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Psykedeliske stoffer som terapi
Psykedeliske stoffer har vist lovende resulta-
ter i behandlingen av angst, depresjon og 
avhengighet, men studiene er få og små og 
har mange metodologiske svakheter. Dette 
viser en oversiktsartikkel basert på kliniske 
studier publisert etter 1990. Risikoen for 
alvorlige bivirkninger og avhengighet ser  
ut til å være liten. Det trengs større rando-
miserte studier for å avklare slike stoffers 
behandlingspotensial. Flere studier er i gang 
eller planlegges.
SIDE 1726

Legemidler mot alkoholbruk
Forskrivningen av legemidler mot alkohol-
brukslidelser, slik som disulfiram, akam-
prosat, naltrekson og nalmefen, økte noe  
i perioden 2004�–�16, særlig blant kvinner og 
personer over 55 år. Dette viser nye data fra 
Reseptregisteret. Alkohol forårsaker alvorlig 
sykelighet og tidlig død. Likevel vil mange 
pasienter med høyt alkoholbruk ikke søke 
medisinsk hjelp, og bare få av dem som 
kommer i behandling, får legemidler mot 
alkoholbruk.
SIDE 1710

Operasjon for magekreft
Forekomsten av ventrikkelkreft har falt 
betydelig de siste tiårene, og den kirurgiske 
behandlingen er i stor grad sentralisert til 
universitetssykehus. Ved Ullevål sykehus ble 
i perioden 2016�–�18 laparoskopisk tilgang 
benyttet hos de fleste pasienter operert for 
ventrikkelkreft med kurativ hensikt. Ade-
kvat lymfeknutedisseksjon ble utført hos de 
fleste. Vanligste komplikasjoner var pneu-
moni og pleuravæske. Om lag en femdel av 
pasientene var over 80 år.
SIDE 1718

RP: Ren luft

Verdens helseorganisasjon har nylig publisert rapporten Air pollu-
tion and child health: prescribing clean air. Det er ikke uten grunn 
«forskrivning av ren luft» brukes som undertittel i rapporten.  
93 % av verdens barn puster i luft som er så forurenset at det setter 
 deres liv og helse i fare. Luftforurensning fører til  reduserte kogni-
tive evner, er koblet til utvikling av astma og  barnekreft og gir økt 
risiko for senere kardiovaskulær sykdom, alt ifølge rapporten.

Totalt forårsaket luftforurensning 4,2 millioner premature 
 dødsfall i 2016, med fossilt brennstoff som den globale verstingen. 
Mest utsatt er befolkningen i lavinntektsland. Men heller ikke  
i Norge har vi grunn til å slå oss selvtilfreds på brystet. Norge er 
dømt i EFTA-domstolen for omfattende lokal luftforurensning. 
Hvert år brytes de fastsatte grensene for luftkvalitet i norske byer, 
med veitrafikk som den største forurensningskilden. Når vi nå går 
mot en ny vinter, er det grunn til å minne om at ethvert tiltak for  
å minske biltrafikken i byene er et effektivt folkehelsetiltak, særlig 
for barna.
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«Turn on, tune in, drop out». Dette ordsprå-
ket som har blitt stående som inkarnasjonen 
av hippiebevegelsen, ble opprinnelig ytret av 
Harvard-psykologen Timothy Leary. I starten 
av 1960-årene utførte han flere kliniske stu-
dier med bruk av psykedeliske stoffer. Forsk-
ning på og behandling med psykedeliske 
stoffer fikk imidlertid en brå slutt i begynnel-
sen av 1970-årene som følge av internasjonal 
lovgivning. Også ellers i samfunnet gikk 
psykedelika av moten: Et n-gram over bruk 
av ordet «psykedelika» i Google Books gir en 
definitiv topp i 1971. Det er derfor ikke uten 
grunn at flere medier har kalt den nye inter-
essen for forskning på bruk av psykedeliske 
stoffer i behandling av psykiske lidelser for 
en renessanse.

Vi har fått Sunniva Krogseth til å lage 
forsiden av denne utgaven av Tidsskriftet.  
– Jeg har jobbet med hvordan det kan se  
ut når den mystiske, fargerike, visuelle,  
ville, mytesomspunnede og litt skumle 
psykedelikaverdenen beveger seg inn  
i den ryddige legeverdenen, sier Krogseth.

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

BEHANDLING 
av DVT og LE

FOREBYGGING 
av residiverende 

DVT og LE
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I år le ver det, for før s te gang, fle re enn 1 000 per so ner  
i Norge som er 100 år el ler mer. Vi le ver sta dig len ger. 
Men fore lø pig skal vi alle dø – av noe.

I sis te halv del av 1800-tal let var for ven tet le ve al der i Norge om kring 
50 år (1). I 2016 var den 84,2 år for kvin ner og 80,6 år for menn (1),  
en stig ning på rundt 65 %. Den ne før s te hel se re vo lu sjo nen, som de 
fles te høy- og middelinntektsland har fått gle de av, reg nes som noe 
av det stør ste men nes ke he ten har opp nådd (2).

Vil ut vik lin gen fort sett e? Øk nin gen i for ven tet le ve al der kom  
først som et re sul tat av fore byg ging og be hand ling av syk dom mer 
som ram mer barn og unge, og der ett er – fra 1960-åre ne – til sva ren de 
for syk dom mer som ram mer voks ne (2). En ytt er li ge re øk ning av 
for ven tet le ve al der for ut sett er at man kan fo re byg ge el ler ku re re 
syk dom i den eld re de len av be folk nin gen. Dett e gir re la tivt li ten 
 ge vinst målt i an tall le ve år sam men lig net med til sva ren de til tak  
for yng re po pu la sjo ner. Kreft og hjer te- og kar syk dom mer er de 
van lig ste døds år sa ke ne. Hvis det vid un der li ge skjed de at vi kun ne 
ku re re el ler fo re byg ge all form for kreft, ville, iføl ge be reg nin ger fra 
USA, for ven tet le ve al der kun øke med om kring tre år (3). Ut ryd des 
hjer te- og kar syk dom mer, kan man i til legg leg ge til ca. fem år. For-
ven tet le ve al der vil nær me seg 90 år. Dett e har en pris: Man ge fle re 
enn i dag vil bli skrø pe li ge og rek ke å ut vik le al der doms syk dom mer 
som os teo po ro se, ar tro se og ikke minst de mens (2).

Fe no me net kal les i sta tis tik ken for kon kur re ren de ri si ko (com-
peting risk) (4). Sta tis ti ke ren San der Green land bru ker føl gen de 
eks em pel: En stor røy ken de mann på 51 år får lun ge kreft og dør av 
den tre år se ne re. Had de han blitt frisk av kref ten, kun ne røy kin gen 
ha ført til at han døde av hjer te in farkt 55 år gam mel. Man had de 
 der med bare vun net ett le ve år. Had de han ald ri røykt, ville han 
kan skje ha levd i 30 år til (5). Kon kur re ren de ri si ko blir vik ti ge re 
med al de ren, for di al der er den ster kes te ri si ko fak to ren for de fles te 
syk dom mer (2). Ku re res én syk dom, står en an nen klar til å over ta. 

In si den sen av multimorbiditet er fem gan ger så høy blant 80-år in-
ger som blant 50-år in ger (6).

Røy king er kron eks emp let på en mo di fi ser bar ri si ko fak tor, noe 
man kan gjø re noe med. Al der er det mot satt e. Men dett e sy net er  
i ferd med å end res: Den egent li ge ri si ko fak to ren er ikke kro no -
logisk al der, men ald ring, en kom pli sert bio lo gisk pro sess som 
 sann syn lig vis in ne bæ rer både pro gram mer te hen del ser i cel le ne, 
in flam ma sjon og ak ku mu lert ska de (7, 8). Hvis man kan for hind re 
el ler for sin ke den ne pro ses sen, kan man kan skje ut sett e el ler for-
hind re man ge al ders re la ter te syk dom mer på én gang – om trent 
som ved røy ke stopp. Forsk ning på far ma ko lo gisk fore byg ging og 
be hand ling er for lengst i gang. Noen me di ka men ter har som mål  
å ut ryd de gam le cel ler, mens and re føl ger prin sip pet for ka lo ri -
restrik sjon (7, 8). Fore lø pig er det kun pub li sert dyre stu di er. Vi vet 
ikke hvil ken eff ekt slik be hand ling vil ha på men nes ker, hel ler ikke 
even tu el le bi virk nin ger (8).

