opp
sum me ring. Å iverk sett e et sær de les res surs
kre ven de og kost bart til tak når man ikke 
sik kert vet om til ta ket har po si tiv ef ekt, er 
ikke hen sikts mes sig.

Mot at 9.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.10.2020, 
god kjent 28.10.2020.

«Vi er ueni ge i Fol ke hel se
institut tets vur de ring  
av re sul ta te ne»

Fi gur 1  Pro sent an del igang satt e føds ler og ut fall hos ny fød te blant alle enlingfødsler til ter min i Norge i pe ri o
den 1999–2015 (n = 917 365). Da ta kil de: Me di sinsk fød sels re gis ter.
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ENERZAIR® 
BREEZHALER®

Den første LABA/LAMA/
ICS kombinasjonen for 
astma i én inhalator, med 
dosering en gang daglig 

* I symptomatiske pasienter til tross for behandling med medium- eller høy-dose LABA/ICS.2 Data fra en 52 ukers randomisert 
studie med 3092 pasienter utilstrekkelig kontrollert på LABA/ICS. Primært endepunkt ble møtt: ENERZAIR® BREEZHALER® ga en 
signifikant forbedring i lungefunksjon målt ved trough FEV1 på +76 ml (95% KI: 41, 111) og +65 ml (95% KI: 31, 99) ved uke 26 
sammenliknet med korresponderende doser IND/MF. Sekundært hovedendepunkt, forbedring i ACQ-7 score med ENERZAIR® 
BREEZHALER® sammenliknet med IND/MF ved uke 26, ble ikke møtt. Dog viste alle fem studiearmer likeverdig og klinisk relevant 
forbedring fra baseline.2  Se clinicaltrials.gov for ytterligere informasjon om andre sekundæranalyser. Forekomst av bivirkninger 
var balanserte og sammenliknbare på tvers av behandlingsarmene. De vanligste bivirkningene var astmaeksaserbasjoner 
og  nasofaryngitt. For fullstendig sikkerhetsinformasjon, se produktinformasjonen under eller https://www.felleskatalogen.no/
medisin/enerzair-breezhaler-novartis-677584.

ACQ-7, Asthma Control Questionnaire-7; KI, konfidensintervall; FEV1, forsert ekspiratorisk volum i ett sekund; ICS, inhalerte 
kortikosteroider; IND, indakaterolacetat; LABA, langtidsvirkende beta2-agonist; MF, mometasonfuroat. 
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DOSERING EN 
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DOKUMENTERT EFFEKT* 
OG INFLAMMASJONS-
KONTROLL1,2

Indacaterol acetate / glycopyrronium bromide / 
mometasone furoate inhalation powder

ONCE DAILY

1X
DAGLIG

ENERZAIR® BREEZHALER® «Novartis»
Adrenergikum + antikolinergikum + kortikosteroid.             ATC-nr.: R03A L12
Forkortet produktinformasjon: Denne produktinformasjonen er en forkortet 
versjon av den godkjente Felleskatalogteksten datert 27.08.2020, basert på 
SPC godkjent av SLV/EMA: 03.07.2020 INHALASJONSPULVER, harde kapsler 
114 µg/46 µg/136 µg: Hver kapsel inneh.: Indakaterolacetat tilsv. indakaterol 
150 µg, glykopyrroniumbromid tilsv. glykopyrronium 50 µg, mometasonfuroat 
160 µg, laktose, magnesiumstearat. Hver avgitte dose inneh.: Indakaterolacetat 
tilsv. indakaterol 114 µg, glykopyrroniumbromid tilsv. glykopyrronium 46 µg, 
mometasonfuroat 136 µg. Indikasjoner: Vedlikeholdsbehandling av astma 
hos voksne som ikke er tilstrekkelig kontrollert med vedlikeholdsbehandling 
med kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og høydose inhalert 
kortikosteroid, og som har opplevd én eller flere astmaeksaserbasjoner 
det siste året.  Dosering: Voksne: Anbefalt dose er inhalasjon av innholdet 
i 1 kapsel 1 gang daglig til samme tid hver dag. Maks. anbefalt dose er 114 
µg/46 µg/136 µg 1 gang daglig. Glemt dose: Tas så snart som mulig hvis den 
huskes samme dag. Neste dose tas som normalt neste dag. 2 doser på samme 
dag anbefales ikke. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering påkrevd ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen 
data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal kun brukes dersom forventet 
nytte oppveier potensiell risiko. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering 
påkrevd ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet skal utvises 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) eller terminal 
nyresvikt som krever dialyse. Barn <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. 
Ingen data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering påkrevd. Administrering: Kun 
til inhalasjon ved bruk av Enerzair Breezhaler-inhalatoren som kommer med 
hver ny forskrivning. Pasienten skal instrueres i riktig inhalasjonsteknikk, 
se pakningsvedlegg. Kapslene må kun fjernes fra blisteret umiddelbart 
før bruk. Etter inhalasjon bør munnen skylles med vann uten å svelge. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Sykdomsforverring: Skal ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer, 
inkl. akutte episoder med bronkospasme, hvor korttidsvirkende bronkodilatator 
er nødvendig. Behandling skal ikke avbrytes uten overvåkning av lege, 
da symptomer kan komme tilbake etter seponering. Det anbefales ikke at 
behandlingen avbrytes brått. Ved utilstrekkelig effekt bør pasienten fortsette 
behandlingen, men oppsøke medisinsk hjelp. Økt bruk av bronkodilatatorer 
for symptomlindring indikerer sykdomsforverring, og behandlingen må 
revurderes. Plutselig og progressiv forverring av astmasymptomer er potensielt 
livstruende, og medisinsk vurdering bør gjøres umiddelbart. Overfølsomhet: 
Akutte overfølsomhetsreaksjoner er sett. Ved tegn på allergiske reaksjoner, 
spesielt angioødem, urticaria eller hudutslett, skal behandlingen seponeres 
umiddelbart og alternativ behandling startes. Paradoksal bronkospasme: 
Kan oppstå. Kan være livstruende. Dersom dette oppstår, skal behandlingen 
seponeres umiddelbart og alternativ behandling startes. Kardiovaskulære 
effekter: β2-agonister kan gi klinisk signifikant kardiovaskulær effekt, som økt 
puls, blodtrykk og/eller symptomer, og seponering kan være nødvendig. Skal 
brukes med forsiktighet ved kardiovaskulær sykdom (koronararteriesykdom, 
akutt hjerteinfarkt, hjertearytmier, hypertensjon), krampelidelser, tyreotoksikose 
og uvanlig følsomhet for β2-agonister. Sikkerhet er ukjent ved ustabil iskemisk 
hjertesykdom, hjerteinfarkt de siste 12 månedene, NYHA klasse III/IV venstre 

ventrikkelsvikt, arytmi, ukontrollert hypertensjon, cerebrovaskulær sykdom, 
tidligere QT-forlengelse og ved bruk av legemidler kjent for å forlenge QTC. 
β2- agonister er rapportert å gi EKG-endringer, som utflating av T-bølgen, QT-
forlengelse og senkning av ST-segmentet. Bør brukes med forsiktighet ved kjent 
eller mistenkt QT-forlengelse eller ved behandling med legemidler som påvirker 
QT-intervallet. Hypokalemi: β2-agonister kan gi signifikant hypokalemi og 
potensielt kardiovaskulære bivirkninger. Reduksjon av serumkalium er vanligvis 
forbigående og tilskudd er vanligvis ikke nødvendig. Ved alvorlig astma 
kan hypokalemi potenseres av hypoksi og samtidig behandling med andre 
legemidler, noe som kan øke sannsynligheten for hjertearytmier. Hyperglykemi: 
Inhalasjon av høye doser kan gi plasmaglukoseøkning. Plasmaglukose bør 
monitoreres nøye hos diabetikere etter behandlingsstart. Antikolinerge effekter: 
Bør brukes med forsiktighet ved trangvinkelglaukom eller urinretensjon. 
Pasienten bør informeres om symptomer på akutt trangvinkelglaukom, 
og instrueres til å stoppe behandlingen og kontakte lege umiddelbart ved 
symptomer. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Orofaryngeale 
candidainfeksjoner: Risikoen reduseres ved å skylle munnen eller gurgle 
med vann uten å svelge, eller å pusse tennene etter inhalasjon. Systemiske 
kortikosteroideffekter: Kan oppstå, spesielt ved høye doser over lengre perioder. 
Kan inkludere Cushings syndrom, cushingoide trekk, binyresuppresjon, 
veksthemming hos barn og ungdom, reduksjon i benmineraltetthet, katarakt, 
glaukom og, mer sjelden, psykologiske eller atferdsbetingede effekter, inkl. 
psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, angst, depresjon eller aggresjon 
(særlig hos barn). Det er derfor viktig at dosen titreres til laveste dose som 
opprettholder effektiv astmakontroll. Synsforstyrrelser er rapportert ved 
bruk av kortikosteroider, inkl. inhalerte. Ved symptomer som tåkesyn/andre 
synsforstyrrelser skal henvisning til øyelege vurderes for evaluering av mulige 
årsaker, som katarakt, glaukom eller sjeldne sykdommer som sentral serøs 
korioretinopati (CSCR). Skal brukes med forsiktighet ved lungetuberkulose eller 
ved kroniske eller ubehandlede infeksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-
galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Spesifikke interaksjonsstudier er ikke 
utført, og informasjon om interaksjonspotensialet er derfor basert på hvert 
av virkestoffene. Brukes med forsiktighet sammen med MAO-hemmere, TCA 
eller legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet, da effekten på QT-intervallet 
kan forsterkes. Samtidig hypokalemisk behandling med metylxantinderivater, 
steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan potensere mulig hypokalemisk 
effekt av β2-agonister. Bør ikke gis sammen med betablokkere, med mindre det 
ikke kan unngås. Hvis nødvendig bør kardioselektive betablokkere foretrekkes, 
men de skal gis med forsiktighet. Hemming av CYP3A4 og P-gp påvirker 
ikke sikkerheten av terapeutisk dose, men øker systemisk eksponering av 
indakaterol eller mometasonfuroat opptil 2 ganger. Samtidig bruk av andre 
langtidsvirkende muskarinantagonister eller langtidsvirkende β2-agonister 
anbefales ikke, da det kan forsterke bivirkninger. Graviditet, amming og 
fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. I dyrestudier har 
mometasonfuroat ført til misdannelser og redusert overlevelse og vekst hos 
fostre. Indakaterol relakserer glatt muskulatur i livmor og kan hemme fødsel. 
Bør kun brukes dersom forventet nytte oppveier mulig risiko. Amming: Ingen 
humane data. Andre inhalerte kortikosteroider utskilles i morsmelk. Indakaterol, 

glykopyrronium og mometasonfuroat er påvist i melk hos lakterende rotter, 
glykopyrronium i opptil 10 × høyere konsentrasjon enn i blodet til hunnrotter 
etter i.v. administrering. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre 
eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Bivirkninger: 
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Nasofaryngitt
Luftveier Astmaeksaserbasjon
Vanlige
Gastrointestinale Gastroenteritt
Generelle Feber
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Candidiasis, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Luftveier Dysfoni, hoste, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige 
Gastrointestinale Munntørrhet
Hud Kløe, utslett
Nyre/urinveier Dysuri
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi
Øye Katarakt
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sannsynligvis forbundet med 
farmakologisk virkning av enkeltkomponentene. Behandling: Symptomatisk 
og støttende. Kardioselektive betablokkere kan vurderes ved β2-adrenerge 
effekter, men kun under tilsyn av lege og med stor forsiktighet pga. mulighet 
for bronkospasme. Se Giftinformasjonens anbefalinger for indakaterol 
R03A C18, glykopyrroniumbromid R03B B06 og glukokortikoider H02A B 
på www.felleskatalogen.no. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet. Pakninger, priser og 
refusjon: 114 µg/46 µg/136 µg: 30 stk. (blister + 1 inhalator) 580713 kr. 
818,60. 90 stk. (blister + 1 inhalator) 398265 kr. 2211,70.             
Sist endret: 27.08.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.07.2020

Referanser: 1. ENERZAIR BREEZHALER SPC datert 03.07.2020 
2. Kerstjens HA, Maspero J, Chapman KR et al. IRIDIUM trial 
investigators. Once-daily, single-inhaler mometasone–indacaterol–
glycopyrronium versus mometasone–indacaterol or twice-daily 
fluticasone–salmeterol in patients with inadequately controlled 
asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 
study. The Lancet Respiratory Medicine. 2020 Jul 9.
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Ru ti ne mes sig urin dyrk ning hos gra vi de  
– slutt med det

An be fa lin gen om ge ne rell 
 urinscreen ing av alle gra vi de  
er ba sert på et ut da tert kunn
skaps grunn lag. Det er res surs
kre ven de og sy ke lig gjø ren de,  
og fø rer til be ty de lig over for bruk 
av an ti bio ti ka.

Asymp to mat isk bakteriuri er bakteriuri 
uten symp to mer på urin veis in fek sjon, med 
en kon sen tra sjon på mer enn 105 bak te ri er/
mL i mo no kul tur i to prø ver et er hver 
andre. Til stan den er ufar lig og be skyt er 
sann syn lig vis mot ko lo ni se ring med mer 
pa to  gene mik ro ber, og skal ikke be hand les 
(1). Asymp to mat isk bakteriuri hos gra vi de 
øker ri si ko en for pyelonefrit, men det er 
uklart både hvor vik tig den ne ri si ko fak to ren 
er, og om be hand ling er ef ek tivt (2–4) – det 
er an slåt 20 % ri si ko re duk sjon (4).

I Skan di na via har det ikke vært tra di sjon 
for ru ti ne mes sig urin dyrk ning i svan ger
skaps om sor gen. I Ret nings lin jer for svan ger
skaps om sor gen ut git av So si al og hel se 
direk to ra tet i 2005 (5) ble det an be falt ru ti
ne mes sig urin dyrk ning bare hos gra vi de 
som had de hat hyp pi ge urin veis in fek sjo ner, 
for di den ne grup pen har økt fore komst av 
asymp to mat isk bakteriuri. Sam me an be fa
ling ble git i Sve ri ge (6) og Dan mark (7).

I 2015 kom en stor høy kva li tets stu die fra 
Ne der land som vis te at pyelonefrit hos 
gra vi de var me get sjel dent, og at be hand ling 
av asymp to mat isk bakteriuri ikke før te til 
sig ni fi kant for skjell i fore komst av pyelone
frit (8). Se ne re er det pub li sert tre sy ste ma
tis ke kunn skaps over sik ter som er kri tis ke  
til ge ne rell screen ing (2–4). Der for var det 
svært over ras ken de at Hel se di rek to ra tet  
i 2018 kom med en «sterk an be fa ling» om 
ge ne rell screen ing i før s te tri mes ter i Na sjo
nal fag lig ret nings lin je for svan ger skaps 
omsor gen (9). Hel se di rek to ra tet gir in gen 
be grun nel se, men hen vi ser til vei le de ren 
«An ti bio ti ka bruk i pri mær hel se tje nes ten» 
(10). Der står det at be hand ling re du se rer 
ri si ko for pyelonefrit og sann syn lig vis også 
ri si ko for lav fød sels vekt, men re fe ran se ne  
er ut da ter te og vir ker til fel dig valgt. Kunn
skaps grunn laget er gra dert A, som ikke er 
kor rekt, si den an be fa lin gen ikke er ba sert  
på kon trol ler te stu di er. Tro en på at asym 
ptomat isk bakteriuri kan føre til lav fød sels
vekt, er dess uten opp git for len ge si den 
(2–4). Hel se di rek to ra tets til nær ming i 2018 
kan nep pe kal les kunn skaps ba sert og står  
i kon trast til den kri tis ke drøf tin gen av 
lit e ra tu ren i di rek to ra tets ret nings lin jer  
fra 2005 (5).

At det et er endt be hand ling skal gjø res 
kon troll dyrk ning hver fjer de uke fram  
til fød sel (10), sav ner støt e i lit e ra tu ren. 
ICPC2dia gno se ko den som skal bru kes, er 
«W84 Svan ger skap høy ri si ko», noe som vi ser 
at sy ke lig gjø rin gen av nor ma le svan ger skap 
er kom met svært langt.

Pyelonefrit hos gra vi de skal be hand les  
på sy ke hus. Tall fra Norsk pa si ent re gis ter 
vi ser at i pe ri oden 2010 – 19 var til sam men 
470 pa si en ter inn lagt i sy ke hus med ICD10
ho ved dia gno se «O23.0 In fek sjo ner i nyre 
un der svan ger skap». Gjen nom snit lig lig ge

tid var rundt tre døgn, og tal le ne var sta bi le 
gjen nom pe ri oden (11). Det e gir en pre va
lens hos gra vi de på godt un der 0,1 %. Lig 
nende fore koms ter på pro mil le nivå er rap
por tert i stør re use lek ter te ma te ri a ler fra 
Eng land med 0,4 % (12), Ir land 0,2 % (13) og 
Ne der land 0,7 % (8).

Pyelonefrit hos gra vi de er sjeld ne re og 
ri si ko øk nin gen ved asymp to mat isk bakte
riuri langt la ve re enn tid li ge re an tat, og  
i kon trol ler te ran do mi ser te stu di er er det 
ikke for skjell i fore komst av pyelonefrit 
(2–4). Vi me ner det er til strek ke lig kunn
skaps grunn lag til å fra rå de ge ne rell scree
ning.

Kla re ulem per er sy ke lig gjø ring, be ty de 
lige sam funns øko no mis ke kost na der og 
stort over for bruk av an ti bio ti ka. Av gra vi de 
med asymp to mat isk bakteriuri vil 98 % ikke 
ha nyt e av an ti bio ti ka be hand ling hvis bare 
2 % får pyelonefrit (8, 12, 13). Den prak sis 
Hel se di rek to ra tet nå sterkt an be fa ler, fø rer 
år lig til man ge tu sen unød ven di ge an ti bio 
tika  kurer, som også in vol ve rer ufød te barn. 
Unød ven di ge kon sul ta sjo ner for «høy ri si ko
svan ger skap» ut lø ser mye engs tel se, som 
også har en kost nad.

Le ge for en in gen sat ser sterkt på å re du se re 
over be hand ling og unød ven dig an ti bio ti ka
bruk. Å slut e med ru ti ne mes sig urin dyrk
ning i svan ger skaps om sor gen vil være et 
godt valg.

Mot at 18.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.10.2020, 
god kjent 30.10.2020.

«Hel se di rek to ra tets til nær
ming i 2018 kan nep pe  
kal les kunn skaps ba sert»
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Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»
Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum (muskarinreseptorantagonist). ATC-nr.: R03A L06C

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

mer, øker systemisk eksponering av olodaterol med ca. 70%. Ingen dosejustering er nødvendig. 
Graviditet, amming og fertilitet Graviditet: Begrensede data. Det anbefales å unngå bruk under 
graviditet. Amming: Ukjent om tiotropium eller olodaterol går over i morsmelk. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på nytte-/risikovurdering. 
Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi. Luftveier: Dysfoni, hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, 
hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Forstoppelse, gingivitt, kvalme, 
orofaryngeal candidiasis, stomatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner, supraventrikulær 
takykardi, hypertensjon. Hud: Angioødem, urticaria, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitiv-
itet. Luftveier: Epistakse, laryngitt, faryngitt, bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Ryggs-
merter, artralgi, hevelse i ledd. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/urinveier: Urinretensjon, urinveis-
infeksjon, dysuri. Øye: Tåkesyn. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, 
paralytisk ileus, karies, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt. Hud: Tørr hud, hudinfeks-
jon og hudsår. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier: 
Sinusitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øye: Glaukom, økt intraokulært trykk. Økt antikolin-
erg effekt kan forekomme med økende alder. Bivirkninger relatert til langtidsvirkende β2-agonister: 
Arytmi, myokardial iskemi, angina pectoris, hypotensjon, tremor, nervøsitet, muskelkramper, 
tretthet, sykdomsfølelse (malaise), hypokalemi, hyperglykemi og metabolsk acidose. Overdoser-
ing/Forgiftning Symptomer: Høye doser tiotropiumbromid kan gi antikolinerge tegn og symp-
tomer. Overdose av olodaterol kan gi forsterkning av bivirkninger typiske for β2-agonister. 
Behandling: Støttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges på sykehus. Kardioselek-
tive betablokkere kan vurderes med ytterste forsiktighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For 
tiotropiumbromid R03B B04 og olodaterol R03A C19 Egenskaper Virkningsmekanisme: Kombi-
nasjonen gir additiv bronkodilatasjon pga. ulike virkningsmekanismer. Tiotropiumbromid bindes 
til muskarine reseptorer. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og reversibel antagonisme til 
M3-reseptorene, som hemmer de kolinerge effektene av acetylkolin (bronkokonstriksjon) og 
fører til relaksering av bronkienes glatte muskulatur. Effekten er doseavhengig og varer i >24 
timer. Olodaterol aktiverer β2-reseptorer, noe som fører til forhøyet nivå av cAMP, som induserer 
bronkieutvidelse ved å relaksere glatt muskulatur i luftveiene. Absorpsjon: Tiotropium: Ca. 33% av 
inhalert dose når systemisk sirkulasjon. Cmax nås etter 5-7 minutter. Olodaterol: Cmax nås innen 
10-20 minutter. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 30%. Proteinbinding: Tiotropium: 72%, olo-
daterol: Ca. 60%. Fordeling: Vd for tiotropium er 32 liter/kg og for olodaterol 1110 liter. Halvering-
stid: Effektiv t1/2 for tiotropium etter inhalasjon er 27-45 timer hos kolspasienter. Total clearance: 
880 ml/minutt. Olodaterol plasmakonsentrasjon etter inhalasjon har en multifasisk nedgang, 
med en terminal t1/2 på ca. 45 timer. Total clearance: 872 ml/minutt. Metabolisme: Tiotropium 
metaboliseres i liten grad. Esteren av tiotropiumbromid gjennomgår ikke-enzymatisk spalting til 
inaktive metabolitter. Olodaterol metaboliseres hovedsakelig ved direkte glukuronidering og 
O-demetylering, etterfulgt av konjugering. Utskillelse: Tiotropium: Ca. 20% via urin, resten via 
feces. Olodaterol: Det meste i feces. 5-7% utskilles uforandret i urin hos friske. Oppbevaring og 
holdbarhet Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder. Respimat gjenbruk-
sinhalator: Skal kastes etter 1 års bruk. Anbefalt bruk: 6 patroner pr. inhalator. Pakninger og 
priser: 60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator) 561745, kr 512,00. 3 x 60 doser (3 
patroner + Respimat gjenbruksinhalator) 579491, kr 1 463,60. 3 x 60 doser (3 patroner) 
490823, kr 1 463,60. Refusjon: Refusjon ytes til pasienter med moderat til alvorlig kols med en 
FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi. Se R03A L06_1 side. d. i Refusjonslisten.

Sist endret: 10.07.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.04.2020

Postboks 405, 1373 Asker  |  Tlf: 66 76 13 00  
E-post: MedInfo.no@boehringer-ingelheim.com

Referanser: 1. Hänsel M, Bambach T, Wachtel H. Reduced Environmental Impact of the Reusable Respimat® Soft Mist™ Inhaler Compared 
with Pressurised Metered-Dose Inhalers. Adv Ther. 2019 Sep;36(9):2487-2492 2. SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 6.3, 14.04.2020 3. SPIOLTO 
RESPIMAT SPC, avsnitt 6.1, 14.04.2020 4. Ciciliani AM, Langguth P,  Wachtel H. In vitro dose comparison of Respimat® inhaler with dry 
powder inhalers for COPD maintenance therapy. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 May 26;12:1565-1577. 5. Anderson P. Respimat Soft 
Mist inhaler in COPD patients. International journal of COPD 2006;1(3):251-259. 6. SPIRIVA RESPIMAT, Avsnitt 5.1, 30.11.2018 7. https://www.
felleskatalogen.no/medisin/spiolto-respimat-boehringer-ingelheim-603227
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Mindre avfall.
1,2  Uten drivgass.
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SIKKERHETSINFORMASJON7 
SPIOLTO RESPIMAT er indisert 
som vedlikeholdsbehandling for 
å lindre symptomer hos voksne 
med kols. Hyppigste bivirkning er 
munn tørrhet. SPIOLTO RESPIMAT 
bør brukes med forsiktighet ved 
kardiovaskulære lidelser. Som 
andre beta2-adrenerge agonister, 
kan olodaterol gi økning i hjerte-
frekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes 
oftere enn én gang daglig. Les 
alltid fullstendig preparat  omtale 
før forskrivning av SPIOLTO 
RESPIMAT.
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Noen KOLS inhalatorer krever mer 
inhalasjonskraft enn andre.4 

RESPIMAT® leverer SPIOLTO® som en tåkesky 
som gjør det enkelt for pasienten å inhalere.4,5

Dette gir god lungedeponering.5,6  
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Fast le gens rol le ved os teo po ro se be hand ling 
et er brudd

Det kan være bru talt å falle, og 
enda ver re når man gjør det mel
lom to sto ler. Med fast le ge ne på 
laget kan os teo po ro se pa si en ter 
få bedre opp føl ging.

Et gjen nom gått brudd er kan skje den vik 
tigste ri si ko fak to ren for nye brudd, ett er som 
man ge av dis se pa si en te ne har os teo po ro se 
(1). Li ke vel fikk kun 15 % av kvin ner og 4 %  
av menn med gjen nom gått hof te brudd 
be hand ling for sin os teo po ro se i 2005 (2). 
Dett e til tross for at ett års dø de lig he ten for 
hof te brudd er 20 – 25 % og at antiosteoporose
behandling kan hal ve re ri si ko en for et nytt 
brudd (3, 4).

I 2015 tok det or to pe dis ke fag mil jø et grep, 
og det ble laget en vei le der for be hand ling 
av os teo po ro se hos menn og kvin ner over  
50 år med lav ener gi brudd (5). Or to pe dis ke 
av de lin ger som har inn ført den ne, har som 
mål at der som du er over 50 år og kom mer 
til av de lin gen med et lav ener gi brudd, skal 
du få til bud om ut red ning og even tu ell 
be hand ling for os teo po ro se. For pa si en ter 
med hof te brudd er be hand ling med zole

dronsyre før s te valg i til legg til til skudd med 
vi ta min D og kal si um (6). Ett er vår opp fat
ning er det hen sikts mes sig, trygt og for nuf
tig at de ler av den vi de re be hand lin gen 
føl ges opp av fast le ge.

År lig blod prø ve
Opp føl gin gen kan gjø res en kelt med en 
blod prø ve, nem lig Nter mi nalt propeptid  
av prokollagen type 1 (P1NP). P1NP er en 
ben mar kør som av spei ler ben om set nin gen  
i skje lett et. Ved ef ek tiv be hand ling med 
antiresorptive me di si ner for ben skjør het, 
som zoledronsyre, skal P1NPver di en være 
lav, un der 35 µg/L (7). P1NP kan tas når som 
helst på døg net på van lig EDTAglass og 
opp be va res i kjø le skap før den sen des til 
ana ly se.

Un der be hand ling med zoledronsyre 
an be fa ler vi at P1NP må les år lig. Det er her 
den vir ke lig sto re nytt e ver di en kom mer til 
syne: Der som P1NP er un der 35 µg/L, kan 
nes te dose zoledronsyre ut sett es og ny P1NP
blod prø ve tas ett er ett år. Ved ver di er over  
35 µg/L gis ny dose med zoledronsyre. Det er 
do ku men tert at en dose zoledronsyre kan 
ha ef ekt i fle re år (8). Der som fast le ger 
må ler P1NP år lig hos de ak tu el le pa si en te ne, 
vil man en kelt kun ne plukke ut de som 
tren ger ny in fu sjon med zoledronsyre for  
å opp rett hol de ef ek tiv be hand ling.

In fu sjons be hand ling med zoledronsyre
In ter es ser te fast le ger kan gjer ne gi in fu
sjons be hand lin gen med zoledronsyre på  
sitt kon tor. Det be hø ves en pe ri fer vene ka 
nyle, et rom hvor pa si en ten kan ob ser ve res  
i 45 mi nutt er og en lege i nær he ten. I for
kant kon trol le res ny re funk sjon (glo me ru lær 
filt ra sjons rate (GFR) > 35 ml/min) og at det 
er nor ma le ni vå er av vi ta min D og kal si um. 
Pa si en ten tren ger ikke være fas ten de, men 

skal drikke godt med vann både før og 
 un der in fu sjo nen. Akuttfasereaksjon med 
in flu en sa lig nen de symp to mer fore kom mer 
hos opp til 20 %. Re ak sjo nen kom mer som 
re gel bare ved før s te in fu sjon, kan vare noen 
da ger og dem pes med pa ra ce ta mol og/el ler 
ibu pro fen (9).

Sam hand ling for bedre ben hel se
Pa si en ter over 50 år med lav ener gi brudd 
har et bedre til bud på ut red ning og be hand
ling av os teo po ro se i dag enn for fem år 
si den. Dett e kan bli enda bedre der som vi 
fin ner nøk ke len til sam hand ling mel lom 
spe sia list og pri mær hel se tje nes ten. Bruk  
av ben mar kø rer i pri mær hel se tje nes ten for 
mo ni to re ring av be hand lings ef ekt vil re du
se re an tall in fu sjo ner med zoledronsyre. Når 
sy ke hu se ne tar an svar for å star te be hand
lin gen, kan den ett er vår opp fat ning i stor 
grad føl ges opp og vi de re fø res i pri mær 
helse tje nes ten. Det er ikke sik kert alle le ge
kon to rer skal til by in fu sjons be hand ling, 
men det er en pro se dy re som lar seg gjen
nom fø re også uten for sy ke hus. Må let må 
være at pa si en ten får be hand ling og opp føl
ging som kan re du se re ri si ko en for nye 
brudd. Det kan noen gan ger være livs for len
gen de (6). Vi har be gynt – vil fle re være med?

Mot at 11.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 28.10.2020, 
god kjent 29.10.2020.

«Dersom fastleger måler 
P1NP årlig hos de aktuelle 
pasientene, vil man enkelt 
kunne plukke ut de som 
trenger ny infusjon med 
zoledronsyre»

«Når sykehusene tar ansvar  
for å starte behandlingen,  
kan den i stor grad følges  
opp og videreføres i primær- 
helsetjenesten»

JAKOB VAN GEN NORD BØ
jakob.nordbo@gmail.com
er le ge spe sia list ved Or to pe disk kli nikk, Akershus 
uni ver si tets sy ke hus og sti pen diat ved Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN
er all menn le ge i spe sia li se ring ved Tors hov da len 
le ge sen ter og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

FRE DE FRI HA GEN
er over le ge ved Or to pe disk av de ling, Sy ke hu set 
Østfold, før s te ama nu en sis ved Institutt for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Oslo og le der for Fragility 
Fractu re Net work Norge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LENE B. SOLBERG
er over le ge ved Or to pe disk av de ling, Oslo uni ver si
tets sy ke hus, post dok tor ved Av de ling for pa to lo gi, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus og le der for Fag grup pe 
for os teo po ro se og ben hel se, Norsk or to pe disk 
for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Insomni hos barn med autisme
Fra problem til behandling

Sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: Slenyto® er indisert til behandling av insomni hos barn og ungdom i alderen 2–18 år med 
autisme spekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS), hvor søvnhygienetiltak ikke 
har vært tilstrekkelig. (3)

Forsiktighetsregler: Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet 
hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, 
alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (3)

Bivirkninger: De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, 
aggresjon og bakrusfølelse. (3)

Refusjonsberettiget bruk: Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av insomni ved autismespekter-
forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. 
Refusjonskoder: ICPC P99: Autismespekterforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICPC A90: Smith-Magenis 
syndrom vilkår, 251, 252. ICD F84: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICD Q93: 
Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted, vilkår 251, 252. Vilkår:  251: 
Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 2 år til og med 17 år. 252: Refusjon ytes kun etter 
resept fra sykehus eller fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer.

Slenyto “Neurim”
Sedativum. Hypnotikum.  ATC-nr.: N05C H01

Referanser:
1. Gringras, P., Breddy J., Frydman-Marom A., et al., Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children With Autism Spectrum Disorder.  

JAACAP 2017. 56 (11):948-957 ; 
2. Maras A, Schroder CM, Malow BA et al., Long-term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. 2018.  

The Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. doi: 10.1089/cap.2018.0020
3. Slenyto SPC 26.05.2020, pkt. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8. www.legemiddelsok.no
4. Schroder CM, Malow BA, Maras A et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s 

Quality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:3218-3230.

DEPOTTABLETTER 1 mg og 5 mg: Hver depottablett inneh.: Melatonin 1 mg, resp. 
5 mg, laktose, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Gult og rødt jernoksid (E 
172), titandioksid (E 171). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser 
(ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygienetiltak ikke har vært 
tilstrekkelig. Dosering: Barn og ungdom 2-18 år: Anbefalt startdose er 2 mg. Ved 
utilstrekkelig respons bør dosen økes til 5 mg, maks. dose 10 mg. Data for opptil 2 
års behandling er tilgjengelig. Pasienten bør overvåkes regelmessig (minst hver 6. 
måned) for vurdering av behandlingen. Etter minst 3 måneder bør legen evaluere 
behandlingseffekten og vurdere om behandlingen skal stanses om klinisk effekt 
uteblir. Ved lavere behandlingseffekt etter titrering til høyere dose, bør det først 
vurderes nedtitrering til lavere dose før behandling ev. seponeres. Glemt dose: 
Glemt tablett kan tas rett før leggetid, men deretter bør det ikke tas flere tabletter 
før neste planlagte dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Erfaring 
mangler. Anbefales ikke ved nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Effekt er 
ikke undersøkt. Forsiktighet utvises. Barn 0-2 år: Bruk er ikke relevant til behandling 
av insomni. Administrering: Tas én gang daglig, 0,5-1 time før leggetid med eller 
etter mat. Tablettene kan puttes i mat, f.eks. yoghurt, appelsinjuice eller iskrem, 
for å gjøre det enklere å svelge og oppnå bedre compliance. Dersom tablettene 
tas med mat eller drikke, bør de tas umiddelbart slik at ikke blandingen blir 
stående. Svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Kan forårsake døsighet. 
Skal brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre 
til sikkerhetsrisiko. Ingen data ved autoimmune sykdommer, og bruk anbefales 
derfor ikke. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, 
total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk 
av maskiner: Kan forårsake døsighet og forsiktighet må utvises. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Fluvoksamin øker melatoninnivået 
(17 × høyere AUC og 12 × høyere Cmax) ved å hemme metabolisme av CYP1A2 og 
CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Samtidig bruk av alkohol kan redusere 
effekten på søvn, og bør unngås. Melatonin kan øke de sedative egenskapene til 
benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika, og kombinasjonen bør unngås. 
Samtidig bruk med tioridazin og imipramin bør unngås. Forsiktighet utvises ved 
samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivået ved å 
hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin, en 
potent CYP1A2-hemmer, som øker melatoninnivået ved å hemme metabolismen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av østrogen, som øker melatoninnivået ved å 
hemme metabolismen av CYP1A1 og CYP1A2. CYP1A2-hemmere som kinoloner kan 
gi økt eksponering for melatonin. CYP1A2-induktorer kan redusere melatoninnivået, 
og samtidig bruk kan kreve dosejustering. Røyking induserer CYP1A2-metabolisme, 
og dosejustering kan kreves ved røykestart eller -stopp. NSAID tatt om kvelden kan 
undertrykke endogene melatoninnivåer i den tidlige delen av natten med opptil 

75%. Om mulig bør administrering av NSAID unngås om kvelden. Betablokkere 
kan undertrykke frigivelsen av endogen melatonin om natten, og bør derfor tas om 
morgenen. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Dyrestudier 
indikerer ingen reproduksjonstoksisitet. Som et forebyggende tiltak anbefales det 
å unngå bruk under graviditet. Amming: Endogen melatonin er målt i morsmelk, 
og eksogen melatonin blir trolig overført til morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn 
er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling 
avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Det er ikke sett effekt på 
fertilitet hos hverken hann- eller hunndyr. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Generelle: Fatigue. Luftveier: Sinusitt. Nevrologiske: Hodepine, plutselig innsettende 
søvn, somnolens. Psykiske: Aggresjon, humørsvingninger, irritabilitet. Skader/
komplikasjoner: Følelse av å være ruset. Følgende bivirkninger er sett (frekvens 
ukjent) ved bruk hos voksne (2  mg depottabletter): Epilepsi, synsforstyrrelse, 
dyspné, epistakse, forstoppelse, nedsatt appetitt, ansiktshevelse, hudlesjon, føle seg 
unormal, unormal atferd og nøytropeni. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Døsighet kan forventes. Behandling: Ingen spesiell behandling nødvendig. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger N05C H01 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: 
Virkningsmekanisme: Melatoninreseptoragonist (MT1, MT2 og MT3), antas å bidra 
til søvnfremmende egenskaper, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) 
er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvn. Absorpsjon: Fullstendig hos 
voksne (kan reduseres med opptil 50% hos eldre). Biotilgjengeligheten er 15%. 
First pass-metabolisme 85%. Hos barn 7-15 år med insomni, ble Cmax (410 pg/ml) i 
saliva nådd innen 2 timer etter administrering av 2 mg etter en vanlig frokost. 
Hos voksne gitt 5 mg etter mat, ble Cmax (3,57 ng/ml) i plasma nådd innen 3 timer. 
Under fastende forhold var Cmax lavere (1,73 ng/ml) og Tmax tidligere (innen 2 timer). 
Proteinbinding: Ca. 60%, primært til albumin, α1-syreglykoprotein og lipoproteiner 
med høy tetthet. Halveringstid: 3,5-4 timer. Clearance innen 12 timer. Metabolisme: 
I lever via CYP1A-enzymer og muligens CYP2C19. Prepubertale barn og unge voksne 
metaboliserer melatonin raskere enn voksne. Utskillelse: Via urin. 2% uforandret. 
Pakninger og priser: 1 mg: 60 stk. (blister) kr 515,00. 5 mg: 30 stk. (blister) kr 
750,90. Pakninger og priser: 1 mg: 60 stk. (blister) kr 515,00. 5 mg: 30 stk. (blister) 
kr 750,90. Refusjonsberettiget bruk: Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av 
insomni ved autismespekter forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, 
hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. Refusjonskoder: ICPC P99: 
Autismespekterforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICPC A90: Smith-Magenis syndrom 
vilkår, 251, 252. ICD F84: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICD 
Q93: Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted, vilkår 251, 
252. Vilkår:  251: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 2 år til og med 
17 år. 252: Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller fra spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri eller barnesykdommer.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.05.2020
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*  Slenyto® er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b, med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8.
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Les mer på slenyto.no

Nå på blå resept!*

Slenyto® (melatonin depottablett) er den eneste godkjente 
behandlingen ved insomni hos barn med autisme
spekterforstyrrelser og/eller SmithMagenis syndrom (1,3)

• Signifikant forbedring av total søvntid, innsovningstid og uavbrutt søvn (1,2,3) 

• Barnevennlig formulering med en minitablett som tas én gang daglig (3,4)

• Langtidsdata på effekt og sikkerhet (2)



Insomni hos barn med autisme
Fra problem til behandling

Sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: Slenyto® er indisert til behandling av insomni hos barn og ungdom i alderen 2–18 år med 
autisme spekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS), hvor søvnhygienetiltak ikke 
har vært tilstrekkelig. (3)

Forsiktighetsregler: Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet 
hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, 
alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (3)

Bivirkninger: De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, 
aggresjon og bakrusfølelse. (3)

Refusjonsberettiget bruk: Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av insomni ved autismespekter-
forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. 
Refusjonskoder: ICPC P99: Autismespekterforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICPC A90: Smith-Magenis 
syndrom vilkår, 251, 252. ICD F84: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICD Q93: 
Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted, vilkår 251, 252. Vilkår:  251: 
Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 2 år til og med 17 år. 252: Refusjon ytes kun etter 
resept fra sykehus eller fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer.