Mens vi ven ter på gjen nom brud det, er det in gen selv føl ge at for-
ven tet le ve al der fort sett er å sti ge, selv ikke i vår del av ver den. Tvert 
imot ser vi en ten dens til at den syn ker (9). Både glo balt og na sjo nalt 
er for ven tet le ve al der ofte av hen gig av so sio øko no misk sta tus, kjønn 
og et ni si tet (10).

Det er kan skje ikke så vik tig hva vi dør av, gitt at vi når en viss 
al der, men hel ler hvor man ge gode le ve år vi har før vi dør. Må let for 
en ny hel se re vo lu sjon bør ikke være å frem skaff e så man ge hund re-
årin ger som mu lig, men å kom pri me re den de len av li vet som må 
le ves med al vor lig syk dom og funk sjons ned sett el se (10). Her er det 
sann syn lig vis frem de les en del å hen te.

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 se ni or fors ker ved Folkehelseinstituttet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Det er kan skje ikke så vik tig hva vi dør av,  
gitt at vi når en viss al der, men hel ler hvor 
man ge gode le ve år vi har før vi dør»

«Kureres én sykdom, står en annen klar  
til å overta»
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KOMMENTARER

Et mar ked av uhel se

Øre-nese-hals-lege Jarl Ar vid Bu næs me ner at 
«kos me tis ke kir ur ger» er le ger (1). Hans mest 
sen tra le på stand ly der slik: «Da gens skjønn-
hets be grep er ikke skapt av kos me tis ke 
kir ur ger». Det er sant at skjønn hets be gre pet 
ikke er skapt av kos me tis ke kir ur ger ale ne, 
men le ge ne er en helt nød ven dig fak tor for 
at et «skjønn hets mar ked» kan bli rea li sert. 
Alle le ger ska per mar ke der i kraft av å til by 
me di sins ke tje nes ter, så kalt til by der styrt 
ett er spør sel. Det mar ke det Bu næs’ bran sje 
ska per er et mar ked av uhel se be stå en de av 
mis nøye med egen kropp. Den kos me tis ke 
kir ur gen hjel per der med pa si en te ne med 
den kos me tis ke mis nøye de del vis selv har 
skapt. En kelt stå en de for nøy de pa si en ter 
el ler forsk nings ar tik ler om bed ret livs kva li-
tet end rer ikke det ube ha ge li ge fak tum  
at pro ble met langt på vei er legeskapt –  
en form for ska de på ført av le ger.

Bu næs bru ker det vi har kalt «grå so ne -
argu men tet», for eks em pel at ut stå en de  
ører skal le gi ti me re mer vidt fav nen de kos-
me tis ke inn grep. Men er det rik tig at bran-
sjen kun be hand ler «grå so ne pa si en ter»?  
Er det en grå so ne når Bæ rum Plas tikk-kir -
urgi, der Bu næs job ber, an non se rer på sine 
hjem me si der at «an sikts løft vil føre til at du 
ser yng re ut og føle deg mer vel. Hen sik ten 

er å se fresh ut i din egen al der». Et usagt 
pre miss er der med at men nes ket som kom-
mer til Bu næs, ikke ser spe si elt «fres he» ut 
for sin egen al der. «Du skal føle deg vel med 
deg selv – da vil også de i dine om gi vel ser 
føle seg vel», re kla me rer Bu næs og kol le -
gene. For det før s te har ikke de kos me tis ke 
kir ur ge ne dek ning for at be hand lin gen de 
til byr gir grunn leg gen de bedre selv fø lel se 
over tid. For det and re, skal man kom mu ni-
se re over for pa si en ter at de res om gi vel ser 
ikke har grunn til å føle seg vel i de res nær-
vær på grunn av et ryn ke te an sikt?

Bu næs skri ver: «De al ler fles te som kom-
mer til oss kom mer ikke for å bli vak re.  
De vil se ‘nor ma le’ ut». Men hva er «nor-
malt»? Hva gjør det med pa si en ter at le gen 
ikke støtt er dem i at de er bra nok, men 
be kref ter fø lel ser av ab nor ma li tet? «Bør 
hen vis ning til psy ko log være al ter na ti vet 
der et barn mob bes for ut stå en de ører?», 
spør Bu næs. Nei, psy ko log be hand ling er 
mu li gens ikke rik tig al ter na tiv, men slik  
som sko le ve se net for ti den gjør, er det mu lig 
å an gri pe mob bing på and re må ter enn på 
ope ra sjons bor det. Kir ur gi kan nok gi mid-
ler ti dig lind ring for den en kel te, men in to le-
ran sen som lig ger til grunn for mob bin gen, 
gjør mob bin gen bare ver re ved å sen de et 
sig nal om at øre ne fak tisk er pro ble met. 
In di vi dets un der lig gen de selv fø lel se styr kes 
ikke. «Må let er å ska pe et na tur lig ut se en de 
øre, som ikke fan ger mer opp merk som het 
enn øret nor malt skal gjø re», skri ver Bu næs 
og kol le g er på sine hjem me si der. Hvor mye 
opp merk som het skal et nor malt øre fan ge? 
Gir han utt rykk over for bar na han tar inn  
i sin prak sis og ope rer at de «ikke har nor-
malt ut se en de ører»?

Eks em pe let med ut stå en de ører vi ser 
nett opp hvor dan kir ur gi kan flytt e nor ma li-
tets be gre pet.

HEN RIK VOGT
vogt.henrik@gmail.com
er fast le ge og fors ker.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

AN DRE AS PAH LE
er fast le ge.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Bu næs J. Kos me tisk kir ur gi er me di sin. Tidsskr Nor 

Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045./tidsskr.18.0781.

Mind re kjøtt for  
fol ke hel se, selv -
forsyning og kli ma

Olav Rek sen, pro fes sor ved Ve te ri nær høg sko-
len Nor ges mil jø- og bio vi ten ska pe li ge uni-
ver si tet, ska per inn trykk av at det å pro du -
sere mind re kjøtt- og melk, av hen syn til 
kli ma, kan føre til dår li ge re mat for sy ning  
og mat sik ker het i Norge (1). Den ny es te 
land bruks forsk ning og off ent li ge tall vi ser 
det mot satt e: Hvis man pro du se rer mind re 
kjøtt og melk i Norge, vil man to talt kun ne 
pro du se re mer mat til men nes ker, både  
i Norge og res ten av ver den (2, 3). Det vik -
tigste er uan sett at la ve re kjøtt kon sum er 
nød ven dig for bedre fol ke hel se (4). Al le re de 
i dag bru kes 90 pro sent av norsk dyr ket 
mark, in klu dert to tred je de ler av mat korn-
are a le ne, til å dyr ke hus dyr fôr (5). Også 
Norsk in sti tutt for bio øko no mi skri ver at  
«… mes te par ten av are a let med full dyr ket 
eng i Norge kan bru kes til pro duk sjo nen  
av po te ter og de vik tig ste grønn sa ke ne  
(kål, kål rot og gul rot)» (6). Det an slås også  
at dyrk ning av er ter, så kal te pro tein veks ter, 
kan man ge dob les. I til legg im por te res 
 enor me meng der mat som kun ne blitt 

«Hva gjør det med pa si en ter  
at le gen ikke støt ter dem i at  
de er bra nok, men be kref ter 
fø lel ser av ab nor ma li tet?»
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men nes ke fø de, til å lage hus dyr fôr. Land-
bruks di rek to ra tets sta tis tikk vi ser at nors ke 
drøv tyg ge re til sam men for bru ker mer 
kraft fôr enn fjør fe og svin (3). Meng den 
im por tert soya som går til å lage norsk 
hus dyr fôr kan ale ne dekke pro te in be ho vet 
til alle nord menn i et helt år. Norsk ut mark 
er dek ket med snø sto re de ler av året. Bei te-
se son gen er der for kort, to til fire må ne der  
i året, og mes te par ten av det nors ke kuer 
spi ser, en ten kraft fôr el ler gress fôr, kom mer 
fra dyr ket mark.

In gen hus dyr kan pro du se re mer næ ring 
enn det de selv for bru ker. Der som vi had de 
dyr ket plan te kost frem for hus dyr fôr ville 
det gitt mer mat per de kar jord målt i ka lo-
rier og pro tein (2). Da gens om fatt en de 
 nors ke kjøtt pro duk sjon er der for slø se ri 
med mat res sur ser.

Vi som er opp tatt av fol ke hel sen, vet at 
meng den kjøtt og mett et fett i norsk kost-
hold bør re du se res. Da gens høye inn tak 
øker ri si ko en for noen ty per kreft, hjer te-  
og kar- og and re syk dom mer. Dett e er hel se-
myn dig he te ne svært ty de li ge på i sine kost-
råd. Hel se di rek to ra tet har i til legg reg net ut 
at la ve re kjøtt for bruk kan spa re sam fun net 
for noen mil li ar der skatt e kro ner (4).

Sva ret på Rek sen sitt spørs mål om nors ke 
myn dig he ter bør sat se på en stor stilt re duk-
sjon av norsk kjøtt- og mel ke pro duk sjon,  
er der for klart «ja». Gitt at Reksens kuns ti ge 
mot set ning mel lom la ve re kjøtt pro duk sjon 
og god mat for sy ning had de vært sann, 
mått e uan sett nors ke hus dyr in du stri er løse 
sine ut ford rin ger på egen hånd, uten at det 
gikk på be kost ning av liv og hel se. Det er 
synd at en fors ker ved et av Nor ges stør ste 
uni ver si te ter har en an nen me ning.

TAN JA KALCHENKO
tanja@hepla.no
er over le ge ved Oslo uni ver si tets sy ke hus og le der 
i for en in gen Hel se per so nell for plan te ba sert kost-
hold (hepla.no).
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

NINA CATH RINE JOHANSEN
er mas ter i sam funns er næ ring og nest le der i for-
en in gen Hel se per so nell for plan te ba sert kost hold 
(hepla.no).
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt er opp gir at  
hun gir kost holds vei led ning og står bak nett si den 
plante basertkosthold.no.

LIT TE RA TUR
1 Rek sen O. Norsk mat er ikke vårt stør ste kli ma -

problem. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0632.

2 Van gel sten BV. Mot et bæ re kraf tig norsk mat -
sy stem: Eff ekt på selv for sy nings grad og norsk 
jord bruk ved re du sert kon sum av kjøtt. Mas ter-
opp ga ve ved Nord uni ver si tet. 2018.  (22.10.2018).

3 Landbruksdirektoratet.no. Sta tis tikk. Rå va rer 
brukt i norsk pro duk sjon av kraft fôr til hus dyr 
2017 (tonn).  (22.10.2018).

4 Hel se di rek to ra tet. Sam funns ge vins ter av å føl ge 
Hel se di rek to ra tets kost råd. 2016 ta bell 3.1 s. 27.  
(8.10.2018).

5 Regjeringen.no. Jord vern.  (8.10.2018).
6 Mittenzwei K, Mil ford AB, Grøn lund A. Sta tus  

og po ten si al for økt pro duk sjon og for bruk av 
ve ge ta bils ke mat va rer i Norge. Ut red nings no tat. 
Ås: NIBIO, 2017: s. 10-11. 

Les Olav Reksens til svar på tidsskriftet.no.

Ut da ter te ret nings-
lin jer om an ti bio ti ka-
bruk

Vi ser med be kym ring på hel se myn dig he te-
nes mang len de evne til å sør ge for opp da -
terte ret nings lin jer.

Erik Refs land Kas per sen og med ar bei de re 
har pub li sert en stu die om bruk av ret nings-
lin jer for be hand ling av sep sis i Norge (1). De 
kon klu de rer at man må stil le spørs mål ved 

bruk av lo ka le ret nings lin jer. Ho ved ar gu-
men tet var at dis se ret nings lin je ne ikke ble 
opp da tert re gel mes sig. Vi de re ble det an gitt 
at man had de gode na sjo na le (og in ter na sjo-
na le) ret nings lin jer som ble opp da tert. Hva 
våre na sjo na le ret nings lin jer om an ti bio ti ka 
i sy ke hus an går er imid ler tid dett e feil.

I 2013 ble de før s te na sjo na le ret nings lin jer 
for an ti bio ti ka bruk i sy ke hus pub li sert (2). 
Dis se ble til ett er et stort dug nads ar beid 
blant in fek sjons me di si ne re, mik ro bio lo ger 
og en del and re spe sia lis ter med in ter es se  
for in fek sjo ner. Hel se di rek to ra tet var opp-
drags gi ver, men ar bei det ble ut ført stort  
sett på fri ti den av de in vol ver te. Ett er dett e 
har vi med uro re gist rert økt fore komst av 
re si sten te mik ro ber, sær lig glo balt. Re gje rin-
gen har laget en am bi si øs plan om å re du se re 
an ti bio ti ka bruk i Norge, nett opp for å unn gå 
unø dig bruk av re si stens dri ven de mid ler (3). 
For å nå dis se må le ne har man blitt sterkt 
opp ford ret til å bru ke den nors ke vei le de ren, 
ett er som den tok mest hen syn til våre epi de-
mio lo gis ke for hold. Bru ken av vei le de ren er 
øken de, men i da gens ver sjon er det i fle re 
ka pit ler di rek te feil an be fa lin ger.

Dis se ret nings lin je ne er ikke opp da tert 
si den de ble ut gitt i 2013. Det an gis imid ler-
tid på Hel se di rek to ra tets nett si der at de  
sist ble re vi dert 8. ja nu ar 2018 (2). In gen av 
de som var med på å skrive dis se ret nings-
lin je ne i 2013 har imid ler tid del tatt i re vi-
sjons  arbei det, og vi kan ikke se at det fag li ge 
inn hol det på noe vis er re vi dert. Vi er man ge 

«Vi er man ge i det in fek sjons-
me di sins ke mil jø et i Norge  
i dag som ser med be kym-
ring på hel se myn dig he te nes 
mang len de evne til å sør ge  
for at det fag li ge inn hol det  
er opp da tert»



1692 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2018;  138

KOMMENTARER

i det in fek sjons me di sins ke mil jø et i Norge  
i dag som ser med be kym ring på hel se myn-
dig he te nes mang len de evne til å sør ge for  
at det fag li ge inn hol det er opp da tert.

Sty ret i Norsk for en ing for in fek sjons -
medisin (NFIM) har i vin ter ett er lyst en plan 
og tids ram me for ny re vi sjon og ikke minst 
for hvor dan fort lø pen de re vi sjon av ret nings-
lin je ne skal iva re tas fram over. Det skal nå 
være plan lagt et for pro sjekt hvor ar bei det 
skal være fer dig 1.12.18. Sty ret i for en in gen ser 
fram til fort gang i dett e vik ti ge ar bei det. Vi 
an ser opp da ter te ret nings lin jer som et vik tig 
red skap i ar bei det mot re si stens. Men da gens 
ret nings lin jer er dess ver re ikke det.

For sty ret i Norsk for en ing for in fek sjons  medi sin

ING VILD NORD ØY
inordoy@ous-hf.no
er sty re med lem i Norsk for en ing for in fek sjons -
medi sin og over le ge, dr. med., ved Sek sjon for 
kli nisk im mu no lo gi og in fek sjons syk dom mer,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

OLAV LUT RO
er le der i Norsk for en ing for in fek sjons me di sin  
og over le ge ved Dia gnos tisk sen ter, Stavanger 
 uni ver si tets sju ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

JØRN-ÅGE LONG VA
er kas se rer i Norsk for en ing for in fek sjons me di sin 
og over le ge ved Sek sjon for in fek sjons me di sin, 
Sy ke hu set i Ålesund.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

GRY KLOU MANN BEK KEN
er sty re med lem i Norsk for en ing for in fek sjons -
medi sin og over le ge ved Av de ling for smitt e vern, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

HANS ER LING SI MON SEN
er sty re med lem i Norsk for en ing for in fek sjons-
me di sin og over le ge ved Sek sjon for in fek sjons -
sykdom mer, Nord lands sy ke hu set i Bodø.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt er har mott att 
 be ta ling fra MSD for et fore drag om le ge mid de let 
Sivextro i ja nu ar 2018.

LIT TE RA TUR
1 Kas per sen ER, Ræ der J, Dahl V. Ret nings lin jer for 

be hand ling av sep sis. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 
138. doi: 10.4045/tidsskr.17.0493.

2 Na sjo nal fag lig ret nings lin je for bruk av an ti-
bio ti ka i sy ke hus. Helsedirektoratet.no. 8.1.2018.  
(9.10.2018).

3 Na sjo nal stra te gi mot An ti bio ti ka re si stens  
2015-2020. Regjeringen.no. 23.6.2015.  (9.10.2018).
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Panodil «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

Analgetikum. Antipyretikum. ATC-nr.: N02B E01

TABLETTER, fi lmdrasjerte 500 mg og 1 g: Panodil: Hver tablett inneh.: Para cetamol 500 mg, 
resp. 1 g, kaliumsorbat (E 202), hjelpestoffer. Indikasjoner: Lette til moderate kort varige smerter 
som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og 
forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll fore byggende mot komplikasjoner ved høy 
feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. Reseptfri bruk: Kortvarige lette til 
moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og ledd smerter, 
f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Dosering:
Maks. varighet av fortsatt bruk uten medisinsk råd er 3 dager. Minimum doserings intervall: 
4 timer. Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndose 3000 mg. Laveste effektive dose 
bør benyttes. Panodil: Voksne: 1–2 tabletter à 500 mg (eller ½–1 tablett à 1 g) 3 ganger i døgnet. 
Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 
45 mg/kg. Maks. døgn dose 60–75 mg/kg.  