Slenyto “Neurim”
Sedativum. Hypnotikum.  ATC-nr.: N05C H01

Referanser:
1. Gringras, P., Breddy J., Frydman-Marom A., et al., Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children With Autism Spectrum Disorder.  

JAACAP 2017. 56 (11):948-957 ; 
2. Maras A, Schroder CM, Malow BA et al., Long-term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. 2018.  

The Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. doi: 10.1089/cap.2018.0020
3. Slenyto SPC 26.05.2020, pkt. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8. www.legemiddelsok.no
4. Schroder CM, Malow BA, Maras A et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s 

Quality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:3218-3230.

DEPOTTABLETTER 1 mg og 5 mg: Hver depottablett inneh.: Melatonin 1 mg, resp. 
5 mg, laktose, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Gult og rødt jernoksid (E 
172), titandioksid (E 171). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser 
(ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygienetiltak ikke har vært 
tilstrekkelig. Dosering: Barn og ungdom 2-18 år: Anbefalt startdose er 2 mg. Ved 
utilstrekkelig respons bør dosen økes til 5 mg, maks. dose 10 mg. Data for opptil 2 
års behandling er tilgjengelig. Pasienten bør overvåkes regelmessig (minst hver 6. 
måned) for vurdering av behandlingen. Etter minst 3 måneder bør legen evaluere 
behandlingseffekten og vurdere om behandlingen skal stanses om klinisk effekt 
uteblir. Ved lavere behandlingseffekt etter titrering til høyere dose, bør det først 
vurderes nedtitrering til lavere dose før behandling ev. seponeres. Glemt dose: 
Glemt tablett kan tas rett før leggetid, men deretter bør det ikke tas flere tabletter 
før neste planlagte dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Erfaring 
mangler. Anbefales ikke ved nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Effekt er 
ikke undersøkt. Forsiktighet utvises. Barn 0-2 år: Bruk er ikke relevant til behandling 
av insomni. Administrering: Tas én gang daglig, 0,5-1 time før leggetid med eller 
etter mat. Tablettene kan puttes i mat, f.eks. yoghurt, appelsinjuice eller iskrem, 
for å gjøre det enklere å svelge og oppnå bedre compliance. Dersom tablettene 
tas med mat eller drikke, bør de tas umiddelbart slik at ikke blandingen blir 
stående. Svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Kan forårsake døsighet. 
Skal brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre 
til sikkerhetsrisiko. Ingen data ved autoimmune sykdommer, og bruk anbefales 
derfor ikke. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, 
total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk 
av maskiner: Kan forårsake døsighet og forsiktighet må utvises. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Fluvoksamin øker melatoninnivået 
(17 × høyere AUC og 12 × høyere Cmax) ved å hemme metabolisme av CYP1A2 og 
CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Samtidig bruk av alkohol kan redusere 
effekten på søvn, og bør unngås. Melatonin kan øke de sedative egenskapene til 
benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika, og kombinasjonen bør unngås. 
Samtidig bruk med tioridazin og imipramin bør unngås. Forsiktighet utvises ved 
samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivået ved å 
hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin, en 
potent CYP1A2-hemmer, som øker melatoninnivået ved å hemme metabolismen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av østrogen, som øker melatoninnivået ved å 
hemme metabolismen av CYP1A1 og CYP1A2. CYP1A2-hemmere som kinoloner kan 
gi økt eksponering for melatonin. CYP1A2-induktorer kan redusere melatoninnivået, 
og samtidig bruk kan kreve dosejustering. Røyking induserer CYP1A2-metabolisme, 
og dosejustering kan kreves ved røykestart eller -stopp. NSAID tatt om kvelden kan 
undertrykke endogene melatoninnivåer i den tidlige delen av natten med opptil 

75%. Om mulig bør administrering av NSAID unngås om kvelden. Betablokkere 
kan undertrykke frigivelsen av endogen melatonin om natten, og bør derfor tas om 
morgenen. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Dyrestudier 
indikerer ingen reproduksjonstoksisitet. Som et forebyggende tiltak anbefales det 
å unngå bruk under graviditet. Amming: Endogen melatonin er målt i morsmelk, 
og eksogen melatonin blir trolig overført til morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn 
er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling 
avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Det er ikke sett effekt på 
fertilitet hos hverken hann- eller hunndyr. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Generelle: Fatigue. Luftveier: Sinusitt. Nevrologiske: Hodepine, plutselig innsettende 
søvn, somnolens. Psykiske: Aggresjon, humørsvingninger, irritabilitet. Skader/
komplikasjoner: Følelse av å være ruset. Følgende bivirkninger er sett (frekvens 
ukjent) ved bruk hos voksne (2  mg depottabletter): Epilepsi, synsforstyrrelse, 
dyspné, epistakse, forstoppelse, nedsatt appetitt, ansiktshevelse, hudlesjon, føle seg 
unormal, unormal atferd og nøytropeni. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Døsighet kan forventes. Behandling: Ingen spesiell behandling nødvendig. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger N05C H01 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: 
Virkningsmekanisme: Melatoninreseptoragonist (MT1, MT2 og MT3), antas å bidra 
til søvnfremmende egenskaper, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) 
er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvn. Absorpsjon: Fullstendig hos 
voksne (kan reduseres med opptil 50% hos eldre). Biotilgjengeligheten er 15%. 
First pass-metabolisme 85%. Hos barn 7-15 år med insomni, ble Cmax (410 pg/ml) i 
saliva nådd innen 2 timer etter administrering av 2 mg etter en vanlig frokost. 
Hos voksne gitt 5 mg etter mat, ble Cmax (3,57 ng/ml) i plasma nådd innen 3 timer. 
Under fastende forhold var Cmax lavere (1,73 ng/ml) og Tmax tidligere (innen 2 timer). 
Proteinbinding: Ca. 60%, primært til albumin, α1-syreglykoprotein og lipoproteiner 
med høy tetthet. Halveringstid: 3,5-4 timer. Clearance innen 12 timer. Metabolisme: 
I lever via CYP1A-enzymer og muligens CYP2C19. Prepubertale barn og unge voksne 
metaboliserer melatonin raskere enn voksne. Utskillelse: Via urin. 2% uforandret. 
Pakninger og priser: 1 mg: 60 stk. (blister) kr 515,00. 5 mg: 30 stk. (blister) kr 
750,90. Pakninger og priser: 1 mg: 60 stk. (blister) kr 515,00. 5 mg: 30 stk. (blister) 
kr 750,90. Refusjonsberettiget bruk: Barn og ungdom 2-18 år: Behandling av 
insomni ved autismespekter forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, 
hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. Refusjonskoder: ICPC P99: 
Autismespekterforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICPC A90: Smith-Magenis syndrom 
vilkår, 251, 252. ICD F84: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, vilkår 251, 252. ICD 
Q93: Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted, vilkår 251, 
252. Vilkår:  251: Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 2 år til og med 
17 år. 252: Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller fra spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri eller barnesykdommer.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.05.2020
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*  Slenyto® er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b, med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8.
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Nå på blå resept!*

Slenyto® (melatonin depottablett) er den eneste godkjente 
behandlingen ved insomni hos barn med autisme
spekterforstyrrelser og/eller SmithMagenis syndrom (1,3)

• Signifikant forbedring av total søvntid, innsovningstid og uavbrutt søvn (1,2,3) 

• Barnevennlig formulering med en minitablett som tas én gang daglig (3,4)

• Langtidsdata på effekt og sikkerhet (2)
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Bør tverr fag lig be hand ling av  
smer te til stan der in klu de re aku punk tur?

En do ge ne fy sio lo gis ke me ka
nis  mer kan for kla re aku punk
tur  effekt, men be hand lin gen er 
ennå ikke in te grert i off ent lig 
hel se ve sen i Norge.

Om lag 30 % av den nors ke be folk nin gen 
opp gir at de le ver med kro nisk smer te (1). 
Mus kel- og skje lett syk dom mer er den van -
ligste år sa ken til dett e, og er ho ved dia gno se 
ved 38 % av le ge meldt sy ke fra vær (2) og  
28 % av ufø re trygd til fel ler (3). Det har vært 
en svak øk ning i fore koms ten av kro nisk 
smer te de se ne re åre ne (1). Vi me ner det er 
på tide å re vur de re fore byg gen de til tak og 
smer te be hand ling.

I 2018 mott ok Le ge mid del ver ket 5 623 
bi virk nings mel din ger (4). 31 % av hen del se ne 
ble klas si fi sert som al vor li ge (4). Me di sin fritt 
be hand lings til bud er en po li tisk be stil ling 
fra hel se mi nis ter Bent Høie til hel se fo re ta -
kene. Li ke vel er me di sinsk smer te lind ring 
gjer ne før s te val get. And re be hand lings me to-
der med sam men lign bar ef ekt, som aku-
punk tur og kog ni tiv te ra pi, be nytt es sjeld -
nere, selv om dis se har in gen, mil de el ler 
fær re bi virk nin ger (5).

Fy sio lo gis ke me ka nis mer  
ved aku punk tur
Kro nis ke, kom pli ser te smer te til stan der 
kre ver be hand ling som kan på vir ke det 
pe ri fe re og det sen tra le ner ve sy ste met (6–8).

Aku punk tur punk ter er lo ka li sert i om rå-
der der sen so ris ke ner ve en der lig ger tett,  
og som er lo ka li sert i fa scia (6). Ef ek ten av 
aku punk tur blok ke res når lo kal ane ste si 

in ji se res i slike punk ter, og når pe ri fe re 
ner ver blok ke res (9). MR-bil der av hjer nen 
vi ser spe si fik ke for and rin ger som en 
 re spons på aku punk tur (10).

Aku punk tur – bare pla ce bo?
Aku punk tur er ofte blitt ka rak te ri sert som 
«bare pla ce bo». Det er vik tig å po eng te re at 
en høy grad av pla ce bo ikke ute luk ker ef ekt 
av be hand lin gen (8).

Nar re aku punk tur in vol ve rer en over fla-
disk pe ne tre ring med nå ler i om rå der med 
lave kon sen tra sjo ner av ner ve en der. Me to-
den på vir ker be rø rings re sep to rer, og der-
med mo del le ring av det lim bis ke sy ste met, 

og er langt fra per fekt som kon troll in ter ven-
sjon. Det er mu lig at den ne ef ek ten er blitt 
mis opp fatt et som pla ce bo, el ler at pla ce bo 
som er for bun det med aku punk tur, er «ren» 
pla ce bo, i til legg til lim bisk mo du le ring. 
Sam men lig ning av ak tiv be hand ling og 
nar re aku punk tur kan der med være en 
ob ser va sjon av to for skjel li ge sen tra le me ka-
nis mer.

An be falt in ter na sjo nalt
Iføl ge The Coch ra ne Col lab o ra tion er aku-
punk tur en lo ven de be hand ling for rygg, 
nak ke, bek ken smer ter (11) og ho de pi ne (12). 

WHO an be fa ler aku punk tur for 28 for skjel -
lige til stan der (13). Ny lig pub li ser te NICE 
(Na tio nal In sti tu te for Health and Care Ex cel-
len ce) (14) et for slag til nye ret nings lin jer for 
be hand ling av pri mæ re kro nis ke smer ter. 
In sti tutt et an be fa ler tre ning, psy ko lo gis ke 
til nær min ger og aku punk tur som be hand-
ling, iste den for me di si ner. Iføl ge NICE er  
det in gen el ler svak evi dens for at me di sinsk 
be hand ling (in klu dert ikke-ste ro i de an ti -
inflam ma to ris ke mid ler, gabapentin og 
opio i der) re du se rer smer ter el ler bed rer 
pa si en te nes livs kva li tet.

På tide med for and ring
Kon ven sjo nell me di sinsk be hand ling er som 
of test før s te valg ved smer te be hand ling. Bare 
ved mang len de ef ekt, uak sep tab le bi virk-
nin ger el ler krav fra pa si en ten vur de res 
al ter na ti ve be hand lings me to der. Aku punk-
tur er en bil lig, evi dens ba sert be hand ling 
med lav ri si ko pro fil, og det er et godt al ter-
na tiv el ler til legg til me di si ne ring. Ett er vår 
me ning er kom bi na sjo nen av sko le me di sin 
og evi dens ba sert al ter na tiv be hand ling, som 
aku punk tur, un der vur dert.

Det er in gen tvil om at aku punk tur fa get 
bør opp da te res. In te gre ring av aku punk tur  
i det nors ke hel se sy ste met kre ver at fa get 
til pas ses ana to mi, fy sio lo gi og pa to lo gi samt 
vest lig evi dens ba sert me di sin. Stra te gi ene  
vi har for smer te til stan der, har ikke klart  
å stan se øk ning i an tall men nes ker i Norge 
med kro nis ke smer ter. Vi må der for ten ke 
nytt.

Mot at 15.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 12.8.2020, 
 godkjent 22.10.2020.

«Me di sin fritt be hand lings 
tilbud er en po li tisk be stil ling 
fra hel se mi nis te ren til hel se 
fore ta ke ne. Li ke vel er me di
sinsk smer te lind ring gjer ne 
før s te val get»
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose 
av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): 
Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos 
pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose 
i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice 
og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som 
vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-
analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør 
seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/
epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, 
da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft 
er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes 
med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter 
som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose 
av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): 
Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos 
pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose 
i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice 
og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som 
vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-
analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør 
seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/
epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, 
da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft 
er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes 
med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter 
som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.

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

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020
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DEBAT T

Å være fast le ge i dis trikt går på hel sa løs

Uten om de sto re by ene er 
 beman nin gen av le ge vak te ne 
av hen gig av om fat en de unn- 
 tak fra ar beids mil jø lo ven. Det 
fø rer til ufor svar lig ar beids tid  
for le ge ne.

Alle fast le ger har en kre ven de jobb og job
ber lan ge da ger. Mer enn 50 tim ers ar beids
uke er van lig for de fles te (1). Fast le ge ne er 
også på lagt be red skap (2). I stør re byer er 
dag le ge vakt ofte or ga ni sert uten om fast le ge
kon to re ne, men i små og mel lom sto re kom
mu ner hånd te rer fast le ge ne akut e hen del
ser inn imel lom or di næ re kon sul ta sjo ner på 
dag tid. Am bu lan sen kom mer inn om med 
pa si en ter for vur de ring og sta bi li se ring før 
trans port til sy ke hu set. Fast le ge ne ryk ker  
ut fra kon to ret til ulyk ker, hjer te stans og 
an nen akut syk dom.

Kveld, nat og helg må det også være akut
me di sinsk be red skap i kom mu nen. 128 ti mer 
i uken skal dek kes av le ge vakt. Når fast le ge
kon to ret sten ger, fort set er le ge ne å jobbe.  
I en li ten kom mu ne med få fast le ger blir 
vakt be last nin gen der et er. Er det én lege til 
ste de i kom mu nen, har den ne all tid vakt. Er 
det to le ger, slip per de unna med vakt an net
hvert døgn, men job ber sann syn lig vis fort sat 
minst 34 ti mer i strekk for å be tje ne fast le ge
kon to ret på dag tid. Er det tre le ger i kom mu
nen, er det kan skje til og med mu lig å få en 
fri helg av og til, i hvert fall hvis le gen som har 
vakt, hol der ut hele hel ga. Det er ikke uvan lig 
å gå på jobb fredag mor gen og jobbe frem til 
man dag et er mid dag 80 ti mer se ne re. Fe rie
av vik ling, kurs el ler syk dom gjør det van ske

lig å få ka ba len til å gå opp, men i alle år har 
le ge ne tat an svar og løst opp ga ven sam men. 
Ar beids mil jø lo ven §10 set er kla re gren ser  
for to tal ar beids tid, nat ar beid, sam men hen
gen de ar beids pe ri oder og krav til hvi le tid (3). 
For hol de ne for fast le ger i dis trik tet spren ger 
alle lo vens gren ser.

En li ten set ning i sær av ta len (SFS 2305) 
mel lom Le ge for en in gen og KS gir rom for 
unn ta ke ne fra ar beids mil jø lo ven (4). Det er 
uenig het om den set nin gen som nå har ført 
oss ut i streik.

På vir ker hele li vet
Hva vil det si å ha le ge vakt på den må ten? 
Det skjer jo åpen bart ikke dra ma tis ke og 
akut e hen del ser hele ti den. Hvor for er det 
så ille å gå med på slåt te le fon og ra dio og  
få vakt godt gjø rel se mens man le ver li vet sit 
som van lig?

Vakt ra dio en blir fort tung å ha i lom ma. 
Hele li vet må plan leg ges rundt le ge vak ten, 
ikke bare for le gen, men også for res ten av 
fa mi li en. Alle ak ti vi te ter som ikke kan for la
tes øye blik ke lig ut går – alar men kan gå når 
som helst. Små barn kan ikke et er la tes ale ne 
når mor el ler far må rykke ut, så bar ne vak ten 
må være klar. Man en der opp med å jogge 
rundt bi len for å få lit mo sjon. Når man må 
kun ne rykke ut i lø pet av mi nut er, blir lø pe
stren gen kort. Fjell tu ren ut går, ski tu ren 
ut går, svøm me tu ren, fis ke tu ren, klat re tu ren 
må vente. Et er en rask dusj er det raskt på 
med klær ne igjen. Man kan ikke møte opp 
på en hjer te stans i mor gen kå pe. Le ge vakt 
radio en er med på fot ball kam per, ju le spill og 
for eld re mø ter. Fing re ne krys ses og vo lu met 
på ra dio en skrus så lavt som mu lig for å ikke 
for styr re and re. For tu sen vis av fast le ger  
i dis trikt er det en lo gis tisk ut ford ring å få 
plass til fa mi lie liv og fri tids ak ti vi te ter.

Tit og ofte rin ger vakt e le fo nen. Noen 
pro ble mer kan lø ses over te le fo nen, men på 
de fles te vak ter vur de rer man fle re pa si en
ter, en ten hjem me hos pa si en ten el ler på 
le ge kon to ret. Te le fo nen rin ger også om 
nat en. Ofte med re el le haste hen ven del ser. 
Le ge vakt le ger kler seg lyn raskt i mør ket, 
noen gan ger med for bløf en de re sul tat. Av 
og til rin ger te le fo nen midt på nat en med 

ba ga tel ler som kan vente. De mi nut e ne det 
tar å av kla re at det ikke kre ver øye blik ke lig 
hjelp, kan være nok til å vek ke res ten av 
fa mi li en. Én el ler fle re slike te le fo ner gjen
nom nat en øde leg ger søv nen.

Iføl ge en rap port fra Na sjo nalt kom pe 
tanse sen ter for le ge vakt me di sin er over 
halv par ten av le ge vak te ne i Norge in ter kom
mu na le (5). Når det er fle re som de ler på 
vak te ne, blir be last nin gen mind re på hver 
en kelt lege. I NordGud brands da len, der jeg 
job ber, har seks kom mu ner fel les le ge vakt. 
Det har ført til en bedre hver dag for le ge ne  
i re gi o nen. Jeg har li ke vel rundt 650 ti mer 
le ge vak ter i året. Det til sva rer nes ten 40 % 
stil ling i til legg til full jobb som fast le ge.

Det er ikke len ge si den sy ke hus le ger 
 had de lig nen de ar beids for hold. Den kam
pen ble vun net, og selv om sy ke hus le ger har 
lan ge og tun ge vak ter, er det lagt inn av spa
se ring i tur nu sen som sik rer hvile (6). For 
fast le ger i dis trikt er det alt for lite hvi le tid. 
Det går på hel sa løs. Le ge for en in gen har 
en de lig sat ned fo ten mot rov drif ten på 
fast le ge ne i dis trikt. Strei ken har som mål  
å be gren se kom mu ne nes mu lig het til  
å på leg ge fast le ge ne ube gren set le ge vakt. 
Bedre ba lan se mel lom ar beid og hvile er 
grunn laget for et godt lege liv og er vik tig for 
å sik re frem ti den for fast le ge ord nin gen.

Mot at 29.10.2020, god kjent 29.10.2020.
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Blan det vir ke lig het  
– ny bil de tek no lo gi i kli nisk ut prø ving

Nye me to der for ho lo gra fisk bil de vis ning gir ekte tre di men sjo nal opp le vel se 
av me di sins ke bil der. Tek nik ken vek ker stor in ter es se på kir ur gis ke fag fel ter.

Vi er vant til at dia gnos tisk bil de
frem stil ling av krop pen gjø res på 
to di men sjo nal (2D) skjerm, men  
en tre di men sjo nal (3D) frem stil ling 

gjør det let e re å se re la sjo nen mel lom struk
tu rer. Vir ke lig hets nær bil de tek no lo gi er 
un der sta dig ut vik ling. Et eks em pel er blan
det vir ke lig het (mix ed rea li ty), der vir ke lig
he ten og en vir tu ell vir ke lig het smel ter 
sam men og blan des, og man kan få en ho lo
gra fisk vis ning med bril ler som in klu de rer 
om gi vel se ne.

Med øken de bil de kva li tet og bedre pro
gram va re er det enk le re å lage de tal jer te 
3Dbil der som kan gjø re det let e re å for stå 
lo ka li sa sjon og form på en pa to lo gisk for
and ring i krop pen. Den ne type bil der vi ses 
van lig vis på en flat da ta skjerm med be gren
set dyb de opp le vel se. Ho lo gra fisk vis ning  
av or ga net kan gi en ras ke re og dy pe re for
stå el se både av pro ble met og dets løs ning.

Ho lo gra fis ke bil der av mis dan nel ser  
i ho de skal len ble be skre vet i 1988 (1). Eks pe
ri men tel le ar tik ler in nen rygg kir ur gi (2) og 
3Dul tra lyd av hjer tet (3) kom i 1990åre ne, 
og be ve gel sen fra 2D til 3D slo først an in nen 
kir ur gi. Plan leg ging i tre di men sjo ner er 
kre ven de, f.eks. for et inn grep i hjer tet (4), 
og bruk av ho lo gram i si mu le ring av van ske
li ge pro se dy rer er der for fore slåt til opp læ
ring.

Tid lig ho lo gra fisk tek no lo gi var tung  
i bruk, og da ta ka pa si te ten var be gren set. 
Ut sty ret for vir ke lig hets nær 3Dopp le vel se  
er blit mer bru ker venn lig og ef ek tivt og  
tas i bruk in nen man ge fag fel ter. Vi be skri
ver ut vik lin gen av tek no lo gi en blan det 
 vir ke lig het (mix ed rea li ty, MR)  i me di sinsk 
dia gnos tikk og be hand ling og hvor dan 
ar bei det in nen man ge fag om rå der kan 
for and res.

Blan det vir ke lig het i kli nisk ut prø ving
Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let 
og Akershus uni ver si tets sy ke hus har blan
det vir ke lig het med ho lo gra fis ke bril ler  
vært i eks pe ri men tell kli nisk bruk si den 
2017. Stu die om rå der er le ver kir ur gi, med 
fødte hjer te feil, tykk tarms kreft og hof te li del
ser (fi gur 1). Grunn lag for ho lo gram me ne er 
CT, MR og ul tra lyd bil der, og bil de ne pro ses
se res i øken de grad med støt e fra kuns tig 
in tel li gens. Blan det vir ke lig het åp ner også 
for nye må ter å kom mu ni se re på, for eks em
pel kan en ho lo gra fisk be hand ler nå pa si en
ter som er iso lert el ler langt unna.

Plan leg ging, na vi ge ring og vi sua li se ring

Kir ur gi ved med født hjer te feil
Re pa ra sjon av kom plek se med fød te hjer te
feil stil ler sto re krav til 3Dfore stil lings ev ne  
i både plan leg ging og gjen nom fø ring. Kri 
tiske struk tu rer som krans ar te ri er og sto re 
kar skal flyt es og hjer te klaf er re kon stru
eres og re pa re res, kan skje al le re de i ny født
pe rio den. Tra di sjo nelt har plan leg ging  
av slike inn grep vært ba sert på ev nen til  
å dan ne seg et 3Dbil de av pa si en tens ana 
tomi fra snit bil der. Den ne ev nen va ri e rer 
fra in di vid til in di vid (5). Selv med de tal jert 
ter mi no lo gi er det kre ven de å kom mu ni se re 
om pro blem og løs ning.

3Dre kon struk sjon av CT el ler MRbil der 
på flat skjerm har for enk let for stå el sen av  
for eks em pel aor ta mis dan nel ser. Vir ke lig 
3Dopp le vel se ble først mu lig med ho lo gram 
og 3Dut skrif ter, f.eks. av in di vi du el le hjer te
mo del ler. Ut vi det vir ke lig het sam men lik nes 
nå med 3Dut skrif ter for å de fi ne re bruks
om rå der (6). Oslo uni ver si tets sy ke hus fikk  
i 2017 bril ler med pro gram va re for blan det 
vir ke lig het. Hjul pet av da ta in gen iø rer 
 kun ne man stu de re da ta mo del le ne som 
bru kes for 3Dut skrif ter – nå som ho lo gram.

Over 50 pa si en ter er in klu dert i en stu die 
av nyt en av ho lo gra fisk vi sua li se ring før 
hjer te kir ur gi. Tid li ge re sul ta ter vi ser at 
tek no lo gi en er en kel i bruk og gir god 
 dyb de opp le vel se (7). Er fa rin ger fra en kelt 
tilfel ler vi ser at ho lo gram kan for enk le 
for stå el sen av kom plek se med fød te hjer te

mis dan nel ser. Me to den har fore lø pig 
 ut ford rin ger når det gjel der for eks em pel 
av stands må ling. Tyn ne og be ve ge li ge struk
tu rer som hjer te klaf er er tid kre ven de  
å mo del le re. Ho lo gra fisk mo del le ring av 
im plan ta ter for luk king av ventrikkelsep
tumdefekter er nå un der tes ting. Vi de re 
ut vik ling sik ter mot fu sjon av bil de mo da li
te ter og na vi ge ring i ho lo gram mer un der 
in ter ven sjo ner. Ny lig er det be skre vet bruk 
av uli ke tek no lo gi er for 3Dvi sua li se ring av 
med fød te hjer te feil (6).

Le ver kir ur gi
La pa ro sko pisk vevs be spa ren de le ver kir ur gi 
ble først brukt for mer enn 20 år si den og er 
nå en etab lert kir ur gisk tek nikk for å fjer ne 
spred nings svuls ter fra tarm kreft. Prin sip pet 
er å fjer ne svuls ten med god nok mar gin og 
spa re så mye frisk le ver som mu lig. Pa si en
ten får en stør re rest av le ver, noe som re du
se rer fa ren for kom pli ka sjo ner. Om lag 
halv par ten får til ba ke fall, og me to den for
enk ler be hand ling av dis se (8). I dag har 
kir ur ger be gren se de mu lig he ter til å plan
leg ge le ver ope ra sjo ner.

En pa si ent spe si fikk 3Dmo dell av le ve ren, 
med blod årer og svuls ter, vi ser re le vant 
ope ra sjons for be re den de in for ma sjon og gir 
over sikt over for hold mel lom ana to mis ke 
struk tu rer. Med avan sert pro gram va re kan 
en slik 3Dmo dell gi økt mu lig het til å plan
leg ge og for mid le kom plek se ope ra sjons pla
ner. En av for de le ne med blan det vir ke lig
het, er at ut sty ret er mo bilt. Ho lo gram me ne 
kan bru kes flek si belt på tverr fag li ge mø ter 
og på ope ra sjons stua. Vi fant at det tar kor te
re tid å finne en le ver svulsts lo ka li sa sjon 
med en ho lo gra fisk mo dell enn med MRbil
der (9). Løs nin gen bru kes nå i forsk ning for 
å plan leg ge kom plek se pro se dy rer, men kan 
i frem ti den bli en del av den kli nis ke hver 
dagen.

Nes te trinn er å bru ke den ne tek no lo gi en 

«Ho lo gra fisk vis ning av  
or ga net kan gi en ras ke re  
og dy pe re for stå el se både av 
pro ble met og dets løs ning»

«Blan det vir ke lig het åp ner 
også for nye må ter å kom mu
ni se re på, for eks em pel kan  
en ho lo gra fisk be hand ler  
nå pa si en ter som er iso lert  
el ler langt unna»
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un der ope ra sjon, som et in ter ak tivt kart 
med opp da te ring un der veis. Det e le der  
mot full funk sjo na li tet for na vi ga sjon, hvor 
in stru men te ne spo res og gjen gis i 3Dmo
del len for å vise hvor man er på kar tet.

Tu mor kir ur gi i tykk tarm
Ved ku ra tivt sik te mål gjen nom fø res fjer ning 
av tykktarmsegment med tu mor og in takt 
krøs med re gio na le lym fe knu ter. Ved Akers
hus uni ver si tets sy ke hus gjen nom fø res 
ut vi det mesenterektomi for tykk og tynn
tarms kreft, der man de ler av mesenterielle 
kar ved av gan gen. Må let med ope ra sjons 
meto den er å fjer ne fle re lym fe knu ter og 
opp nå en mer ra di kal be hand ling i håp om 
å re du se re ri si ko for til ba ke fall.

Sto re va ria sjo ner i kar for løp kre ver de tal
jert kart leg ging. Til det e bru kes høy opp 
løse li ge, kon trast for ster ke de CTbil der. Fra 
dis se la ges en de tal jert 3Dfrem stil ling av 
kar ar ki tek tu ren. Van lig vis blir dis se re kon
struk sjo ne ne vist på pa pir el ler skjerm, men 
de kan nå vi ses som 3Dprin te de mo del ler 
el ler ho lo gram (10). Nå tes tes det ut om også 
blan det vir ke lig het kan bru kes. Er fa rin ge ne 
hit il er at 3Dmo del le ne en kelt kan vi su ali
se re de ana to mis ke struk tu re ne både pre og 

in tra ope ra tivt. Må let er tryg ge re na vi ga sjon 
un der kreft kir ur gi og mer in di vid til pas set 
be hand ling med skred der sydd on ko lo gisk 
kir ur gisk til nær ming (11).

Seg men te rings me to den som la ger  
3Dmo del ler, må va li de res før kli nisk bruk, 
også med frem ti dig hjelp av kuns tig in tel 
ligens.

Or to pe disk kir ur gi
De for mi te ter i hof ten kan gi smer ter og 
re du sert be ve ge lig het. Det e er van ske lig  
å dia gnos ti se re og ut re de. Det tas van lig vis 
et rønt gen bil de i to plan og en CTun der sø
kel se. For å for stå ana to mi en bedre kan man 
lage 3Dre kon struk sjo ner av bil de ne, men 
dis se har til nå blit vist som 2Dbil der på en 
skjerm uten in for ma sjon om be ve gel se. For 
å opp nå best mu lig re sul tat et er en ope ra
sjon må man vite hvil ke de ler av hof ten som 
kom mer i knip og ved hvil ke be ve gel ser 
det e skjer.

Ved bruk av ho lo gra fisk tek no lo gi med 
blan det vir ke lig het (12) kan vi gjø re en ledd
un der sø kel se der vi ser hvor dan skje let et 
be ve ger seg mens vi un der sø ker pa si en ten. 
CTbil der av bek ken og hof ter bru kes for  
å lage et ho lo gram av bek ke net og hof te ne. 

Ho lo gram met blir der et er plas sert på 
 pa si en tens eget lår ben, hof te ledd og bek ken 
ved hjelp av mar kø rer og op tisk spo rings 
system og vil nå be ve ge seg når un der sø ke
ren be ve ger pa si en tens ben. Slik kan man  
se hvil ke be ve gel ses inn skrenk nin ger som 
fin nes og hvil ke år sa ker dis se har, og pa si en
ten kan gi ut rykk for hvil ke be ve gel ser og 
ledd po si sjo ner som er smer te ful le. Det e gir 
ny in for ma sjon om pa si en tens hof te li del se 
og bedre grunn lag for å vur de re hvil ken 
be hand ling som har ef ekt.

Vi har brukt den ne un der sø kel ses tek nik
ken på ut valg te pa si en ter med sen føl ger av 
barnehoftesykdommer. Den ne tek no lo gi ens 
po ten si al i or to pe disk kir ur gi er stort. Vi 
ar bei der med me to der som kan bru kes til 
kir ur gisk plan leg ging, der man med ho lo
gra fis ke frem stil lin ger av ben og ledd kan 
leg ge vir tu el le kir ur gis ke snit plan gjen nom 
knok ke len og re kon stru ere skje let de for mi
te ter i blan det vir ke lig het. Mu lig he ten for 
bruk un der ope ra sjo ner er stor, da «sann tids 
rønt gen syn» kan gi ras ke re, mer nøy ak tig, 
mind re in va siv og tryg ge re kir ur gi.

Kon klu sjon
Blan det vir ke lig het er en tek no lo gi som kan 
vise ho lo gram mer laget av me di sins ke bil
der sam ti dig med vir ke lig he ten rundt oss 
(for eks em pel pa si en ten, le gen og in stru
men te ne). Med spo rings tek nikk opp nås 
ef ek ter som rønt gen syn og 3Dna vi ge ring 
un der kir ur gi. Bru ken av blan det vir ke lig het 
i me di si nen er fort sat i en tid lig ut vik lings
fa se og har sto re for vent nin ger knyt et til 
seg. Au to ma tisk pro duk sjon av ho lo gram
mer med kuns tig in tel li gens kan øke den 
kli nis ke nyt en, men me to den må va li de res 
in nen hvert kli nis ke om rå de for å av dek ke 
be grens nin ge ne. Ho lo gra fisk te le me di sin er 
et spen nen de ut vik lings om rå de som kan 
re du se re be ho vet for eks pert og pa si ent
trans port, og vir tu ell le ge vi sit un der epi de
mi er kan re du se re smit e spred ning og spa re 
smit e vern ut styr.

Pa si en ten som del tok i vi deo inn spil lin gen har gitt sam 
tykke til at ar tik ke len med vi deo blir pub li sert.

Mott att 3.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.9.2020, 
 godkjent 21.10.2020.

Fi gur 1  Bruk av blan det vir ke lig het (mix ed rea li ty)bril ler i (oppe fra venst re) le ver kir ur gi, hjer te kir ur gi, or to 
pedi og tarm kir ur gi. Skjerm dum per fra vi deo er på tidsskriftet.no

Videoer og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Hvor man ge har dia be tes i Norge i 2020?

Det fin nes in gen en kelt da ta kil de som vi ser hvor man ge som har dia be tes 
i Norge. Det e er en stor pa si ent grup pe, der man ge også har økt ri si ko for 
al vor lig for løp ved covid-19. Gode tall på fore komst er der for eks tra vik tig 
ak ku rat nå.

Det glo ba le sykdomsbyrdeprosjektet 
har fått mye opp merk som het (1).  
I land med få el ler in gen data 
 eks tra po le res re sul ta ter fra and re 

land, men det er ofte van ske lig å for stå 
hvil ke data og be reg nin ger som lig ger til 
grunn for pro sjek tets an slag. De res es ti 
merte to ta le fore komst av dia be tes (dia gnos
ti sert og udiag nos ti sert) i alle al ders grup per 
i Norge i 2016 var 278 000 (2). Ett år sei ne re 
var an tal let nes ten dob let, til 533 000 (1). 
Dis se uli ke an slage ne il lust re rer hvor van s
ke lig det er å måle syk doms fore komst og 
hvor vik tig det er å gjen nom fø re gode na sjo
na le stu di er. Her for sø ker vi å es ti me re hvor 
man ge som har dia be tes i Norge i 2020. Vårt 
an slag er at 316 000 – 345 000 per so ner le ver 
med dia be tes i dag, hvor av om kring 60 000 
har udiagnostisert diabetes. Vi un der stre ker 
at tal le ne er be hef tet med usik ker het.

Type 2-dia be tes
Type 2dia be tes er an slått å ut gjø re ca. 90 % 
av all dia be tes (3). For pe ri oden 2009 – 14 
es ti mer te Ruiz og med ar bei de re in si dens og 
pre va lens av type 2dia be tes i al ders grup pen 
30 – 89 år i Norge ved å kom bi ne re in for ma
sjon om bruk av glukosesenkende le ge mid

ler fra Re sept re gis te ret og dia be tes dia gno ser 
fra spe sia list og pri mær hel se tje nes ten (4), 
kob let på in di vid ni vå. Re sul ta te ne vis te en 
øken de pre va lens i hele pe ri oden, men med 

tegn til ut fla ting på grunn av ned gang  
i in si dens (fi gur 1a).

Fi gur 1a skis se rer to hy po te tis ke fram 
skrivin ger for pre va len sen av type 2dia be tes 
i al ders grup pen 30 – 89 år ett er 2014: en ten  
en li ne ær øk ning el ler in gen end ring. For  
å vur de re sann syn lig he ten av uli ke scenarier 
kan vi bru ke data fra Re sept re gis te ret og 
stu di er fra and re nor dis ke land. Ut vik lin gen 
i bruk av glukosesenkende le ge mid ler  
i Norge fra 2014 til 2019 vis te en mer enn 
li ne ær øk ning (fi gur 1b). Noe av den ne tids
tren den kan skyl des end ring i an del pa si en
ter som be hand les med le ge mid ler, men vi 
har ikke gode data til å an slå hvor mye av 
end rin gen dett e kan til skri ves (3, 4). I Dan
mark har pre va len sen av dia gnos ti sert dia
be tes økt litt mind re enn li ne ært i pe ri oden 
2014 – 17 (5). Vi har der for valgt å bru ke to 
uli ke an ta kel ser i vi de re be reg nin ger: a) 
li ne ær øk ning (7,5 % i 2020) og b) øk ning  
i pre va lens midt mel lom en li ne ær øk ning 
og in gen end ring (6,8 % i 2020).

Udiag nos ti sert dia be tes
For å finne an tal let i be folk nin gen med 
udiag nos ti sert dia be tes, kre ves screen ing
stu di er med blod prø ver i re pre sen ta ti ve 
ut valg av be folk nin gen. En av svak he te ne 
med slike stu di er er at de er av hen gi ge av fri
vil lig frem mø te og sam tyk ke, noe som kan 
føre til se lek sjons skjev het. En opp sum me
ring av uten lands ke stu di er fra 1990åre ne 
vis te at ca. 50 % av all dia be tes var udiag nos
ti sert (6). Dis se stu di e ne ba ser te seg på én 
en kelt per oral glu ko se be last nings test. Mens 
en kli nisk dia gno se kre ver be kref ten de  
test med mind re det fore lig ger kla re sym
pto mer på dia be tes, er det van lig med én 
en kelt test i epi de mio lo gis ke un der sø kel ser. 
På grunn av stor dagtildagva ria sjon i re sul
tat av glu ko se be last nings tes ten vil om kring 
30 – 50 % av de som har plasmaglukose over 
dia gnos tisk gren se ved før s te test ha nor
malt re sul tat når tes ten gjen tas ett er to uker 
(7, 8). Man kan der for anta at stu di er som 
bru ker én en kelt glu ko se be last nings test 
over es ti me rer det re el le an tal let med tid li 
gere udiag nos ti sert dia be tes.