15-25 kg 1/2 tablett à 500 mg 3 ganger i døgnet 

25-40 kg 1 tablett à 500 mg eller 1/2 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet 

Over 40 kg Voksen dose 3 ganger i døgnet 

Administrering: Panodil: Kan tas med eller uten mat. Bør kun deles 1 gang (delestrek). Kan knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes sammen med andre preparater som inneholder paracetamol. Tilfeller av leversvikt 
er rapportert hos pasienter med utarmet glutationnivå, f.eks. pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller 
feilernæring. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for 
toksiske lever reaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maks. 
doser, spesielt ved svekket ernæringstilstand pga. alkohol misbruk, anoreksi eller feilernæring, gir 
økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst 
være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Ved lavt glutationnivå 
slik som ved sepsis, kan paracetamol øke risikoen for metabolsk acidose. Dette må tas hensyn til 
hos pasienter med hypertoni og nedsatt hjerte- og nyrefunksjon. Interaksjoner: For utfyllende 
informa sjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Para cetamol interagerer med 
antiepileptika, dikumarol gruppen, kloramfenikol og probenecid. Dosejustering kan være nødvendig. 
Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk 
av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Sporadisk bruk har ingen signifi kant effekt. Graviditet, 
amming og fertilitet: Graviditet: En stor mengde data for gravide indikerer hverken misdannelser 
eller feto/neonatal toksisitet. Paracetamol kan brukes under graviditet, hvis det er klinisk nødvendig, 
men bør brukes ved laveste effektive dose i kortest mulig tid og ved lavest mulig doseringsfrekvens. 
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2 % av morens vektjusterte enkeltdose av para-
cetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Bivirkninger: Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000): Immunsystemet: Allergisk reaksjon. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, 
leukopeni, hemolytisk anemi. Hud: Tilfeller av alvorlige hudreaksjoner er rapportert. Immunsystemet: 
Anafylaksi, overfølsomhetsreaksjoner i huden som kløe, angioødem, Stevens-Johnsons syndrom og 
toksisk epidermal nekrolyse. Lever: Nedsatt leverfunksjon. Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol 
har oppstått ved alkoholmisbruk. Luftveier: Bronkospasme hos pasienter som er overfølsomme for 
acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Over dosering/Forgiftning: Akutt, massiv overdosering av 
paracetamol kan gi leverskade, som kan føre til levertransplantasjon eller død. Akutt pankreatitt er 
observert, vanligvis med nedsatt leverfunksjon og levertoksisitet. Levertoksisk dose er individuell, 
men faren for leverskade er vanligvis liten ved doser <10 g. Symptomene kommer etter en latenstid 
på ≥2 døgn. Øyeblikkelig medisinsk behandling kreves ved overdosering, selv om symptomer på 
overdose ikke er synlige. Administrering av N-acetylcystein kan være påkrevd.  Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Perifer og sentral analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmeregulerings-
senteret i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinalslimhinnen, og 
tolereres også godt av pasienter med ulcus. Paracetamol forbruker glutation som beskytter mot 
skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer 
for organskade. Absorpsjon: Panodil: Raskt og nær fullstendig etter oralt inntak. Tmax ½–1 time. 
Proteinbinding: Ved terapeutisk nivå 0–25 %. Fordeling: Vd ca. 1 liter/kg. Halveringstid: 2–3 timer. 
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 0,033–0,133 mmol/liter (5–20 μg/ml). Metabolisme: Over 80 % 
konjugeres til glukuronat og sulfat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres med CYP450. 
Ca. 3 % forblir uomdannet. Utskillelse: Paracetamol og metabolitter utskilles renalt. Pakninger uten 
resept: Panodil tabletter 500 mg 20 stk. Pakninger og priser: Panodil: 500 mg: 20 stk. (blister) 
083621. 96 stk.1 (blister) 083666. 300 stk.1 (boks) 083865. 1 g: 100 stk.1 (boks) 085944.

Refusjon: 1Se N02B E01_2 side . d. i Refusjonslisten. 

Sist endret: 20.04.2017
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Forskriv en medisin 
som er lett å svelge.
•  Omtrent 25 % av alle voksne har  problemer med å svelge tabletter1. 

Et problem som er enda større blant kvinner og personer med dysfagi1,2. 
Studier viser også at størrelse, form og ytterlag spiller en stor rolle for 
pasienten når tabletten skal svelges3,4.

•  Panodil 500 mg har en fi lmdrasjering og en avlang form med delestrek 
som gjør det mulig å dele tabletten.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS, 180 Vinderen, 0319 Oslo

Referenser: 1) Andersen Ø et al. Problemer med å svelge tabletter. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9. 2) Schele JT et al. Diffi culties swallowing 
solid oral dosage form in a general practice population: prevalence, causes, and relationship to dosage forms. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69:937-48 
3) Yamamoto S et al. How do tablet properties infl uence swallowing behaviours? J. Pharm. Pharmacol. 2013; 66:32-9 4) Fields J. Pill properties that 
cause dysphagia and treatment failure. Curr Ther Res Clin Exp 2015; 77: 79-82.C
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Akutt te le fo nisk vars ling  
om av vi ken de far ma ko lo gis ke prø ve svar

Det fore lig ger nå en over sikt 
over når la bo ra to ri et umid-
del bart bør vars le kli ni ke ren 
om av vi ken de far ma ko lo gis ke 
 prøve svar der pa si en tens hel se 
og liv kan stå i fare.

I en kel te til fel ler re kvi re res ana ly ser av le ge-
mid ler el ler and re kroppsfremmede stoff er, 
som me ta nol, hvor det vi ser seg at se rum-
kon sen tra sjo nen hos pa si en ten er så av vi-
ken de at det er fare for liv og hel se. I dis se 
til fel le ne bør la bo ra to ri et så snart som 
 mu lig vars le be hand len de lege per te le fon. 
Dis se gren se ne de fi ne res som «vars lings-
gren ser». Stor va ria sjon mel lom la bo ra to ri er 
og utt ryk te øns ker fra en kelt per so ner  
i fag mil jø et har ty de lig gjort et be hov for 
har mo ni se ring av dis se gren se ne på tvers  
av lan dets la bo ra to ri er.

Sty ret i Norsk for en ing for kli nisk far ma ko-
lo gi (NFKF) satt der for ned en ar beids grup pe 
(1). Ar beids grup pen var bredt  sam men satt 
med re pre sen tan ter fra de kli nisk far ma ko lo-
gis ke mil jø ene i Norge. Må let var å opp nå 
kon sen sus om an be fal te vars lings gren ser for 
de hyp pigst til bud te far ma ko lo gis ke ana ly se-
ne i Norge (2). En ut fyl len de rap port, som nå 
er pub li sert på farmakologiportalen.no, gir en 
over sikt over bak grun nen for gren se ne som 
er an be falt (3, 4).

For slag til an be fal te vars lings gren ser ble 
ut ar bei det gjen nom litt e ra tur søk og fle re 
hø rings run der. Både kli nisk far ma ko lo gis ke 
la bo ra to ri er og fag per so ner i uli ke me di -
sinske spe sia li te ter ble in klu dert. An be fa-
linge ne frem går i ta bell 1. Ta bel len er sær lig 
ment som et hjel pe mid del for la bo ra to ri er 
der kli nisk far ma ko lo gisk fag kom pe tan se 
ikke er umid del bart til gjen ge lig. An be fa lin-
ge ne er vei le den de, og lo ka le til pas nin ger 
kan være nød ven dig.

Noen kon kre te pro blem stil lin ger
Vi an be fa ler ikke at det vars les om se rum kon-
sen tra sjo ner av de an ti mik ro bi el le le ge mid -
lene gentamicin, tobramycin og van ko my cin. 
Be hand lin gen med dis se le ge mid le ne fore går 
som ho ved re gel på sy ke hus, der ana ly se re sul-
ta te ne fore lig ger in nen re la tivt kort tid og 
ru ti ne mes sig føl ges opp av be hand lings -
ansvar li ge. Det an s es der for ikke som nød-
ven dig med sær skil te vars lings ru ti ner.

For de tok sis ke al ko ho le ne (ety len gly kol, 
iso pro pa nol og me ta nol) an be fa ler vi vars-
ling av alle po si ti ve prø ver. Man kan også 
vur de re å in klu de re vars ling av ne ga ti ve 
 prø ve svar i lo ka le ru ti ner, si den dis se kan 
være av diff e ren si al dia gnos tisk be tyd ning.

For eta nol har vi i vår in ter ne kart leg ging 
og i drøf tin gen med uli ke kli nis ke fag mil jø er 
ikke kom met frem til en all menn an be fa ling 
ved rø ren de vars ling. På grunn av sto re in di-
vi du el le for skjel ler i to le ran se og sår bar het 
for eta nol vil gren sen for når en gitt eta nol-

kon sen tra sjon re pre sen te rer en po ten si elt 
al vor lig for gift ning være svært va ria bel.  
Vi har der for kom met til at vi på ge ne relt 
grunn lag ikke vil an be fa le vars ling bort sett 
fra for barn un der fem år, der alle po si ti ve 
prø ve svar bør vars les.

For de im mun sup pri me ren de le ge mid  lene 
(ciklosporin og takrolimus) med fø rer sub -
tera peu tis ke kon sen tra sjo ner økt fare for 
av støt nings re ak sjo ner hos trans plan ter te. 
Den ne ri si ko en øker dess la ve re kon sen tra -
sjonen er. Va rig he ten av den sub te ra peu tis ke 
fa sen vir ker også inn. Ar beids grup pen  me ner 
der for at det er mest ra sjo nelt å sett e en 
ned re vars lings gren se for dis se sub stan se ne.

Vi hå per at an be fa lin ge ne sti mu le rer til en 
mer en het lig na sjo nal prak sis for vars lings-
gren ser.

Mott att 5.10.2018, god kjent 16.10.2018.

Tabell 1  Arbeidsgruppens anbefalte varslingsgrenser for 20 av de hyppigst tilbudte farmakologiske substansene  
i Norge.

Substans Måleenhet Grense1, 2

Ciklosporin μg/l  50

Digitoksin nmol/l  30

Digoksin nmol/l  2,6

Etanol ‰ Ingen 
Barn under 5 år: Alle

Etylenglykol mmol/l Alle3

Fenobarbital μmol/l  200

Fenytoin μmol/l  100

Gentamicin mg/l Ingen

Isopropanol mmol/l Alle3

Karbamazepin μmol/l  60

Litium mmol/l  1,5

Metanol mmol/l Alle3

Metotreksat μmol/l  10 
Dosering 1 x per uke:  0,1

Paracetamol μmol/l  500

Salisylsyre mmol/l  4 
Barn under 12 år:  3,5

Takrolimus μg/l  3

Teofyllin μmol/l  110

Tobramycin mg/l Ingen

Valproat μmol/l  900

Vankomycin mg/l Ingen

1 Med mindre klinisk farmakolog foretar annen vurdering 
2 Med mindre det foreligger annen avtale med rekvirent
3 Også negative resultater kan være differensialdiagnostisk viktige

«Vi håper at anbefalingene 
stimulerer til en mer  
enhetlig nasjonal praksis  
for varslingsgrenser»
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TROND TRÆT TE BERG SERK LAND
trond.tretteberg.serkland@helse-bergen.no
er lege i spe sia li se ring ved Sek sjon for kli nisk 
 far ma ko lo gi, Av de ling for me di sinsk bio kje mi  
og far ma ko lo gi, Hau ke land uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ILAH LE NYGAARD
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk far ma ko lo gi, 
 Av de ling for far ma ko lo gi, Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ELE NA KVAN
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk far ma ko lo gi, 
 Av de ling for me di sinsk bio kje mi, Dram men sy ke-
hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JOA CHIM FROST
er over le ge ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi,  
St. Olavs hos pi tal.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LENA ARON SEN
er over le ge ved Kli nisk far ma ko lo gi, La bo ra to rie-
me di sin, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIG RID NA RUM
er over le ge ved Senter for psy ko far ma ko lo gi, 
 Dia kon hjem met sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TOR MOD BJÅ NES
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk far ma ko lo gi, 
Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko lo gi, 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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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.: 
Insulin 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: 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. 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. 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 over-
gangsperioden 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 insulin-
behovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejus-
teringer 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-reseptorago-
nister 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 basalin-
sulindose, 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. 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 dosereduk-
sjon 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. injek-
sjon, 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. 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 syk-
dom 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 forholds-
regler 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. 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 betrakt-
ning 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 dia-
betes, 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): 
Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvri-
ge: Perifert ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. 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 lever-
funksjon i forhold til den generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller per-
manent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt 
klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte 
injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matt-
het, 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. Ab-
sorpsjon: 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-ti-
mers 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 infor-
masjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i gluko-
senedsettende 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 re-
serve: 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 743,80. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 
5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 743,80. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) 
kr 885,30. 
Refusjon: 
1A10A  E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
 
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal be-
handling 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
Sist endret: 22.06.2018
Basert på SPC godkjent av SLV: 10.07.2018
Pris per august 2018 N
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid 
varieres innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. I de tilfeller der det 
ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag tillater Tresiba® fleksibilitet i 
valg av tidspunkt for administrering av insulinet. Glemt dose anbefales tatt så snart det 
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid 
være minst 8 timer mellom injeksjonene. Det er ingen klinisk erfaring med fleksibilitet 
i doseringstidspunkt hos barn og ungdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater 
anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater må ev. justeres. 
Hypoglykemi kan forekomme dersom insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. 
Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er milde og forbigående, og 
forsvinner normalt ved fortsatt behandling. En egen kardivaskulær sikkerhetsstudie 
(DEVOTE) er gjennomført for insulin degludec (Tresiba®)1.
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under 
behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk.

Tresiba® i ferdigfylt penn finnes i to styrker
Ved forskrivning skal legen forsikre seg om at korrekt styrke er angitt på resepten. 
Pasienten skal ha opplæring i riktig bruk av Tresiba® ferdigfylt penn. Se felleskatalogen.no 
for ytterligere informasjonsmateriell.

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Tresiba®.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181

ICD Vilkår nr

E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

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

Tresiba® gir en flat og stabil  
  glukosenedsettende effekt1,2

  Kan gi opptil 80 enheter per injeksjon (1-80)3   Kan gi opptil 160 enheter per injeksjon (2-160)3

Tresiba® (insulin degludec) 

ved type 2-diabetes:
En kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 

Bekreftet kardiovaskulær sikkerhet*  
og lavere forekomst av alvorlige hypoglykemier** 

 sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 E/ml)1

*HR 0,91 [95 % KI 0,78; 1,06] p<0,001   **HR 0,60 [95% KI 0,48; 0,76] p<0,001

Indikasjon
Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år. 
 
Refusjonsberettig bruk 
Behandling av type 1 diabetes mellitus.

DEVOTE1,2

Randomisert, dobbeltblindet 
kardiovaskulær sikkerhetsstudie. 
7637 pasienter med type 2-diabetes 
og høy kardiovaskulær risiko ble 
studert i median 2 år.

Primært endepunkt1,2

Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt 
hjerneslag. (for non-inferiority).
Kardiovaskulær sikkerhet av Tresiba® ved sammenlig-
ning med insulin glargin ble bekreftet (HR 0,91 95% 
KI 0,78;1,06, p<0,001 for non-inferiority).

Sekundært endepunkt1,2

Tresiba® var overlegen sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 E/ml) 
med hensyn til en lavere frekvens av alvorlige hypoglykemiske hendelser og 
en lavere andel personer som opplevde alvorlig hypoglykemi. 
Adjudikerte alvorlige hypoglykemier (HR 0,60 95% KI 0,48;0,76, p<0,001 for 
superiority), eventrate (Tresiba® vs Lantus®): 3,70 pr 100 pasientår vs 6,25 pr 
100 pasientår.
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Melding fra en amatørartikkelforfatter

Jeg har i løpet av en seks år lang 
prosess fått erfare hvor vanske- 
lig det kan være å få publisert 
virkelighetsdata som kunne 
være av interesse for mange.

Jeg håper at mine erfaringer kan komme 
andre til gode. I 2012 ønsket jeg sammen med 
to kolleger å undersøke retrospektivt hvor-
dan det hadde gått med et utvalg pasienter 
med symptomer fra gastrointestinalkanalen 
undersøkt med CT-kolografi. Mye hadde vært 
publisert om screening for polypper, men  
lite om undersøkelser av pasienter med sym- 
ptomer eller funn undersøkt i en klinisk 
hverdag. At undersøkelsene ble gjort uten at 
radiologene visste at dette ville bli evaluert 
senere, skilte denne studien fra mange andre 
studier.