Na sjo nal ret nings lin je for dia be tes og 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon an be fa ler nå 
må ling av HbA1c (gly kert he mo glo bin) for 
dia gnos tikk av dia be tes, men plasmaglu
kose kan fort satt bru kes, fas ten de el ler ett er 
glu ko se be last ning (9). En ulem pe med 
HbA1c er at man fin ner fær re, og til dels 
and re in di vi der, enn man gjør med glu ko se
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Fi gur 1  Ut vik ling i an tal let med dia be tes og bruk av glukosesenkende le ge mid ler i pe ri oden 2009–20. a) Pre va
lens av type 2dia be tes i al ders grup pen 30–89 år for åre ne 2009–14, ba sert på Ruiz og med ar bei de re (4), med hy po
te tis ke scenarier for fram skri ving til 2020 (se brød tekst). b) An del av be folk nin gen som bru ker glukosesenkende 
le ge mid ler i pe ri oden 2009–19, tall fra Re sept re gis te ret.

«Vi an slår at 316 000 – 345 000  
per so ner le ver med dia be tes 
i dag, hvor av om kring 60 000 
har udiag nos ti sert dia be tes»
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be last ning el ler fas ten de glu ko se (8, 10, 11). 
Vik tigst for vårt for mål er at HbA1c er best 
når det gjel der del ta ker byr de (kre ver ikke at 
del ta ker mø ter fas ten de), preanalytiske feil 
og dagtildagva ria sjon.

Trom sø un der sø kel sen (12) og Hel se un der
sø kel sen i Trøn de lag (HUNT) (13) har ny lig 
målt HbA1c hos alle del ta ker ne. I Tromsø 7 
(2015 – 16, al der 40 – 84 år) var 24 % av dia be 
testil fel le ne udiag nos ti ser te (de fi nert som 
HbA1c ≥ 48 mmol/mol, el ler 6,5 % (14) og 
svart nei på spørs mål om dia be tes dia gno se), 
mens i HUNT4 (2017 – 19, al der ≥ 20 år) var 
til sva ren de es ti mat 11 % (upub li ser te data).  
Vi har in gen umid del bar for kla ring på hvor
for an de len er for skjel lig i Trom sø un der 
søkel sen og HUNT. Stu di er fra Dan mark  
i pe rio den 2000 – 14 (al der 20 – 85) (15) og 
blant menn i Kuo pio, Finland 2005 – 10 (al der 
40 – 70) (16) med sam me be reg nings me to de 
som i Tromsø 7 og HUNT4, vis te beg ge at 
24 % av all dia be tes var udiag nos ti sert. I en 
un der sø kel se av inn byg ge re i Akershus fyl ke 
(ca. 64 år ved un der sø kel ses tids punk tet 
2012 – 15) fant Ber ge og med ar bei de re at 16 % 
av all dia be tes var udiag nos ti sert, men her 
var dia be tes de fi nert ved at både HbA1c og 
fas ten de plasmaglukose i sam me prø ve var 
over gren se ver di ene (17). Det gir be trak te lig 
la ve re an del udiag nos ti ser te sam men lig net 
med HbA1ckri te ri et ale ne (18).

Ba sert på de fem stu di e ne dis ku tert oven
for fore slår vi 20 % som et skjønns ba sert og 
av run det es ti mat for an de len som er udia
gnos ti sert blant det to ta le an tal let med type 
2dia be tes i al ders grup pen 30 – 89 år for 
Norge som hel het.

Uli ke ty per dia be tes i Norge
Vi har frem til nå dis ku tert dia gnos ti sert type 
2dia be tes og udiag nos ti sert dia be tes i al ders 
grup pen 30 – 89 år. I til legg kom mer et 
 mind re an tall med type 2dia be tes i al ders
grup pen un der 30 år og over 89 år, der vi 
vel ger å anta at det er in gen end ring i pre va
lens si den 2014. Ta bell 1 vi ser es ti mert an tall  

i dis se grup pe ne, ba sert på re gis ter kob lin gen 
brukt av Ruiz og med ar bei de re (4).

Ta bell 1 vi ser også dia gnos ti sert type 1dia
be tes i alle ald re (23 000), ba sert på den 
sam me re gis ter kob lin gen. Dis se es ti ma te ne 
pas ser godt med tal le ne i Norsk dia be tes 
regis ter for voks ne (ca. 20 000 re gist rer te 
til fel ler over 18 år i 2019 (19)) og Barnediabe
tesregisteret (ca. 2 800 per so ner med type 
1dia be tes un der 19 år i 2018 (20)).

Vi har ikke reg net med svan ger skaps dia
be tes, mo no ge ne for mer for dia be tes el ler 
and re sjeld ne for mer, men dis se vil i li ten 
grad på vir ke to tal es ti ma te ne.

Ba sert på alle an ta kel se ne over, an slår vi  
at 316 000 – 345 000 per so ner le ver med dia
be tes i dag, hvor av om kring 60 000 har 
udiag nos ti sert dia be tes (ta bell 1).

Dis ku sjon
Å ha god over sikt over fore komst av syk dom  
i be folk nin gen er vik tig for å plan leg ge gode 
hel se og om sorgs tje nes ter. Ba sert på hel se
un der sø kel ser med selv rap por tert dia be tes 
ble det an slått at det var 90 000 – 120 000 per
so ner med dia gnos ti sert dia be tes i Norge  

i år 2000 (6). I 2017 an slo Fol ke hel se rap por ten 
at ca. 245 000 men nes ker i Norge had de dia  
gnos ti sert dia be tes, ba sert på en kom bi na
sjon av da ta kil der, pri mært Re sept re gis te ret 
(21). I tid li ge re ana ly ser er det brukt uli ke 
me to der med uli ke styr ker og svak he ter. 
Dis se kan of test ikke sam men lig nes di rek te, 
men be reg nin ge ne an ty der at det har vært 
en sterk øk ning i fore komst av dia be tes de 

siste 20 åre ne. Re gist re ne brukt av Ruiz og 
med ar bei de re om fatt er ikke me di si ner el ler 
syk doms dia gno ser gitt på sy ke hjem. Li ke vel 
tror vi dett e gir li ten grad av un der es ti me
ring av to tal an tal let med dia be tes i Norge  
(se dis ku sjon i Ruiz og med ar bei de re (4) for 
de tal jer). Ved å bru ke lands dek ken de re gist re 
unn gås pro ble mer med ikkere pre sen ta  tive 
ut valg, og kob ling av fle re re gist re på in di vid
ni vå gir bedre es ti ma ter. På den an nen side er 

Ta bell 1  Es ti ma ter av dia be tes fore komst i Norge ved inn gan gen til 2020. Be folk nings stør rel se i uli ke al ders grup
per per 1.1.2020 er hen tet fra Sta tis tisk sen tral by rå. Ab so lutt e tall er run det til nær mes te 100.

Kategori
Estimert antall 
med diabetes

Befolknings-
størrelse

Estimert 
prevalens 
diabetes 

(%)

Diagnostisert type 2-diabetes

< 30 år1 1 600 1 960 500 0,08

30 – 89 år2 228 600 – 252 100 3 361 800 6,8 – 7,5

≥ 90 år1 5 200 45 200 11,6

Alle aldre 235 400 – 258 900 5 367 500 4,4 – 4,8

Diagnostisert type 1-diabetes,  
alle aldre3 23 100 5 367 500 0,43

Diagnostisert diabetes, alle 258 500–282 000 5 367 500 4,8 – 5,3

Udiagnostisert diabetes4 57 200–63 000 3 361 800 1,7 – 1,9

Totalt 315 700–345 000 5 367500 5,9 – 6,4

1  Prevalens fra nye ana ly ser av sam me da ta kil de og de fi ni sjon som i re fe ran se Ruiz (4) for år 
2014. Pre va lens an tatt uend ret fra 2014 og an vendt på 2020-befolkningen.

2  Prevalensdata fra Ruiz (4) for år 2014 og eks tra po lert til 2020 som for klart i tekst – to uli ke 
antakelser.

3  Prevalensdata fra nye ana ly ser av sam me da ta kil de som i Ruiz (4) for år 2014, type 1-dia be tes 
de fi nert ved bruk av in su lin, men ikke and re ty per glukosesenkende le ge mid ler, og minst én 
re gist re ring av type 1-dia be tes dia gno se i Norsk pa si ent re gis ter. Pre va lens an tatt uend ret til 
2020.

4  Skjønnsmessig es ti mert at 20 % av type 2-dia be tes blant per so ner i al de ren 30–89 år er 
udiag nos ti sert, se tekst for for kla ring. Ved å mul ti pli se re an tal let med dia gnos ti sert type 
2-dia be tes i den ne al ders grup pen med 0,25 [0,2/(1–0,2)] får man an tal let udiag nos ti ser te 
un der dis se an ta kel se ne.

«20 % er et skjønns ba sert og 
av run det es ti mat for an de len 
som er udiag nos ti sert blant 
det to ta le an tal let med type 
2-dia be tes i al ders grup pen 
30 – 89 år»

«Kan skje ti den er mo den  
for ob li ga to risk mel ding  
til dia be tes re gist re ne?»
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det også me to do lo gis ke  ut ford rin ger ved 
bruk av re gis ter data. Vi har vist at det er en 
rek ke van s ker og feil kil der når man skal 
es ti me re an tall med ikkemel de plik ti ge syk
dom mer som dia be tes. Det kan bedres gjen
nom god re gis ter kva li tet og gode rap por te
rings ru ti ner. Kan skje ti den er mo den for 
ob li ga to risk mel ding til dia be tes re gist re ne?

Til slutt vil vi min ne om at dia be tes fore
koms ten va ri e rer sterkt med ri si ko fak to rer 
som øken de al der og øken de kropps mas se
in deks. Når man vur de rer an tal let med 

dia be tes i en grup pe, for eks em pel med 
al vor lig covid19, er det av gjø ren de å sam
men lig ne med an de len i be folk nin gen  
i sam me al der. For eks em pel var pre va len
sen av type 2dia be tes i al ders grup pen un der 
40 år mind re enn 1 %, men var hele 15 %  
i al ders grup pen 80 – 89 år i un der sø kel sen  
til Ruiz og med ar bei de re (4).

Kon klu sjon
Vi an slår at ca. 260 000 – 280 000 per so ner 
le ver med kjent dia be tes i Norge i 2020 og  

at ytt er li ge re ca. 60 000 per so ner har udia
gnos ti sert dia be tes. An slage ne er ba sert på 
en rek ke skjønns mes si ge vur de rin ger og 
an ta kel ser og er der for be hef tet med usik
ker het. Det er stort be hov for gode re gis ter
data for å føl ge ut vik lin gen i fore koms ten  
av dia be tes i Norge.

Mot at 20.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.10.2020, 
god kjent 3.11.2020.
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Er nye le ge mid ler mot epi lep si  
bedre enn gam le?

Si den 1993 er det kom met 15 nye le ge mid ler mot epi lep si på mar ke det.  
Selv om mu lig he te ne for per son til pas set be hand ling ald ri har vært stør re,  
er an de len an falls frie pa si en ter li ke vel den sam me som tid li ge re.

Epi lep si be hand ling var før 1993 ho ved
sa ke lig do mi nert av fire le ge mid ler: 
fenobarbital, fenytoin, karbamazepin 
og valproat. Dis se had de li ten el ler 

in gen ef ekt på an fal le ne hos rundt en tredje
del av pa si ent grup pen. Noen fikk i til legg 
sje ne ren de bi virk nin ger. For vent nin ge ne  
var der for sto re til de nye le ge mid le ne.

Nye virk nings me ka nis mer
Mens de gam le le ge mid le ne ho ved sa ke lig 
vir ker an falls dem pen de ved å blok ke re 
nev ro ne nes nat ri um ka na ler (fenytoin og 
karbamazepin) el ler ved å øke GABAerg 
in hi bi sjon (fenobarbital og valproat), har 
noen av de nye le ge mid le ne and re virk
nings me ka nis mer.

Vi ga ba trin øker den GABAerge in hi bi sjo
nen i sy nap sen ved å hem me ned bryt nin gen 
av GABA. I nev ro ne nes presynaptiske bouto
ner bin der levetiracetam og brivaracetam 
seg til vesikkelproteinet SV2A, som på vir ker 
fri gjø rin gen av trans mit e re. Lakosamid 
for ster ker den lang som me in ak ti ve rin gen 
av nat ri um ka na le ne, mens perampanel 
blok ke rer en glu ta mat re sep tor, nem lig 
AMPAre sep to ren. Gabapentin, pregabalin 
og til dels zonisamid har en kal si um blok ke
ren de virk ning. Noen nye le ge mid ler er kun 
små struk tu rel le mo di fi ka sjo ner av de eld re 
(okskarbazepin, eslikarbazepin, pregabalin, 
brivaracetam) (1).

Lik som de gam le le ge mid le ne har de nye 
kun en symp to ma tisk, anfallsprofylaktisk 
ef ekt. De på vir ker så le des ikke sel ve epi lep
si en.

De nye le ge mid le ne har  
ikke bedre ef ekt enn de gam le
Selv om hvert en kelt le ge mid del må vur de
res for seg, er den sam le de er fa rin gen at de 
nye le ge mid le ne brukt som mo no te ra pi  
ikke har økt an de len an falls frie pa si en ter (2). 
I 2013 gjen nom gikk International League 
Against Epilepsy 11 me ta ana ly ser og 64 ran
do mi ser te kli nis ke stu di er der ef ek ten av 
gam le og nye le ge mid ler ble sam men lig net. 
Kon klu sjo nen var klar: Det var ikke hol de
punk ter for at de nye le ge mid le ne had de 

re du sert an de len far ma ko re si sten te pa si en
ter (3). Lig nen de stu di er fore tat et er 2013 
har ikke rok ket ved den kon klu sjo nen (4, 5).

Stu di er fra Skot land har vist at i 2000 ble 
rundt 64 % av 470 pa si en ter med ny opp ståt 
epi lep si an falls frie i minst et år, ho ved sa ke
lig ved bruk av eld re le ge mid ler (6). Den ne 
pro sent an de len var i 2014 ikke blit høy ere 
blant 1 795 pa si en ter et er at nye le ge mid ler 
var tat i bruk (7).

I de fles te stu di er har de nye le ge mid le ne 
blit sam men lig net med karbamazepin  
i form av de pot ab let er. Blant voks ne med 
fo kal epi lep si er det fun net at levetiracetam, 
zonisamid, lakosamid og eslikarbazepin har 
like god ef ekt som fenytoin og karbama
zepin (klas se 1evi dens). Blant eld re pa si en
ter med ny opp ståt fo kal epi lep si had de 
lamotrigin og levetiracetam like god ef ekt 
som karbamazepin (8).

Me ta ana ly ser av ran do mi ser te kli nis ke 
stu di er av barn og unge med ny opp ståt e 
fo ka le an fall har ikke vist noen for skjell  
i ef ekt mel lom fenobarbital, fenytoin, kar
bamazepin og valproat, el ler mel lom lamo
trigin og okskarbazepin. Det var en svak 
trend i fa vør av karbamazepin og lamortigin 
(9). Ved absensepilepsi hos barn er etosuksi
mid og valproat vist å være bedre enn lamo
trigin (10).

And re po si ti ve ef ek ter
Selv om må let med all epi lep si be hand ling er 
an falls fri het, bør ikke and re guns ti ge ef ek
ter un der vur de res. Med fle re av de nye le ge
mid le ne har vi er fart at an falls fre kven sen 
på vir kes lite, mens an fal le nes al vor lig hets
grad blir mind re. Blant an net blir noen kvit 
de sto re to niskklo nis ke an fal le ne, noe som 

nær mest eli mi ne rer ri si ko en for plut se lig 
uven tet død (11). And re opp le ver å få kor te re 
an fall og at de kom mer seg ras ke re postik
talt. Kom bi na sjons be hand ling, sær lig med 
mid ler som har uli ke virk nings me ka nis mer, 
kan i noen til fel ler være guns tig (2). Med  
økt ut valg av le ge mid ler med uli ke far ma ko
dy na mis ke ef ek ter kan det tas hen syn til 
in di vi du el le sår bar hets pro fi ler.

Af ek ti ve li del ser er ikke uvan lig i epi lep si
po pu la sjo nen. Noen epi lep si pa si en ter har 
god nyt e av lamotrigins psykostabilise
rende ef ek ter el ler pregabalins angst dem
pen de ef ek ter.

Guns ti ge re far ma ko ki ne tikk
Far ma ko ki ne tisk er det fle re ulem per med 
de gam le le ge mid le ne. Fenytoin og kar
bamazepin har ikkeli ne ær ki ne tikk: feny
toin har met nings ki ne tikk og karbamazepin 
dose re la tert autoinduksjon. De gam le mid
le ne blir me ta bo li sert av en zy mer som kan 
bli gjen stand for in duk sjon (fenytoin, kar
bamazepin og fenobarbital) el ler in hi bi sjon 
(valproat). Det e åp ner for en rek ke far ma ko
ki ne tis ke in ter ak sjo ner, dels med hver and re, 
dels med and re le ge mid ler (12).

De fles te av de nye le ge mid le ne har en 
guns ti ge re far ma ko ki ne tikk med mind re 
po ten si al for in ter ak sjo ner. Man ge har li ne ær 
far ma ko ki ne tikk. Det gir for ut sig bar het  
i for hol det mel lom dose og se rum kon sen tra
sjon. Noen men te at det e gjor de må ling av 
se rum kon sen tra sjo ner over flø dig. Li ke vel har 
slike må lin ger vist seg nyt i ge i man ge si tua
sjo ner. Eks em pel vis kan kvin ner som en ten 
star ter med ppil ler el ler blir gra vi de, få et fall 
i se rum kon sen tra sjo nen av lamo trigin med 
opp til 50 % (13). Lik som de gam le le ge mid le ne 
er dess uten også de nye gjen stand for be ty de
lig far ma ko ki ne tisk va ria sjon.

En ulem pe med fle re av de nye mid le ne  
er re la tivt kort hal ve rings tid. Det gjør det 
nød ven dig med minst to døgn do ser, hvil ket 
øker både ri si ko en for og kon se kven se ne  
av svikt i me di sin inn ta ket.

Bedre bi virk nings pro fil?
De gam le le ge mid le ne har fle re kje de li ge 
lang tids bi virk nin ger. Eks em pel vis kan feno
barbital gi Dupuytrens kon trak tur, fenytoin 
kan gi gin gi val hy per pla si, karbamazepin 
kan gi os teo po ro se, mens valproat kan ha 
en do kri ne og te ra to ge ne ef ek ter (14).

Hel ler ikke de nye le ge mid le ne er uten 
bi virk nin ger. Men vår er fa ring er at de fles te 
tå les ri me lig bra. Noen av de nye kan gi 

«Med fle re av de nye le ge 
midlene har vi er fart at an falls 
frekven sen på vir kes lite, mens 
an fal le nes al vor lig hets grad blir 
mind re»
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nev ro psy kiat ris ke bi virk nin ger, det e gjel der 
spe si elt levetiracetam, perampanel og to pi
ra mat, i noen grad også brivaracetam (15).

Selv om re sul ta te ne spri ker noe, vi ser fle re 
stu di er en høy ere re ten sjons rate blant nye 
le ge mid ler enn ved karbamazepin. Det e 
skyl des først og fremst bedre tolerabilitet 
(8). I den skots ke opp føl gings stu di en over 
nes ten 30 år, var imid ler tid an de len av tid lig 
se po ne ring på grunn av bi virk nin ger ufor
and ret til tross for øken de bruk av ny ere 
le ge mid ler (16).

Bruk av nye le ge mid ler har re du sert 
fore koms ten av fos ter ska der
Det er nå godt do ku men tert at bruk av 
valproat i svan ger ska pet fø rer til mis dan nel
ser hos fos te ret hos 10,9 % (17). Ri si ko en øker 
med øken de do ser. I til legg er det vist at 

valproateksponerte barn skå rer dår li ge re  
på IQtes ter enn barn eks po nert for and re 
an falls dem pen de le ge mid ler i svan ger ska
pet (18), og at de har økt ri si ko for å ut vik le 
au tis me (19).

Et er at det e ble kjent, gikk hel se myn dig
he te ne ut med en ad var sel om bruk av val
proat i svan ger ska pet (20). Bruk av valproat 
blant kvin ner med barne øns ke ble i stor 
grad er stat et av lamotrigin og levetirace
tam, noe som før te til at pre va len sen av 
mis dan nel ser sank med 27 % fra 2000 – 05  
til 2010 – 13 (21). Er fa rin ger med bruk av de 
ny es te le ge mid le ne i svan ger ska pet er fore
lø pig be gren set.

Spe si el le in di ka sjo ner
Noen nye le ge mid ler er ni sje pre pa ra ter. 
Dravets syn drom og Len noxGastauts syn

drom er to al vor li ge epi lep tis ke encefalo
patier der gam le le ge mid ler har hat dår lig 
ef ekt. Tre le ge mid ler har vist sær lig ef ekt 
ved dis se syn dro me ne, nem lig stiripentol, 
rufinamid og cannabidiol (22). Det siste er 
fore lø pig ikke mar keds ført i Norge, og lang
tids er fa rin ger er spar som me.

Hvor står vi i dag?
Vi må kun ne kon klu de re med at de nye 
le ge mid le ne mot epi lep si ikke har inn  
fridd for vent nin ge ne om økt an del an falls
frie pa si en ter. På in di vid ni vå er det li ke 
 vel  man ge med gode er fa rin ger med de  
nye mid le ne, og sam men lig net med tid li 
gere er det i dag stør re mu lig he ter for 
 skred der sydd be hand ling med en guns ti 
gere ba lan se mel lom ef ekt og bi virk nin ger. 
Dess ver re opp når vi fort sat ikke an falls fri

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ny æra i epi lep si be hand lin gen i form av  
en me ka nis tisk til nær ming ba sert på et  
tet nev ro vi ten ska pe lig sam ar beid mel lom 
kli ni ke re og basalforskere.

Mot at 26.8.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.8.2020, 
god kjent 11.9.2020.

nevroinflammasjon og ge ne tis ke me ka nis
mer (2, 23). En rek ke sjeld ne syk dom mer 
as so siert med epi lep si er nå gjen stand  
for mål ret et be hand ling som tar sik te på  
å på vir ke kon se kven se ne av en kelt mu ta 
sjoner (f.eks. GLUT1man gel, pyridoksin
avhengig epi lep si, tu be røs skle ro se og vis se 
kanalopatier) (24). Kan skje står vi for an en 

het hos mer enn rundt to tred je de ler av 
pa si ent grup pen.

Det kan se ut til at man ikke kom mer 
len ger med de tra di sjo nel le virk nings me ka
nis me ne i form av mo du le ring av nev ro nal 
sy nap tisk trans mi sjon. Den siste ti den har 
opp merk som he ten vært ret et mot and re 
an greps mål, blant an net gliavevets rol le, 
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Sink til barn med dia ré

Sink til skudd an be fa les til barn med 
akutt dia ré i fatt i ge land, men ef ek ten 
er like god med en la ve re dose enn tid li
ge re an be falt.

På ver dens ba sis er dia ré fort satt en av de 
van lig ste døds år sa ke ne blant barn, selv om 
det har vært en mar kant ned gang av den ne 
ty pen døds fall de se nes te ti å re ne. Det er 
an slått at en halv mil li on barn døde av dia ré 
i 2018. De fles te av dis se døds fal le ne kun ne 
vært unn gått med ade kvat be hand ling; 
i før s te rek ke per oral re hyd re ring.

Som be hand ling av dia ré hos barn i lav- 
og mel lom inn tekts land an be fa les det  
i til legg å gi sink til skudd, for di dett e re du se-
rer diaréen og for kor ter syk doms for lø pet. 
Stan dard dose er 20 mg sink per dag, men 

al ter na ti ve do ser had de ikke blitt un der søkt 
før an be fa lin gen ble in tro du sert. Sink til-
skudd har en me tal lisk smak og kan pro vo-
se re frem opp kast. I en fersk stu die øns ket 
man der for å finne ut om la ve re do ser  
kan ha like god ef ekt og mind re bi virk -
ninger (1).

Stu di en om fatt et 4 500 barn i al de ren  
½–5 år med akutt dia ré, halv par ten i In dia  
og res ten i Tan za nia. Barna ble ran do mi sert 
til å mott a sink til skudd på 5 mg, 10 mg el ler 
20 mg per dag.

Ett er fem da ger had de hen holds vis 7,2 %, 
7,7 % og 6,5 % av bar na fort satt dia ré. For skjel-
le ne var un der det som på for hånd had de 
blitt de fi nert som be tyd nings fullt. Det var 
hel ler in gen for skjell mel lom grup pe ne 
i an tall løse av fø rin ger. Opp kast in nen  
30 mi nutt er ett er inn tak av sink til skud det 
fore kom hos hen holds vis 13,7 %, 15,6 % og 

19,3 %. Man kun ne der for fast slå at la ve re 
sink do ser ga mind re opp kast.

Alle do se ne som ble brukt i stu di en, lig ger 
over den dag li ge an be fal te do sen sink. Grun-
nen til at sink kan hjelpe ved dia ré syk dom, 
er ikke helt klar lagt, men mu li ge for kla rin-
ger kan være bed ret im mun re spons, spe si elt 
hos barn som i ut gangs punk tet har sink-
man gel og/el ler hem met klor ut skil lel se 
i tar men.

KRIS TOF FER BROD WALL  
HAUKELAND UNI VER SI TETS SY KE HUS
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En en kelt in jek sjon med mo no klo nalt 
an ti stof ga kraf tig re duk sjon i an tall 
in fek sjo ner og sy ke hus inn leg gel ser 
grun net RSvi rus blant sped barn.

Re spi ra to risk syncytialvirus (RS-vi rus) for -
årsa ker år li ge epi de mi er av luft veis in fek sjo-
ner. Sped barn un der seks må ne ders al der er 
sær lig sår ba re, og i lav- og mel lom inn tekts-
land er in fek sjon med RS-vi rus en vik tig døds- 
 år sak. Forsk ning gjen nom fle re tiår har ikke 
lyk kes i å frem stil le en god og sik ker vak si ne.

En mul ti na sjo nal stu die har un der søkt 
ef ek ten av et mo no klo nalt an ti stof med 
hal ve rings tid på 60 da ger, nirsevimab, som 
bin der seg til RS-vi ru set (1). Rundt 1 500 
fris ke, men pre ma tu re sped barn, født i  
uke 29 – 34, ble ran do mi sert til å få en ten 
nirse vimab el ler pla ce bo som én in jek sjon  
i be gyn nel sen av en se song for RS-vi rus.

I lø pet av de nes te 150 da ge ne var det 70 % 
fær re (95 % KI 52 til 81 %) av sped bar na som 
had de fått an ti stof, som treng te hel se hjelp 
for luft veis in fek sjon grun net RS-vi rus. An de-
len sy ke hus inn leg gel ser for RS-virusassosiert 
luft veis in fek sjon var 78 % la ve re (95 % KI 52 til 
90 %) i an ti stof grup pen. Det var in gen for-
skjell i bi virk nin ger mel lom de to grup pe ne.

– Re sul ta te ne fra den ne sto re stu di en er 
svært lo ven de, sier sek sjons over le ge Claus 
Klin gen berg ved Barne- og ung doms av de lin-
gen ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.

– Kun én dose av dett e an ti stof et ser  
ut å gi ef ek tiv be skytt el se i den al de ren RS- 
vi ru set gir mest al vor li ge in fek sjo ner. Det 
gjen står imid ler tid å se om pri sen blir så høy 
at me di ka men tet ikke vil bli fi nan si ert av det 
of ent li ge hel se ve se net, men kun bli til gjen-
ge lig for dem som har råd, sier Klin gen berg.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Grif n MP, Yuan Y, Takas T et al. Sing le-dose nirse-

vimab for pre ven ti on of RSV in pre term infants. 
N Engl J Med 2020; 383: 415 – 25. 

Én an ti stoff n jek sjon 
be skyt er spedbarn 
mot RS-vi rus

Spi nalt he ma tom er en sjel den kom
pli ka sjon til spi nal punk sjon, både hos 
pa si en ter med og uten koa gu la sjons 
forstyr rel ser.

Spi nalt he ma tom kan opp stå ett er spi nal-
punk sjon og for år sa ke me ka nisk kom pre-
sjon av rygg mar gen. En ny dansk stu die 
ba sert på fle re enn 80 000 spi nal punk sjo ner 
vi ser at dett e er en sjel den kom pli ka sjon (1). 
Spi nalt he ma tom in nen 30 da ger ett er spi-
nal punk sjon var kun mar gi nalt hyp pi ge re 
hos pa si en ter med koa gu lo pa ti enn dem 
uten, med en fore komst på hen holds vis 
2,3 pro mil le (95 % KI 1,5 til 3,4) og 2,0 pro -
mille (95 % KI 1,6 til 2,4).

– Spi nalt he ma tom som kom pli ka sjon til 
spi nal punk sjon er noe vi sta dig ten ker på, 
men som jeg hitt il i kar rie ren hel dig vis bare 
har sett et par gan ger, for tel ler Mor ten Horn, 
som er over le ge ved Nev ro lo gisk av de ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Fors ker ne bak den ne stu di en mis ten ker 
at fryk ten for å for år sa ke et spi nalt he ma-

tom hos pa si en ter med gren se ver di er for 
koa gu lo pa ti har gjort kli ni ke re mer re strik -
tive med spi nal punk sjon, noe som kan ha 
gitt en se lek sjons skjev het i stu di en, me ner 
han.

– Pa si en ter som li ke vel har blitt spinal-
punktert tross slike gren se ver di er, kan ha 
vært pa si en ter der ri si ko en for blød ning  
på mer ge ne relt grunn lag har blitt vur dert 
som lav, sier Horn.

Nors ke nev ro lo ger bru ker and re re fe ran-
se ver di er for koa gu lo pa ti enn i den dans ke 
stu di en. Evi dens grunn laget for de nors ke 
gren se ne for når spi nal punk sjon er trygt 
å gjen nom fø re, er svakt, iføl ge Horn, som 
me ner at den kan skje vik tig ste lær dom men 
stu di en gir, er at ri si ko en for spi nalt he ma-
tom ved spi nal punk sjon tross alt er li ten.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Bo dil sen J, Ma ria ger T, Ves ter gaard HH et al. As so-

cia ti on of lum bar punc ture with spi nal he ma to ma 
in pa ti ents with and wit hout coagulopathy. JAMA 
2020; 324: 1419 – 28. 

Spi nalt he ma tom et er spi nal punk sjon

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB
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Be hand lings ra ter  
for rygg kir ur gi i Norge  
og Hel se Nord 2014–18

BAK GRUNN
For må let med den ne stu di en var å un der sø ke om 
be hand lings til bu det in nen rygg kir ur gi i Hel se Nord  
er i hen hold til den ved tatt e funk sjons for de lin gen 
mel lom sy ke hu se ne i re gi o nen, og om det er geo gra fisk 
va ria sjon i til bu det. Vi un der søk te der for be hand lings -
rater i Norge og Hel se Nord, samt egen dek ning i Hel se 
Nord, og vur der te ak ti vi te ten i re gi o nen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi in klu der te rygg ope ra sjo ner re gist rert i Norsk pa si ent-
re gis ter fra 2014 til 2018 i en re tro spek tiv ana ly se, og 
be reg net kjønns- og al ders stan dar di ser te be hand lings-
ra ter for Norge, hel se re gi o ne ne og hel se fo re ta ke ne  
i Hel se Nord. Vi be reg net egen dek ning som an del pa si en-
ter ope rert ved sy ke hus i eget bo om rå de.

RE SUL TA TER
Be hand lings ra ten for rygg ope ra sjo ner i Norge lå på 
om kring 120 ope ra sjo ner per 100 000 inn byg ge re per år  
i hele pe ri oden. An tal let rygg ope ra sjo ner på lands ba sis 
økte fra 5 995 i 2014 til 6 494 i 2018 på grunn av øk ning  
i inn byg ger tal let. Be hand lings ra ter for brudd be hand-
ling og lett rygg kir ur gi var re la tivt like i hele lan det, men 
for tung rygg kir ur gi var gjen nom snitt lig rate for bo satt e 
i Hel se Nord 57 % av lands gjen nom snitt et. Egen dek nin-
gen i Hel se Nord økte fra 60 til 84 % i pe ri oden. Lo kal sy ke-
hus funk sjo ne ne for lett rygg kir ur gi ved Nord lands sy ke-
hu set og Hel ge lands sy ke hu set (om lag 30 %) og re gi ons- 
 funk sjo nen for tung rygg kir ur gi ved Uni ver si tets sy ke -
huset Nord-Norge (55 %) had de lav egen dek ning.

FOR TOLK NING
Be hand lings ra ten for tung rygg kir ur gi og egen dek nin-
gen for all kir ur gisk be hand ling av de ge ne ra ti ve rygg -
lidel ser var la ve re i Hel se Nord enn i res ten av lan det. 
Hvis dett e skal kom pen se res i re gi o nen, har vi es ti mert 
at ak ti vi te ten må økes med om lag 170 ope ra sjo ner  
per år.

KRIS TEL AI LIN GULD HAU GEN
Senter for kli nisk do ku men ta sjon og eva lue ring
Hel se Nord RHF

ROAR KLOSTER
Nevro-, or to pe di- og re ha bi li te rings kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge, Tromsø

Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

BÅRD ULE BERG
Senter for kli nisk do ku men ta sjon og eva lue ring
Hel se Nord RHF
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 muskelskjeletthelse
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Nevro-, or to pe di- og re ha bi li te rings kli nik ken
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HO VED FUNN
Gjen nom snitt lig rate for kir ur gisk 
be hand ling av de ge ne ra ti ve rygg -
lidel ser i Norge var sta bil på om kring 
120 ope ra sjo ner per 100 000 inn byg-
ge re per år i pe ri oden 2014 – 18.

Be hand lings ra ten var la ve re for 
bo satt e i Hel se Nord (91 % av lands-
gjen nom snitt et), ho ved sa ke lig på 
grunn av be ty de lig la ve re rate for 
tung rygg kir ur gi (57 % av lands gjen-
nom snitt et).

Egen dek nin gen i Hel se Nord var lav  
i lo kal sy ke hus funk sjo ne ne for lett 
rygg kir ur gi ved Nord lands sy ke -
huset og Hel ge lands sy ke hu set (om 
lag 30 %) og i re gi on funk sjo nen for 
tung rygg kir ur gi ved Uni ver si tets -
syke hu set Nord-Norge (55 %).

Rygg li del ser er den van lig ste år sa-
ken til ikke-dø de lig hel se tap og 
kortt ids sy ke fra vær, og den nest 
van lig ste grun nen til ufø re trygd 
(1, 2). Bil de dia gnos tikk til rå des ved 
symp to mer uten bed ring ett er fire 

til seks uker (3). Over 50 % av de som un der sø-
kes, får på vist ski ve pro laps, spi nal ste no se 
 el ler and re de ge ne ra ti ve for and rin ger. Man ge 
hen vi ses der for til vur de ring med tan ke på 
kir ur gisk be hand ling, som kan være ak tu elt 
for pa si en ter med ved va ren de pla ger og nev-
ro lo gis ke symp to mer som skyl des lum bal 
pro laps el ler lum bal spi nal ste no se.

I USA var de kom pre sjon el ler av sti vings ope-
ra sjon for de ge ne ra tiv rygg li del se hen holds vis 
den tred je og fem te van lig ste ope ra sjo nen 
som ble ut ført i pe ri oden 2003 – 12 (4). Fle re har 
rap por tert om øken de be hand lings ra ter (5–8), 
men få har stu dert det sam le de for bru ket av 
rygg ope ra sjo ner (9). I Norge økte be hand lings-
ra ten med 54 % fra 78 til 120 ope ra sjo ner per 
100 000 inn byg ge re per år fra 1999 til 2013 (10).

Hel se Nord re gio nalt hel se fo re tak (RHF)  
ved tok i sty re sak 55 – 2004 at tung rygg kir ur gi 
skal ut fø res som re gi on funk sjon ved Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø og lett rygg-
kir ur gi som lo kal sy ke hus funk sjon ved Hel ge-
lands sy ke hu set Mo i Rana og Nord lands sy ke-
hu set Bodø. Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge 
Tromsø dek ker lo kal sy ke hus funk sjo nen for 
eget og Finn marks sy ke hu sets bo om rå de.

For må let med den ne stu di en var å un der-
sø ke om be hand lings til bu det in nen rygg kir-
ur gi i Hel se Nord er i hen hold til den ved tatt e 
funk sjons for de lin gen, og om det er geo gra-
fisk va ria sjon i til bu det. Vi un der søk te der for 
be hand lings ra ter i Norge og Hel se Nord, samt 
egen dek ning i Hel se Nord, og vur der te ak ti vi-
te ten i re gi o nen.

Ma te ria le og me to de

Stu die de sign og da ta kil de
Vi be nytt et data om av de lings opp hold for 
rygg kir ur gi fra Norsk pa si ent re gis ter i pe ri o-
den 2014 – 18. Re gis te ret om fatt er all rygg kir  -
urgi i Norge unn tatt ope ra sjo ner ut ført på 
pri va te sy ke hus som pa si en ten har be talt selv 
el ler via pri vat hel se for sik ring.

Data utt rek ket bygde på en al go rit me va li-

dert av Na sjo nalt kva li tets re gis ter for rygg -
kirur gi (11, 12). Vi mo di fi ser te al go rit men ved 
å eks klu de re fjer ning av osteosyntesemateria-
le og in klu de re ope ra tiv brudd be hand ling. 
Al go rit men in klu der te pa si en ter med ICD-10-
dia gno se ko der for de ge ne ra tiv lum bal rygg -
lidelse el ler brudd i torakolumbalcolumna 
kom bi nert med NCSP-pro se dy re ko der for de-
kom pre sjons kir ur gi, av sti vings kir ur gi el ler 
brudd be hand ling. Ope ra sjo ne ne ble ka te go ri-
sert som lett rygg kir ur gi (disk ek to mi og/ eller 
an nen de kom pre sjon for pro laps el ler spi nal 
ste no se), tung rygg kir ur gi (av sti vings- og/el ler 
skiveproteseoperasjoner, og/el ler an nen in-
stru men te ring) el ler ope ra tiv brudd be hand-
ling. Ka te go ri se rin gen sam sva rer med de fi ni-
sjo ne ne i Na sjo nalt kva li tets re gis ter for rygg-
kir ur gi, og med bru ken av ter me ne lett og 
tung rygg kir ur gi i funk sjons for de lings ved ta-
ket i Hel se Nord RHF. Al go rit men eks klu  derte 
pa si en ter som er ope rert i cervikalcolumna, 
for kreft el ler an nen svulst syk dom, for sko  liose 
og for in fek sjo ner, samt de som er re ope rert 
ved fjer ning av osteosyntesemateriale.