Vår avdelingssjef utformet et oppdrags- 
dokument. Vi kontaktet Norsk Senter for 
forskningsdata (NSD), som er personvern-
ombudet vårt, og fikk dette godkjent som et 
kvalitetssikringsprosjekt. Vi kontaktet Regio-
nal etisk komité (REK), som svarte at god-
kjenning derfra ikke var nødvendig, etter-
som dette var kvalitetssikringsarbeid. Vi 
kontaktet sykehusets forskningsavdeling  
og fikk en samtale med en statistiker som 
mente prosjektet så greit ut.

Vi undersøkte hvordan det gikk med 
421 pasienter som ble undersøkt med CT-
kolografi i perioden 2010�–�15, ved en gjen-
nomgang av journaler på vårt sykehus. Vi 
fant flere interessante forhold, f.eks. at 20  
av 21 tilfeller av coloncancer som ifølge jour- 
nalene ble verifisert i den aktuelle perioden, 
ble mistenkt ved CT-kolografien i 2010.

Første utkast – fra glede til skuffelse
I desember 2015 sendte jeg et artikkelutkast 
til Tidsskriftet. Fire måneder senere fikk vi 
svar. Artikkelutkastet ble positivt mottatt av 
redaksjonen og to fagfeller, på tross av mange 
mangler og formelle feil. Fagfellene ga saklig 
og konstruktiv kritikk. Én mente vi burde 
skaffe informasjon fra Kreftregisteret om 
hvem av de undersøkte pasientene som 
faktisk hadde fått kolorektal kreft. Dette ble 
en stor utfordring. På det tidspunktet var jeg 
av ulike årsaker blitt eneforfatter. En kollega 
med doktorgrad og jeg reviderte manuset  
så godt vi kunne i henhold til fagfellenes 

anmerkninger. I tilbakemeldingen tillot vi 
oss enkelte kritiske merknader til en av 
fagfellevurderingene.

I august 2016 fikk vi beskjed om at artik-
kelen ble refusert. Redaksjonen begrunnet 
ikke dette ut over å legge ved fagfellenes 
vurderinger. En fagfelle vurderte manuset 
klart til publisering etter små justeringer, 
den andre anbefalte refusjon.

Nytt forsøk
Etter dette søkte vi hjelp hos en professor  
i gastroenterologi i håp om å få til publise-
ring likevel. Vi ville revidere artikkelen en 
gang til, og forsøkte å skaffe til veie data fra 
Kreftregisteret om hvilke av våre pasienter 
som hadde fått påvist kolorektal kreft per 
desember 2015. Kreftregisteret kunne gi oss 
informasjonen dersom vi overbrakte de 
aktuelle fødselsnumrene dit, på betingelse 
av godkjenning fra Pasientvernombudet 
(NSD).

Jeg kontaktet Norsk Senter for forsknings-
data og foreslo at vi kunne overlevere Kreft-
registeret en kryptert liste med fødselsnum-
rene til pasientene vi undersøkte i 2010. 
Kreftregisteret skulle så generere en liste 
over hvem av disse som hadde utviklet kreft 
i colon eller i rektum i årene 2010�–�16.

Senteret fant at denne «koblingen mot 
eksternt register» medførte at helseforsk-
ningsloven, og ikke helseregisterloven, kom 
til anvendelse. Dette medførte at dispensa-
sjon fra taushetsplikt måtte gis av Helsedirek-
toratet og at Norsk Senter for forskningsdata 
måtte søke Datatilsynet om konsesjon på 
våre vegne. Datatilsynet kunne nok ha nøyd 
seg med å gjøre dette meldepliktig i stedet 
for konsesjonspliktig, hvilket ville spart oss 
nesten ett år.

Helsedirektoratet ga tilbakemelding om 
at utlevering av personidentifiserbare data 
fra Kreftregisteret var utelukket uten tilla-
telse fra pasienten, men anonymiserte data 
burde gå greit. Vi ba derfor Kreftregisteret 
om kun å oppgi antallet som hadde utviklet 
kreft i colon eller rektum per år i perioden 
2010�–�15. Vi søkte og fikk unntak fra taushets-
plikten hos Helsedirektoratet, som konklu-

derte med at samfunnsnytten av under- 
søkelsen langt oversteg ulempen.

Norsk Senter for forskningsdata utformet 
konsesjonssøknad til Datatilsynet. Dette tok 
noen måneder. Datatilsynet ga etter et halv-
år konsesjon for behandling av personopp-
lysninger, men forutsatte at samtlige pasien-
ter vi undersøkte i 2010 skulle informeres 
slik at de skulle kunne «ivareta sine inter- 
esser». På dette tidspunktet var ca. 70 av de 
undersøkte døde og ikke kontaktbare. De 
øvrige hadde en snittalder på ca. 70 år på 
dette tidspunktet.

Vi klagde på vedtaket, med følgende  
momenter: Kun krypterte fødselsnumre 
ville oversendes Kreftregisteret. Kreftregiste-
ret ville kun angi antallet av de undersøkte 
som per år ble rapportert med kreft i colon 
eller rektum. Å kontakte de undersøkte seks 
år etter undersøkelsen ville gi unødig bekym-
ring for mange, og denne informasjonsut-
vekslingen ville være helt uten konsekvenser 
for disse menneskene.

Nå gikk det vår vei
Datatilsynet omgjorde vedtaket sitt! Vi fikk 
lov til å overlevere fødselsnumre på de aktu-
elle pasientene, og Kreftregisteret kunne 
fortelle oss hvor mange av disse som per år 
ble meldt med kreft i colon eller rektum  

Ram me 1

Artikkelvettregler fra én amatørartik-
kelforfatter til en annen

Gå ikke alene: Planlegg studien med en 
som kan håndverket

Meld fra hvor du går: Skaff samtykke fra 
pasienter når undersøkelsen gjøres eller 
raskt etter undersøkelsen

Sørg for at data er grundig kvalitetssikret 
før du bruker dem

Bruk kart og kompass: Les grundig den 
omfattende forfatterveiledningen til Tids-
skriftet eller andre tidsskrift før du sender 
inn artikkelutkastet

Lytt til erfarne fagfolk: Still aldri spørsmål 
ved vurderinger en fagfelle gjør når du 
reviderer artikkelutkastet

Vend i tide: Send artikkelutkast til en 
annen publikasjon dersom artikkelen blir 
refusert

Spar på kreftene: Ikke tro at sunn fornuft 
er et argument for Norsk Senter for forsk-
ningsdata eller Datatilsynet; her er det 
jussen som gjelder. Forvent lang behand-
lingstid og at begrensninger for informa-
sjonsutveksling gitt i lovhjemler og forskrif-
ter tolkes strengt

«Det bør bli betydelig enklere 
å nyttiggjøre seg relevante 
pasientdata og enklere å få 
disse erfaringene publisert»
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gjøre oss registerinformasjon til gagn for 
både friske og syke, uten for mye obstruk-
sjon av dette.

Det har vært mye egenlæring i dette. Hvis 
du – uten ambisjoner om forskerkarriere 
eller doktorgrad og uten veileder eller for-
skerkurs – vil publisere, har jeg oppsummert 
noen tips (ramme 1). De fleste er enige i at 
kvalitetssikring av det vi driver med i helse-
vesenet er viktig for å få best mulig pasient-
behandling. Det bør bli betydelig enklere  
å nyttiggjøre seg relevante pasientdata og 
enklere å få disse erfaringene publisert. 
Systemet slik det er nå, både for forskning 
og publisering, fungerer som en hemsko.

Interesserte kan finne Helsedirektoratets og Data - 
til synets vurderinger/konsesjonsdokument i appendiks  
på tidsskriftet.no.

Tidsskriftets redaksjon ønsket ikke at refusert 
artikkelutkast eller fagfellevurderingene skulle gjøres 
tilgjengelig. 

Mottatt 30.9.2018, første revisjon innsendt 13.10.2018, 
godkjent 17.10.2018.

BJØRN EINAR NIELSSEN
bjonie@so-hf.no
er spesialist i radiologi og overlege ved Avdeling for 
bildediagnostikk, Sykehuset Østfold.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

fra Datatilsynet (kvalitetssikring) eller for-
håndsgodkjenning fra regional etisk komité 
(forskning).

Personvern er viktig, men vår prosess 
peker på noen paradokser: Vårt helseforetak 
hadde sendt inn sensitiv informasjon om 
pasienter til Kreftregisteret via obligatoriske 
meldesystemer, men kunne ikke få utlevert 
data til kvalitetssikring eller forskning for 
egenrapporterte pasienter uten konsesjon 
fra Datatilsynet. På samme tid ble norske 
journaler sendt utenlands for lagring. Helse 
Sør-Øst overlot drift av journalsystemer med 
alle pasientopplysninger til et utenlandsk 
selskap – mens vi som leger og forskere ved 
et norsk sykehus ikke kunne få ut informa-
sjon fra Kreftregisteret om hvor mange som 
hadde fått den sykdommen vi undersøkte 
dem for i 2010. Helsedirektoratet og Datatil-
synet konkluderte forskjellig på spørsmålet 
om samfunnsnytten versus ulemper for 
pasientene. Det er gode grunner til å se 
nærmere på hvordan vi skal kunne nyttig-

i perioden. I desember 2017 hadde vi revidert 
manus og lagt inn ny informasjon fra Kreft-
registeret. Manuset ble sendt inn til ny vur-
dering hos Tidsskriftet.

I juni 2018 kom manuset tilbake med tre 
nye fagfellevurderinger med beskjed om 
«større endringer», nærmere bestemt fem 
sider med krav og forslag til endringer. Vi 
fant ut at de anonymiserte dataene fra Kreft-
registeret ikke kunne brukes til å gi svar på 
«en-til-en»-basis hvem av de vi hadde under-
søkt som hadde utviklet kreft i colon eller 
rektum. Et annet problem var at vi helt på 
tampen fant en feil i registrering av funn 
hos to pasienter som ikke hadde kreft. Dette 
medførte at vi måtte ha gått gjennom hele 
materialet på nytt, fortsatt uten mulighet for 
en-til-en-kobling mellom journalopplysnin-
ger og Kreftregisteret. Vi valgte å gi opp 
denne artikkelen.

Hva lærte vi?
Målet med artikkelen var å vise hva man 
finner i en symptomatisk pasientpopulasjon 
der verken pasienter, radiologer eller artik-
kelforfatterne hadde planlagt studien på 
forhånd. Tidligere har Kreftregisteret hatt 
mulighet til å gi helsedata tilbake til innrap-
porterende enhet. Dette ble endret i 2013,  
da Datatilsynet forbød dette uten konsesjon 

Appendiks på tidsskriftet.no

«Personvern er viktig,  
men vår prosess peker  
på noen paradokser»
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som 
mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller 
kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner og effekt på 
glykemisk kontroll. 
Dosering: Anbefalt startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 
1 gang daglig, kan dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov 
for ytterligere glykemisk kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller 
insulin sekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagog-
dosen være nødvendig for å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon 
av volumdeplesjon anbefales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal 
tas så snart pasienten husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. 
Spesielle pasientgrup per: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt 
ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyre-
funksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deret-
ter regelmessig. Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller 
ClCR <60 ml/minutt. Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/
minutt/1,73 m2 eller ClCR vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til 
dialysepasienter, pga. manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og 
effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig 
pga. alder. Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. 
Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang 
daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Ved svelgevansker kan 
tabletten deles eller knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. 
Hypo tensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir 
ertu gliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært 
volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behand-
lingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved 
diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-
hypertensiver og tidlig ere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart 
bør volumstatus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kon-
trolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander 
som kan føre til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales 
nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blod-
trykksmålinger, laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Mid-
lertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. 
Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, til-
feller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I 
noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukose-
verdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt 
risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som 
kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, 
forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart 
undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-
ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 
inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-
tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 
anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 
som lave reserver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes 
og lavt C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasi enter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er 
sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Ukjent om dette 
er en klasseeffekt. Det er viktig å veilede pasientene om rutinemessig 
forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 
nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-
sjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering 
av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se 
Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 
med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-
viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-
les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 
kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 
urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 
I-II. Ingen erfaring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 
vil glukosetesting av urinen være positiv. Alternative metoder bør bru-
kes for å overvåke glykemisk kontroll. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-
fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-
lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-
ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 
bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-
sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 
via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 
andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 
ertugliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, 
glimepirid eller simvastatin, og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant 
effekt på farmakokinetikken til sitagliptin, metformin og glimepirid. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 
fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist påvirkning på renal utvikling 
og modning. Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i 
morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/sped-
barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-
studier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp-
infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-
balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/
bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt he-
moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 
100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 
(DKA).
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 
gitt oralt, og gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste 
ingen toksisitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk 
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sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 
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relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 
biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 
94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 
plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-
ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 
kr. 1566,30.
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for 
å bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 

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

Forsiktighet og bivirkninger: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. 
Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73 m2. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk 
ketoacidose, under graviditet og amming. Vanligst bivirkning er genital soppinfek sjon hos kvinner. Kan gi hypotensjon,  
ketoacidose. Vurder lavere dose ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin for å redusere risiko for hypoglykemi. Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer.

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Antiangiogen be hand ling av øye syk dom mer

Vas ku lær en do te li al vekst fak tor er sen tral i pa to ge ne sen ved en rek ke øye-
syk dom mer. Le ge mid ler som hem mer vas ku lær en do te li al vekst fak tor, har 
gitt helt nye mu lig he ter til å fo re byg ge svaksynthet og blind het.

Pa to lo gisk angiogenese og vas ku lær 
lek ka sje kjen ne teg ner øye syk dom-
mer som al ders re la tert ma ku la de ge-
ne ra sjon, dia be tisk re ti no pa ti, reti-

nale vene ok klu sjo ner og re ti no pa ti hos 
pre ma tu re. For stå el sen av hvil ken rol le 
vas ku lær en do te li al vekst fak tor (vas cu lar 
endo the li al growth fac tor, VEGF) spil ler  
i dis se øye syk dom me ne, og se ne re i ut vik -
lingen av anti-VEGF-te ra pi, er et sko le eks em-
pel på hvor dan kunn skap fra la bo ra to rie-
ben ken er over ført til pa si ent be hand ling. 
Før slik be hand ling ble til gjen ge lig, mått e 
øye le ger ofte bare ob ser ve re at pa si en ter 
grad vis mis tet sy net. I dag er pro gno sen  
for pa si en te ne be ty de lig bedre.

Vas ku lær en do te li al vekst fak tor
Vas ku lær en do te li al vekst fak tor A (VEGF-A, 
ofte bare re fe rert til som VEGF) til hø rer en 
fa mi lie av sig nal pro tei ner som er nød ven -
dige for nor mal kar dio vas ku lær ut vik ling  
og homeostase (1). Vekst fak to ren pro du se res 
av og ut skil les fra de fles te av krop pens 
cel ler og sti mu le rer til angiogenese, det  

vil si dan nel se av nye blod kar fra ek si ste -
rende blod kar, for eks em pel i fos ter ut vik-
ling, sår he ling og mus kel vekst. På cel le nivå 
frem mer vekst fak to ren pro li fe ra sjon, mig ra-
sjon og over le vel se av en do tel cel ler, som kler 

inn si den av blod- og lym fe kar. Tran skrip sjo-
nen kon trol le res ho ved sa ke lig av hy pok si- 
indu ser bar fak tor, en tran skrip sjons fak tor 
som ak ti ve res ved lav ok sy gen met ning (2). 
Av hen gig av om ok sy gen met nin gen i ve vet 

er lav el ler høy, kan hy pok si-in du ser bar 
fak tor hen holds vis heve el ler sen ke pro duk-
sjo nen av vas ku lær en do te li al vekst fak tor  
og på den må ten re gu le re angiogenesen.

Vas ku lær en do te li al vekst fak tor spil ler 
også en sen tral rol le ved pa to lo gisk angio-
genese i øyet. En av de før s te VEGF-hem -
merne ble ut vik let og god kjent for be hand-
ling av våt al ders re la tert ma ku la de ge ne ra-
sjon, en øye syk dom ka rak te ri sert av lek ka sje 
og blød nin ger fra neovaskulariseringer  
i nett hin nens skarp syns om rå de (3). Se ne re 
har in di ka sjons lis ten for be hand ling med 
VEGF-hem me re i øyet blitt ut vi det til også  
å om fatt e makulaødem se kun dært til reti-
nale vene ok klu sjo ner, dia be tisk makula-
ødem, myopisk ko roi dal neovaskularisering 
og proliferativ dia be tisk re ti no pa ti. Re ti no-
pa ti hos pre ma tu re be hand les også i øken de 
grad med VEGF-hem me re (4).