Be hand lings ra ter
Be hand lings ra ter ble be reg net som an tall ope-
ra sjo ner per 100 000 inn byg ge re per bo om rå-
de per år. Bo om rå de ne ble de fi nert på tre ni-
vå er, som i Hel se at las: de re gio na le hel se fo re-
ta ke nes, hel se fo re ta ke nes og lo kal sy ke hu se nes 
geo gra fis ke opp taks om rå der (13). Ra te ne ut-
tryk ker alle ope rer te per år di vi dert med re-
gist rert fol ke tall (0 – 105 år) i bo om rå det hos 
Sta tis tisk sen tral by rå per 1. ja nu ar sam me år, 
stan dar di sert for kjønn og al der med året 2015 
som re fe ran se. Ana ly sen dek ket hele lan det, 
men vi fo ku ser te på bo satt e i Hel se Nord, dvs. 
bo om rå de ne Finn marks sy ke hu set (Finn-

Se også lederartikkel side 1720 
Ta bell 3, fi gur 2 og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ta bell 1  An tall inn byg ge re, an tall ope ra sjo ner for de ge ne ra ti ve rygg li del ser (lett og tung rygg kir ur gi) og kjønns- og al ders stan dar di ser te be hand lings ra ter (an tall ope ra-
sjo ner per 100 000 inn byg ge re per bo om rå de per år) for bo satt e i Norge og Hel se Nord, 2014–18.

Boområde 2014 2015 2016 2017 2018 Gjennomsnitt

Norge

Innbyggere, n 5 165 802 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 252 387

Operasjoner, n 5 995 6 342 6 417 6 492 6 494 6 348

Behandlingsrate 116,5 121,6 121,6 121,5 120,2 120,3

Helse Nord

Innbyggere, n 480 740 481 994 484 647 486 001 486 452 483 967

Operasjoner, n 552 566 544 562 518 548

Behandlingsrate 111,1 113,8 108,0 110,6 101,8 109,1

119
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mark), Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge 
(Troms og Ofo ten), Nord lands sy ke hu set (Nord-
land) og Hel ge lands sy ke hu set (Helgeland).

Egen dek ning
Egen dek ning ble de fi nert som an de len ope-
rert ved et sy ke hus i eget bo om rå de (14). Vi 
ka te go ri ser te be hand lings sted som Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø, Nord lands-
sy ke hu set Bodø, Hel ge lands sy ke hu set Mo i 
Rana, of ent lig sy ke hus i an nen hel se re gi on 
el ler pri vat sy ke hus med av ta le med et re gio-
nalt hel se fo re tak. For bo satt e i Finnmark ble 
ope ra sjon ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge Tromsø re gist rert som be hand ling i 
eget bo om rå de, si den sy ke hu set har lo kal sy-
ke hus funk sjon for Finnmark.

Etikk
Senter for kli nisk do ku men ta sjon og eva lue-
ring har be hand lings grunn lag for ana ly se i 
per son vern for ord nin gen og dis pen sa sjon fra 
taus hets plik ten fra Re gio nal ko mi te for me di-
sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk (REK 
nord). Stu di en var der for ikke frem leg gings-
plik tig. Av per son vern hen syn skju ler da ta kil-
den eks ak te tall for re gist re rin ger som fore-
kom mer med en fre kvens  la ve re enn fem per 
år, uten at dett e på vir ker sum mer te tall.

Re sul ta ter

Ak ti vi tet og be hand lings ra ter
An tall inn byg ge re og ope ra sjo ner i Norge økte 
like mye, slik at be hand lings ra ten for lett og 
tung rygg kir ur gi var sta bil med et gjen nom-
snitt om kring 120 ope ra sjo ner per 100 000 inn-
byg ge re per år i pe ri oden (ta bell 1). I Hel se 
Nord økte inn byg ger tal let mind re, og an tall 
ope ra sjo ner va ri er te lite, uten klar tids trend. 
Gjen nom snitt lig rate var 109 ope ra sjo ner per 
100 000 inn byg ge re per år (91 % av lands gjen-
nom snitt et).

Det var små va ria sjo ner i be hand lings ra ter 
for lett rygg kir ur gi og brudd be hand ling i 
Norge i pe ri oden (fi gur 1a og 1c). For bo satt e i 
Hel se Nord var gjen nom snitt li ge be hand-
lings ra ter for lett og tung rygg kir ur gi hen-
holds vis 101 (95 % av lands gjen nom snitt et) og 
8 (57 % av lands gjen nom snitt et) ope ra sjo ner 
per 100 000 inn byg ge re per år (fi gur 1a og 1b).

For skjel le ne i gjen nom snitt li ge be hand-
lings ra ter mel lom bo om rå de ne i Hel se Nord 
var mo de ra te, men det var stor år lig va ria sjon 

Fi gur 1  Gjen nom snitt lig an tall rygg ope ra sjo ner per 100 000 inn byg ge re per år i pe ri oden 2014–18, stan dar di sert 
for kjønn og al der, for delt på hel se re gi o ne ne som bo om rå der for a) lett og b) tung rygg kir ur gi for de ge ne ra ti ve 
rygg li del ser samt c) kir ur gisk be hand ling av brudd i ryg gen. In ter val let vi ser va ria sjo nen i år lig rate, fra la vest til 
høy est. Merk at ska la en på x-ak sen va ri e rer mel lom del fi gu re ne.
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av øken de fol ke tall og øken de an del  eld re som 
på vir ker ak ti vi tets ut vik lin gen. Øken de fol ke-
tall og an del eld re i be folk nin gen vil med fø re 
fort satt øk ning av an tall ope ra sjo ner per år, 
sær lig for lum bal spi nal ste no se som ram mer 
eld re, selv om ra te ne er sta bi le.

Be hand lings ra ten var sta bil også for bo satt e 
i Hel se Nord, men la ve re (91 %) enn lands gjen-
nom snitt et. Til sva ren de for skjel ler mel lom 
re gi o ne ne fore lå også i pe ri oden 1999 – 2013 (M. 
Grot le, per son lig med de lel se). Den sto re år li ge 
va ria sjo nen i noen bo om rå der er sann syn lig-
vis til fel dig i om rå der med få inn byg ge re. For-
skjel le ne i gjen nom snitt li ge ra ter var små, 
bort sett fra at bo satt e i Bodø-om rå det had de 
en rate på 72 % av lands gjen nom snitt et i pe rio-
den 2015 – 18. Dett e til sva rer 20 fær re ope ra sjo-
ner per år enn lands gjen nom snitt et.

Be hand lings ra te ne i Norge er mye la ve re 
enn ra te ne for til sva ren de rygg kir ur gi i USA, 
der det i 2012 ble ut ført 149 lett e og 144 tun ge 
rygg ope ra sjo ner per 100 000 inn byg ge re (4). 
I Eng land var ra ten for alle rygg ope ra sjo ner 
49 per 100 000 inn byg ge re i 2013, og i Ir land 
var be hand lings ra ten sta bil på omlag 26 per 
100 000 inn byg ge re per år i pe ri oden 2012 – 16 
(9, 15). Den eng els ke stu di en an gir ikke om 
ope ra sjo ner ved pri va te sy ke hus ble in klu dert, 
mens den irs ke kun ana ly ser te data fra of ent-
li ge sy ke hus. Li ke vel er det sann syn lig at ra te-
ne er la ve re enn i Norge.

Norsk pa si ent re gis ter om fatt er ikke ope ra-
sjo ner ut ført ved pri va te sy ke hus som pa si en-
ten har be talt selv el ler via pri vat hel se for sik-
ring. Dis se sy ke hu se ne rap por te rer imid ler tid 
data til Na sjo nalt kva li tets re gis ter for rygg kir-
ur gi, som i 2018 re gist rer te 862 rygg ope ra sjo-
ner ut ført ved syv pri va te sy ke hus. Over 10 % av 
rygg ope ra sjo ne ne ut fø res uten of ent lig fi nan-
si e ring. To tal be hand lings rate i Norge kan så-
le des være nær me re 140 ope ra sjo ner per 

For de lin gen av tung rygg kir ur gi ett er be-
hand lings sted var sta bil, og egen dek nin gen i 
Hel se Nord var lav, med gjen nom snitt lig 22 
(55 %) ope ra sjo ner per år ut ført ved Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø og 16 (40 %) 
ved of ent li ge sy ke hus i and re re gi o ner. An de-
len be hand let uten for re gi o nen var lik for bo-
satt e fra de fire hel se fo re taks om rå de ne. 50 % 
av ope ra sjo ne ne ble ut ført ved sy ke hus i Hel se 
Sør-Øst.

Brudd be hand ling fore kom bare unn taks vis 
(0 – 3 pa si en ter per år) uten for re gi o nen (data 
ikke vist).

Dis ku sjon

Be hand lings ra ten for rygg kir ur gi i Norge var 
sta bil, og det var små va ria sjo ner mel lom re-
gi o ne ne i ra te ne for brudd be hand ling og lett 
rygg kir ur gi i stu die pe ri oden. Va ria sjo nen i 
be hand lings rate for tung rygg kir ur gi var 
 stør re, med en rate for bo satt e i Hel se Nord på 
57 % av lands gjen nom snitt et. Egen dek nin gen 
i Hel se Nord var lav, sær lig i lo kal sy ke hus funk-
sjo ne ne for lett rygg kir ur gi ved Nord lands -
syke hu set Bodø og Hel ge lands sy ke hu set Mo i 
Rana (om lag 30 %), og i re gi on funk sjo nen for 
tung rygg kir ur gi ved Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge Tromsø (55 %).

Be hand lings ra ter
Grot le og med ar bei de re ana ly ser te som oss 
tall fra Norsk pa si ent re gis ter, og fant at be-
hand lings ra ten for rygg kir ur gi i Norge økte 
fra 78 til 120 ope ra sjo ner per 100 000 inn byg-
ge re per år fra 1999 til 2013 (10). Vi fant at ra ten 
der ett er har vært sta bil på sam me nivå. An tall 
ope ra sjo ner per år økte li ke vel med nes ten 500 
fra 2014 til 2018. Stu di e ne in di ke rer at det ho-
ved sa ke lig er de mo gra fis ke end rin ger i form 

Ta bell 2  Be hand lings sted for pa si en ter bo satt i Hel se Nord som ble ope rert for de ge ne ra ti ve rygg li del ser (lett og tung rygg kir ur gi), 2014–18. An tall (%). UNN = Uni ver si tets-
sy ke hu set Nord-Norge.

Behandlingssted 2014 2015 2016 2017 2018 Gjennomsnitt

Helse Nord 334 (60) 432 (76) 439 (81) 453 (81) 436 (84) 419 (77)

UNN Tromsø 265 (48) 359 (63) 363 (67) 367 (65) 352 (68) 341 (62)

Helse Midt-Norge 78 (14) 50 (9) 20 (4) 27 (5) 33 (6) 41 (7)

Helse Vest 45 (8) 19 (3) 7 (1) 11 (2) 6 (1) 17 (3)

Helse Sør-Øst 20 (4) 22 (4) 28 (5) 29 (5) 35 (7) 27 (5)

Privat sykehus med avtale 75 (14) 43 (8) 50 (9) 42 (7) 8 (2) 44 (8)

Til sammen 552 (100) 566 (100) 544 (100) 562 (100) 518 (100) 548 (100)

i noen bo om rå der (fi gur 2). Bo satt e i lo kal sy-
ke  hus om rå det Bodø had de fra og med 2015 
kon sis tent la ve re rate enn lands gjen nom snit-
tet med gjen nom snitt lig 86 ope ra sjo ner per 
100 000 inn byg ge re per år (72 % av lands gjen-
nom snitt et).

Egen dek ning
An tall ope ra sjo ner for de ge ne ra ti ve rygg li del-
ser for bo satt e i Hel se Nord for del te seg på 2 541 
(93 %) lett e og 201 (7 %) tun ge ope ra sjo ner. Egen-
dek nin gen (lett og tung rygg kir ur gi) økte fra 
60 til 84 % i pe ri oden (ta bell 2). Egen dek nin gen 
var sta bil over 90 % for øye blik ke lig hjelp-be-
hand ling i hele pe ri oden (data ikke vist).

I 2014 ble omlag 65 % av pa si en ter bo satt i 
Finnmark, Troms og Ofo ten ope rert ved Uni-
ver si tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø, 25 % 
ved of ent li ge sy ke hus i and re re gi o ner og 
10 % ved pri va te sy ke hus med av ta le med et 
re gio nalt hel se fo re tak (ta bell 3). Dett e end ret 
seg i lø pet av pe ri oden: I 2018 ble over 90 % 
ope rert ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord- 
Norge Tromsø og un der 5 pa si en ter ved pri -
vate sy ke hus. For bo satt e i Nordland og på 
Helgeland var enes te kla re tids trend at an de-
len på nes ten 20 % som ble ope rert ved pri  vate 
sy ke hus i be gyn nel sen av pe ri oden, grad vis 
ble re du sert til un der fem pa si en ter i 2018. 
Egen dek nings gra den va ri er te rundt 30 % for 
beg ge bo om rå de ne. I pe ri oden sett un der ett 
ble en stør re an del bo satt e i Nordland (42 %) 
enn på Helgeland (24 %) ope rert ved Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø. An de len 
be hand let ved of ent li ge sy ke hus i en an nen 
hel se re gi on var høy ere for bo satt e på Helge-
land (28 %) enn i Nordland (17 %).

En del ana ly se av kun lett rygg kir ur gi (data 
ikke vist) vis te nes ten sam me for de ling og 
tids trend som ana ly sen av alle ope ra sjo ner for 
de ge ne ra ti ve rygg li del ser.
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100 000 inn byg ge re per år. Pa si en ter ope rert 
ved pri va te sy ke hus i Norge er i gjen nom snitt 
yng re og har høy ere ut dan nings ni vå, bedre 
hel se og fær re ri si ko fak to rer for dår lig re sul tat 
enn pa si en ter ope rert ved of ent li ge sy ke hus 
(16). Det er sann syn lig at pri va te hel se for sik-
rin ger og hel se til bud bi drar til geo gra fisk va-
ria sjon og mind re li ke ver di ge til bud.

Egen dek ning
Egen dek nin gen i Hel se Nord var lav i 2014, 
men økte til 84 % i 2018 som føl ge av om lag 
100 fle re lett e rygg ope ra sjo ner per år ved Uni-
ver si tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø. Egen-
dek nin gen i lo kal sy ke hus funk sjo nen for lett 
rygg kir ur gi var sta bilt lav (rundt 30 %) ved 
Nord lands sy ke hu set og Hel ge lands sy ke hu set. 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge Tromsø 
kom pen ser te del vis og i øken de grad ved å 
ut fø re 30 – 40 % av den ne funk sjo nen. Sam ti dig 
var egen dek nin gen i re gi on funk sjo nen for 
tung rygg kir ur gi ved Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge Tromsø ved va ren de lav (55 %).

Be hand ling ved pri va te sy ke hus med av ta le 
med et re gio nalt hel se fo re tak opp hør te nes-
ten i 2018 for di Hel se Sør-Øst ikke for ny et av-
ta ler om kjøp av rygg ope ra sjo ner ett er ap ril 
2018 (O. Tjoms land, per son lig med de lel se). De 
and re re gio na le hel se fo re ta ke ne har ikke slike 
av ta ler, og pa si en ter fra Hel se Nord (og res ten 
av lan det) mis tet der med mu lig he ten til å 
 vel ge be hand ling hos pri va te gjen nom Fritt 
be hand lings valg. Mu lig he ten ble til og med 
2017 be nyt tet av gjen nom snitt lig 53 nord -
norske pa si en ter per år. Bort fal let er ikke kom-
pen sert med til sva ren de ka pa si tets øk ning i 
re gi o nen, noe som stem mer godt med at an-
tall rygg ope ra sjo ner ble re du sert med nær-
me re 50 i 2018. Det er grunn til å spør re om 
de re gio na le hel se fo re ta ke ne kan sam ar bei de 
bedre om ka pa si tets plan leg gin gen.

Vur de ring av ak ti vi tet
Wenn berg ka te go ri ser te hel se tje nes ter som 
nød ven di ge, pre fe ran se sen si ti ve el ler til buds-
sen si ti ve (17). Nød ven di ge tje nes ter har godt 
do ku men tert ef ekt, og det er høy grad av 
enig het om nytt en. Det for ven tes lav va ria sjon 
i bru ken av slike tje nes ter. Vi fant i over ens-
stem mel se med dett e lite va ria sjon i ope ra tiv 
be hand ling av brudd i ryg gen. Pre fe ran se sen-
si ti ve tje nes ter kjen ne teg nes ved at det fore-
lig ger be hand lings al ter na ti ver med uli ke 
for de ler og ulem per. Me nings for skjel ler mel-
lom fag mil jø er, for skjel ler i pa si en te nes pre-
fe ran ser og for skjel ler i ka pa si tet mel lom sy-
ke hus kan her for år sa ke stør re va ria sjon. 
Wenn berg vur der te rygg ope ra sjo ner, der kon-
ser va tiv be hand ling kan være et al ter na tiv, 
som pre fe ran se sen si ti ve (18). Bedre ka pa si tet 
ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge Trom-
sø for lett rygg kir ur gi som kan ut fø res dag kir-
ur gisk, enn for tung som kre ver inn leg gel se, 
kan med vir ke til lav be hand lings rate for tung 
rygg kir ur gi i Hel se Nord.

Det fore lig ger in gen aner kjent me to de for å 
be reg ne be ho vet for rygg ope ra sjo ner i en be-
folk ning. En sam men lig ning av es ti ma ter for 
åtte land, in klu dert Norge, an slo et be hov på 
100 ope ra sjo ner per 100 000 inn byg ge re per 
år (5). Li ke ver di ge tje nes ter med lite geo gra fisk 
va ria sjon er et mål i Norge. Vi es ti mer te der for 
hva ak ti vi te ten i Hel se Nord ville ha vært hvis 
be hand lings ra ten for bo satt e i re gio nen had de 
vært lik lands gjen nom snitt et, selv om dett e er 
høyt i Norge. Gjen nom snitt lig an tall ope ra sjo-
ner per år ville da ha vært 585. Det til sva rer om 
lag 40 (hvor av om lag 30 tunge) fle re rygg ope-
ra sjo ner per år. Vi un der søk te ikke sam men-
hen ger mel lom be hand lings ra ter, egen dek-
nings gra der og ven te ti der, men Uni ver si tets-
sy ke hu set Nord-Norge har lan dets leng ste 
ven te tid (tolv må ne der) for rygg ope ra sjo ner 

(19). Stu di er in di ke rer at ri si ko en for dår lig ut-
fall øker når ven te ti den over sti ger seks må ne-
der (20). Sam ti dig an tas det at im ple men te-
ring av evi dens ba ser te ret nings lin jer for kon-
ser va tiv be hand ling kan fo re byg ge unød ven-
di ge rygg ope ra sjo ner (21).

Det er usik kert om og i så fall hvor dan den 
noe lave be hand lings ra ten for lett rygg kir ur gi 
(95 % av lands gjen nom snitt et) bør vekt leg ges 
i vur de rin gen av ak ti vi tet, mens den be ty de lig 
la ve re ra ten for tung rygg kir ur gi (57  % av 
lands gjen nom snitt et) in di ke rer et ikke-li ke-
ver dig til bud for bo satt e i Hel se Nord. Vi leg-
ger der for til grunn at an tal let tun ge rygg ope-
ra sjo ner bør økes med om lag 30 per år slik at 
ra ten blir lik lands gjen nom snitt et. Hel se Nord 
har uav hen gig av be hand lings ra ter som mål 
at pa si en te ne skal fore trek ke be hand ling i re-
gi o nen (22). For bru ket ved of ent li ge sy ke hus 
i and re re gi o ner var i gjen nom snitt 85 rygg-
ope ra sjo ner per år. Hvis også bort fal let av til-
bu det ved pri va te sy ke hus fra og med 2018 
(gjen nom snitt lig 53 ope ra sjo ner per år i pe-
rio den 2014 – 17) skal kom pen se res i re gi o nen, 
må ak ti vi te ten i re gi o nen økes med til sam-
men om lag 170 ope ra sjo ner per år.

Kon klu sjon
Be hand lings ra ten for tung rygg kir ur gi og 
egen dek nin gen for all kir ur gisk be hand ling 
av de ge ne ra ti ve rygg li del ser var lav i Hel se 
Nord. Hvis dett e skal kom pen se res i re gi o nen, 
må ak ti vi te ten økes med om lag 170 ope ra sjo-
ner per år.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 6.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.7.2020, 
 godkjent 2.10.2020.
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For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRIS TEL AI LIN GULD HAU GEN
er ana ly ti ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ROAR KLOSTER
er spe sia list i nev ro ki rur gi, av de lings le der og uni-
ver si tets lek tor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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er sek sjons le der og fors ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAR GRETH GROT LE
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Man gel full rap por te ring  
av re sul ta ter fra re gist rer te  
stu di er om skul der pla ger

BAK GRUNN
Det er godt do ku men tert at re sul ta te ne fra kli nis ke 
stu di er ofte ikke blir gjort of ent lig til gjen ge lig. Det er 
ikke kjent i hvil ken grad det e også gjel der stu di er av 
be hand ling av skul der pla ger.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Det ble gjort søk i stu die re gist re ne ClinicalTrials.gov, 
EUCTR og ISRCTN et er meld te og full før te ran do mi ser te 
og ikke-ran do mi ser te stu di er av kon ser va ti ve og kir ur-
gis ke in ter ven sjo ner ved skul der pla ger. An de len av  
dis se som had de pub li sert re sul ta ter i et fag fel le vur dert 
tids skrift og/el ler rap por tert re sul ta ter til et re gis ter,  
ble kart lagt.

RE SUL TA TER
I alt 278 ran do mi ser te og 70 ikke-ran do mi ser te stu di er 
ble full ført i pe ri oden 1.1.2000 – 31.12.2018. Av dis se had de 
177 (51 %) per 31.5.2020 pub li sert re sul ta te ne i et fag fel le-
vur dert tids skrift og/el ler be skre vet re sul ta te ne i et re gis- 
 ter. Mer enn 15 000 pa si en ter had de del tat i stu di er der 
det ikke fore lå opp lys nin ger om re sul ta tet. Rap por  tering 
av re sul ta ter var i li ten grad as so siert med stu die stør -
relse, stu die de sign, fi nan sie rings kil de, type in ter ven sjon 
el ler skul der li del se. Det var hel ler ikke hol de punkt for at 
rap por te rin gen bed ret seg i lø pet av pe rio den stu di e ne 
ble gjen nom ført.

FOR TOLK NING
Den høye an de len av full før te stu di er uten opp lys nin ger 
om re sul ta ter svek ker evi dens grunn laget for be hand-
ling av skul der pla ger. En slik prak sis er i til legg etisk set 
uak sep ta bel.

RO BIN HOL TE DAHL
robi-hol@online.no
Oslo
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HO VED FUNN
Av 348 stu di er om be hand ling av 
skul der pla ger som var meldt til et 
stu die re gis ter i pe ri oden ja nu ar 
2000–de sem ber 2018, unn lot 49 %  
å rap por te re sine re sul ta ter til 
re gis te ret el ler til et fag fel le vur dert 
tids skrift.

Mang len de rap por te ring had de  
li ten sam men heng med ar ten av 
in ter ven sjon, stu di ens de sign el ler 
stør rel se, el ler hvor dan stu di en var 
fi nan si ert.

Tross skjer pe de krav om rap por te-
ring kun ne det ikke på vi ses bed ret 
rap por te rings prak sis i lø pet av 
stu die pe ri oden.

På li te lig he ten av forsk nings funn 
kan svek kes på fle re må ter. Stu di er 
som har po si ti ve og sta tis tisk sig-
ni fi kan te funn og som un der byg-
ger for fat er nes el ler re dak tø re nes 
hy po te ser, har stør re sann syn lig-

het for å bli pub li sert, så kalt pub li se rings-
skjev het (pub li ca tion bias) (1, 2). And re van li ge 
kil der til skjev het er se lek tiv rap por te ring 
(ufull sten dig rap por te ring av pre de fi ner te kli-
nis ke ut falls mål) og end ring av ut falls mål fra 
pro to koll til pub li sert ar tik kel (3–6). Den ne 
type ure de lig forsk nings prak sis er over ras-
ken de van lig og kan med fø re over drev ne el ler 

di rek te feil ak ti ge på stan der om be hand lings-
ef ek ter både i sy ste ma tis ke over sik ter, i meta-
ana ly ser og i kli nis ke ret nings lin jer (7).

Fors ke res plikt til å of ent lig gjø re re sul ta -
tene fra hu ma ne kli nis ke for søk er ned felt 
både i lovs form og i etis ke ret nings lin jer, bl.a. 
av Ver dens hel se or ga ni sa sjon (8). For å bøte 
på un der rap por te ring og mang len de trans -
parens i me di sinsk forsk ning ble det i USA i 
slut en av 1990-åre ne opp ret et en da ta ba se 
for ob li ga to risk re gist re ring av kli nis ke hu-
manstudier, ClinicalTrials.gov (CTG). Se ne re er 
fle re til sva ren de re gist re blit opp ret et. De to 
størs te er ISRCTN (9), som kom i 2000, og The 
Eu ro pean Uni on Clin i cal Tri als Re gis ter 
(EUCTR)/The Eu ro pean Clin i cal Tri als Da ta ba se 
(EUdraCT), som om fat er stu di er i EU-om rå det 
(10), fra 2004. Fra 2007 har ClinicalTrials.gov 
krevd of ent lig gjø ring av re sul ta ter i re gis te-
ret se nest 12 må ne der et er slut fø ring (pri-
mary com ple tion), og EUdraCT stil te til sva-
rende krav i 2012 (11, 12). Alle re gist re ne gir fri 
til gang til elek tro nis ke søk.

Skul der pla ger er en av de van lig ste år sa  kene 
til kon sul ta sjo ner for mus kel- og skje let pla ger, 
og både kir ur gisk og kon ser va tiv be hand ling 
kan være ak tu elt. Be hand lings prak sis er li ke vel 
i li ten grad evi dens ba sert, og pub  li ser te stu  dier 
kjen ne teg nes av fle re ty per skjev het (bias) (13, 
14). Jeg øns ket å kart leg ge om fan get av re gi-
strer te in ter ven sjons stu di er av skul der pla ger 
meldt til de tre nevn te stu die re gist re ne, og 
hvil ken an del av full før te stu di er som hadde 
gjort re sul ta te ne of ent lig til gjen ge lig gjen-
nom rap por te ring di rek te til re gis te ret og/el ler 
i en fag fel le vur dert pub li ka sjon.

Kunn skaps grunn lag
Med sø ke or de ne «shoul der» i kom bi na sjon 
med «ro ta tor cuf», «impingement», «arth ri-
tis», «osteoarthr*», «fractu re», «labral», «dis lo-
ca tion» og «ad he sive capsulitis» ble det søkt i 
stu die re gist re ne ClinicalTrials.gov, EUdraCT 
og ISRCTN et ter full før te ran do mi ser te og 
ikke-ran do mi ser te fase 4-stu di er fra tids rom-
met 1.1.2000 – 31.12.2018. På bak grunn av kra vet 
om rap por te ring av re sul ta ter til re gis ter in-
nen 12 må ne der et er av slut ning, ble stu di er 
full ført se ne re enn 31.12.2018 eks klu dert. Stu-
di er som om hand let fore byg ging, dia gnos-
tikk og skul der smer ter se kun dært til an nen 
li del se, ble også eks klu dert. Søke ne ble av slut-
tet 31.5.2020.

De ak tu el le in ter ven sjo ne ne ble grup pert i 
fire grup per: 1 Kir ur gi, 2 Fy si kalsk be hand ling/
tre ning (even tu elt i kom bi na sjon med an nen 
kon ser va tiv be hand ling, in klu dert me di ka-
men tell be hand ling), 3 And re ty per kon ser va-
tiv be hand ling og 4 Anal ge si/ane ste si. Stu di e-
nes geo gra fis ke lo ka li se ring (ver dens del), 
type skul der li del se (adhesiv kapsulit (fros sen 
skul der), ar tro se/dis lo ka sjon/frak tur, subakro-
miale smer ter og uspe si fi ser te skul der smer-
ter), an tall del ta ke re per stu die (ba sert på 
inn rap por ter te data, even tu elt opp lys nin ger 
i pro to koll), stu di e nes de fi ner te start- og full-
fø rings tids punkt og fi nan si e rings type («in du-
stri» ver sus «and re») ble re gist rert.

Det pri mæ re ut falls må let var an tall stu di er 
med opp lys nin ger om re sul ta ter i form av re-
gis ter data og/el ler pub li ka sjon i et fag fel le vur-
dert fag tids skrift. Der som re gis te ret ikke 

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Tabell 1  Oversikt over antall studier om behandling av skulderplager med rapporterte resultater i tidsrommet 1.1.2000–31.12.2018, antall deltakere og tid fra fullføring til 
resultater er ofentliggjort i et register og/eller publisert i en artikkel.

Studieregister

Clinicaltrials.gov 
(n = 287)

ISRCTN 
(n = 45)

EUdraCT 
(n = 16)

Sum 
(n = 348)

Industrifinansierte studier (n) 44 6 2 52

Studier med rapportert resultat, n (%) 153 (53) 22 (49) 2 (13) 177 (51)

Data oppført i register, n (%) 54 (19) 1 (2) 0 55 (16)

Tid fra fullføring til data er oppført i register (median antall måneder, 
interkvartilbredde) 24 (15 – 39) 7 (-) - 24 (14 – 39)

Publiserte data, n (%) 127 (44) 22 (49) 2 (13) 151 (43)

Tid fra fullføring til data er publisert i artikkel (median antall måneder, 
interkvartilbredde) 24 (16 – 35) 33 (20 – 43) 19 (-) 25 (16 – 37)

Deltakere totalt (n) 25 134 5 057 1 833 32 024

Deltakere i studier uten rapporterte resultater 11 287 2 032 1 698 15 017
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Fi gur 1  An tall stu di er der re sul ta ter er rap por tert til et re gis ter/pub li sert i et fag fel le vur dert tids skrift el ler ikke 
er rap por tert (uten re sul tat), for delt på type in ter ven sjon.
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Fi gur 2  Ku mu la tiv an del (pro sent) av stu di er som over tid had de pub li sert re sul ta ter el ler opp git re sul ta ter til 
et re gis ter, der x-ak sen vi ser an tall må ne der si den stu di en ble full ført. Den ver ti ka le lin jen mar ke rer 12 må ne der, 
som sva rer til kra ve ne EUdraCT og ClinicalTrials.gov har for rap por te ring av re sul ta ter til et re gis ter.

hadde len ke til pub li sert ar tik kel, ble det søkt 
i PubMed et er po ten si el le ar tik ler ba sert på 
opp git kon takt per son el ler stu die an svar lig, 
even tu elt i kom bi na sjon med nøk kel ord fra 
re gis te rets stu die be skri vel se, iden ti fi ka sjons-

num mer, re krut e rings pe ri ode og/el ler an tall 
for søks per so ner – om nød ven dig i full tekst. 
Pearsons khi kvad rat est, Kruskal-Wal lis’ test 
og odds ra tio (OR) med 95 % konfidensinterfall 
(KI) ble brukt til sub grup pe ana ly ser. Sta tis -

tiske be reg nin ger ble gjort i MedCalc, ver sjon 
19.2.

Re sul ta ter

Gjen nom søk i de tre re gist re ne ble i alt 581 
stu di er iden ti fi sert, hvor av 457 i ClinicalTrials.
gov, 74 i ISRCTN og 50 i EUdraCT. Av dis se ble 
233 eks klu dert i hen hold til be skrev ne kri te -
rier (in klu dert 49 stu di er full ført et er 1.1.2019). 
Av de gjen væ ren de 348 stu di e ne var 287 meldt 
til ClinicalTrials.gov, 45 til ISRCTN og 16 til 
 EUdraCT (ta bell 1). 170 stu di er var ut ført i Eu-
ro pa, 131 i Nord-Ame ri ka, 68 i Asia og Midt -
østen, 22 i Sør-Ame ri ka og seks i mer enn én 
re gi on. Det var 278 ran do mi ser te og 70 ikke-
ran do mi ser te stu di er. Me di an an tall del ta ke re 
per stu die var 60 (interkvartilbredde 40 – 109). 
Dia gno se ne for del te seg på adhesiv kapsulit 
(n = 42), ar tro se/dis lo ka sjon/frak tur (n = 116), 
subakromiale smer ter (n = 324) og uspe si fi -
serte skul der smer ter (n = 214).

For 171 (49  %) av de in klu der te stu di e ne 
kunne man ikke spo re re sul ta ter ver ken i re-
gis ter el ler i pub li sert form (ta bell 1). Av de tre 
re gist re ne had de EUdraCT høy est an del stu -
dier uten rap por tert re sul tat (86 %). I alt 32 024 
for søks per so ner del tok i de in klu der te stu -
diene, 15 017 (47 %) av dis se i stu di er uten rap-
por ter te re sul ta ter. Fi gur 1 vi ser an tall stu di er 
med og uten rap por ter te re sul ta ter for delt på 
type in ter ven sjon.

Me di an stu die va rig het var 21 må ne der (in-
terkvartilbredde 11 – 37). Av de 55 stu di e ne 
(16 %) som had de rap por tert re sul ta ter til et 
re gis ter, gikk det me di an 24 må ne der (14 – 39) 
fra full fø ring, og kun syv stu di er rap por ter te 
in nen 12 må ne der. 151 (43 %) stu di er var pub li-
sert, me di an 25  må ne der et ter full fø ring 
(16 – 37). 29 (8 %) stu di er had de både pub li sert 
og rap por tert til re gis ter. Et Kap lan-Mei er-
plot fram stil ler ku mu lert an del av stu di er 
med spor ba re re sul ta ter i hen holds vis re gis-
ter og pub li ka sjon som en funk sjon av tid si-
den full fø ring (fi gur 2).

Ved ana ly se av an de len stu di er uten spor -
bare re sul ta ter i pe ri ode ne 2000 – 04, 2005 – 09, 
2010 – 14 og 2015 – 18 ble det fun net kun små 
tegn til bed ring (Kruskal-Wal lis’ test, p = 0,44) 
(fi gur 3). For eks em pel var 50 % av rap por ter te 
stu di er fra 2005 – 09 og 53 % fra 2010 – 14 blit 
pub li sert per 2020. De til sva ren de tal le ne for 
data til re gis ter var hen holds vis 8 % og 23 %.

Det var in gen sta tis tisk sig ni fi kan te for skjel-
ler mel lom ran do mi ser te og ikke-ran do mi -
serte stu di er i an de len uten spor ba re re sul ta-
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Fi gur 3  An tall full før te stu di er to talt, stu di er der re sul ta te ne er pub li sert og stu di er der re sul ta te ne er rap por-
tert til et re gis ter per 1.5.2020, grup pert i pe ri ode ne 2000–04, 2005–09, 2010–14 og 2015–18.

ter (Pearsons khi kvad rat est, p = 0,6), hel ler 
ikke mel lom in ter ven sjons grup pe ne el ler de 
fire dia gno se grup pe ne (Kruskal-Wal lis’ test, 
hen holds vis p = 0,7 og 0,1). An de len uten rap-
por ter te re sul ta ter var kun ikke-sig ni fi kant 
høy ere i stu di er med fær re enn me di an 60 del-
ta ke re sam men lik net med stør re stu di er (OR 
1,2; 95 % KI 0,76 – 1,78, p = 0,5). 52 av 348 (15 %) 
stu di er var in du stri fi nan si er te. Av dis se var an-
de len uten pub li ser te re sul ta ter 60 %, mot 47 % 
i øv ri ge stu di er (1,7; 0,90 – 3,00, p = 0,1).

Dis ku sjon

Nes ten halv par ten av i alt 348 stu di er av skul-
der in ter ven sjo ner som var full ført minst et 
år før søket, had de in gen spor ba re opp lys nin-
ger om re sul ta ter, ver ken i stu die re gist re el ler 
fag fel le vur der te tids skrif ter. Det e in ne bæ rer 
at over 15 000 for søks per so ner fram til ja nu ar 
2019 del tok i skul der stu di er uten å ha fåt 
kjenn skap til ut fal let. Fra væ ret av re sul ta ter 
var i li ten grad på vir ket av type in ter ven sjon, 
stu die de sign el ler stør rel se, og det var ikke 
hol de punkt for en bed ring av prak sis over tid.

Det kan inn ven des at re sul ta te ne i den ne 
stu di en ikke nød ven dig vis kan ge ne ra li se res 
til øv ri ge ty per mus kel- og skje lett pla ger. 
Imid  ler tid er dår lig rap por te rings prak sis be-
skre vet i stu di er av ledd li del ser (15), rygg li del-
ser (16) og or to pe dis ke trau mer (17, 18), men 
også in nen humanklinisk forsk ning mer ge-
ne relt (se tabell i Appendiks på tidsskriftet.no 
for noen utvalgte oversiktsartikler).

An de len pub li ser te vi ten ska pe li ge stu di er 
med po si ti ve re sul ta ter har iføl ge en ana ly se 
økt fra 70 % til 86 % i åre ne 1990 – 2007, og tren-
den har vært sær lig ut alt in nen kli nisk me di-
sin og far ma ko lo gi (19). Over vekt av pub li  serte 
stu di er med po si ti ve funn er be skre vet selv i 
tids skrif ter med høy impaktfaktor (20). Re sul-
ta ter i ori gi nal stu di er lar seg ofte ikke rep li -
kere i se ne re til sva ren de stu di er (21). Be tyd-
nin gen av kom mer si ell fi nan si e ring for rap-
por te rings prak sis er kon tro ver si ell (5, 22–24). 
I de in klu der te stu di e ne had de de med kom-
mer si ell fi nan si e ring 13 pro sent po eng la ve re 
rap por te rings grad enn de øv ri ge, men grun-
net få stu di er var for skjel len ikke sta tis tisk 
sig ni fi kant.

Fler tal let av de re gist rer te stu di e ne var små, 
med me di an 60 del ta ke re per stu die, og kun 
tre stu di er had de mer enn 500 del ta ke re. En 
la ve re pub li ka sjons grad av små stu di er er tid-
li ge re be skre vet (24). Det kun ne ten kes at den 
lave pub li se rings gra den i det e ma te ria let er 

en kon se kvens av at små stu di er of te re blir 
re fu sert enn sto re stu di er, men noen sig ni fi-
kant as so sia sjon med stu die stør rel se kun ne 
ikke på vi ses ver ken med tan ke på pub li se ring 
el ler rap por te ring til re gis ter. Det ble hel ler 
ikke fun net at stu die de sign på vir ket rap por-
te rin gen, men and re har be skre vet høy ere 
pub li ka sjons grad i ran do mi ser te stu di er (22).

Til tak for å bedre rap por te ring
År sa ken til at så pass man ge stu di er ald ri blir 
pub li sert, er sam men sat. En del på be gyn te 
stu di er, ikke minst in nen kir ur gi, blir ald ri 
full ført, ofte grun net pro ble mer med re krut-
te ring (25). Øv ri ge fi nan si el le og lo gis tis ke 
be grens nin ger kan van ske lig gjø re vei en mot 
pub li se ring, hind rin ger som aka de mis ke og 
kom mer si el le forsk nings in sti tu sjo ner med 
stør re res sur ser i ryg gen har bedre for ut set-
nin ger for å hånd te re (5, 23).

En null vi sjon for mang len de pub li se ring er 
ikke rea lis tisk. Rap por te ring til stu die re gist re 
sik rer imid ler tid til gang til re sul ta ter uav hen-
gig av ak sept fra fag fel le vur der te tids skrif ter. 
Dis se re pre sen te rer der med en lav ters kel ka-
nal for of ent lig gjø ring av re sul ta ter fra stu -
dier som ikke pas se rer nål øy et for pub li se-
ring. Selv om re gis ter data kan ha va ria bel 
kva li tet, er opp lys nin ge ne her ofte mer full-
sten di ge enn det som rap por te res når stu di en 
blir pub li sert, både med hen syn til ef ek ter og 

uøns ke de hen del ser (26). Re gis ter data fun ge-
rer der med både som et sup ple ment og et 
kor rek tiv til se lek tiv rap por te ring.

Kra ve ne til rap por te ring er skjer pet de se-
ne re år, i stor grad som føl ge av press fra pa -
sient or ga ni sa sjo ner og forsk nings mil jø. Den 
in ter na sjo na le ko mi te en av re dak tø rer i me-
di sins ke tids skrif ter (ICMJE) sat e fra 2005 som 
for ut set ning for pub li se ring at det fore lå en 
registerindeksert stu die pro to koll før opp start 
av stu di en. Selv om de fles te tids skrif ter, in klu-
dert Tidsskrift for Den nors ke le ge for en ing, 
har slut et seg til det e kra vet, er et er le vel sen 
fort sat dår lig, selv i tids skrif ter med høy im-
paktfaktor (5).

ClinicalTrials.gov og EUdraCT, med støt e 
av hel se myn dig he ter, har åp net for sank sjo-
ner mot fors ke re og in sti tu sjo ner som ikke 
opp fyl ler kra ve ne om trans pa rens. I ja nu ar 
2020 ved tok EU-dom sto len, til tross for pro-
tes ter fra far ma søy tisk in du stri, å gi fors ke re 
og hel se myn dig he ter i EU til gang til det Eu-
ro pean Medicines Agency-eide Clin i cal Study 
Re ports (CSR), der det gis de tal jer te opp lys-
nin ger om de sign, ana ly se og funn i kli nis ke 
stu di er (27). I Dan mark er det, an ført av Le ge-
mid del ver ket, git lov hjem mel til å strafe 
stu die spon so rer som unn la ter å rap por te re 
stu die re sul ta ter til EUdraCT (28). En fø de ral 
dom stol i USA har ny lig på lagt alle stu die-
spon so rer å of ent lig gjø re re sul ta ter fra full-
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før te stu di er meldt til ClinicalTrials.gov fram 
til 2017, med dags bø ter ved mang len de rap-
por te ring (29).

AllTrials-kam pan jen ar bei der for at både tid-
li ge re, på gå en de og fram ti di ge stu di er skal 
rap por te res. I det e in ter na sjo na le ini tia ti vet 
opp ford res uni ver si te ter, etis ke ko mi te er og 
me di sins ke in sti tu sjo ner til å ar bei de for at 
 de res med lem mer skal inn ret e seg et er kra-
ve ne om trans pa rens. Også sen tra le in sti tu sjo-
ner i norsk forsk ning har slut et seg til kam-
pan jen. I 2018 lan ser te AllTrials et spo rings verk-
tøy for å flag ge hvil ke spon so rer som unn la ter 
å of ent lig gjø re re sul ta ter, både fra al le re de 
ut før te og fra fram ti di ge stu di er (30). Det e har 
vist seg å ha ef ekt, først og fremst ved aka de-
mis ke in sti tu sjo ner. For eks em pel kom det ny-
lig inn dob belt så man ge re sul ta ter til EUdraCT 
fra tys ke uni ver si te ter i lø pet av seks må ne der 
som de fore gå en de seks  åre ne (31).

I ret nings lin jer fra de nors ke forsk nings -
etiske ko mi te ene po eng te res det at «forsk-
nings re sul ta ter som ho ved re gel skal til gjen-
ge lig gjø res», og at «fors ke re har et selv sten dig 
an svar for at forsk nin gen vil kun ne kom me 
forsk nings del ta ke re, re le van te grup per el ler 
sam fun net til gode (…)» (32). Imid ler tid er det 
per i dag in gen in stan ser som på ser at re sul-
ta te ne fak tisk blir gjort of ent lig til gjen ge lig, 

og å unn la te å gjø re det får hel ler in gen prak-
tis ke kon se kven ser.

De forsk nings etis ke ko mi te ene bør ikke be-
gren se seg til kun å god kjen ne pro to koll, men 
også påta seg an sva ret for at re sul ta te ne blir 
til gjen ge lig gjort. For eks em pel kun ne samt -
lige stu di er god kjent av re gio nal etisk ko mi té 
sen des til et sen tralt ar kiv som opp ret er au-
to ma ti ser te vars lin ger om over skri del se av 
tids fris ter til de an svar li ge fors ker ne, stu die-
spon so re ne og hel se myn dig he te ne.

Styr ker og svak he ter
En styr ke ved stu di en er at den i til legg til 
 ClinicalTrials.gov in klu der te to and re re gist re. 
Mu li ge feil kil der er at pub li ser te stu di er kan 
ha blit over set ved at lit e ra tur søket var be-
gren set til PubMed, og at kun én per son sto 
for søk og ana ly se. Det ble ikke for søkt å inn-
hen te mang len de re sul ta ter fra stu di e nes 
opp git e kon takt per son. Stu di er uten opp lys-
nin ger om kon takt per son (prin ci pal in ves ti-
ga tor) var det ikke mu lig å opp spo re.

Kon klu sjon
Den høye an de len av stu di er om be hand ling 
av skul der pla ger der re sul ta ter ver ken er rap-
por tert til stu die re gist re el ler pub li sert, re flek-
te rer en over ord net sy ste misk svikt i til gjen ge-

lig gjø ring og for mid ling av funn fra hu ma ne 
kli nis ke stu di er. Når for søks per so ner sam tyk-
ker i å del ta i en in ter ven sjons stu die, byg ger 
det e på en for vent ning om at re sul ta te ne vil 
bli til gjen ge lig gjort, uan set ut fall, slik at de res 
del ta kel se kan bi dra til å styr ke kunn skaps-
grunn laget. Uten slik åpen het om ut fall vil for-
søks per so ner kun ne ut set es for ri si ko uten å 
høs te noen for de ler. Mang len de rap por te ring 
om ut fall er der for etisk set uak sep ta belt. Det 
gir også ri si ko for en fik tiv over re pre sen ta sjon 
av stu di er med «po si ti ve» re sul ta ter og at bi-
virk nin ger og uøns ke de hen del ser ikke blir 
er kjent. Mang len de trans pa rens om ut fal let i 
full før te stu di er kan føre til slø sing med knap-
pe forsk nings mid ler som føl ge av at unød ven-
di ge og over tal li ge stu di er blir igang sat.

Det bør være en pri ori tert opp ga ve for helse-
myn dig he ter, forsk nings in sti tu sjo ner og tids-
skrift re dak tø rer å påse at de som ini tie rer, fi-
nan si e rer og gjen nom fø rer kli nis ke stu di er 
også sør ger for be ti me lig of ent lig gjø ring av 
re sul ta ter, med rap por te ring til et stu die re gis-
ter som min ste krav.

Takk til Knut Arne Hol te dahl for nyt i ge kom men ta rer.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 22.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.6.2020, 
 godkjent 6.10.2020.

RO BIN HOL TE DAHL
er pri vat prak ti se ren de spe sia list i fy si kalsk me di sin 
og re ha bi li te ring og er råd gi ven de lege for NAV og 
for Oslo pen sjons for sik ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Hof te li del ser hos barn og unge  
– ut red ning og be hand ling  
av sen føl ger

Føl ge ne av hof te syk dom og hof te
ska der hos barn og unge kan kre ve 
kir ur gisk in ter ven sjon. Ledd be va
ren de inn grep ut ført i 12 – 21års al de
ren gir ofte gode lang tids re sul ta ter 
og kan ut set e be ho vet for pro te se
inn grep. Hos pa si en ter un der 21 år er 
mer enn 90 % av de mo der ne hof te
pro te se ne som er sat inn de siste to 
ti å re ne, in tak te et er ti år.

A l vor li ge hof te symp to mer og 
rønt gen olo gis ke for and rin ger 
i el ler rundt hof te led det hos 
barn og unge re pre sen te rer en 
or to pe disk ut ford ring. Det kan 
være pa si en ter med føl ge til

stan der et ter hof te dys pla si, CalvéLegg
Perthes’ syk dom (CLP), idio pa tisk avas ku lær 
nek ro se av ca put femoris (AVN), glid ning av 

ca put femoris i fy sen (SCFE), femoroacetabu
lær in ne klem ming (femoroacetabular impin
gement, FAI), lår hals el ler bek ken brudd el ler 
pyogene ar trit er. Noen av til stan de ne kan i 
lø pet av få år med fø re sto re pa to lo gis ke for
and rin ger i ca put femoris, i en del til fel ler 
også i acetabulum (hof te ledds kå len), slik at 
pa si en te ne får be ty de li ge smer ter og stor 
funk sjons ned set el se.

Å fjer ne de pa to lo gis ke for and rin ge ne og 
im plan te re hof te pro te se er mind re ak tu elt 
hos de svært unge pa si en te ne, si den de ri si ke
rer fle re re vi sjons inn grep i lø pet av li vet. For
må let med ar tik ke len er å gi en over sikt over 
ut red ning og be hand ling av sen føl ge ne av 
dis se hof te li del se ne hos pa si en ter i al ders
grup pen 12 – 21 år, og å re de gjø re for lang tids
re sul ta te ne et er ledd be va ren de kir ur gi og 
et er pro te se inn set ing. Kunn skaps grunn
laget ba se rer seg på for fat er nes kli nis ke er fa
rin ger og vi ten ska pe li ge stu di er som om
hand ler re sul ta te ne av kon ser va tiv be hand
ling og hofteleddmodifiserende kir ur gi med 
minst ti års opp føl ging.
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Patoanatomi og symp to mer

Prin si pi elt sit er pa to lo gi en en ten i hof te skå
len (f.eks. acetabulær dys pla si, re tro ver sjon) 
el ler i lår ho det (f.eks. glid ning av ca put femo
ris i fy sen, CalvéLeggPerthes’ syk dom). Glid
ning av ca put femoris i fy sen skal all tid kir ur
gisk akutbehandles. Sen føl ge ne, selv ved mo
de ra te glid nin ger, kan gi avas ku lær nek ro se. 
Struk tu rel le for and rin ger gir unor mal me ka
nisk be last ning i hof te led det, med økt ri si ko 
for se ne re ar tro se ut vik ling (1). Femoroaceta
bulær in ne klem ming er på lei ring på acetabu
lum el ler form for and ring av ca put og på lei
ring i ca put–col lumover gan gen el ler en kom
bi na sjon av dis se de for mi te te ne (2) (fi gur 1). 
Noen pa si en ter med dis se for and rin ge ne har 
i tid lig fase in sta bi li tets fø lel se og be ve gel ses
smer ter, mens and re ikke har symp to mer før 
det er ma ni fest ar tro se. In flam ma to risk ledd
syk dom, som for eks em pel ju ve nil idio pa tisk 
ar trit, gir i våre da ger sjel den al vor lig hof te
pa to lo gi.
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Ikke-kir ur gisk be hand ling

Ikkeope ra tiv be hand ling av hof te li del ser hos 
barn og unge går ut på å opp ret hol de be ve
gel ses ut slag og styr ke bek ken og lår mus ku
la tur. Ved ved va ren de pla ger er det nød ven dig 
å mo di fi se re symp tom gi ven de fy sis ke ak ti vi
te ter. Fy si kalsk be hand ling kan være med på 
å ut set e kir ur gi, men det mang ler do ku men
ta sjon på lang tids ef ek ter (3, 4). An ti in flam
ma to ris ke me di ka men ter, even tu elt i kom bi

na sjon med pa ra ce ta mol, kan bru kes, men 
kon ti nu er lig lang tids be hand ling over år er 
sjel den ak tu elt hos de yng ste.

Av last ning med kryk ker kan være ak tu elt 
hvis det gir symp tom lind ring, li ke le des ak ti
vi te ter med lite ledd be last ning som svøm
ming og syk ling. Bis fos fo nat be hand ling kan 
ha smer te lind ren de ef ekt ved avas ku lær nek
ro se, men det er in gen ran do mi ser te kon trol
ler te stu di er som vi ser ef ekt på ned bryt nings
pro ses sen av ben. Be hand ling på den ne in di
ka sjo nen må an s es som eks pe ri men tell (5). 
Det fin nes hel ler ikke lit e ra tur som støt er 
ledd in jek sjo ner med me sen ky ma le stam cel
ler el ler hya lu ron sy re for å re ver se re el ler 
stoppe ut vik lin gen av de ge ne ra ti ve pro ses ser 
i hof te led det hos de yng ste (6).

Kir ur gis ke tek nik ker

De mor fo lo gis ke for and rin ge ne ved femoro
acetabulær in ne klem ming kan bedres ved 
åpen el ler ar tro sko pisk tek nikk. Van ligst er 
ar tro sko pisk tek nikk, der man fjer ner de be
nede de le ne på acetabulum og/el ler på lår hal
sen som gir me ka nisk hin der ved be ve gel ser. 
Re sul ta te ne av kir ur gi er gode, selv om få stu
di er spe si fikt om hand ler den yng ste pa si ent
grup pen (2, 7, 8).

Ved and re hof te li del ser, spe si elt hof te dys
pla si og sub luk sa sjo ner, kan man gjø re bek
kenosteotomier for å opp nå god caputdek

ning og ledd sta bi li tet. Tak plas tikk, hvor ace
tabulums dek nings grad økes ved bentrans
plantat som ved Spitzys pro se dy re (fi gur 2), er 
et kir ur gisk al ter na tiv hos barn over åte år 
(9). Fra 12års al de ren og hos ut voks te pa si en
ter bru kes of test periacetabulær os teo to mi 
(PAO) (10). Pro se dy ren går ut på re ori en te ring 
av acetabulum for å gi bedre caputdekning 
(fi gur 3).

Re sul ta te ne ved tak plas tikk og periacetabu
lær os teo to mi er be ty de lig bedre uten pre ope
ra tiv hof te ledds ar tro se (11, 12). I en norsk stu
die av dys pla si pa si en ter uten ar tro se ope rert 
med tak plas tikk i al de ren 12 – 22 år var det i 
bare 28 % av hof te ne sat inn to tal pro te se et er 
30 års opp føl ging (9). I en til sva ren de bri tisk 
stu die var 75 % av hof te ne uten to tal pro te se 
et er ti år (12). For dys pla si pa si en ter uten ar
tro se kan også periacetabulær os teo to mi være 
et godt ledd be va ren de inn grep. En sveit sisk 
stu die med slike pa si en ter ope rert i al de ren 
13 – 56 år vis te at 40 % had de fåt hof te pro te se 
et er 30 år (11).

Til tross for ini tialt gode re sul ta ter ved bek
kenosteotomi kan hof te led de ne på ny ut vik le 
de for mi te ter og smer ter. Hvis det ikke er gode 
bæ re fla ter igjen i led det, kan hof te pro te se 
være enes te mu li ge kir ur gis ke løs ning når det 
er ut al te pla ger. Hofteartrodese er ikke len ger 
et ak tu elt kir ur gisk til bud pga. økt be last ning 
på and re vekt bæ ren de ledd og for di pa si en 
tene er fa rings mes sig kan ha van s ker med å 
ak sep te re et av sti vet hof te ledd.

Fi gur 1  Femoroacetabular in ne klem ming 
(femoroacetabular impingement, FAI) er mor fo lo
gis ke for and rin ger med bein på lei rin ger en ten på 
aceatbulum (pincer) el ler på col lum femoris (CAM), 
even tu elt beg ge ste der. Til stan den kan gi me ka nisk 
hin der ved be ve gel se og kan for år sa ke smer ter. Her 
ses (a) nor mal hof te, (b) pincer, (c) CAM.

Fi gur 2  Ved Spitzys pro se dy re tas det et beintransplantat fra ile um som set es inn over acetabulumtaket slik at 
caputdekningen bedres (gult og blåt beintransplantat). Ba sert på teg ning av Ca mil la E. Myrvold, med til la tel se.
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Hof te pro te ser hos unge

Pa si en ter un der 21 år ut gjør bare 0,1 % av alle 
som får hof te pro te se i Nor den (13). Or to pe der 
vil helst ikke set e inn hof te pro te ser hos de 
yng ste, for di pro te sen sann syn lig vis må byt es 
ut minst én gang i lø pet av pa si en tens le ve tid. 
En re vi sjons pro te se har mind re for ut sig ba re 
re sul ta ter og kor te re le ve tid enn en pri mær
pro te se (14, 15). Hos en ung pa si ent kan man 
ri si ke re fle re re vi sjons inn grep i lø pet av li vet.

For pro te se pa si en ter ope rert før de var 20 år 
i pe ri oden 1987 – 2010 var ti års kom po nent over

le vel se 70 % (i be tyd nin gen in gen ut skif ting av 
pro te se de ler i pe ri oden). For pro te ser inn sat 
fra 1999 var ti års over le vel sen så god som 94 % 
(14). Det er grunn til å tro at frem gan gen i pro
te se over le vel se har fort sat, si den man de se
nes te åre ne har brukt mer vel do ku men ter te 
pro te se kom po nen ter. I et nor disk ma te ria le 
med 881 hof te pro te ser hos pa si en ter un der 21 
år inn sat i pe ri oden 1995 – 2016, var pro te sens 
tiårsholdbarhet 86 % og 15årsholdbarhet 73 % 
(13). I siste års rap port fra Na sjo nal kom pe tan
se tje nes te for ledd pro te ser og hof te brudd an
gis at ti års over le vel sen av hof te pro te ser hos 
pa si en ter i alle ald re nå er 95 % (16).

De van lig ste år sa ke ne til re ope ra sjo ner et er 
hofteproteseinnseting er asep tisk løs ning, 
in fek sjon og luk sa sjon. I et ma te ria le med de 
yng ste pro te se pa si en te ne ble hen holds vis 7 %, 
0,7 % og 1,2 % av pa si en te ne re ope rert på dis se 
in di ka sjo ne ne (13). Selv om pro te se over le vel
sen også hos unge er i ferd med å nå et ak sep
ta belt nivå, vet vi lite om hvor dan de unge har 
det med sin pro te se. Na sjo nal kom pe tan se tje
nes te for ledd pro te ser og hof te brudd har be
gynt å re gist re re pa si en te nes selv rap por ter te 
hel se (PROM), og 27 sy ke hus føl ger nå opp 
den ne re gist re rin gen (16). Sven ske ne star tet 
tid li ge re med en slik sy ste ma tisk PROMre gi
st re ring. I en ny stu die fant de like god hel se
ge vinst av pro te se ope ra sjo ne ne hos pa si en ter 
un der 30 år som hos de eld re pro te se pa si en
te ne (17).

Hen vis ning og opp føl ging
Slik vi ser det, må kon ser va ti ve til tak, in klu
dert fy sio te ra pi, være prøvd i noen må ne der 
før pa si en ten hen vi ses til kir ur gisk vur de ring. 
Hen vis nin gen bør in ne hol de fyl dig do ku men
ta sjon om tid li ge re un der sø kel ser og be hand
ling. Våre an be fa lin ger frem kom mer i ram me 
1. Der som pa si en ten har hof te dys pla si med 
el ler uten sub luk sa sjon og uten ar tro se for
and rin ger, bør tak plas tikk el ler periacetabu
lær os teo to mi vur de res. I de til fel le ne hvor 
hof te led dets bæ re fla ter er øde lagt, kan det 
være in di sert med pro te se inn set ing også hos 
pa  sien ter un der 21 år (fi gur 4). Pro ses sen som 
fø rer frem til en slik in di ka sjons stil ling, er kre
ven de. Pa si en ten bør inn gå en de og ved gjen
tat e kon sul ta sjo ner in for me res om hva man 
kan for ven te av ope ra sjo nen og ri si ko en for 
frem ti dig re vi sjons kir ur gi. I spe sia list kon sul
ta sjo nen bør det være både en pro te se kir urg 
og en barne or to ped som kjen ner pa si en ten. 
Pa si en te ne må kon trol le res jevn lig et er ope
ra sjo nen, da det er vist at de un ges pro te ser 
kan ha be kym rings ful le rønt gen olo gis ke sli
ta sje tegn uten at symp to me ne er al vor li ge 
(14).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 28.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 9.8.2020, 
 godkjent 16.10.2020.

Fi gur 3  Ved periacetabulær os teo to mi (PAO) gjø res 
os teo to mi rundt hele acetabulum slik at den ne 
re orien  te res for å gi bedre caputdekning. Ba sert på 
teg ning av Knut Søballe, med til la tel se.

Fi gur 4  Eks em pel på al vor lig se kve le et er neo na tal sep sis med bi la te ra le hof te in fek sjo ner. Rønt gen av bek ken 
tat da pa si en ten var 17 år. Beg ge hof te ledd var øde lagt og hof te pro te se inn sat på venst re side. Til sva ren de inn
grep ble gjort året et er på høy re side. Pa si en ten har git til la tel se til at bil det blir pub li sert.

Ram me 1 

For fat ter nes er fa rings ba ser te an be fa 
linger for vur de ring og hen vis ning  
av pa si en ter 12–21 år med hof te li del ser

Anam ne sen skal være ut før lig, med 
 symp tom ut vik ling og tid li ge re be hand ling

Kli nisk un der sø kel se skal om fat te også 
and re sto re ledd og ryg gen

Det må tas rønt gen av bek ken (symfyse
sentrert), front og inn skutt si de bil de

MR er kun nød ven dig hvis det ikke er 
 sam svar mel lom kli nis ke funn og rønt gen
olo gis ke funn

Kon ser va ti ve til tak, in klu dert fy sio te ra pi, 
bør være gjen nom ført over må ne der

Hen vis ning sen des til sy ke hus som har 
både barne or to pe der og re vi sjons kir ur ger
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En mann i 30-åre ne med  
høy re si dig hjer te svikt, ik te rus 
og ma ge smer ter

En mann i 30-åre ne med Downs 
syn drom og høy re si dig hjer te svikt 
ble inn lagt med ik te rus og ma ge-
smer ter. En lang ut red ning ga in gen 
en ty di ge svar. To uker et er ut skri vel-
sen tok det hele en uven tet ven ding.

En mann i 30-åre ne med Downs syn-
drom og be gren set ver bal kom mu ni-
ka sjons ev ne ble inn lagt på kardiolo-
gisk av de ling på Riks hos pi ta let et er 
tre da ger med ma ge smer ter, opp kast, 
re du sert mat lyst, ik te rus og ned sat 

all menn til stand. Pa si en ten had de Eisenmengers 
syn drom be tin get i en ukor ri gert ventrikkelsep-
tumdefekt.

Ved an komst var han ikte risk og trykkøm un der 
høy re rib bens bue. Det var in gen tegn til ascites 
el ler and re leverstigmata. Blod tryk ket var 110/60 
mm Hg og pul sen 94 slag/mi nut. Det var ikke 
deklive øde mer el ler halsvenestuvning.

Bio kje misk fore lå ASAT 1 408 U/L (re fe ran se om-
rå de 15 – 45 U/L), ALAT 2 436 U/L (10 – 70 U/L), ALP 
196 U/L (35 – 105 U/L), to tal bi li ru bin 169 µmol/L 
(5 – 25 µmol/L), kon ju gert bi li ru bin 154 µmol/L 
(< 5 µmol/L), al bu min 26 g/L (36 – 48 g/L) og INR 
1,6 (0,8 – 1,2). Kon sen tra sjo nen av amy la se var 
6  U/L (10 – 65 U/L), he mo glo bin 20,3  g/dL 
(13,4 – 17,0  g/dL) og trom bo cyt ter 108  ·  109/L 
(145 – 390 · 109/L). I til legg had de pa si en ten for -
høyet CRP på 47 mg/dL (< 4 mg/dL) og prokalsi-
tonin på 0,90 µg/L (< 0,10 µg/L), men han var 
afe bril og had de nor malt an tall leu ko cyt er på 
6,4 · 109/L (3,5 – 10,0 · 109/L).
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Av de ling for gastro og barne kir ur gi
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Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Hy per bi li ru bi ne mi og kraf tig for ø ket ALAT og 
ASAT (over 15 gan ger øvre re fe ran se ver di) er 
as so siert med akutt e vi ra le he pa titt er, strik tu
rer el ler ma lig ni tet, au to im mun he pa titt, he
mo kro ma to se og tok sisk el ler me di ka ment
ut løst le ver ska de. I til legg fore kom mer uvan
li ge år sa ker som vas ku læ re for styr rel ser, is ke
misk he pa titt, Wilsons syk dom, alfa1an ti tryp
sin man gel og stuvningslever (1).

Pa si en ten bruk te di gok sin fast og had de i da ge ne 
før inn leg gel sen spo ra disk brukt pa ra ce ta mol 
mot ma ge smer ter. Det ble ved inn komst ikke på-
vist pa ra ce ta mol i se rum, og kon sen tra sjo nen av 
di gok sin var in nen for te ra peu tisk re fe ran se om-
rå de. Anam ne sen av dek ket ikke eks po ne ring for 
and re le ver tok sis ke sub stan ser, og pa si en ten 
 had de ikke gjen nom ført rei se i ti den før inn leg-
gel sen.
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Ved inn leg gel se had de pa si en ten cya no tis ke 
slim hin ner og pe ri fer ok sy gen met ning på 83 % i 
rom luft. Det e ble opp fat et som hans habitualtil-
stand.

Eisenmengers syn drom be skri ver en ende til
stand av en med født hjer te feil som opp rin ne
lig shun tet blod fra det sy ste mis ke til det pul
mo na le krets lø pet. Ventrikkelseptumdefekten 
gir en ty pisk venst retilhøy reshunt, der vo
lum og trykk be last ning over tid kan føre til 
ir re ver si bel ska de på mikrovaskulaturen i 
lun ge ne. Dett e øker den vas ku læ re mot stan
den i lun ge ne, noe som gir økt trykk i høy re 
ven trik kel. Shun ten kan der med end res til en 
høy retilvenst reshunt. Ve nøst blod går da di
rek te over i sy stem krets lø pet, og pa si en ten 
ut vik ler hy pok si som øker ved an stren gel se. 
Shun ting av blod fra den ve nø se til den sy ste
mis ke sir ku la sjo nen med fø rer hy pok se mi og 
se kun dær erytrocytose. Når an tal let ery tro cyt
ter sti ger, øker blodviskositeten og gir økt 
trom bo se ten dens (2).

Ul tra lyd un der sø kel se av ab do men vis te for tyk ket 
gal le blæ re vegg med to ekko rike struk tu rer be-
dømt som kon kre men ter. Un der sø kel sen på vis te 
åpne le ver ve ner, åpen port ve ne og åpen le ver  arte-
rie med ret vendt blod strøm samt slank pan k-
reas gang.

Port ve ne trom bo se er en mu lig dif e ren si al
dia gno se hos pa si en ter med kjent hyperkoa
gulabilitet som ved Eisenmengers syn drom. 
Symp to me ne ved port ve ne trom bo se er be tin
get av trom bens ut bre del se og etio lo gi. Pa 
sien ter kan ha ma ge smer ter, men le ver prø 
vene er som re gel nor ma le (3). Hos vår pa si ent 
ble port ve ne trom bo se tid lig ute luk ket, da 
ul tra lyd un der sø kel se ved inn komst vis te nor
mal strøm ning i port ve nen.

Ul tra lyd un der sø kel sen ble sup plert med mag ne-
tisk resonanskolangiopankreatografi (MRCP), 
som be kref tet veggfortykket gal le blæ re med kon-
kre men ter, slan ke int ra- og eks tra he pa tis ke gal-
le vei er og in gen tegn til gallegangstein. Pa si en-
tens symp to mer og funn ble tol ket som ko le cys tit 
og av gåt gallegangstein. Han ble inn lagt på 
av de ling med hjer te over våk ning, hvor han fikk 
ciprofloksacin 1 g × 1 per oralt i fem da ger på 
grunn av mis tan ke om ko le cys tit.

Ma jo ri te ten av pa si en te ne med kolecysto
lithiasis for blir asymp to mat is ke (4). Den hyp
pig ste kom pli ka sjo nen til kolecystolithiasis er 
akutt ko le cys titt. Koledocholithiasis opp trer 

of test som en se kun dær kom pli ka sjon til ko
lecystolithiasis hvor gal le stein mig re rer fra 
gal le blæ ren og ob strue rer hovedgallegangen. 
Dett e kan føre til akutt kolangitt og akutt bi 
liær pan krea titt (5).

Trans ab do mi nal ul tra lyd un der sø kel se er 
ofte før s te val get av bil led dia gnos tis ke un der
sø kel ser ved mis tan ke om ob strue ren de stein, 
men un der sø kel sen har lav sen si ti vi tet (6). MR 
har høy ere sen si ti vi tet og spe si fi si tet, og reg
nes i dag som gull stan dard for på vis ning av 
stein i hovedgallegangen (7).

På and re inn leg gel ses dag ble det gjort et gas tro-
kir ur gisk til syn. Man fant ikke hol de punk ter for 
ko le cys tit og tol ket til stan den som av gåt sen tral 
stein. Det ble be slut et at pa si en ten kun ne rei se 
hjem ved fal len de bilirubinnivå, og man dis ku -
terte elek tiv se kun dær pro fy lak se i form av ko le-
cyst ek to mi el ler en do sko pisk pa pil lo to mi (EPT) i 
lys av hans al vor li ge hjer te syk dom.

Da gen et er var pa si en ten kli nisk sta bil, men 
had de sti gen de ver di er i le ver- og gal le prø ver: 
 to tal bi li ru bin 271 µmol/L, ASAT 2 071 U/L, ALAT 
3 095 U/L og INR 1,7.

På grunn av pa si en tens ko mor bi di tet var man 
be kym ret for ut vik ling av en al vor lig kom pli ka-
sjon (pan krea tit/kolangit) hvis han al li ke vel 
skul le ha sen tral gal le stein til tross for ne ga tiv 
mag ne tisk resonanskolangiopankreatografi – 
selv om sann syn lig he ten var li ten. Det e måt e 
veies opp mot den be ty de li ge ane ste si re la ter te 
ri si ko ved Eisenmengers syn drom. Si tua sjo nen ble 
dis ku tert med ane ste sio log med spe si al kom pe-
tan se på voks ne med føl ge til stan der av med født 
hjer te feil.

Pa si en ten var engs te lig og ville tren ge dyp se
da sjon før pro se dy ren. I til legg var det ana to
mis ke for hold som nød ven dig gjor de en do tra
ke al in tu ba sjon for å sik re luft vei ene. Ge ne rell 
ane ste si hos pa si en ter med Eisenmengers 
syn drom kan føre til livs tru en de høy retil
venst re shunt ut løst av nar ko se mid le nes ne
ga ti ve ef ekt på sir ku la sjo nen og over trykks
ven ti le ring. Må let er ge ne rell ane ste si og luft
veis sik ring med bi be holdt egenrespirasjon 
for å unn gå økt høy retilvenst reshunt.

En do sko pisk re tro grad ko lan gio gra fi (ERC) ble 
ut ført på den fjer de inn leg gel ses da gen. Pa si en ten 
fikk in tra ve nøst be skjed ne do ser ke ta min og deks-
medetomidin sup plert med lo kal ane ste si i oro-
farynks, la rynks og trakea et er fulgt av en do tra -
keal in tu ba sjon. Ge ne rell ane ste si ble ved li ke holdt 
med be skje den in tra ve nøs in fu sjon deksmedeto-
midin og repertete små do ser av ke ta min. I hele 

for lø pet had de pa si en ten egenrespirasjon og lå 
med un der støt et ven ti la sjon på ane ste si ap pa rat. 
Han var he mo dy na misk sta bil med uend ret SaO2.

Papilla Vateri ble fun net på van lig sted, men 
er fa ren endoskopør be mer ket «ut se en de som ved 
av gåt stein». De int ra- og eks tra he pa tis ke gal le-
vei ene var nor mal ka lib re de og slan ke, men det 
var mul tip le små kon kre men ter i gal le blæ ren. Det 
ble der for ut ført en do sko pisk pa pil lo to mi og 
stein fei ing, men det ble ikke fun net sik re tegn til 
ob struk sjon.

Ut bre del sen av mag ne tisk resonanskolangio
pankreatografi har med ført at en do sko pisk 
re tro grad ko lan gio gra fi nå nes ten ute luk 
kende bru kes te ra peu tisk. Sist nevn te er en 
in va siv pro se dy re med ri si ko for kom pli ka sjo
ner. En norsk re gis ter stu die rap por ter te en 
kom pli ka sjons rate på 11,6 % (8). De hyp pig ste 
kom pli ka sjo ne ne var kolangitt, pan krea titt og 
blød ning. Per fo ra sjon fore kom sjel den, og ge
ne relt økte kom pli ka sjons ri si ko en med ko
mor bi di tet, al der og sam ti dig en do sko pisk 
pa pil lo to mi.

Det til kom in gen kom pli ka sjo ner et er en do sko-
pisk re tro grad ko lan gio gra fi. Si tua sjo nen ble fjer-
de inn leg gel ses dag fore lagt hepatolog med tan ke 
på pri mær le ver syk dom, og det ble av sam me 
grunn re kvi rert ut vi det blod prø ve set. Pa si en ten 
var kli nisk uend ret, men bio kje misk i lang som 
bed ring. Transaminaseverdiene var fal len de selv 
om to tal bi li ru bin lå sta bilt rundt 350 µmol/L. På 
sjet e inn leg gel ses dag ble pa si en ten over flyt et til 
gas tro kir ur gisk av de ling.

Da gen et er over flyt in gen ble det tat CT av ab-
do men for å un der sø ke om det kun ne fore lig ge 
cirr hose el ler tegn til por tal hy per ten sjon. CT-un-
der sø kel sen vis te for stør re de lym fe knu ter i lever-
hilum og periportalt ødem, men el lers in gen pa-
to lo gis ke funn.

Pa si en ten ble grad vis bedre. Han vir ket mind re 
trøt, gikk kor te tu rer på av de lin gen og fikk bedre 
mat lyst. Han ble ut skre vet et er ti da ger. To tal 
 bi li ru bin had de da falt spon tant til 108 µmol/L. 
Den hepatologiske ut red nin gen var ikke kon klu-
dert ved ut skri vel se, og vi had de in gen en de lig 
for kla ring på pa si en tens syk doms bil de.

Vår pa si ent had de un der lig gen de kro nisk 
hjer te svikt og kro nisk hy pok si. Le ver svikt kan 
skyl des høy re si dig hjer te svikt der økt fyl
ningstrykk i høy re ven trik kel for plan ter seg 
re tro grad (9). Dett e fø rer til di la ta sjon, ødem
ut vik ling og hy per ten sjon i le ve rens sinus
oider, noe som gir pro gres siv at ro fi, fib ro se og 
ett er hvert ut vik ling av por tal hy per ten sjon 

120



1778 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  17,  2020;  140

NOE Å LÆRE AV

og ascites. Pa si en te ne kan få smer ter, kval me 
og ned satt mat lyst, men de har sjel den be ty
de lig ik te rus, og le ver en zym ver di ene er ofte 
nor ma le el ler bare lett for høy e de (10). Imid
ler tid kan akutt dekompensering av kro nisk 
hjer te svikt føre til brått inn sett en de ik te rus 
og le ver en zym stig ning. Kro nisk hy pok si kan 
for ver re en stuvningsleversituasjon, og slik 
«kon ge stiv hepatopati» er as so siert med ven
trikkelseptumdefekt og Eisenmengers syn
drom (11).

Tre da ger et er ut skri vel sen fore lå den hepatolo-
giske kon klu sjo nen. Blod prø ve ne av kref tet au to-
im mun he pa tit, Wilsons syk dom, alfa-1-anti tryp-
sin-man gel, he mo kro ma to se og he pa tit C-vi rus. 
Pa si en ten var ne ga tiv for HBsAg (he pa tit B-over-
flateantigen) og anti-HBc (an ti stoff mot he pa tit 
B-kjerneantigen), men var po si tiv for anti-HBs 
(an ti stoff mot he pa tit B-overflateantigen), tol ket 
som im mu ni tet et er vak si na sjon (12). Det var in-
gen åpen ba re hol de punk ter for un der lig gen de 
le ver syk dom. Syk doms bil det ble der for an tat som 
for en lig med av gåt gal le stein.

To uker et er ut skri vel sen ble pa si en tens mor 
akut inn lagt på lo kal sy ke hus på grunn av in flu-
en sa lig nen de symp to mer og ik te rus. Ul tra lyd av 
le ver og gal le vei er vis te ikke kon kre men ter. Ved 
inn leg gel se for tal te hun at hen nes sønn ny lig 
had de gjen nom gåt et lig nen de syk doms for løp. 
Hun ble der for ut re det for in fek si ø se he pa tit er. 
Det ble på vist he pa tit A-vi rus med IgM i høy ti ter 
og grenseforhøyet IgG, for en lig med akut he pa-
tit A-vi rus in fek sjon.

He pa titt Avi rus er et RNAvi rus som smitt er 
fe kaloralt. Vi ru set for år sa ker of test en akutt, 
for bi gå en de in fek sjon og gir nor malt in gen 
per ma nent le ver ska de (13). In fek sjo nen kan 

ha et lang truk kent for løp og i sjeld ne til fel ler 
føre til akutt le ver svikt. Det fin nes in gen spe
si fikk be hand ling. Klas sis ke symp to mer er 
mild fe ber, kval me, opp kast, ap pe titt løs het, 
ma ge smer ter og ik te rus (14). Bio kje misk er 
bil det pre get av høye transaminaseverdier 
(> 1000 U/L) og bilirubinstigning. Hos de  fles te 
pa si en te ne vil symp to mer og funn ha gått i 
re gress in nen to må ne der.

He pa titt Avi rus er en de misk i Af ri ka, Sør
Ame ri ka, Midt øs ten og sto re de ler av Asia. I 
Norge er det do ku men tert fle re ut brudd blant 
sprøy te mis bru ke re og menn som har sex med 
menn. Selv om mat og vann bår ne ut brudd er 
sjeld ne i Norge, har slike også fore kom met 
(15, 16).

Pa si en ten ble ikke un der søkt for he pa titt 
Avi rus ett er at det ble kjent at mo ren var smit
tet. Han var blitt spon tant bedre og var ut skre
vet fra sy ke hu set, og man kon klu der te med at 
det ikke ville få be hand lings kon se kven ser om 
han ble un der søkt for dett e. Pa si en tens asym
p to mat is ke far ble un der søkt, og se ro lo gis ke 
un der sø kel ser ga funn som ved gjen nom gått 
he pa titt Avi rus in fek sjon, med po si tiv IgG og 
ne ga tiv IgM. På bak grunn av et – sett i ett er tid 
– ty pisk syk doms for løp og på vist smitt e hos 
sam bo en de fa mi lie med lem er det imid ler tid 
sann syn lig at også vår pa si ent hadde gjen
nom gått in fek sjon med he pa titt Avi rus. Det 
har ikke vært mu lig å kon sta te re sik ker smit
te kil de.

Dis ku sjon

Ka sui stik ken vi ser at he pa titt A er en vik tig 
dif e ren si al dia gno se ved ik te rus. Vi over så 
den ne da vi ikke så åpen ba re ri si ko fak to rer 

hos pa si en ten el ler smitt e de per so ner i pa 
sien tens nære om gi vel ser på tids punk tet for 
ut red nin gen. For mell virusserologisk ut red
ning ble der for ikke ut ført ved inn leg gel se, og 
in fek sjons me di si ner ble hel ler ikke kon tak tet.

Vår pa si ent fikk tid lig i for lø pet på vist gal
leblærekonkrementer. Man opp fatt et der for 
hans ik te rus som mest sann syn lig be tin get i 
ob struk sjon, selv om man ikke fant galle
gangskonkrementer. Pa si en tens kraf tig for
høy e de transaminaseverdier er ty pisk for vi
ra le he pa titt er, men kan også ses ved sen tral 
gal le steins syk dom (17).

Hans kro nis ke, al vor li ge hjer te svikt re pre
sen ter te and re dif e ren si al dia gnos tis ke mu
lig he ter, og pa si en ten ble først inn lagt på av
de ling med hjer te over våk ning med til syn av 
kar dio lo ger i fem døgn. Al le re de ved inn
komst ble pa si en ten imid ler tid vur dert av 
gast ro ki rurg på grunn av mis tan ke om gal le
steins syk dom, og pa si en ten ble fulgt opp av 
gast ro ki rurg som pa si ent an svar lig lege. Un
der for lø pet ble både gast ro me di si ner, hepa
tolog, ane ste si le ge og ra dio log in vol vert. Sam
ti dig var den tverr fag li ge vur de rin gen ikke 
kom plett før sent i for lø pet.

Man kan sett e spørs måls tegn ved at vi ikke 
en gang var på spo ret av he pa titt A, og det ble 
en hen del se vi har lært av.

Pa si en tens på rø ren de og ver ge har git sam tyk ke til at 
ar tik ke len blir pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 4.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 10.7.2020, 
 godkjent 11.9.2020.
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SU SAN NE OHNESORGE
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Trikobesoar

Et barn i tid lig sko le al der ble inn lagt 
med noen da gers sy ke his to rie med 
ma ge smer ter, opp kast og en pal pa
bel opp fyl ling i øvre del av ab do men. 
Ut red nin gen vis te at det drei de seg 
om en svært uvan lig år sak til ma ge
smer te ne.

Bar net had de hatt opp kast og ma-
ge smer ter i fire da ger. Hen vi sen-
de lege had de pal pert en stor opp-
fyl ling i øvre del av ab do men. 
Siste av fø ring var minst to da ger 
til ba ke i tid. Bar net var un der bar-

ne psy kia trisk opp føl ging for trikotillomani 
(nap ping av hår) og trikotillofagi (svel ging av 
hår).

Ved un der sø kel se var pa si en tens all menn-
til stand god, men det var en hard opp fyl ling 
på ca. 20 cm i dia me ter fra epigastriet ned til 
un der nav le nivå. Blod prø ve ne vis te he mo glo-
bin 10,5 g/dl (re fe ran se om rå de 11,0 – 15,5) og 
alaninaminotransferase (ALAT) 49 U/L (10 – 45). 
Øv ri ge le ver- og gal le prø ver samt CRP- og leu-
kocyttverdier var nor ma le. Ul tra lyd un der sø-
kel se av ab do men på vis te en opp fyl ling på 

ma ge sek kens plass. Den ne var også syn lig på 
rønt gen over sikt ab do men. Sup ple ren de rønt-
genkontrastundersøkelse frem stil te en opp-
fyl ling som inn tok hele ma ge sek ken, for en lig 
med en «svært stor be so ar» (fi gur 1). På bak-
grunn av opp lys nin ge ne om tid li ge re triko-
tillofagi an tok man at det drei de seg om en 
trikobesoar.

Dett e ble be kref tet ved la pa ro to mi sam me 
dag. Man fjer net en trikobesoar som fyl te hele 
ma ge sek ken, med en ca. 60 cm lang ut lø per 
som ble truk ket re tro grad opp fra tynn tar-
men (fi gur 2). Trikobesoaren vei de over 750 g. 
Det post ope ra ti ve for lø pet var ukom pli sert, 
og pa si en ten ble ut skre vet fem te post ope ra -
tive dag med av ta le om vi de re bar ne psy kia-
trisk opp føl ging.

Dis ku sjon

Be so ar er en opp hop ning av ufor døye lig ma-
te ria le i gas tro in te sti nal ka na len, van lig vis lo-
ka li sert i ma ge sek ken (1–4). Der som den be står 
av hår, be teg nes den som trikobesoar (1, 2). For 
at en trikobesoar skal dan nes, må pa  sien ten i 
en leng re pe ri ode nappe hår i be ty de lig grad 
(trikotillomani) og der ett er svel ge det (trikotil-
lofagi). Der som magesekkperi staltikken ikke 
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med fø rer at hå ret fø res over i tynn tar men, vil 
det grad vis dan ne seg en stør re an sam ling av 
hår i ma ge sek ken. Det er an slått at om lag 1 % 
av per so ner med al vor lig trikotillomani vil få 
en besoardannelse som kre ver kir ur gisk in ter-
ven sjon (1, 5).

I en kli nisk over sikts ar tik kel om trikotillo-
mani i Tids skrif tet i 2018 be skri ves dett e som 
en psy kisk li del se som ty pisk ram mer i ung-
doms å re ne og har et kro nisk for løp. Sam men-

Fi gur 1  Rønt gen bil det vi ser en ikke-vegg fast opp fyl-
ling (om gitt av kon trast) i ma ge sek ken.
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KORT KA SUI  STIKK

un der sø kel se, som i den pre sen ter te ka sui stik-
ken. Et slikt funn må føre til vi de re dia gnos-
tikk i sy ke hus.

Pa si en tens fore sat e har git sam tyk ke til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 22.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 9.9.2020, 
 godkjent 18.9.2020.

lig net med at ferds te ra pi har me di ka men ter 
be skje den ef ekt på den ne li del sen. De fles te 
pa si en te ne re spon de rer på at ferds te ra pi, hvor 
over halv par ten opp når re mi sjon (6). I ar tik ke-
len an slår man en livs tids pre va lens på 0,6 – 2,4 % 
og at 5 – 18 % av hårnapperne svel ger hår (6).

Trikobesoarer kan nå be ty de lig stør rel se før 
de gir symp to mer som be skre vet i den ne ka-
sui stik ken der hele ma ge sek ken var ut fylt av 
be so a ren (fi gur 1). Vi de re pre ope ra ti ve un der-
sø kel ser var ikke nød ven dig. CT-un der sø kel se 
med kon trast er rap por tert å kun ne dia gnos-
ti se re 97 % av be so a rer i ma ge sek ken (7), men 
re pre sen te rer en be ty de lig strå le be last ning, 
som det var mu lig å unn gå hos dett e bar net.

Som det fram går av fi gur 2, var ho ved de len 
av be so a ren over 20 cm lang og stør ste dia me-
ter om lag 10 cm. Den be holdt form som ma-
ge sek ken ett er fjer ning. Dett e skyltes at den 
var svært kom pakt, og den ville ikke ha eg net 
seg for en do sko pisk fjer ning, som ofte vi ser 
seg å ikke være vel lyk ket (2). La pa ro to mi med 
gastrotomi an be fa les ved fjer ning av sto re 
trikobesoarer i ma ge sek ken (2).

Trikobesoaren had de en 60 cm lang hale 
 (fi gur 2). Den var pal pa bel et godt styk ke ned 
i jejunum og lot seg fjer ne ved for sik tig trak-
sjon gjen nom åp nin gen i ma ge sek ken. Der-
som dett e ikke had de latt seg gjø re, mått e man 
ha fjer net ut lø pe ren gjen nom en se pa rat åp-
ning av tynn tar men for å hind re at den  kil te 
seg fast og for år sa ket tarm ob struk sjon (2). En 
slik hale fore kom mer i et få tall av til fel le ne (4, 
8), men har på grunn av det ka rak te ris tis ke 
ut se en det blitt kjent un der et eget navn i me-

di sinsk litt e ra tur, Rapunsels syn drom (2, 4, 6). 
Nav net hen spil ler på den lan ge hår man ken til 
Rapunsel som var fan get i tår net, kjent fra 
brød re ne Grimms even tyr sam ling fra 1812.

Selv om trikobesoar er en sjel den til stand, 
må man vur de re den hos pa si en ter med tri-
kotillofagi og abdominalsymptomer. Sym-
ptom gi ven de trikobesoarer er ofte av en slik 
stør rel se at de er pal pab le ved en kel kli nisk 

Fi gur 2  Trikobesoaren for met som ma ge sek ken, med en om lag 60 cm lang ut lø per.
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Mak ro aneu ris me i re ti na

Bil det til venstre er et fundusfotografi 
av høy re re ti na hvor man ser to mak
ro aneu ris mer lo ka li sert langs øvre 
na  sale kar ar ka de. Det vi ser pre og 

intraretinale blød nin ger samt grå om rå der 
som re pre sen te rer subretinalt blod. Synsner
vepapillen sees i bil dets venst re del.

Bil det til høyre er et kor re spon de ren de 
fluoresceinangiografibilde og vi ser av run de
de om rå der med hyperfluorescens som re pre
sen te rer ut pos nin ger på ar te rio len. Det sees 
også om kring lig gen de blok ke ring på grunn 
av blød ning.

En kvin ne i 80åre ne had de ut vik let akutt 
skyg ge for høy re øye som hun be skrev som en 
«mørk ball». Hun var tid li ge re kataraktoperert 
med la ser be hand ling for etterstær og had de 
al ders be tin get ma ku la de ge ne ra sjon. Hun 
bruk te war fa rin ett er et hjer ne slag med syns
felt de fek ter som se kve le. Ett er noen uker kom 
hun til of tal mo sko pi og fluo re sce in an gio  gra
fi av re ti na. Kor ri gert vi sus var 0,5 på det ak 
tuel le øyet. Si den le sjo ne ne ikke på vir ket ma
kula, ble pa si en ten ob ser vert, og ved siste 
kon troll had de hun vi sus 0,5 og arr for and rin
ger na salt for pa pil len.

Mak ro aneu ris me i re ti na er en sjel den til

stand. An slått pre va lens er 1 av 9 000 øyne. 
Til stan den opp står helst hos hy per ten si ve 
 eld re kvin ner og in vol ve rer i 90 % av til fel le ne 
kun ett øye (1). Den van lig ste lo ka li sa sjo nen er 
øvre tem po ra le kar ar ka de. Aneu ris men kan 
trom bo se re og til ba ke dan nes spon tant, den 
kan rupturere og blø, el ler den kan ut vi se kro
nisk lek ka sje. Til stan den kan be hand les med 
laserkoagulasjon, al ter na tivt med in jek sjon 
av gass i glass le ge met for å for sky ve subreti
nalt blod i makularegionen, even tu elt sam
men med vevs plas mi no gen ak ti va tor (tis sue 
plasminogen activator, tPA).

Aneu ris mer i re ti na kan være mik ro el ler 
mak ro aneu ris mer. Mik ro aneu ris me ne opp
står på ka pil lar nivå hos pa si en ter med dia be
tes el ler and re mik ro vas ku læ re til stan der, og 
sees som små punkt for me de røde le sjo ner i 
re ti na. Bil det øverst er ka rak te ris tisk for mak
ro  aneu ris me. Kjenner man ut se en det, kan 
dia gno sen stil les ved hjelp av en kel of tal mo
sko pi, uten ut red ning med fluo re sce in an gio
gra fi.

For fat er ne tak ker fo to gra fe ne Jan ne Sol bakk og Siw Loe 
Grø dal.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.
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 godkjent 21.9.2020.
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Hvil ken t-test er best?

Det fin nes to ver sjo ner av t-tes-
ten for sam men lik ning mel lom 
to grup per. Stu dents t-test er 
mest brukt, og den for ut set er 
at den un der lig gen de va ri an-
sen er lik i de to grup pe ne. En 
al ter na tiv ver sjon, kalt Welchs 
test, for ut set er ikke lik va ri ans. 
Hvor dan skal vi vel ge den mest 
eg ne de ver sjo nen?

Anta at du vil sam men lik ne gjen nom snit e ne 
i to grup per, og at da ta ene er til nær met nor
mal for delt, slik at du kan bru ke en ttest. Der
som du kan anta at den un der lig gen de va ri
an  sen er lik i de to grup pe ne, som il lust rert i 
fi gur 1a, er den van li ge Stu dents ttest å an be
fa le. Men der som den un der lig gen de va ri an
sen er ulik, som il lust rert i fi gur 1b, vil ikke 
Stu dents ttest hol de sig ni fi kans ni vå et. Det vil 
si at sann syn lig he ten for type Ifeil, alt så å feil
ak tig kon klu de re at gjen nom snit e ne er for
skjel li ge, med en slik pro se dy re vil kun ne bli 
ve sent lig høy ere enn det valg te sig ni fi kans  ni
vå et, som ofte set es til 5 %. Det fin nes en egen 
ver sjon av ttes ten, Welchs Utest, her et er bare 
kalt Welchs test, som er kor rekt å bru ke der
som va ri an sen er ulik (1). Kon fi dens in ter vall 
for dif e ran sen mel lom to gjen nom snit fin
nes også i to ver sjo ner ba sert på hen holds vis 
Stu dents ttest og Welchs test. Pro ble met er at 
vi van lig vis ikke kjen ner den un der lig gen de 
«teo re tis ke» va ri an sen. Hvor dan skal vi i prak
sis vel ge den mest eg ne de ver sjo nen?

Lik el ler ulik va ri ans?
En mu lig frem gangs måte kun ne være å først 
tes te en hy po te se om at va ri an sen er lik i de to 
grup pe ne. Levenes test og Fishers Ftest er ek
s emp ler på slike tes ter. Der et er, der som man 
for kas ter hy po te sen om lik va ri ans, bru ker 
man Welchs test – el lers bru ker man Stu dents 
ttest. En slik to trinns test pro se dy re er ikke å 
an be fa le, selv om den frem de les om ta les i en
kel te læ re bø ker. Et ve sent lig pro blem er at pro
se dy ren ikke hol der sig ni fi kans ni vå et (2).

Noen gan ger kan man ha aprio risk kunn
skap som til si er at den un der lig gen de va ri an
sen er lik i de to grup pe ne. Det e kan for ek
sem pel være til fel le når va ri an sen skyl des 
må le usik ker het ved den må le me to den som 
er brukt. Da er det e et godt grunn lag for å 

vel ge Stu dents ttest. Det kan være fris ten de å 
anta at den un der lig gen de va ri an sen er lik 
der som es ti mert va ri ans ikke er vel dig ulik, 
men ulem pen er at es ti ma tet kan av vi ke en 
del fra un der lig gen de va ri ans hvis ut val ge ne 
er små. En kel te læ re bø ker, for eks em pel Navi
dis Statistics for En gi neers and Sci en tists (3), 
an be fa ler å bru ke Stu dents ttest bare hvis 
man har aprio risk kunn skap som un der byg
ger an ta kel sen om lik va ri ans. Der på pe kes det 
at der som vi bru ker Welchs test selv om den 
un der lig gen de va ri an sen er lik, så får vi til
nær met sam me svar som ved Stu dents ttest. 
På den an nen side vil vi ri si ke re å få feil svar 
hvis vi bru ker Stu dents ttest når den un der
lig gen de va ri an sen er ulik. En an nen og vik tig 
for del med Welchs test er at den er mer ro
bust enn Stu dents ttest mot av vik fra an ta kel
sen om nor mal for del te data, som gjør at den 
kan an ven des i langt fle re si tua sjo ner (4).

Stu dents ttest er for holds vis ro bust mot 
ulik va ri ans, med mind re det ene ut val get er 
ve sent lig stør re enn det and re (5, 6). En kel te 
fors ke re an be fa ler der for Stu dents ttest når 
det ob ser ver te stan dard av vi ket i grup pen 
med størst stan dard av vik ikke er stør re enn 
for eks em pel dob belt så stort som stan dard
av vi ket i grup pen med minst stan dard av vik 
(5), mens and re er skep tis ke til å ba se re val get 
på ob ser ver te stan dard av vik (3).

Har Stu dents ttest noen for de ler sam men
lik net med Welchs test? Slik vi ser det, har den 
ikke så man ge, men Stu dents ttest har lit 
høy ere test styr ke enn Welchs test ved lik ut
valgs stør rel se. I mot set ning til Welchs test er 
den også mu lig å be reg ne for hånd, noe som 
gjør den vel eg net til bruk i un der vis ning.

Kon klu sjon
Hvil ken ver sjon av ttes ten bør man vel ge i 
prak sis? Hvis man har aprio risk kunn skap om 

lik va ri ans, bør man vel ge Stu dents ttest. Et 
trygt og en kelt svar kun ne være å el lers all tid 
bru ke Welchs test, men ulem pen med det e 
er at Stu dents ttest kan ha høy ere test styr ke, 
spe si elt i små ut valg og ved lik ut valgs stør 
relse. En ting som er helt klart, er at det fra rå
des å ba se re val get på en to trinns test pro se
dy re der man star ter med en hypotestetest for 
va ri an se ne.
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Fi gur 1  a) To nor mal for de lin ger med lik va ri ans. b) To nor mal for de lin ger med ulik va ri ans.
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Se len – et spor ele ment  
med kli nisk be tyd ning

Be stem mel se av se len kon sen tra
sjon i se rum gjø res ved en kel te 
stør re kli niskkje mis ke la bo ra to
ri er i Skan di na via. In di ka sjo nen 
for un der sø kel sen er mis tan ke 
om se len man gel el ler for gift
ning.

Det er 40 år si den se len før s te gang ble om talt 
i Tids skrif tet (1). Det var da kjent at ett en zym, 
glutationperoksidase, var av hen gig av se len 
som ka ta ly tisk fak tor. Ny kunn skap vi ser at se
len har fle re kri tis ke fy sio lo gis ke funk sjo ner. 
25 ge ner ko der for se len hol di ge pro tei ner som 
alle in ne hol der selenocystein (2). Man ge se len
pro tei ner er en zy mer som fjer ner pe rok si der 
og be skytt er mot ok si da ti ve ska der. Tre dejodi
naser regulerer tyreoideahormoner. Fle re se
len pro tei ner har be tyd ning for kal si um trans
port og pro tein fol ding i en do plas ma tisk reti
kulum. Se len pro tein P syn te ti se res i le ve ren og 
frak ter se len til pe ri fe re vev og med vir ker i 
re gu le ring av kar bo hyd rat me ta bo lis men. Se
lenometionin kan er statt e me tio nin i pro tei
ner og ut gjø re et ure gu lert la ger, men alle se
len for bin del ser må re du se res til re ak tivt sele
nid før in kor po re ring i se len pro tei ner. Over
skudd av se len detoksifiseres og skil les ut i 
uri nen, men er i stør re meng der tok sisk.

Inn tak
Korn pro duk ter er vik ti ge se len kil der. Skan di
na via og sto re de ler av Eu ro pa har et se len fat
tig jords monn, og inn ta ket er ofte langt un
der an be fal te be hov. I Finland har man si den 
1980åre ne til satt se len til gjød sel og opp nådd 
god se len sta tus i be folk nin gen. I Norge had de 

be folk nin gen tid li ge re god sta tus pga. im por
tert mat korn fra se len rike om rå der. Øken de 
selv for sy nings grad gjør at ni vå et nå er la ve re 
(2). Sve ri ge har med høy selv for sy nings grad 
et lavt inn taks nivå.

Kli nisk be tyd ning
Det har vært li ten in ter es se for se len i kli nisk 
me di sin. Åpen bar se len man gel og tok sis ke 
ef ek ter fore kom mer sjel den. En en de misk 
kar dio myo pa ti i et utt alt se len fatt ig om rå de i 
Kina for år sa ket av coxsackievirus 3B, så kalt 
Keshansyk dom, for svant helt ett er selensup
plementering (2). Mye ty der på at lavt se len
inn tak og sub op ti mal sta tus har be tyd ning 
for bl.a. ned satt im mun re spons, hjer te og 
kar syk dom mer (3, 4), kreft (5), ut vik lings for
styr rel ser i ner ve sy ste met (6) og nev ro de ge
ne ra ti ve syk dom mer (7). Av spe si ell in ter es se 
un der covid19pan de mi en er se lens be tyd
ning for re si stens mot RNAvi rus og kro nis ke 
be ten nel ses til stan der (8). In ter ven sjons stu 
dier med se len har vist mot stri den de ef ekt. 
Det er eks em pel vis sett re du sert hjer tekardø
de lig het blant eld re sven sker med lav sta tus 
når det har blitt gitt til skudd med se len, mens 
i om rå der med god se len sta tus, f.eks. i USA, 
har stu di er ikke vist ef ekt av til skudd (2, 3).

Vei le den de se rum ver di er
Ak tu el le in di ka sjo ner for å be stem me se len er 
hjer te og kar syk dom, tyreoideasykdom, kro
nis ke be ten nel ses til stan der, ned satt im mun
funk sjon og to tal pa ren te ral er næ ring.

Det dag li ge be ho vet for se len er satt ut fra 
et nivå hvor se len pro tei ne ne er op ti malt ut
trykt, og ved bruk av plas ma kon sen tra sjo nen 
av se len pro tein P som in di ka tor (2, 9), dvs. 
≥ 1,25 µmol/L (≥ 100 µg/L) (fi gur 1). Re fe ran se
om rå det 0,8 – 1,6 µmol/L (63 – 126 µg/L) av spei ler 
kun ni vå et i be folk nin gen. Like fullt bru kes 
dis se ver di ene som vei le den de nor mal ver di er 

i Na sjo nal bru ker hånd bok i me di sinsk bio kje
mi. Det svenske re fe ran se om rå det er enda 
la ve re på 0,7 – 1,2 µmol/L (55 – 95 µg/L). La bo ra
to ri e ne bur de angi vei le den de ver di er som er 
i sam svar med er næ rings an be fa lin ge ne. Et 
øvre trygt dag lig inn tak på 300 µg se len fra 
mat og til skudd av or ga nisk bun det se len sva
rer til en plas ma kon sen tra sjon på om kring 
3,0 µmol/L (2).
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Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Natriumfri behandling 
av hyperkalemi  

JA til  
RAAS-hemmere*

NEI til Natrium

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

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

I komikermiljøet er Jonas Kinge Bergland «han legen». Blant leger er han blitt «han komikeren». 
Forvirret? Det er akkurat sånn han vil ha det.

Mørkkledd og presis står han 
og ser på klokken idet vi 
ankommer. Vi er tre minut-
ter for sent ute på avtalt 
sted, og forstår raskt at vi 
har å gjøre med en mann 

som skårer høyt på egenskapen planmessig-
het.

– Ja, det stemmer nok, innrømmer Jonas 
selvkritisk. Multitalentet Dr. Bergland, for  
de fleste kjent som komiker, men med en 
tidligere karriere som skiløper, karikaturteg-
ner, skribent, podkaster, fastlege og nå syke-
hjemslege, legger snusboksen pent ved 
siden av kaffekoppen og legger en pris på 
plass.

– Jeg husker at jeg hadde gått femmila  
i NM med halvgodt resultat da en venn på 
kullet spurte: «Du, når skal du gi deg med 
den skikarrieren egentlig?» Det var en vek-
ker. Jeg var kanskje god på ski, men jeg 
begynte for sent og holdt på for lenge, kon-

staterer Jonas, som om han avslører en 
karakterbrist. Så planmessig skal han ikke 
ha på seg at han er.

Kontrollbehov
På menyen hos Lorry velger Jonas klassisk 
egg og bacon, men til vanlig spiser han ikke 
hva som helst. Måltidsrutinene er kjent for  
å være sære. Frokost og lunsj er strenge 
ritualer.

– Det er alltid to skiver med blåbærsyltetøy 
og to glass melk til frokost. Først spiser jeg 
brødskive nummer en. Deretter drikker jeg 
glasset med melk. Alt i en slurk. Samme 
prosedyre gjentas med brødskive nummer 
to. Jeg blander aldri brød og melk. Det må 
være i riktig rekkefølge. Til lunsj er det to 
brødskiver med Jarlsberg-ost og en med 
krydderkremost, tomatskiver og sitronpep-
per. Jeg spiser alltid den med kremost som 
nummer to. Hver gang. Og jeg tar aldri 
telefonen når jeg spiser. Jeg kan egentlig 

ikke ha andre til stede når jeg kjører denne 
menyen. Da blir det rett og slett ikke like 
hyggelig, påpeker Jonas, og fortsetter uav-
brutt:

– Etter at jeg har spist den første Jarlsberg-
brødskiva legger jeg en iskaffe i fryseren. 
Når jeg har spist opp alle skivene, drikkes 
den nøyaktig så kald som den skal være.  
På PK (preklinisk institutt, red.anm.) hadde 
jeg en periode der jeg bare spiste egg. Jonas 
smiler. Detaljer om livet som komiker og 
lege må vi dra ut av han. Sin egen kostplan 
deler han med stor glede.
– Er du plaget av et kontrollbehov?

– Jeg må ha et system på det. He-he. Det 
høres galere ut enn jeg føler at det er, sier 
han og ler igjen.

Ellers ler han ikke så mye. Han liker å få 
andre til å le, men selv er han mer alvorlig 
enn forventet. På plakaten til standup showet 
Dr. Bergland bryter taushetsplikten ser han til 
og med litt skummel ut. Som løytnant Stø-
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Komiprisen, Årets gjennombrudd 2012

Komiprisen, Årets standupkomiker 2017

Alle foto: Niklas Lello

land i den populære NRK-serien Førstegangs-
tjenesten fremstår han som autoritær, men 
sindig. Selv var han militærnekter, men 
rollen som militærleder liker han.

– Støland er en bra type. Korrekt og minst 
mulig emosjonell. Han lar deg ikke påvirke så 
mye, synes alt er litt kjedelig, men er grunn-
leggende ordentlig, summerer komikeren.

«Irriterende talentfull» er beskrivelsen en 
gammel kulling gir av Jonas, og med et snev 
av misunnelse legges det oppgitt til: «og nå 
har han begynt å spille gitar også …».

En iherdig og pliktoppfyllende medisin-
student var han likevel aldri. Det koster  
å være komiker på kveldstid og studere 
medisin på dagtid.

– Jeg måtte ofte tegne foreleserne for  
å holde meg våken, forteller Jonas. Det ble 
etter hvert mange karikaturtegninger av 
medstudenter og fakultetets lærere. Ofte 
sovnet han. «Neppe har noen sovet så godt, 
og så mye på Riksen» står det i kullboka for 
H02 om Jonas Bergland. Kvelder og netter 
gikk med til standupshow, der han var opp-
varmer blant annet for Bård Tufte Johansen 
og Thomas Giertsen. Etter forestilling satt 

han på bakrommet og leste pensum. En 
kveld han satt og slet seg gjennom pensum  
i obstetrikk og et kapittel om varigheten av 
et svangerskap, kommenterte Thomas Giert-
sen tørt:
«Hvorfor et helt kapittel om noe som består 
av to ord: ni måneder?»

Jonas knegger:
– Han hadde jo helt rett.

Gurustatus
Etter hvert er det blitt større medisinske 
utfordringer fra profilerte standupkolle- 
ger. Gode kilder bekrefter at Jonas er blitt 
stand up-Norges huslege etter at han dia-
gnostiserte komiker Lisa Tønnes benigne 
hjerne tumor på et nachspiel bak scenen  
en gang i 2012.

– He-he … ja, det stemmer vel, drar han på 
det. Han ser nesten brydd ut. Historien må 
lirkes ut av han.

– Vel, Lisa fortalte at hun hadde nedsatt 
følelse på den ene siden av ansiktet. Da jeg 
undersøkte henne, hadde hun tydelige 
sensibilitetsutfall på venstre side tilsvarende 
andre gren av femte hjernenerve. Jeg ba 
henne sjekke seg. Det var alt, kommenterer 
han, og legger til:

– Jeg sa vel at en tumor ikke kunne uteluk-
kes.

Lisa Tønne gjorde som hun ble anbefalt og 
fikk etter kort tid diagnostisert et akustikus-
nevrinom. Etter dette fikk Jonas gurustatus 
blant komikerkolleger. Det strømmer stadig 
på med ønsker om privatkonsultasjoner, der 
hypokondri og angst er hyppige tilstander, 
ifølge samme kilde. Jonas virker uberørt. 
Han foretrekker å holde sine fag adskilt.

– Det er to ulike verdener. Den ene skjøn-
ner ikke noe av den andre, selv om de to 
miljøene nok kan være litt nysgjerrige på 
hverandre. Men strengt tatt: Det er egentlig 
litt kjedelig å snakke om legeting til komi-
kere, og omvendt, det er kjedelig å snakke 
om komikerting til leger. Så det gjør jeg ikke 
så mye.

To roller som aldri bør møtes
Han liker at folk er litt forvirret på hva han 
«egentlig» jobber med. Dobbeltkarrierer til 
tross: han er nøye med å ikke blande roller. 
Pasienter eller kolleger som møter Bergland 
på jobb som lege kan derfor bare glemme  
å få en vits servert. I legejobben passer han 
godt på å ikke være morsom.

– Jeg tuller aldri med pasienter, sier Berg-
land med trykk på «aldri».

Han husker enda rådet han fikk av en 
kulling på studiet da han var i starten av 
karrieren som standupkomiker.

– Jeg husker han så på meg lenge. Så sa 
han: «Komiker og lege, ja … de to rollene  
må aldri møtes!». Jeg skjønner jo hva han 
mener. Jeg bruker legeyrket som komiker, 
men bare min egen rolle, sier Jonas. Etter syv 
år i allmennpraksis på Bislett jobber han nå 
som sykehjemslege på deltid, og er veldig 
fornøyd.

– Sykehjemsmedisin er helt topp. Du kan 
ta deg god tid, og så er det ekstremt spen-
nende medisinsk. Jeg hadde ingen interesse 
av å drive butikk, slik du må i allmennmedi-
sin. Du må stadig argumentere med pasien-
tene for valgene du gjør. Vil noen ha en 
MR-undersøkelse når du mener det egentlig 
ikke er indikasjon, må du forhandle og 
jobbe hardt for å overbevise pasienten. På 
sykehjem er det en helt annen ro i proses-
sene. Det er lærerikt, sykehistoriene er sam-
mensatt, og det er mye utfordrende pårø-
rendearbeid.

Han har ingen hast med å gjøre medisinsk 
karriere og bli ferdig spesialist.

– Det tar nok lang tid før jeg får en pen CV 
i medisinfaget. Jeg har lyst til å bli flink til  
å jobbe med mennesker, og det å føle at du 

«Støland er en bra type. 
Korrekt og minst mulig 
emosjonell»

«Jeg måtte ofte tegne 
foreleserne for å holde  
meg våken»
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Jobben som komiker har også brakt han 
til kjendisversjonen av 71° Nord i 2016. 
Reality serien der deltagerne beveger seg 
med stadig større fysiske utfordringer fra 
Lindesnes til Nordkapp, brakte Jonas til 
finalen i konkurranse mot skihopper Anders 
Jacobsen. Hans egne ambisjoner om å bli 
toppidrettsutøver hadde likevel blitt byttet 
ut med medisin da han forsto at hodet 
trengte en annen form for trening.

– Jeg liker det målbare. Det var også derfor 
jeg begynte på medisin, slår han fast. Delta-
gelsen i 71° Nord, hvor han ble slått på mål-
streken, bekrefter inntrykket av at Jonas 
Bergland har et rimelig sterkt konkurranse-
instinkt.

– Jeg har alltid valgt å gjøre ting der pre-
stasjonen kan måles på en slags skala.  
I langrenn er det plasseringen din på en 
resultatliste. Som standupkomiker er latter-
volumet mål på hvor god du er på scenen.  
I medisinen handler det også om hva du 
kan, og hva du får til, sier han.
– Hvorfor er det sånn for deg?

Svaret kommer uten betenkning:
– Jeg innser at jeg har en tendens til  

å oppsøke situasjoner der jeg blir vurdert.
Denne høsten bekrefter seertallene at 

Førstegangstjenesten er en definitiv suksess.  
I likhet med løytnant Støland lar ikke  
Dr. Bergland seg rive med av det: «Jeg har 
ikke merka så mye til det egentlig». I under-
holdningsbransjen er han fortsatt «han 
legen».

– Jeg er nok er rart dyr uansett hvilket 
miljø jeg er i, sier Jonas – og ser ut til  
å trives godt med det.

CHARLOTTE LUNDE
charlottelunde@me.com

samme ukompliserte personlighet. Den 
største helten er likevel morfaren. Som 
motstandsmann satt han i konsentrasjons-
leir under krigen, og historiene fra Sachsen-
hausen er blitt en del av Kinge/Berglands 
familiemytologi.

– Morfar satt på brakke med Einar Ger-
hardsen og Arnulf Øverland, og det ble det 
mange historier av. Han fortalte masse om 
opplevelsen derfra da vi var små, men ikke 
på en tragisk måte. Morfar var utrolig mor-
som og fortalte om hvordan de underholdt 
hverandre i leiren med sketsjer og diktopp-
lesning. Da en tysker senere en gang spurte 
om hvorfor han snakket så godt tysk, svarte 
han: «Jo, jeg hadde tysk på skolen da jeg 
vokste opp, og så hadde jeg et opphold  
i Tyskland senere, for å friske opp tysken.»

Manus om anus
I 2018 kom boka Manus om anus – kroppens 
(kanskje) viktigste organ som han skrev 
sammen med Kaveh Rashidi, og noen år 
drev han også podkasten Hva er greia med, 
der han sammen med en kulling og kollega 
forklarte fenomener om alt fra svartedau-
den til Ayn Rand.

– Det var gøy å drive podkast, men 
 researchen tok etter hvert så lang tid at  
vi ikke hadde tid til å jobbe. Så den måtte  
vi legge ned, humrer Bergland.

mestrer faget er enormt tilfredsstillende, 
men jeg er ikke spesielt ambisiøs karriere-
messig akkurat nå. Jeg driver med mye 
annet. Da er fleksibilitet viktig.

Frosk og fjær
Han er tredje generasjons oslogutt, men 
hadde en ganske utypisk urban oppvekst.  
På en gård midt på Holmlia med hest, gris, 
høns, gjess – og etter hvert påfugl – var ikke 
familien Kinge/Bergland den mest anonyme 
familien i nabolaget. Her startet også fem-
åringen Jonas sin aller første nisjeinteresse 
mens familien hesjet høy, en heller ikke 
spesielt vanlig aktivitet i Oslo i 1980-årene:

– I dette halvtørka gresset var det ofte 
frosk, og jeg husker en gang en voksen sa 
«oj, en frosk!». Det fanget raskt interessen, 
og det ble som et lite eventyr hver gang det 
dukket opp en frosk, husker Bergland, som 
også forteller at han var mye alene i barn-
dommen. Nerdefaktoren var høy. Etter hvert 
ble det eget terrarium og en god venn som 
dyrket samme interesse.

– Han flyttet dessverre tidlig, men vi fort-
satte å holde kontakten gjennom brev. Jeg 
har de brevene hjemme og har lest dem  
i ettertid, sier han. Tema for brevutvekslin-
gen til de to kameratene var ikke helt det 
man kanskje tror to femteklassinger ville  
ha vært opptatt av.

– Vi åpnet ikke brevene våre med «Hvor-
dan går det?» eller «Har du truffet noen 
jenter siden sist?». Nei, vi gikk rett på sak: 
«Har du sett noe frosk?»

– I sin helhet handlet brevene om det vi 
samlet på: frosk, fjær og planter, oppsumme-
rer Bergland.

«En psycho familie»
En liten periode drev også familien med 
fasanoppdrett, etter sterkt påtrykk fra fami-
liens frosk og fjær-samler. Familien er i det 
hele tatt stadig svært viktig for legen og 
komikeren. Søndagsmiddagen er alltid 
hjemme på gården hos moren og faren. 
Foreldrene har jobbet som gårdbrukere  
og ungdomsarbeidere hele livet, og debatt 
med høy temperatur betyr god stemning.

– Pappa er for tiden rasende på vindkraft, 
forteller Jonas og smiler.

– Jeg hadde med en kjæreste hjem en gang 
som ble vitne til den høye temperaturen  
i diskusjonene vi hadde rundt middags-
bordet. Hun utbrøt etterpå: «For en psycho 
familie du har!» Hun var helt sjokkert over 
at det gikk an å ha så høylytt og hissig disku-
sjon der alle var enige, forteller 42-åringen. 
For Jonas er foreldrene et forbilde.

– Pappa er en kunnskapsrik, rasjonell og 
reflektert fyr uten angster. Hvis jeg blir lik 
pappa, er jeg grisefornøyd, sier komikeren 
og innrømmer samtidig at han ikke har 

«Sykehjemsmedisin er helt 
topp. Du kan ta deg god tid,  
og så er det ekstremt 
spennende medisinsk»
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Pa ti ents Wai ting to See the Doc tor, with Figures Rep re senting Their Fears malt av Ro se ma ry Car son (f. 1962) i 1997. 
 Carson ble dia gnos ti sert med schi zo fre ni da hun var 15 år. Det e le det til fle re opp hold på men tal sy ke hus, som  
nå er hen nes in spi ra sjon for ver ke ne. Foto: Wel co me Li brary

Å gjen kjen ne gal skap

Hva er gal skap? Kan vi be skri ve og gjen kjen ne gal skap? Hvis ikke, 
er det da me nings fullt å snakke om psy kia trisk dia gnos tikk som  
et fag? Over gan gen fra en psy ko lo

gisk og in di vi du ell for stå 
else av psy kisk li del se til en 
bio lo gisk og kri te rie ba sert 
dia gnos tikk er et av de 
kla res te vei skil le ne i psy

kia tri ens his to rie. Pa ra dig me skif tet skjed de 
re la tivt raskt og ble for al vor slåt fast med 
inn fø rin gen av dia gno se sy ste met DSMIII  
i 1980. Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nu al of 
Men tal Dis or ders (DSM) er det do mi ne ren de 
klas si fi ka sjons sy ste met for psy kis ke li del ser. 
Det eies av den ame ri kans ke psy kia ter for 
enin gen, som er en pri vat in ter es se or ga 
nisasjon. Den før s te ut ga ven kom i 1952,  
og nå væ ren de ut ga ve er den sjet e i rek ken.

I 1960 og 70åre ne var psy kia tri fa get 
 un der press. I spis sen stod an ti au to ri tæ re 
68ere. In spi rert av både jobb som nat e vakt 
og del ta kel se i for skjel li ge eks pe ri men ter 
med psy ko ak ti ve stof er ved Menlo Park 
Ve te rans’ Ad mi ni stra tion Hospital i San 
Fran sis co pub li ser te Ken Kes ey i 1962 ro ma
nen One flew over the cuc koo’s nest, på norsk 
kjent som Gjø ke re det. Fil ma ti se rin gen fra 
1975 med Jack Nicholson i ho ved rol len som 
den et er hvert lo bo to mer te Mc Mur phy 
had de stor gjen nom slags kraft og ga et sjok
ke ren de bil de av en umen nes ke lig in sti tu
sjons psy kia tri. Kri tik ken kom dess uten ikke 
bare uten fra; psy kia tri fa get fav net me nings
bæ ren de «anti psy kia te re» med be ty de lig 
inn fly tel se, slik som Ro nald David Laing og 
Thomas Szasz.

Opp sikts vek ken de ar tik kel
David Rosenhan (1929 – 2012) var pro fes sor  
i både jus og psy ko lo gi ved Stanford Uni ver
si ty og var sann syn lig vis på vir ket av både 
Laing og Szasz. I 1969, mu li gens i et for søk 
på å til eg ne seg er fa rin ger for å for bed re 
stu dent un der vis nin gen, fikk han seg selv 
inn lagt som pa si ent i et psy kia trisk sy ke hus 
un der pseu do nym og med fals ke symp to
mer. Egen er fa rin ge ne før te an gi ve lig til at 
fle re ble truk ket med; Rosenhan fikk et er 
hvert åte and re med ar bei de re og be kjen te 
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til å gå inn i rol ler som psy kia tris ke pa si en
ter. Det e re sul ter te i ar tik ke len «On being 
sane in in sane places», pub li sert i Scien ce  
i 1973 (1). Ar tik ke len ble en av psy kia tri his to
ri ens mest om tal te og om dis ku ter te en kelt
pub li ka sjo ner.

Det var al le re de kjent at ame ri kans ke og 
bri tis ke psy kia te re bruk te schi zo fre ni be gre
pet ulikt. En stor stu die fra 1971 vis te at sann
syn lig he ten for at psy kia te re på hver sin side 
av At lan ter ha vet stil te sam me dia gno se på 
sam me pa si ent var un der 50 % (2). Det nye 
og opp sikts vek ken de med Rosenhans ar tik
kel var at den syn tes å vise at psy kia te re ikke 
en gang klar te å skille mel lom schi zo fre ne 
pa si en ter og fris ke men nes ker. Det e opp
sikts vek ken de fun net var en vik tig på dri ver  
i for søket på å ut vik le en mer pre sis dia gnos
tikk.

Iføl ge Rosenhans ar tik kel la åte fris ke 
fri vil li ge (i fram stil lin gen kalt pseu do pa si en
ter) seg på eget ini tia tiv inn på 12 psy kia 
triske sy ke hus i fem ame ri kans ke del sta ter. 
Alle rap por ter te dif u se hal lu si na sjo ner ved 

inn leg gel sen, og alle skul le i hen hold til 
Rosenhans pro to koll opp fø re seg nor malt 
un der opp hol det. En pa si ent ble ut skre vet 
med en ma niskde pres siv dia gno se, res ten 
fikk en schi zo fre ni dia gno se. Alle ble tungt 
me di si nert. En ni en de pa si ent ble ute lat fra 
stu di en, an gi ve lig for di han ikke holdt seg 
til forsk nings pro to kol len.

Trass i all opp merk som he ten rundt 
 Scien cear tik ke len pub li ser te Rosenhan  
ald ri noe mer om det e te ma et. Han be gyn te 
å ar bei de med et bok ma nu skript, som ikke 
ble slut ført. I res ten av sin kar rie re pub li 
serte han ar tik ler over et vidt in ter es se felt, 

fra al tru is me til stu di er av psy kis ke re ak sjo
ner et er jord skjelv.

Av slø ren de bok
I en ny lig ut git bok, The great pre ten der (3), 
et er går for fat e ren Su san nah Cahalan 
 Rosenhans funn. Hun sann syn lig gjør at 
Scien cear tik ke len (1), og der med noen av 
ar gu men te ne bak ut vik lin gen i psy kia tri  
og psy kia trisk dia gnos tikk slik fa get ut ø ves  
i dag, ret og slet byg ger på forsk nings juks. 
Hun an ty der også at le den de per so ner  
i ut vik lin gen av DSMIII har vært klar over 
det e.

Cahalan har et selv opp levd og kri tisk 
ut gangs punkt. I en tid li ge re bok (4) har hun 
be skre vet hvor dan en au to im mun en ce fa lit 
gjor de henne psy ko tisk og at hun så vidt 
unn gikk en schi zo fre ni dia gno se. Un der 
ar beid med den siste bo ken ble hun på eget 
ini tia tiv dia gnos ti sert ved hjelp av et struk
tu rert in ter vju av le det fra DSM5 (SCID), 
ut ført av Michael First, en av ho ved for fat 
terne bak SCID. Hen nes symp tom bil de 

Gjø ke re det med Jack Nicholson i ho ved rol len. Foto: Shuterstock edi to ri al / NTB

«Rosenhans ar tik kel fra 1971 
syn tes å vise at psy kia te re ikke 
en gang klar te å skille mel lom 
schi zo fre ne pa si en ter og fris ke 
men nes ker»
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 un der syk doms pe ri oden opp fyl te DSMkri te
ri er for en schi zo fre ni form li del se, de fi nert 
som schi zo fre ni av mind re enn seks må ne
ders va rig het. I ret fer dig he tens navn inn så 
First at dia gno sen ikke var rik tig, men bare 
for di fa si ten, au to im mun en ce fa lit, fore lå.

I ar bei det med den nye bo ken har Cahalan 
skaf et seg til gang til Rosenhans pri va te 
ar kiv. I det e ma te ria let ble alle de åte pseu
do pa si en te ne kort om talt, men un der pseu
do nym. Det var ty de lig at den før s te av dem, 
«David Lau rie», var Rosenhan selv. Le tin gen 
et er de and re ble van ske li ge re enn Cahalan 
had de set for seg. I lø pet av fem år opp søk te 
hun alle de sam ar beids part ne re, stu den ter, 
fa mi lie, ven ner og kol le g er hun kun ne finne. 
Grun dig le ting i ar ki ver og pa si ent jour na ler, 
sam ta ler med kom pa ren ter og til dels med 
ak tø rer, an non se ring i fag tids skrif ter og 

and re an stren gel ser re sul ter te i identifise
ring av kun to and re pseu do pa si en ter.

Rosenhans egne be skri vel ser kun ne kon
trol le res. Hans jour nal fra Haverford Sta te 
Hospital var til gjen ge lig for Cahalan og 

fram vis te et bil de som i om fang og al vor lig
hets grad var ve sent lig an ner le des enn det 
han for mid let i Scien cear tik ke len. Han 
hev det å si te re ord ret fra sin jour nal,  
men fle re på stan der i ar tik ke len var rent 
opp spinn, og vik tig in for ma sjon fra jour na

len ble ute lat el ler ikke kor rekt gjen git. 
Av vi ke ne om fat et blant an net leng de og 
al vor lig hets grad av symp to mer, sui ci da le 
tan ker, va rig het av sy ke hus opp hol det og 
be hand len de le ges vur de ring ved ut skri
ving.

Den ene av de to øv ri ge pseu do pa si en te ne 
be skrev inn leg gel sen ne ga tivt, mens den 
and re, som ble ute lat fra den en de li ge 
ar tik ke len, om tal te sy ke hus opp hol det som 
en po si tiv er fa ring. Cahalan lyk tes ikke med 
å iden ti fi se re noen av de øv ri ge seks pseu do
pa si en te ne, selv om alle an gi ve lig til hør te 
Rosenhans om gangs krets og var kort fat et 
be skre vet med al der, yrke, navn på in sti tu
sjon der de ble inn lagt og leng de på opp hol
det. Hun rei ser et be grun net spørs mål om 
de noen gang har ek si stert, el ler om de er 
mer el ler mind re fik ti ve sam men drag av 
and re pa si ent his to ri er.

Rosenhan møt e kraf tig mot bør da ar tik ke
len ble pub li sert. Det på føl gen de num me ret 
av Scien ce in ne holdt 12 si der med kri  tiske 
kom men ta rer. En av kri ti ker ne var Ro bert 
Spitz er, som sei ne re ble ho ved for fat er for 
DSMIII. Spitz er fikk for øv rig – til Rosenhans 
sto re mis nøye – til sendt en kopi av sist nevn
tes jour nal fra hans be hand ler på Haverford. 
Han har der for tro lig visst at Rosenhan tok 
seg fri he ter i be skri vel sen av hva som fak tisk 
skjed de før og un der inn leg gel sen. Spitz er 
holdt imid ler tid munn, og Scien cear tik ke
len kun ne inn gå i be grun nel sen for en ny  
og kri te rie ba sert dia gnos tisk prak sis.

Dia gno ser el ler vir ke lig het?
At psy kia te re dia gnos ti ser te pa si en ter på en 
uet er ret e lig og nær mest til fel dig måte, var 
pin lig for fa get. Det vik tig ste ar gu men tet for 
den kri te rie ba ser te dia gnos tik ken i DSMIII 
var økt re lia bi li tet. I til legg had de man nok 
et håp om at va li di te ten skul le bli bedre, 
alt så at det bak be skrev ne symp to mer skul le 
fin nes mer grunn leg gen de mønst re el ler 
sam men hen ger. Psy kia tris ke li del ser ble  
i DSMsy ste met for ståt og de fi nert som 
hjer ne syk dom mer, ikke som men ta le li del
ser, og man hå pet at dia gno se kri te ri e ne 
skul le bi dra til både for kla ring på og 
 be hand ling av spe si fik ke syk dom mer,  
som kun ne bli bedre for ståt et er hvert.  
Det har så langt ikke skjedd.

Ut vik lin gen av DSMsy ste met har fåt sto re 
kon se kven ser ut over de rent fag li ge. Sær lig 
to om rå der har pro fit ert: for sik rings in du
stri en har fåt kla re ak sjons gren ser, og me di
ka ment in du stri en er blit til ført et eks pan
de ren de mar ked hver gang psy kis ke på kjen

Por tret av David Rosenhan fra Stanfords år bok i 1975. Foto: Stanford uni ver si ty

«Ut vik lin gen av dia gno se sy ste
me ne har ikke bed ret ver ken 
dia gnos tisk kon sen sus el ler 
treff sik ker het»
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oc cu pa tion al func tioning», vil ved kom 
mende opp fyl le kri te ri e ne for schi zo fre ni. 
Det grunn leg gen de fe no me net ved psy ko ser 
er vrang fore stil lin ger, alt så en rea li tets brist. 
Å høre stem mer in ne bæ rer ikke nød ven dig
vis en rea li tets brist så len ge per so nen er klar 
over at stem me ne ikke fin nes i ver de nen 
uten for, men den ne dis tink sjo nen ek si ste rer 
ikke i DSM5. For å få en schi zo fre ni dia gno se 
er det ikke et krav at pa si en ten opp le ver 
stem me ne som vir ke li ge. Det er alt så mu lig 
å bli dia gnos ti sert som schi zo fren uten  
å være – el ler noen gang ha vært – psy ko tisk.

Cahalan si te rer den stor voks te og tau se 
in dia ner høv din gen Chief Brom den i Gjø ke
re det: «It’s the truth even if it didn’t hap
pen.» Slik for hol der det seg kan skje også 
med «On being sane in in sane places» fra 
1973. Og vår be skri vel se og for stå el se av 
gal skap er fort sat util strek ke lig.

Det ser i hvert fall ut til at schi zo fre ni 
diagno sen sat løst i ame ri kansk psy kia tri  
i ti den rundt 1970. Rosenhans egne og en 
el ler et få tall med ar bei de res er fa rin ger kan 
ha over be vist pro fes so ren om at han – selv 
uten å ha gjen nom ført eks pe ri men tet slik 
det ble be skre vet i Scien ce – li ke vel had de 
ret. I så måte min ner til dra gel sen om en 
an nen kjent his to rie om uet er ret e lig forsk
ning: im mu no lo gen Wil li am Summerlins 
trans plan ta sjons for søk på gna ge re. Sum
merlin på be rop te seg – kan skje med ret e, 
me ner noen av de som har et er gåt his to 
rien – ini tialt suk sess med trans plan ta sjo ner 
over arts gren ser uten å se tegn til av støt
nings re ak sjo ner. Han klar te ikke å re pro du
se re fun ne ne og grep et er hvert til tusj pen
nen for å «syn lig gjø re» vel lyk ke de hudtrans
plantater for en utål mo dig vei le der. Av slø
rin gen på vår par ten i 1974 ga et sen tralt 
forsk nings mil jø ved ær ver di ge Me mo ri al 
Sloan Ketering Can cer Center styg ge ri per  
i lak ken (7).

Pa ra dok salt nok skal det – som i Rosen
hans vel makts da ger – fort sat ikke mye til 
for å få en schi zo fre ni dia gno se et er kri te 
riene i DSM5. Hvis pa si en ten eks em pel vis 
hø rer en kom men te ren de stem me i en 
må ned – el ler mind re hvis han får en el ler 
an nen form for be hand lin ger lite mo ti vert, 
og det fore lig ger «fail ure to achieve expec
ted lev el of interpersonal, ac a dem ic, or 

nin ger og re ak sjo ner er blit om de fi nert 
som syk dom.

Prin sip pe ne som ble slåt fast i DSMIII,  
er også i dag gjel den de stan dard, nå som 
DSM5. Eu ro pa har inn ret et sit ICDsy stem, 
som nå er i sin 11. ut ga ve, et er DSM. DSMIII 
og et er føl gen de ver sjo ner, DSMIIIR, DSMIV 
og DSM5, in ne bar en be ty de lig ut vi del se av 
be gre pet psy kia trisk syk dom. Sær lig de pre
sjon, bi po lar li del se, ADHD og au tis me spek
ter li del se har fåt vide kri te ri er og har økt 
kraf tig i om fang. DSM5 har møt be ty de lig 

kri tikk, både på grunn av en yt er li ge re 
ut vi del se av hva som de fi ne res som syk dom 
og for di kri te ri e ne har blit mer ukla re (5). 
Re lia bi li tet må les van lig vis som Cohens 
kappa (κ), der in ter val let fra 1 til 0 til sva rer 
va ria sjo nen fra full sten dig sam svar til ren 
til fel dig het. Un der ut vik lin gen av DSM5 ble 
de fi ni sjo nen av ak sep ta bel re lia bi li tet re du
sert fra en κver di på 0,6 til 0,4 (6). Ut vik lin
gen av dia gno se sy ste me ne har alt så ikke 
bed ret ver ken dia gnos tisk kon sen sus el ler 
tref sik ker het.

«Pa ra dok salt nok skal det 
 fortsatt ikke mye til for å få  
en schi zo fre ni dia gno se et ter 
kri te ri e ne i DSM5»
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Covid-splid
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Det har vært in ter es sant, men tid vis for uro li gen de,  
å føl ge ko ro na de bat en blant nors ke le ger. Gi ven de for di 
så man ge har opp lyst og en ga sjert oss, uro vek ken de for
di fle re tok til orde for at alle and re enn epi de mio lo ger  
og myn dig he ter skul le hol de munn.

Le ger opp høy de seg selv til de batt le de re med makt til å av gjø re 
hvem som bur de få ytre seg i pan de mi dis ku sjo nen. Vi ru set på vir ket 
ikke bare de smitt e de pa si en te ne, men had de en po la ri se ren de 
ef ekt på le ge stan den i til legg. Tid lig ble det etab lert skil le lin jer 
mel lom dem som tok til orde for stren ge re til tak, og dem som ville 
ha mind re strenge til tak. Kol le g er på beg ge si der ga utt rykk for at  
de føl te at det ikke var ak sept for å ytre vis se me nin ger. Hash tag gen 

#ImNotAnEpidemiologistBut ble en trend på Twitt er – som en latt er-
lig gjø ring av alle ukva li fi ser te stem mer som kas tet seg inn i de bat-
ten. Det skul le jo ha tatt seg ut om taxi sjå fø ren som mis ter le ve -
brødet sitt, skul le få ha en me ning om hvor dan vi hånd te rer pan de-
mi en? El ler de på rø ren de til bar net med al vor lig lun ge syk dom? El ler 
fast le gen som fryk ter mer vold og al ko hol i pa si en tens hjem med 
ned steng ning av sam fun net?

Jeg me ner åpen de batt er et ube tin get gode. Vi tren ger stem me ne 
til både fast le ger, sy ke hjems le ger, på rø ren de, sam funns øko no mer, 
fors ke re, la bo ra to rie an satt e og pa si en ter. Den vi ten ska pe li ge pro ses-
sen er tuf tet på pre mis set om kon ti nu er lig kri tisk ar gu men ta sjon. 
Da kan vi ikke sen su re re syns punk ter vi ikke li ker. «Vi må ikke sett e 
kri tisk tenk ning i ka ran te ne» skrev Ivar A. Iversen i Aganda Ma ga sin 
da Stavanger Af ten blad pro kla mer te at «de batt om smitt e vern er 
uan svar lig og ska de lig» (1). Iversen si ter te vi de re fra Di rek to ra tet for 
sik ker het og be red skaps vei le der: «kri se kom mu ni ka sjon skal (...) 
in klu de re åpen het for usik ker het og mot fore stil lin ger».

Det er in gen mot set ning mel lom å støtt e opp om myn dig he te nes 
råd og sam ti dig dis ku te re nytt en av uli ke til tak – det er tvert om et 
kjen ne mer ke på et vel fun ge ren de de mo kra ti. Det be tyr ikke at alle 
er be rett i get til å «ha sine egne fakta» el ler at kon spi ra sjons teo ri er 
skal få blomst re fritt. Men en sak lig de batt er tro lig uan sett en mer 
frukt bar til nær ming enn å gå i skytt er gra ve ne og nek te å høre på 
mot par ten. Gode løs nin ger kre ver kom pro mis ser. Det får man bare 
om uli ke syns punk ter kom mer frem i da gen.

Som le ger vei er or de ne våre tyng re. Vi har et eks tra an svar for  
å ikke dele uvi ten ska pe li ge råd. Det be tyr ikke at vi må være stum me 

ma rio nett er som ly dig føl ger myn dig he te ne i alt. Po li tikk er ikke 
vi ten skap. Po li tikk er hvor dan vi vel ger å for hol de oss til den kunn-
ska pen vi har. Det av hen ger igjen av hvil ke ver di er og pri ori te rin ger 
man leg ger til grunn. Der for kan ikke fag per so ner all tid danse 
blindt ett er po li ti ker nes pipe. Vi må kun ne dis ku te re til tak ut fra 
vårt fag li ge stå sted, og så er det opp til po li ti ker ne hva de vel ger  
å gjø re med kunn ska pen. Po li ti ke re skal vin ne valg og vise hand le-
kraft, mens vi skal ten ke på hel sa til dem som ram mes av vi rus og 
dem som ram mes av til tak. Da må ikke frykt, el ler øns ke om å være 
«po li tisk kor rekt» kom me i vei en. Som fi lo sof Ei nar Øv er en get sa: 
«Ut bredt frykt kan un der gra ve vår vil je og evne til å ut ford re au to -
rite ter med kri tikk og krav om sak li ge be grun nel ser. Fryk ten kan 
i neste om gang føre til en still ti en de ak sept for svært au to ri tæ re 
grep i po li tik ken» (2).

I en si tua sjon som nå med ko ro na pan de mi en – hvor usik ker he ten 
er enorm – økes rom met for for tolk ning og per son li ge pre fe ran ser. 
Der med kan det sam me spink le kunn skaps grunn laget gi opp hav  
til vidt for skjel li ge vir ke lig hets for stå el ser. Alle har uli ke stå sted som 
på vir ker hva man vekt leg ger: egen døds angst, frykt for å mis te sine 
nær mes te el ler be kym ring for ska de virk nin ge ne blant dem som 
mis ter job ben. Vi over ser data som ikke pas ser med våre ek sis te -
rende opp fat nin ger, mens vi leg ger mer ke til det som støtt er våre 
ver di er og pri ori te rin ger. Selv øns ket jeg så in der lig at bar ne ha gen 
skul le hol de åpent. Jeg bet meg nok der for eks tra godt mer ke i forsk-
ning som støtt et opp om dett e. Hvis vi er nys gjer rig på hver and res 
stå sted og for sø ker å se det beste i mot par ten, tror jeg vi får en mer 
opp ly sen de dis ku sjon enn om vi for sø ker å stil ne dem som me ner 
noe an net enn oss. Vi har alle gode in ten sjo ner, vi er bare ueni ge  
i hvor dan man best kan hjelpe flest mu lig.

For all del – sam men lig net med and re har nok Norge hatt en ny an-
sert og åpen de batt. I USA skal le ger ha blitt sji ka nert og latt er lig-
gjort i det som be skri ves som krigs lig nen de til stan der mel lom le ger 
med uli ke stand punk ter (3, 4). Hel dig vis har dis ku sjo nen hos oss 
stort sett vært po si tiv og læ re rik.

Takk til alle som har en ga sjert seg via kro nik ker, so si a le me di er  
og TV. Dere har lært oss mas se og vist frem den all si dig he ten og 
im po ne ren de kunn skaps meng den som fin nes blant oss!
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«Det er ingen motsetning mellom å støtte opp 
om myndighetenes råd og samtidig diskutere 
nytten av ulike tiltak»

«Vi overser data som ikke passer med våre eksi- 
sterende oppfatninger, mens vi legger merke til 
det som støtter våre verdier og prioriteringer»
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SPR ÅKSPALTEN

Kryss ta bell – ikke kontingenstabell

Kryss ta bell er et godt norsk ord for den 
eng els ke ter men con tin gen cy tab le.

En ka te go risk va ria bel er en va ria bel som 
bare kan anta et en de lig an tall ver di er. 
 Eks emp ler er be hand lings grup pe i en ran
do mi sert kon trol lert stu die, en syk dom som 
kan dia gnos ti se res som til ste de el ler ikke, 
og blod ty pe klas si fi sert som A, B, O el ler AB.

Ta bell 1 vi ser an tall ob ser va sjo ner for hver 
kom bi na sjon av de to ka te go ris ke va riab le ne 
røy ker og lun ge kreft, fra en ar tik kel pub li sert 
av Doll og Hill i British Med i cal Journal i 1950 
(1). For fat er ne inn hen tet data fra 709 sy ke
hus pa si en ter som had de dia gno sen lun ge
kreft, og av dis se var 688 røy ke re. Det ble også 
inn hen tet data fra 709 sy ke hus pa si en ter som 
ikke had de lun ge kreft, og 650 av dis se var 
røy ke re. Da ta set et som er vist i ta bell 1, er 
ny lig ana ly sert i to ar tik ler i Tids skrif tet (2, 3).

Ta bell 1 vi ser en to veis ta bell et er som det 
er to va riab ler: røy king og lun ge kreft. Det e 
er en 2×2ta bell, da både ra de ne og ko lon 
nene kan ha to ver di er. Der som eks po ne ring 
var klas si fi sert i tre grup per, for eks em pel 
røy ker, tid li ge re røy ker og ald ri røy ker, ville 
vi fåt en 3×2ta bell. Og noen gan ger er det 
ak tu elt å ana ly se re høy ere or dens ta bel ler, 
for eks em pel en tre veis ta bell der som ta bell 1 
ble split et i menn og kvin ner (en tred je 
va ria bel).

På eng elsk kal les en slik ta bell for con tin
gen cy tab le el ler crosstab u la tion (4). En  
av be tyd nin ge ne til con tin gent er iføl ge 
MerriamWeb ster Dic tio nary ‘av hen gig av 
el ler be tin get av noe an net’ («de pen dent  
on or conditioned by some thing else») (5). 
Mu li gens er det e for kla rin gen til at man tok 
i bruk con tin gen cy tab le på eng elsk: Ta bel len 
kan ten kes å vise for de lin gen av den and re 
va ria be len be tin get av ver di en av den før s te. 

Ter men skal ha blit brukt før s te gang i 1904 
av den bri tis ke sta tis ti ke ren Karl Pear son 
(1857 – 1936) (6).

Kryss ta bell
Hva bør con tin gen cy tab le hete på norsk? 
 Ter men kontingenstabell er noe brukt,  
blant an net i læ re bø ker av Arn ljot Høy land 
(1924 – 2002) (7) og Gun nar Løv ås (8). En kel te 
sta tis tikk læ re bø ker ret et mot me di sins ke 
fag bru ker imid ler tid kryss ta bell (9, 10), slik 
det også gjø res i spal ten Medisin og tall  
i Tids skrif tet (2, 3). Sø ke stren ge ne «kontin
genstabell» og «kryss ta bell» gir hen holds vis 
0 og 51 treff på tidsskriftet.no (16.9.2020),  
og 71 og 1 148 i Na sjo nal bib lio te kets di gi ta le 
sam ling (16.9.2020). Kryss ta bell er alt så klart 
mest brukt i prak sis.

Godt norsk fag språk bør være både pre sist 
og in tui tivt, med be tyd ning som lig ger så 
tet opp til dag lig bruk og for stå el se som 
mu lig. Kryss ta bell er mye brukt og godt 
inn ar bei det. Ter men kon tin gens, som inn går 
i kontingenstabell, har in gen re le vant be tyd
ning på norsk i den ne for bin del se. Vi me ner 
at kryss ta bell er en god norsk term for den ne 
ty pen ta bel ler, og at kontingenstabell bør 
unn gås.
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Tabell 1  Eksempel på en toveistabell som viser pasienter med lungekreft versus andre pasienter (1).

Eksponering Lungekreft Andre sykdommer Sum

Røyker 688 650 1 338

Ikke-røyker 21 59 80

Sum 709 709 1 418
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En firbeint pasient

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Leger er vanligvis forberedt på alle mulige forskjellige pasienter, men de pleier å ha til felles at de er mennesker. Professor  
og kirurg Julius Nicolaysen fikk en litt annerledes pasient på sitt kontor. Denne historien sto på trykk i utgave 18/1913 (Tidsskr 
Nor Lægeforen 1913; 33: 872).

Hund som patient hos en læge. I «Norsk 
pointerklubs» aarbok for 1912 findes føl
gende meddelelse om en hund, som selv 
opsøkte og senere medbragte en hunde
patient til sin tidligere læge. Historien 
 beretter følgende:

Polakken, hoffotograf L. Szacinski og  
hans hund Micas var begge i sin tid  
(i 1870 – 1890 aarene) like kjendte og like 
populære størrelser blant jægerkredse  
i Kristiania. Om denne kloke hund fortaltes 
mange historier. Saa utrolig det end lød,  
det var dog sandt. – Hundens eier berettet 
saaledes følgende:

Micas var blit overkjørt, og en av vore 
første kirurger, til og med professor  1), 
 maatte behandle patienten. Denne blev 
omhyggelig pleiet, og efter utallige besøk 
paa professorens kontor blev den erklært  
for helbredet.

En tid efter antichambrerer Micas paany, 
nu alene, hos professoren. Det var en mindre 
skade i foten, det gjaldt. Efter nogen knur
ren – ikke fra hunden – men fra professorens 
side: «om Micas tok ham for dyrlæge» – blev 
hunden behandlet og gik saa tilfreds sin vei.

En vakker dag, nogen tid efter, var han  
der igjen – med en anden hund, som var 
kommet tilskade.

At her var rette sted for den slags affærer, 

Den berømte kirurgen Julius Nicolaysen fotografert i 1875. Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

det var jo klart. Og hvorfor skulde han saa 
ikke lære sin mindre erfarne ven dette?

1 Det var avdøde professor Julius Nicolaysen. «Tidsskr.» Red

«Efter nogen knurren – 
ikke fra hunden – men fra 
professorens side: ‘om Micas 
tok ham for dyrlæge’ – blev 
hunden behandlet og gik  
saa tilfreds sin vei»
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Uin ter es sant em bal la sje
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I før s te num mer i 1968 kri ti se rer da væ ren de re dak tør, Per Fu gel li, me di si ner ne for det en si di ge fo ku set på bio lo gi en. Han 
 mener at «psy ke og socio» ned vur de res og at le gen er blitt en «pa si ent-me ka ni ker», kun opp tatt av det syke or gan (Æsculap 
1968; 48(1): 2).

Le gen og pa si en ten, el ler:  
Zoo lo gen og amø ben

Av Per Fu gel li

Norsk me di sin er i ferd med å bli u-me di-
sinsk.

Av-hu ma ni se rin gen er al le re de kom met 
langt.

Den bio/tek no lo gis ke skakk-kjø ring fort-
set er med øken de has tig het.

Medisin er snart ens be ty den de med re al -
viten skap ap pli sert på nor ma le og de fek te 
bio lo gis ke sy ste mer.

Det lig ger meg fjernt å be kla ge den 
 eks pen sjon i er kjen nel se og der ved be hand-
lings mu lig he ter som er skjedd in nen me di-
sinsk vi ten skap det siste hund re år.

Det lig ger meg sær de les nært å be kla ge  
at det e er skjedd på ska de lig be kost ning  
av me di sinsk hu man-vi ten skap.

Til tross for det im po ne ren de te ra peu tis ke 
ar ma men ta ri um le gen idag er be væp net 
med, - står han, kan skje dår li ge re enn noen-
sin ne, rus tet til å hjelpe pa si en ten qua sykt 
men nes ke.

Hvor for?
For di han nær mer seg den syke som bil-

me ka ni ke ren nær mer seg den fus ken de 
mo tor.

Le gen står i fare for å bli pa si ent-me ka ni-
ker, - han centrerer all sin opp merk som het 
om det de fek te or gan, - res ten av men nes ket 
er uin ter es sant emballage.

I det øye blikk er han ikke lege len ger, - han 
er humanbiolog. Han kjen ner bare, og in ter-
es se rer seg bare for soma. Han er uten ev ner 
og sans for psy ke og socio. Her ved har han 
dis kva li fi sert seg selv som hjel per (lege) for 
det syke men nes ket. Han er kun i stand til  
å se og be hand le det or ga nis ke del as pekt av 
pa si en tens to ta le syk doms si tua sjon. Han har 
mis tet ev nen til å føle og å medføle. Han har 
mis tet ev nen til å se den me di sins ke sam-
men heng mel lom soma og psy ke, mel lom 
in di vid og nær mil jø, mel lom nær mil jø  
og sam funn. Han har mis tet ev nen til å be-
hand le pa si en ten i det e ut vi de de per spek tiv.

Den ne «le gen» er blit zoo log med Homo 
sapiens som ar beids om rå de.

For ham skil ler pa si en ten seg fra amø ben 
kun ved sin flercellethet.

Det er man ge dyst re tegn i vår me di sins ke 
sol og måne som alar me rer at den skis ser te 
si tua sjon er nær. La meg nev ne noen:

Den me di sins ke un der vis ning er en si dig 
bio lo gisk orien tert. Lege-etikk, «bed side-
manners», me di sinsk so sio lo gi of res ikke  
en time i lø pet av seks år.

Avan se ments kri te ri e ne in nen det me di-
sins ke hie rar ki faciliterer biologiseringen.  
Å stelle med mus verd set es gan ske an ner le-
des høyt enn å stelle med menn. Forsk ning 
er det ma gis ke kar rie re frem men de stikk ord. 
En forsk ning som fjer ner seg mer og mer  
fra pa si en ten og kli nik ken, - uten noen form 
for nyt e pri ori te ring. Si sy fos er i ferd med  

å for tren ge Asclepios som de me di sins ke 
fors ke res gud.

Fluk ten fra ned vur de rin gen av al min ne lig 
prak sis er et tred je alar me ren de tegn. Hipo-
krates’ nær mes te slekt nin ger er i da gens 
me di sin pa ria.

Den me di sins ke de bat og tids skrift-flo ra 
gir også for stem men de per spek ti ver. Hu ma-
ni ora er tabu. Medico-po li tis ke pro blem stil-
lin ger li ke så. Det er ikke en vo gue å dis ku -
tere al ko ho lis me, bo lig nø dens me di sins ke 
im pli ka sjo ner, luft for urens ning osv. Det skal 
snak ken i my, - og alt du sier skal kun ne 
vi ses oscillometrisk.

Til ba ke til kon klu sjo nen: Me di si nens 
fa re tru en de na tur vi ten ska pe li ge ens ret ing 
med av-hu ma ni se ring og avsosialisering til 
føl ge.

Il lust ra sjon: Rygerszem / iStock

122



1798 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  17,  2020;  140

ANMELDELSER

En praktisk-
psykiatrisk 
gavepakke

Den danske Psykiatriske cases er skrevet av 
tre leger i spesialisering i psykiatri. Boken  
er ment som et pedagogisk redskap for  
å levendegjøre fagstoffet, og er ikke en selv-
stendig lærebok. Forfatterne er inspirert av 
FADL forlags Medicinske og kirurgiske cases, 
som de selv har brukt på medisinstudiet. 
Målgruppen er primært medisinstudenter 
og nyutdannede leger. Flere erfarne danske 
psykiatere har bidratt som referenter.

Boken inneholder en samling av 44 

PSYKIATRISKE CASES
Mikkel Højlund, Christina 
Blanner Wagner, Julie 
Eg Frøkjær
187 s. København: FADL’s 
forlag, 2020. Pris DKK 250 
ISBN 978-87-93590-92-2

 pasienthistorier (case), delt inn i tre alders-
grupper (unge, voksne og eldre pasienter) 
samt et kort stikkordregister. Historiene 
starter med en kort beskrivelse av en klinisk 
setting for en underordnet lege. Leseren blir 
deretter stilt spørsmål som «hvilke differen-
sialdiagnoser overveier du?» eller «hvilke 
opplysninger har du bruk for i din anam-
nese?». Forfatterne gir så en kort «fasit» før 
man ledes videre i behandlingen av den 
aktuelle pasienten, med nye spørsmål, svar 
og supplerende opplysninger fra sykehisto-
rien. En faktaboks om den aktuelle lidelsen 
avslutter hver historie.

Språket er enkelt og konsist dansk. Tek-
sten er strukturert i korte avsnitt med over-
skrifter, kulepunkter og to forskjellige tekst-
farger.

Leseren får velformulerte og realistiske 
sykehistorier fra barne- og ungdomspsykia-
trien, voksenpsykiatrien og alderspsykia-
trien, lett gjenkjennelige for en underordnet 
lege. Utvalget av sykehistorier virker godt 
gjennomtenkt, med størst fokus på hva som 
krever umiddelbare tiltak. De faglige rådene 
er poengterte og fremstår som godt oppda-
terte.

Den svært strukturerte tilnærmingen kan 
underkommunisere at den enkelte pasient 

ikke sjelden vil ha behov for individuelle 
tilpasninger. Dette kunne kanskje fortjent  
en egen bolk i boken. Referansene til dansk 
psykiatrilovgivning gjør dessverre deler av 
teksten mindre relevant for et norsk publi-
kum. Siden fokus er på problemstillinger  
en nyutdannet lege møter ved tilsyn eller  
på vakt, er behandlingstiltak utover det mer 
akutte og elementære svakere beskrevet. 
Stikkordregisteret kunne også vært fyldi-
gere.

Pasienthistoriesamlingen er et godt 
 eksempel på at klinisk medisinsk metode  
er like relevant i psykiatrien som i resten av 
medisinen, og den er en påminnelse om at 
de differensialdiagnostiske øvelsene bør tas 
på alvor. Boken føyer seg inn i en rik medi-
sinsk pasienthistorietradisjon. Jeg vil anbe-
fale den som et godt didaktisk hjelpemiddel 
for studenter og alle leger som møter nye 
pasienter med psykiatriske problemstillin-
ger. Dette inkluderer også leger i somatik-
ken og spesialiserte psykiatere som kan ha 
nytte av en generell faglig oppfriskning.

PETTER ANDREAS RINGEN
Spesialist i psykiatri, professor II,  
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Oslo universitetssykehus

Yp per lig lyn kurs  
i øre-nese-hals-fa get

«Det trengs me di sins ke bø ker som er små, 
velillustrerte, prak tis ke og hur ti ge å finne 
frem i, slik at man rek ker å lese i kor ri do-
ren», ly der bo kens før s te set ning. For fatt e ren 
treff er den ne opp ga ven godt. For fatt e ren 
har skre vet en kort fatt et og to the point 

ÖRA, NÄSA, HALS
Ville Strååt
En illustrerad minilärobok 
för läkare. 2 utg. 93 s, ill. 
Stock holm: Mediart, 2020. 
Pris SEK 379  
ISBN 978-91-97826617

mini læ re bok be reg net for me di sin stu den ter 
og le ger som vil opp da te re seg in nen øre-
nese-hals-fa get. Bo ken er dog så pass grun dig 
at den gir en fin inn fø ring i fa get også til nye 
le ger i spe sia li se ring.

Bo kens 89 si der er ut nytt et mak si malt  
og er stapp ful le av bil der, il lust ra sjo ner og 
tekst. Den tar for seg de fles te syk dom me ne 
in nen fag fel tet. Det går unna, og man bom-
bar de res med in for ma sjon skre vet i stikk-
ords form og med ri ke lig med for kor tel ser 
for å spa re plass. Bil de ne og il lust ra sjo ne ne 
samt bo kens ufor mel le, rett frem-tone gjør 
li ke vel at den opp le ves som lett lest. Selv om 
den er skre vet på svensk, sy nes jeg det går 
greit å for stå teks ten, og be hand lings til nær-
min gen til uli ke til stan der er nær lik den  
i Norge.

Bo kens styr ke er de man ge og gjen nom-
tenk te il lust ra sjo ne ne som gir en god for -
ståel se av fa get og hvor dan ana to mi en hen-
ger sam men i hode og hals. Hvor dan skal 
man leg ge inn en tam pong i ne sen? Hvor 
går egent lig øre trom pe ten? Il lust ra sjo ne ne  

i bo ken gir ty de li ge svar. Bo ken in ne hol der 
også man ge høy kva li tets bil der av uli ke 
til stan der, der jeg spe si elt vil frem he ve dem 
i larynxkapittelet.

Jeg har lite ne ga tivt å si om bo ken, for - 
uten én side som om hand ler fy sik ken bak 
Antinitus-plas ter til bruk i tinnitusbehand-
ling. Den ne be hand lings for men er kon tro-
ver si ell, og jeg skul le øns ke for fatt e ren 
 had de ute latt dett e. For fatt e ren gjør også 
en kel te dyp dykk i his to lo gi en og im mu no -
logi en som jeg ikke hen ger helt med i, men 
for det mes te er bo ken svært lett å for stå.

Bo ken er unik i sin form. Jeg lar meg 
 be geist re og kan ab so lutt an be fa le den til 
me di sin stu den ter og fast le ger. Har man 
nett opp star tet i spe sia li se ring i øre-nese-
hals og ikke vet opp og ned på et la ryn go-
skop, er bo ken yp per lig som et lyn kurs  
i fa get.

ING RID AAD NE RAM ENE VOLD SEN
Lege i spe sia li se ring i øre-nese-hals syk dom mer
Dram men sy ke hus
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

ANNA LATYSHEVA
Dif u si on and perfusion-weighted im aging in the 
struc tur al and func tion al char ac ter i za tion of dif u se 
gli o mas for dif e ren ti al di ag no sis and treat ment 
pla nning. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 10.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Isa bel la Björk man-
Burtscher, Sahlgrenska Aca de my, Uni ver si ty  
of Gothenburg, Sve ri ge, Erik Mag nus Berntsen, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet,  
og An ge li ka Sor te berg, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: An drés Ser ver Alon so.

TORE BUER CHRISTENSEN
To wards a more va lid and use ful sy stem for di ag nosing 
per so nal i ty dis or ders – Eval u ating im pair ment of per-
so nal i ty func tioning by the SCID-5-AMPD-I. Ut går fra 
Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 10.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Bir gitt e Thylstrup, De part-
ment of Psy chol o gy and Behavioural Sciences, 
Aarhus Uni ver si ty, Dan mark, Jens Thimm, Det 
psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Bergen, og 
To ril Dam men, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si-
te tet i Oslo.
Vei le der: Ben ja min Hum me len.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

JU LIA RE GI NA BRAN DEN BER GER
Asy lum-seeking child ren at a Swiss ter tia ry hos pi tal. 
Ut går fra Senter for In ter na sjo nal Hel se. Bran den-
ber ger dis pu te rer for gra den dr.philos. Dis pu tas 
11.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: San ti no Severoni, WHO 
 Re gio nal Of  ce for Eu ro pe, Dan mark, Ber na  dette 
Nir mal Ku mar, Nor we gi an In sti tu te of Pub lic 
Health, og Es pe ran za Diaz, Uni ver si te tet i Bergen.

LARS ANDERS ROK NE REI SÆ TER
Multiparametric Mag net ic Res o nance Im aging in 
Local ized Prostate Can cer – Di ag nos tic and pre dic tive 
per for man ce of radiological in ter pre ta ti on. Ut går fra 
Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 13.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hen rik Thom sen, Køben-
havns Uni ver si tet, Dan mark, Erik Rud, Oslo uni ver-
si tets sy ke hus, og Nils Vett i, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Chris ti an Beis land, Martin Bier mann  
og Ole Jo han Hal vor sen.

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

SIG MUND ØST GÅRD GIS MER VIK
Ef ects and ex pe ri ences of inpatient mul ti mo dal oc cu-
pa tion al rehabilitation among in di vi du als with mus-
culoskeletal- and com mon men tal health dis  orders. 
Ut går fra Institutt for sam funns me di sin  
og sy ke pleie. Dis pu tas 4.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ste ven J. Lin ton, Öre bro 
Uni ver si ty, Sve ri ge, Sil je Mæland, Uni ver si te tet  
i Bergen, og El len Ma rie Bar dal, Norges tek nisk- 
natur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Ma ri us Stei ro Fim land, Egil An dre as 
Fors, Ma rit By Rise og Ott ar Vass el jen.

BJAR TE FRO DE VIK
Vulnerability and risk among victims and suspects  
in sexual as sault and rape: A re cord-based study from 
a sexual as sault center and a po li ce dis trict. Ut går fra 
Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin. Dis pu-
tas 5.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anna Möl ler, Kvinnokli-
niken Södersjukhuset, Stock holm, Sve ri ge, Ole 
In ge mann Hansen, Aarhus Uni ver si tet, Dan mark, 
og Han ne Klæ boe Gre ger, Norges tek nisk-na tur -
viten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Ce ci lie The re se Ha ge mann, Kirs ten 
Rasmussen og Be rit Schei.

HIL DE KROG STAD
Symp toms – prev a lence and elec tro nic as sess ment. 
 Ut går fra Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di-
sin. Dis pu tas 12.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hel le Pappot, Rigs hos pi ta-
let, Kø ben havn, Dan mark, Er lend Hem, Uni ver si te-
tet i Oslo, og Kari Han ne Gjei lo, Norges tek nisk- 
natur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Ma ri an ne Jensen Hjerm stad, Kari Sand, 
Jon Hå vard Loge, og Stein Kaa sa.



1800

Legejobber

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  17,  2020;  140

Foto: Hraun/iStock

Informasjon om priser  
og formater finner du på  
legejobber.no

For rekrutteringstjenester kontakt 
legejobber@tidsskriftet.no

For annonsering kontakt 
annonser@tidsskriftet.no

Legejobber.no utvider tjenestetilbudet

Legejobber har rustet opp teamet med 
rekrutteringsrådgivere og medisinske 
rådgivere. Vi har nå lansert veilednings- og 
rekrutteringstjenester for leger. Utforsk 
dine muligheter ved å registrere deg under 
MIN PROFIL på Legejobber.no.

Her kan du også lage din egen nedlastbare 
lege-CV, som er skreddersydd for leger og 
laget i samarbeid med arbeidsgivere fra 
kommuner og helseforetak.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no 
få hjelp fra en rådgiver til å finne din neste 
jobb og abonnere på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du på Legejobber.no 
bestille annonser til både nett og papir.

Har du spørsmål om de nye tjenestene? 
Kontakt oss gjerne på 
legejobber@tidsskriftet.no
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ALLMENNMEDISIN

Fastlegehjemmel ved Senjalegen, Silsand legekontor
Stillingen inngår i en gruppepraksis med 6 fastleger og 2 LIS1 
leger. For fullstendig utlysningstekst, se kommunens nettside 
eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 06.12.2020
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Fastlegehjemmel ved Senjalegen, Finnsnes legekontor
Stillingen inngår i en gruppepraksis med 16 fastleger og 2 LIS1 
leger. For fullstendig utlysningstekst, se kommunens nettside 
eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 06.12.2020
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Behandling og rehabiliteringsavdeling har ledig stilling
Avdeling for Behandlings og rehabiliteringstjenesten har ledig 
legestilling i 50 % fra snarest. Stillingen kan økes inntil 100 % 
med andre kommunale legeoppgaver. For fullstendig  
utlysningstekst, se kommunens nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 06.12.2020Le
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Fredrikstad kommune

Fastlegehjemmel
Vi har ledig fastlegehjemmel ved Gressvik legekontor,
oppstart 1.5.21. For utlysning og søknad se
http://www.fredrikstad.kommune.no -> ledige stillinger

Søknadsfrist: 01.12.2020
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Vikariat som legevaktlege og fastlege
Tinn kommune har ledig vikariat fra 4.3.2021 til 
2.3.2023. For fullstendig utlysningstekst, se kommunens 
hjemmeside. 
Søknadsfrist: 29.11.2020
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100 % vikariat som fastlege - ID 1811

Vikariatet er ledig fra snarest til 31.08.2021. For fullstendig 
utlysningstekst, se kommunens nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 27.11.2020 
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Ledig fastlegehjemmel for  
privatpraktiserende allmennlege 
 
I Eigersund kommune er det ledig avtalehjemmel for 
fastlege. Tiltredelse snarest etter avtale. Hjemmelen 
er i fellespraksis med fire andre leger i sentrumsnære 
lokaler. Listelengde 1250 pasienter. Hjemmelen inngår 
i legevakt.  Overdragelsesbetingelser – se fullstendig 
annonse. 

Kontaktperson: Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad 
tlf. 920 81 879 

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad 
på www.eigersund.kommune.no – Ledig stilling.  

SØKNADSFRIST: 15.12.2020
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ARBEIDSMEDISIN
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Fastleger
Tinn kommune har to ledige fastlønnede stillinger. Fast 
ansettelse. Stillingene er ledige fra 1.2.2021, fleksibel 
oppstart er mulig. For fullstendig utlysningstekst, se 
kommunens hjemmeside. 
Søknadsfrist: 05.12.2020

BEDRIFTSLEGE
Arbeidssted: Oslo

Vi søker en engasjert, aktiv og positiv bedriftslege. Stillingen 
passer deg som allerede har erfaring som bedriftslege, innen 
arbeidsmedisin, og ønsker å jobbe i dette markedet. Det vil ses på 
som positivt om du har påstartet din spesialisering innen arbeids-
medisin. Det er viktig at du har evnen til å jobbe både selvstendig 
og som en del av et team, du vil inngå i vår avdeling bestående av 
leger, sykepleiere og helsesekretærer. Hos oss har vi en fleksibel 
arbeidsplass som i stor grad lar arbeidstakerne være med å forme 
stillingen og arbeidsoppgavene sine utover det faste. 

Stillingen kan innebære reising, siden noen av bedriftene som er 
tilknyttet oss er landsdekkende.

For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no 

Søknadsfrist: snarest

Agil Helse er en bedriftshelsetjeneste med 25 
ansatte, som har vårt kundesegment primært på 
Østlandet. Organisasjonen har 13 års erfaring 
innen bedriftshelsetjeneste. I februar 2020 skiftet 
vi både eierstrukturer og navn fra Unicare til Agil 
Helse.

HJERTESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i kardiologi 
- lokalisert til Fredrikstad 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 15.12.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer  
- lokalisert til Oslo Øst - Linderud 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 15.12.2020

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

PSYKIATRI

Overlege/spesialist i psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling, 
Klinikk for psykisk helse og rus

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Allmennpsykiatrisk poliklinikk er 
det ledig fast 100 % stilling som overlege for spesialist i psykiatri 
(nesten ferdig spesialister kan også søke).
Kontaktperson: Enhetsleder Harald Aulie eller assisterende  
enhetsleder Helle Elvebredd, tlf. 2202 9800.

Les mer om stillingen på www.diakonsyk.no hvor vi har fullstendig 
utlysning og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 12.12.20

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i voksenpsykiatri  
-  lokalisert til Hamar  

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 15.12.2020
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i
Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på
verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å
planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med
private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende
spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med
gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

100 % driftsavtale for spesialist
i Øre-nese-hals - Vesterålen
Vi har ledig en spennende 100 % driftsavtale i Vesterålen lokalisert
på Myre, med mulighet for alternativ lokalisering i Vesterålen.
Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring
av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter
nærmere avtale med nåværende hjemmelshaver.
Kontaktinfo: 
• Erik Zadig, avtalespesialist, tlf. 909 26 726 / e-post ezadig@vkbb.no
• Imran Dar, rådigver, tlf. 412 08 114 / e-post imran.dar@helse-nord.no
• Frode Eilertsen, seksjonsleder Eksterne helsetjenester og 
   pasientreiser, tlf. 913 66 630 / e-post frode.eilertsen@helse-nord.no
Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema finner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 4. januar 2021

ØYESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 40-50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i 
øyesykdommer - lokalisert til Lillehammer 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 15.12.2020

Søker vikar, nevrologi
Vi søker deg som er spesialist i nevrologi og med interesse for allmenn
nevrologi ink. hodepine.
Nevrologklinikken finns på Lillestrøm.
Tiltrede snarest.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Christina Sundal

Mail: christina.sundal@neuro.gu.se
Kontakt: Christina Sundal, christina.sundal@neuro.gu.se

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

DIVERSE ANNNONSER

Karla og Arne Oddmars Medisinske fond

Avkastning av Karla og Arne Oddmars Medisinske fond skal benyttes 
til fremme av vitenskapelig arbeide og  forskning innenfor fordøyel-
sessykdommer ved universitetene  i Bergen og Oslo. Tildeling for 2021 
skal skje til leger knyttet til slik virksomhet ved Universitetet i Bergen. 
Det skal tildeles stipendier til aktuelle forskningsprosjekter innen  
fordøyelsessykdommer.  Til utdeling i år totalt kr. 55.000,-. Søknad 
(max 5 sider) sendes som èn PDF-fil til: Fondsutvalget «Karla og Arne 
Oddmars Medisinske fond» ved leder professor Odd Helge Gilja, 
Haukeland Universitetssykehus, e-post: odd.gilja@uib.no innen 20. 
desember 2020.
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Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS
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Telefon: 23 33 42 50.
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www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
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spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
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DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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Å mø tes i ko ro na ens tid

Før s te uken i de sem ber har Lege- 
for en in gen sitt and re lands sty re- 
møte i 2020. Vi gjen nom før te et 
godt di gi talt lands sty re mø te i mai, 
og vi hå pet at vi skul le mø tes fy sisk  
i de sem ber. Men slik ble det ikke.

Jeg av slut et ta len min i mai, på det di gi ta le 
møte verk tøy et Zoom, med or de ne «også 
gle der jeg meg vel dig til å en de lig se dere, 
an sikt-til-an sikt, når den tid kom mer. Og jeg 
hå per den ti den kom mer snart.» Dess ver re 
ble det ikke sånn. For i skri ven de stund  
ser vi brat e smit e kur ver og røde tall. Når  
den ne le de ren le ses, vil vi vite om den and re 
sto re smit e bøl gen har nådd oss. Må let med 
de strenge smit e vern til ta ke ne, er at vi skal 
be hol de kon trol len over si tua sjo nen i hel se-
tje nes ten; at sy ke hu se ne skal kun ne iva re ta 
både covid-19 og and re opp ga ver, og at kom-
mu ne hel se tje nes ten kla rer å være det vik ti ge 
bol ver ket mot smit e bøl gen. Vi kan sam men 
gjø re en for skjell.

I høst har både ar beids li vet og or ga ni sa-
sjons li vet for søkt å finne den nye nor ma len. 
Vi har kjent på be tyd nin gen av de fy sis ke 
mø te ne, hvor dan krea ti vi te ten og ener gi en 
har duk ket opp igjen rundt bor de ne. Da 
inn stram nin ge ne kom i slut en av ok to ber, 
var det der for man ge som kjen te at det 
den ne gan gen var tyng re å pak ke sam men 
pc og skjer mer for igjen å inn ta hjem me-
kon to re ne. Skuf el sen var stor for sen tral - 
sty ret da vi om gjor de den siste del en av 
lands sty re mø tet til Zoom-møte.

Nå står den ne del en av lands sty re mø tet 
for dø ren. Vi skul le så gjer ne møt hver and re. 
Men vi bret er opp er me ne, rul ler ut led nin-
ge ne og inn tar den di gi ta le møte ver den 

med selv til lit og ener gi. Vi har vik ti ge sa ker 
på agen da en, og vi har gjort det e en gang 
før. I til legg er vi nå i tipp topp mo der ne 
lo ka ler i vårt eget hus. Vi skal be hand le bud - 
sjet og lov end rin ger, i til legg til ak tu el le 
po li tis ke sa ker hvor pan de mi en står i sent-
rum. Mø tet vil gå over to da ger – man dag  
30. no vem ber og tirs dag 1. de sem ber – slik  
at de le ga te ne ikke skal gå skjerm trøt e, og 
ha ri ke lig an led ning til å dis ku te re i pau se ne. 
Alle kan føl ge mø tet via strøm ming på Face-
book.

Om det er med lit tyng re skrit vi går 
vin te ren i møte, så er det li ke vel med vik tig 
er fa ring og kunn skap. Vi er nå gjen nom di gi-
ta li ser te både pri vat og på jobb. Vi har vent 
oss til krea ti ve so si a le ak ti vi te ter, og vi har 
blit bedre på di gi tal mø te kul tur og kurs- 
ar ran ge men ter med både fy sisk og di gi tal 
til ste de væ rel se. Men vi må også ta med oss 
kunn ska pen og er fa rin ge ne om det van ske - 
li ge. Vi må huske på de som bor trangt. Alle 
ti me ne in nen for hu sets fire veg ger i mør ke-
ti da. De som bor ale ne. Be tyd nin gen av at 
noen fak tisk tar på oss. Sam fun net har et 
stort an svar, men vi har også et per son lig 
an svar. Du skal ta vare på flok ken din, men 
kan skje du kan ut vi de flok ken lit? Tenn lys, 
løft blik ket og in vi ter en eks tra på kvelds - 
mat – med god av stand. Jeg gle der meg 
fort sat vel dig til å møte dere an sikt til  
an sikt. Når den tid kom mer.
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Med be stem mel ses ba ro me te ret:  
Fag lig skjønn un der press

De talj sty ring og over våk ning, press 
for å gi mest mu lig lønn som be hand - 
ling og mind re tid til fa get, er fa re-
sig na ler sy ke hus le ge ne vars ler om  
i 2020.

– Hvis jeg an be fa ler noe an net enn ope ra-
sjon, så må jeg stå sko le ret.

Det e er et si tat fra en sy ke hus le ge og er 
hen tet fra den kva li ta ti ve del en av med - 
be stem mel ses ba ro me te ret 2020, som ble 
lagt frem på Os lo Met 19. ok to ber. Ba ro me te-
ret er en år lig, re pre sen ta tiv spør re un der - 
sø kel se om parts sam ar beid, med be stem-
mel se, med virk ning og be drifts de mo kra ti  
i norsk ar beids liv.

Må lin ge ne fore går vek sel vis i form av en 
spør re un der sø kel se og som mer dypt pløy-
en de case stu di er. Case stu di e ne ble ut ført 
vin te ren 2019/2020, der blant an net til lits-
valg te le ger ved nors ke sy ke hus ble in ter- 
 vju et.

Mål sty ring og stan dar di se ring
Un der pre sen ta sjo nen ble det vist til at 
må ten nors ke sy ke hus dri ves på har vært 
un der sterk end ring de siste 20 åre ne. New 
Pub lic Management gjor de sit inn tog i 1997. 
Da ble inn sats styrt fi nan si e ring inn ført på 
nors ke sy ke hus, som in ne bæ rer at sy ke - 
hu se ne får be talt blant an net et er hvor mye 
hel se tje nes ter de pro du se rer. Ret et er kom 
sy ke hus re for men i 2002. Må let var mer 
ef ek tiv drift, bedre øko no mi sty ring og 
kost nads kon troll.

Le ge ne som har blit in ter vju et til med- 
 be stem mel ses ba ro me te ret, opp le ver imid-
ler tid at den ne må ten å drive sy ke hus på, 
går ut over de res fag li ge skjønn som le ger. 
Fle re for tel ler at mål sty ring og stan dar di se-
ring av ru ti ner kan føre til at man fø ler seg 
pres set til å yte for mye be hand ling. En 
an nen for tel ler at le ger ofte fø ler seg pres set 
til å gjø re pri ori te rin ger som de helst ikke 
ville gjort.

Un der sø kel sen vi ser også til epi so der der 
mål tall knyt et til en kelt le ger bru kes mot 
dem i per so nal sa ker og i lønns for hand lin-
ger, noe som gir gro bunn for mis til lit.

Fær re fag li ge mø te plas ser
I til legg til mål tall er det også et skille mel-
lom «pro duk tiv» og «ikke-pro duk tiv» tid, 
som re gist re res og kon trol le res gjen nom 

da ta sy ste me ne på sy ke hus. Pro ble met, for-
tel ler le ge ne, er at det som re gist re res som 
«ikke-pro duk tiv tid» er vik ti ge for be re del ser 
som må gjø res før en kon sul ta sjon el ler en 
pro se dy re, sånn som ste ri li se ring av ut styr 
og klar gjø ring av ope ra sjons stu er.

Un der sø kel sen vi ser også til at det er blit 
fær re fag li ge mø te plas ser. En lege som er 
in ter vju et vi ser til at mens de tid li ge re så på 
alle rønt gen bil der sam men, ser de nå bare 
på sær til fel le ne. Sy ke hus le ge ne har hel ler 
ikke fel les lunsj, og opp le ver der med få 
mi nut er der man er sam let. Det blir også 
vist til at le ge ne bru ker mye tid på do ku-
men ta sjon, noe som går ut over ti den de har 
sam men med pa si en te ne.

Un der rap port frem leg gel sen ble det opp-
sum mert med at fag lig skjønn er un der 
press på sy ke hu se ne for di be ho vet for fag lig 
dia log ser ut til å bli un der pri ori tert, fi nan-
sie rings mo del ler, di gi ta le må lings sy ste mer 
og strenge fris ter kan kom me i kon flikt med 
fag li ge hen syn og pri ori te rin ger, samt at 
in vol ve rin gen av le ger og de res til lits valg te 
ikke er god nok i end rings- og ut vik lings -
pro ses ser.

Pa nel de batt
I et er kant av rap port frem leg gel sen ble det 
av holdt en pa nel de bat, med Liv Spjeld By 
fra Le der ne, Unn Alma Skat vold fra Po li ti ets 
Fellesforbund, Kris tin Dæh li fra Fors ker - 
for bun det og Chris ti an Grims gaard fra Le ge - 
for en in gen. Grims gaard er or to ped og til lits-

valgt ved Oslo uni ver si tets sy ke hus og sty re-
med lem i Over le ge for en in gen.

Pa ne let drøf tet blant an net om tek no lo gi-
ens inn tog i of ent lig sek tor før te til mer 
stan dar di se ring og sy ste ma ti se ring.

– Jeg opp le ver at det er en kuns tig mot set-
ning her. Det å sy ste ma ti se re og stan dar di - 
se re be hand lings til bud er noe man har gjort  
i me di si nen i år hund rer. Jeg er ikke enig i at 
tek no lo gi en tvin ger det e på oss, tvert imot 
gir den oss nye mu lig he ter, sa Grims gaard.

Han un der stre ket at pro ble met opp sto 
når man har for lat fag sty ring i virk som - 
he ten og gåt over til virk som hets sty ring. 
Det fø rer til en av stand i seg selv.

– Min opp le vel se er at de av gjø rel se ne 
man fat er er mind re kva li fi ser te. Jeg sit er  
i sty ret i Hel se Sør-Øst, og sist sty re mø te 
dis ku ter te vi sty rings må le ne. Da inn vend te 
jeg at «det er in gen av dis se pa ra me ter ne her 
som ville end ret seg hvis vi bare drev med 
tull der ute», noe ad mi nist re ren de di rek tør 
ga meg ret i, sa Grims gaard og la til:

– Så du får en stor ri si ko for at be slut nin-
ge ne som fat es er dår li ge re for virk som - 
he ten på kort sikt. På lang sikt er det også 
for uro li gen de: Hvis vi pa si fi se rer våre kva li fi-
ser te, op pe gå en de fag folk – hvor brin ger det 
oss i nes te ledd?

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

PA NEL DE BATT: Fra venst re: Chris ti an Grims gaard, Le ge for en in gen, Unn Alma Skat vold, Po li ti ets fel les for bund, 
Liv Spjeld By, Le der ne og Kris tin Dæh li, Fors ker for bun det. Ord sty rer Eli sa beth Nør gaard til høy re. Foto: Os lo Met.
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Trer av som pre si dent for ver dens ane ste si le ger

Jan ni cke Mel lin-Olsen har de siste  
fire åre ne vært pre si dent i World  
Fed er a tion of So ci e ties of Anesthe- 
siologists (WFSA). At alle i ver den 
skal ha til gang til trygg ane ste si har 
vært hen nes kjer ne sak.

– Det har vært en enorm opp ga ve å være 
le der for alle dis se kol le g ene – en halv mil li on 
ane ste si le ger fra 150 land. De kom mer fra 
høy- mid dels- og lav inn tekts land, og du skal 
iva re ta al les in ter es ser, sier Jan ni cke Mel lin-
Olsen, som si den 2016 har vært pre si dent  
i World Fed er a tion of So ci e ties of Anesthe-
siologists (WFSA).

Da Mel lin-Olsen ble valgt til pre si dent, var 
hun opp tat av å frem me det akut e be ho vet 
for til gang til trygg ane ste si for men nes ker  
i hele ver den. I 2015 ble det nem lig av dek ket 
at fem av ver dens syv mil li ar der men nes ker 
ikke har til gang til trygg ane ste si og kir ur gi. 
Det e kos ter mer enn fire gan ger så man ge 
men nes ke liv som tu ber ku lo se, ma la ria og 
AIDS til sam men.

– Den gang kal te jeg det for en neg li sjert 
hel se kri se, og det er det nok fort sat. Vi 
tren ger 136 000 fle re ane ste si le ger i dag for  
å dekke den mest akut e man ge len. Det er 
en enorm kom pe tan se kri se.

Job ber tett med WHO
Hun ser li ke vel po si ti ve end rin ger på ane- 
 ste si-om rå det ver den over i de fire åre ne 
hun har vært pre si dent.

– Vi har job bet mye med WHO for å syn lig-
gjø re det e, og sam men med dem har vi ut - 
ar bei det stan dard for trygg ane ste si som er 
gyl dig både i rike og fat i ge land. I til legg blir 
vi in vi tert for å hjelpe re gje rin ger i man ge 
land for å ut vik le pla ner for tryg ge re ane ste si 
og kir ur gi. Tid li ge re måt e vi in vi te re oss selv, 
men nå kom mer de til oss. Det e er eks emp-
ler på at mye har skjedd, men det er mye  
å gape over også, sier Mel lin-Olsen og leg ger 
til:

– Men det er helt sik kert at vi blir tat mer 
al vor lig nå, og at end rin ger er på gang.

Pre si dent i pan de mi tid
Som pre si dent for ane ste si le ge ne, er det 
også vik tig å iva re ta med lem me nes psy ko so-
si a le be hov – spe si elt un der en ver dens om-
spen nen de pan de mi.

– Man ge len på be skyt el ses ut styr un der 

covid-19-pan de mi en var, og er fort sat man ge 
ste der, pre kær, noe som på vir ker ane ste si - 
le ge ne i stor grad. Folk job ber nat og dag 
uten å kun ne ta or dent lig vare på seg selv, 
og det er ikke bra for noen. For min del har 
pan de mi en ført til mye mind re rei sing og 
man ge fle re Zoom-mø ter. Som man ge and-
re, blir jeg fir kan tet i øy ne ne og i ho det. Men 
det opp står noen ab sur de øye blikk, som når 
jeg er på møte i det eng els ke par la men tet 
fra et sam ta le rom på Riks hos pi ta let el ler 
hol der fore drag med Bill Clinton fra kjøk ke-
net, sier Mel lin-Olsen.

Når hun skal be skri ve det beste med  
job ben som pre si dent, er det mø te ne med 
en ga sjer te kol le ga er fra alle ver dens hjør ner 
hun trek ker frem.

– Alle øns ker å for bed re si tua sjo nen i sit 
eget mil jø. Det er jo for skjell i pro blem bil det 
for fat i ge og rike land, men også i ri ke re land 
opp le ver vi at til gan gen til trygg ane ste si ikke 
er noen selv føl ge. Det kan være et godt til bud 
sen tralt i by ene, men elen dig på byg da.

Å for e ne et hel het lig bud skap fra ane ste- 
 si le ger fra 150 land, kan vir ke van ske lig. 
Jan ni cke Mel lin-Olsen for tel ler at det hand-
ler om å lyt e til and res me nin ger og re spek-
te re kul tur for skjel le ne.

– Vi kan ikke bare kom me val sen de inn  
og pa ter na lis tisk for tel le hva som er best, 
det blir det bare bråk og dår li ge løs nin ger 
av. Men vi kan prø ve å in spi re re slik at vi 
sam men kan frem me et bud skap utad. Da 
må man lir ke og larke lit, men sånn er det 
jo i alle or ga ni sa sjo ner, sier hun.

En ga sjert i pa si ent sik ker het
Jan ni cke Mel lin-Olsen har all tid hat et sterkt 
en ga sje ment både i ut lan det og her hjem-
me. Hun har hat opp drag for FN og Forsva-
ret mens det fort sat knapt var kvin ner med. 
Hun har vært på opp drag for Røde Kors og 
har job bet med mi ne skad de og akut me di-
sin. Hun har også vært me di sinsk sjef for 
Midt-Øs ten, Af ri ka og Eu ro pa i MedAire, Inc. 
– et ame ri kansk sel skap som har syk dom 
hos fly pas sa sje rer som ho ved opp ga ve. For  
å nev ne noe. I Norge har hun vært le der  
i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing. I Le ge for-
en in gens til lits ap pa rat var hun på dri ver for 
å styr ke den fag me di sins ke ak sen, men er nå 
mest ak tiv i Over le ge for en in gen. «Hver dags-
job ben» er som ane ste si le ge ved Bæ rum 
sy ke hus.

– Jeg er svært ak tiv i pasientsikkerhets- 
arbeidet i den eu ro pe is ke anestesilegefore-
ningen. I til legg var jeg før s te ikke-ame ri ka-
ner i sty ret i or ga ni sa sjo nen Pa tient Safety 
Move ment Foun da tion, som sam ar bei der 
tet med WHO, pa si en ter, på rø ren de, po li ti-
ke re og in du stri en for å bedre pa si ent sik ker-
he ten. Vi får bedre re sul ta ter når alle par ter 
ar bei der sam men mot sam me mål, av slut er 
Jan ni cke Mel lin-Olsen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

EN GA SJERT: Jan ni cke Mel lin-Olsen har all tid hat et sterkt en ga sje ment både i ut lan det og her hjem me. Bil det er 
fra Le ge for en in gens lands sty re mø te i 2019. Foto: Thomas B. Eck hof
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Kre ver va rig hel se sat sing

Pre si dent Ma rit Her man sen og vi se-
pre si dent Anne-Ka rin Rime send te et 
ty de lig sig nal til Hel se- og om sorgs-
ko mi te en un der hø rin gen om stats-
bud sjet tet for 2021: Vil jen til å in ve- 
s te re i hel se sek to ren i et pan de mi-år 
må føl ges opp i åre ne som kom mer.

Hel se sek to ren har i en år rek ke vært kro nisk 
un der fi nan si ert, og Le ge for en in gen me ner 
årets øk ning er helt nød ven dig.

– Ko ro na pan de mi en har krevd sto re res-
sur ser av hel se tje nes ten, og det e gjen spei les  
i bud sjet for slaget gjen nom høye eks tra be-
vilg nin ger. Le ge for en in gen er opp tat av  
å sik re at årets løft mar ke rer et va rig takt-
skif te i be vilg nin ge ne til hel se. Ti den er inne 
for å set e hel se og trygg het først, sa Ma rit 
Her man sen.

Le ge for en in gen ga re gje rin gen ros for  
å ta det mang len de be ho vet for LIS1-stil lin-
ger på al vor, men Her man sen un der stre ket 
at må let fort sat ikke er nådd.

– 100 nye stil lin ger er kjær kom ment, men 
sam ti dig er det fort sat be hov for 62 nye 
stil lin ger for å dekke det re el le be ho vet,  
sa hun vi de re.

«Gam le pen ger»
I for slaget til nes te års stats bud sjet frem -
stil ler re gje rin gen det som at fast le ge ord-
nin gen får et øko no misk løft, men det e er 
«gam le pen ger» som re gje rin gen har for- 
 plik tet seg til gjen nom hand lings pla nen for 
all menn le ge tje nes ten.

– La meg være ty de lig: For fast le ge ne vil 
ikke dis se be vilg nin ge ne gi noen merk bar 
bed ring fra 2020 til 2021. Det er in gen ting 
her som vil end re re krut e rings pro ble me ne. 
Vi har gjort ut reg nin ger som vi ser at ba sis til-
skud det må økes for å kun ne re du se re lis te-
leng den. Først da kan vi få snudd fast le ge kri-
sen, sa Her man sen før hun ga or det vi de re 
til Anne-Ka rin Rime.

Må øke ka pa si tet
Stats bud sjet et vi ser en so lid øk ning i over-
fø rin ge ne til sy ke hu se ne. Sam ti dig er en stor 
del av det e en gangs be vilg nin ger knyt et til 
hånd te rin gen av ko ro na pan de mi en.

– Den ne øk nin gen vil ikke løse sy ke hu se-
nes ut ford rin ger knyt et til for lite plass, for 
dår lig in ten siv ka pa si tet og ut da tert tek no- 
 lo gi. Nå er det vik ti ge re enn noen gang  
å fore ta de in ves te rin ge ne som er for sømt 
over fle re år, sa Rime før hun fort sat e:

– Le ge for en in gen ber ko mi te en gi ty de lig 
be skjed til re gje rin gen om at sy ke hu se ne 
tren ger for ut sig bar het og tryg ge øko no - 
mis ke ram mer over tid. Vil jen til å in ves te re  
i sy ke hu se ne i et pan de mi-år må føl ges opp  
i åre ne som kom mer.

Le ge for en in gen er opp tat av at en søm løs 
og ef ek tiv hel se tje nes te er av hen gig av at 
det be vil ges nok res sur ser og kom pe tan se til 
å iva re ta opp ga ve ne på alle ni vå er.

– God be red skap kos ter, men dår lig be red-
skap kos ter mer. Der for er det vik tig at vi 
øker ka pa si te ten til sy ke hu se ne og kom pe-
tan sen til hel se per so nell, i til legg til å sik re 
god be red skap på lo kalt nivå, av slut et Anne-
Ka rin Rime.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Kari Sol li en gjen valgt som le der av Aka de mi ker ne

Den tid li ge re le de ren av Norsk  
for en ing for all menn me di sin går  
inn i sin tred je pe ri ode som le der 
for over 220 000 høyt ut dan ne de.

Sol li en er lege og tid li ge re le der av Norsk 
for en ing for all menn me di sin. Hun ble gjen-
valgt som le der un der Aka de mi ker nes Råds-
mø te ons dag 21. ok to ber. Sol li en var inn stilt 
av en en stem mig valg ko mi te.

– Jeg kjen te or dent lig hjer te bank her, selv 
om jeg føl te meg ri me lig trygg på gjen valg. 

Jeg tar ikke let på det e, skal dere vite. Jeg 
gle der meg til å gå i gang med en ny pe ri ode 
med et nyt og flot sty re, sa Sol li en et er at 
hun var blit valgt.

– Vi skal vin ne av gjø ren de inn fly tel se i vik- 
 ti ge sa ker for med lem me ne våre. Vi skal sik re 
et godt ar beids liv i et sam funn som end rer 
seg ras ke re og ras ke re – og vi skal bi dra til at 
det tas gode be slut nin ger om forsk ning, kom- 
 pe tan se, næ rings ut vik ling og rundt det grøn-
ne skif tet. Det skal vi kla re sam men, sa Sol li en.

Nye sty re med lem mer
Også de seks sty re med lem me ne var på valg. 
Det nye sty ret i Aka de mi ker ne be står der-

med av Kari Sol li en fra Le ge for en in gen som 
le der og Lise Lyngs nes Ran de berg fra Tek na 
som nest le der. Sty re med lem mer er Hå vard 
Holm, Ju rist for bun det, Me re te Nils son, 
Sam funns vi ter ne, Dag finn Svad berg Hatl øy, 
Na tur vi ter ne, Hå kon Kongs rud Skard, Psy ko-
log for en in gen og Met e Tal seth Sol nør dal, 
Eco na. Va ra med lem mer er Anne Ka rin Rime, 
Le ge for en in gen, Vi dar Hansen, Tek na, Bent 
Aaby, AFAG, Jan Inge Ei dem, Sam funns øko-
no me ne og Rita Hel ge sen, Lek tor laget.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no

SIK RE TAKT SKIF TE: Le ge for en in gen ved pre si dent Ma rit Her man sen (til høy re) og vi se pre si dent Anne Ka rin Rime, 
er opp tat av å sik re at årets løft mar ke rer et va rig takt skif te i be vilg nin ge ne til hel se. Foto: Thomas B. Eck hof
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Ærespris i nevrologi til Dag Årsland

Professor Dag Årsland ved Stavan- 
ger universitetssjukehus mottok  
den mest prestisjetunge nevrologi- 
prisen i Norge, Monrad-Krohns 
pris 2020, for sitt bidrag innen 
demensforskning.

– Det er veldig hyggelig og inspirerende å få 
denne prisen. Og det er spesielt kjekt for en 
psykiater som meg å få en pris som vanligvis 
tildeles nevrologer. Det finnes mange pasien-
ter som er på grensesnitet mellom nevro-
logi og psykiatri. Derfor er det helt avgjø-
rende at vi forsterker samarbeidet mellom 
disse fagene, sier Årsland.

Prisen får han for sit engasjement og 
forskning på demens, og da spesielt innen-
for Lewy-legemer og Parkinson. I tillegg til  
å være professor, overlege og forsknings- 
leder på SESAM (Regionalt kompetansesen-
ter for eldremedisin og samhandling) ved 
Stavanger universitetssjukehus, bruker 
Årsland også mye av tiden sin på jobben ved 
samarbeidsuniversitetet til SESAM, King’s 
College i London – et av verdens ledende 
universitet innen medisin.

Verdifulle synergier
Monrad-Krohns pris henger høyt og deles ut 
for fremragende nevrologisk arbeid.

– Dete er den gjeveste æresprisen innen 
nevrologi i Norden. Dag har gjort en impo-
nerende innsats for nevrologiske sykdom-
mer og gjort seg fortjent til denne prisen på 
mange måter, sier Anne Hege Aamodt, leder 
i Norsk nevrologisk forening.

Årsland selv trekker fram samarbeid som 
hemmeligheten bak suksessen.

– Forskningen er et resultat av gode med- 
arbeidere og ledere på Stavanger universi-
tetssjukehus. Jeg har fåt mulighet til å holde 

på med mit. Og jeg har kunnet lage kontak-
ter og samarbeidspartnere flere steder – som 
for eksempel på Karolinska, i Bergen og 
London. Å utnyte andres spesialkompetanse 
på tvers av fag og sted lager verdifulle syner-
gier, sier professoren.

Stor mengde publikasjoner
Det er professorer i nevrologi i de nordiske 
landene som foreslår kandidater til Monrad-
Krohns prisen, som deles ut på Norsk nevro-
logisk forening sit årsmøte. I begrunnelsen 
heter det blant annet at «Årslands store 
mengde publikasjoner og prosjekter dekker 
både basalforskning, translasjonsforskning, 
helsetjenesteforskning, klinisk utprøvning 
og epidemiologi. Han var i 2019 en av Norges 
mest siterte forskere. (…)Årsland har med 
sin internasjonalt anerkjente innsats bidrat 
til å øke kunnskap og kompetanse innenfor 
en alvorlig gruppe av hjernesykdommer, 
han har bidrat til å utforske rommet mel-
lom nevrologi, psykologi og psykiatri og 
bygge broer på tvers som et viktig bidrag til 
bedre hjernehelse, både nasjonalt og inter-
nasjonalt.»

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 
info@legeforeningen.no
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Vil du jobbe i 
Norges største private helseforetak?

Aleris ekspanderer og søker deg som ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med svært 
kompetente, tverrfaglige legegrupper. Hos oss vil du som lege ha et velfungerende 
støtteapparat rundt deg. Dermed får du de beste forutsetningene for å sette pasienten i 
fokus.

For mer informasjon:
RIng Knut Sandvold på 916 24 010, eller  send enkel  søknad til rekruttering@aleris.no

HUDLEGE • NEVROLOG • ALLMENNLEGE • KARKIRURG •

ANESTESILEGE • REVMATOLOG • ENDOKRINOLOG • LUNGELEGE •

GYNEKOLOG • GERIATER • PROKTOLOG • INDREMEDISINER •

ORTOPED • UROLOG • ØRE-NESE-HALS • GASTROENTEROLOG

(Både fulltid- og deltidsstillinger)

VI SØKER:

 Her finner du oss: 
 Oslo, Strømmen, Bergen, Trondheim, Lillesand, Bodø, Tromsø, Drammen, Stavanger 

 og Ålesund.
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