Kreft fors ker lan ser te be gre pet  
antiangiogen be hand ling
I 1971 lan ser te «angiogenesens far», den 
ame ri kans ke le gen og kreft fors ke ren Ju dah 
Folk man (1933�–�2008), hy po te sen om at vekst 
av kreft svuls ter er angiogeneseavhengig  
og at hem ming av angiogenese kun ne ha 
te ra peu tisk po ten si al (5). Folk man men te  
at kreft svuls ter ikke kun ne bli stør re enn 
1�–�2 mm3 uten re krutt e ring av nye blod kar, 
og at kreft cel ler pro du ser te og ut skil te en 
ukjent, angiogen fak tor. I 1983 iso ler te fors-
ker grup pen til ame ri ka ne ren Har old Dvo rak 
et pro tein som for år sa ket lek ka sje fra blod-
kar og ga ødem i og rundt kreft svuls ter (6). 
Dett e pro tei net fikk da nav net vas ku lær 
per me abi li tets fak tor (VPF). I 1989 lyk tes det 
ita lie ne ren Napoleone Fer ra ra å se kven se re 
og klone et pro tein som fikk nav net VEGF 
(si den om døpt til VEGF-A) (7). Se ne re vis te 
det seg at VPF og VEGF er sam me mo le kyl.  
I 2004 ble den før s te VEGF-hem me ren, beva-
cizumab, god kjent av ame ri kans ke le ge mid-
del myn dig he ter for be hand ling av ko lo rek-
tal kreft (8). Dett e er et mo no klo nalt an ti-
stoff som blok ke rer in ter ak sjo nen med 
vekst fak to rens re sep to rer. Bevacizumab er 
god kjent i Norge for be hand ling av fle re 
kreftt y per og mar keds fø res un der nav net 
Avastin.

Vekst fak tor sen tral  
ved vas ku læ re øye syk dom mer
Pa to lo gis ke, ny dan ne de blod kar har en 
uor ga ni sert ar ki tek tur, løse cel le–cel le-for-
bin del ser, re du sert pericyttdekning og dis-
kon ti nu er lig basalmembran (9). Re sul ta tet 

Fi gur 1  Op tisk ko he rens-to mo gra fi (OCT) som vi ser nor mal makula. I mid ten ses fovea centralis, hvor tett he ten av  
foto re sep to rer er høy est. Tverr snitts bil der av nett hin nen mu lig gjør blant an net vur de ring av mor fo lo gi en og må ling  
av nett hin nens tyk kel se.

«Intravitreale injeksjoner  
med VEGF-hemmere er meget 
effektivt i behandlingen av  
våt aldersrelatert makula-
degenerasjon og andre øye-
sykdommer, og innebærer  
lav risiko for komplikasjoner  
og bivirkninger»
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er lek ka sje, ødem i om kring lig gen de vev og 
blød nin ger. Der som dett e ram mer makula, 
kan det gi ir re ver si bel nett hin ne ska de med 
re duk sjon av skarp sy net.

Det ble al le re de i 1956 spe ku lert på om 
is ke misk re ti na, eks em pel vis ved dia be tisk 
re ti no pa ti og re ti no pa ti hos pre ma tu re, 
pro du se rer en ukjent fak tor som sti mu le rer 
til angiogenese (10). Ret i nal is ke mi hos 
for søks dyr, ge ne rert ved å ok klu de re gren-
venene med la ser, har se ne re vist seg å frem-
kal le iris-neovaskularisering (11), med økte 
ni vå er av vas ku lær en do te li al vekst fak tor 
sam sva ren de med gra den av neovaskularise-
ring. At vekst fak to ren er en kau sal fak tor, er 
blitt de mon strert ved at den er blitt in ji sert  
i fris ke øyne hos aper, som så har ut vik let 
iris-neovaskularisering ett er få da ger (12). 
Vas ku lær en do te li al vekst fak tor er alt så 
til strek ke lig for å frem pro vo se re angioge-
nese i øyet og der for et po ten si elt le ge mid-
del mål.

Kreft le ge mid del in ji sert  
i øyet eff ek tivt og trygt
Sam ti dig som bevacizumab ble tatt i bruk 
på kreft pa si en ter, ble VEGF-hem me ren 
 pegaptanib (Macugen) god kjent i USA for 
be hand ling av våt al ders re la tert ma ku la -
dege ne ra sjon (3). Pegaptanib nøy tra li se rer 
VEGF165, som er en av de fire isoformene av 
vas ku lær en do te li al vekst fak tor. Pegaptanib 
fikk raskt kon kur ran se. Kort tid ett er at 
 bevacizumab ble god kjent for ko lo rek tal 
kreft, ble det gitt til pa si en ter med våt 
 ma ku la de ge ne ra sjon. En li ten stu die vis te 
klar bed ring av vi sus, re du sert nett hin ne tyk-
kel se og mind re lek ka sje fra neovaskulære 
for and rin ger ett er bevacizumab gitt in tra ve-
nøst (13). Ame ri kans ke øye le ger be gyn te 
der ett er å in ji se re me di ka men tet intravit-
realt (di rek te i øyets glass le ge me) (14). 
 Nors ke øye av de lin ger var tid lig ute med  
å til by den ne  be hand lin gen. Intravitreale 
in jek sjo ner med VEGF-hem me re er me get 
eff ek tivt i be hand lin gen av våt al ders re la tert 
ma ku la de ge ne ra sjon og and re øye syk dom-
mer, og in ne  bærer lav ri si ko for kom pli ka-
sjo ner og  bi virk nin ger (15, 16). I den ne sam-
men hen gen må det nev nes at ut vik lin gen  
av op tisk ko he rens-to mo gra fi (op ti cal 
 co her ence to mo grap hy, OCT) i øye fa get har 
hatt stor kli nisk, vi ten ska pe lig og øko no-
misk be tyd ning. Op tisk ko he rens-to mo gra fi 
er en hur tig og ikke-in va siv un der sø kel ses-
me to de som ved hjelp av lys bøl ger av bil der 
øyets ana to mis ke struk tu rer med mik ro me-
ter-opp løs ning (17) (fi gur 1). Tek no lo gi en 

an ven des i dag in nen de fles te av øye fa gets 
un der spe sia li te ter, men især ved dia gnos ti-
se ring og opp føl ging av øye syk dom mer som 
ram mer nett hin nen og den uten for lig gen de 
åre hin nen. Fi gur 2 og 3 vi ser OCT-bil der  
av makula med våt al ders re la tert ma ku la de-
ge ne ra sjon i sam me pa si ent før og ett er 
 opp start med anti-VEGF-be hand ling.

Bevacizumab er full-leng de-mo no klo nalt 
im mun glo bu lin G (IgG). Ba sert på stu di er 
hvor full-leng de-an ti stoff er ble in ji sert 
 intravitrealt i nor ma le ape øyne, har man 
an tatt at bevacizumab har for høy mo le kyl-
vekt til å kun ne diff un de re gjen nom re ti na 
og der med nå retinale blod kar og neovasku-
lariseringer ut gå en de fra un der lig gen de 

Fi gur 2  OCT av makula hos pa si ent med våt al ders re la tert ma ku la de ge ne ra sjon før opp start med anti-VEGF-be hand-
ling. Det ses blant an net for tyk ket nett hin ne og subretinal væs ke. Vi sus er 0,1.

Fi gur 3  OCT av makula hos sam me pa si ent tre år se ne re ett er gjen tatt e anti-VEGF-in jek sjo ner. Det er nå til nær met tør re 
for hold. Vi sus er 0,63.
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tor 1 og 2 og Fc-de len av hu mant IgG1 (22). 
Aflibercept bin der og blok ke rer VEGF-A, 
VEGF-B og pla cen tal vekst fak tor (PlGF). Sam-
men lig net med for eks em pel ranibizumab 
og bevacizumab har aflibercept høy ere 
affi  ni tet til vas ku lær en do te li al vekst fak tor 
og leng re intravitreal hal ve rings tid. I prak sis 
be nytt es tre me di ka men ter ved intravitreale 
in jek sjo ner i Norge i dag: bevacizumab, 
ranibizumab og aflibercept. Det fors kes 
in ten sivt på nye og bedre be hand lings al ter-
na ti ver, og fle re spen nen de le ge mid del kan-
di da ter er un der kli nisk ut prø ving. Ytt er li -
gere kunn skap om me ka nis me ne bak vas ku-
læ re øye syk dom mer vil mu lig gjø re fort satt 
ut vik ling av me di si ner og ut vi de be hand-
lings mu lig he te ne for de pa si en te ne som 
hvert år ram mes av sli ke øye syk dom mer.

Mott att 11.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 19.4.2018, 
 godkjent 27.9.2018.

Oslo uni ver si tets sy ke hus ble det i 2016  
ut ført over 20 000 in jek sjo ner med VEGF-
hem me re. Føl ge lig vil be spa rel se ne ved  
å bru ke bevacizumab være sto re. Sam men-
lig nings stu di er av bevacizumab og ranibi-
zumab har også do ku men tert at de er like 
gode (20, 21). Den opp rin ne li ge an ta kel sen 
om at full-leng de-IgG in ji sert intravitrealt 
ikke ville ha eff ekt, vis te seg å ikke være 
kor rekt. Sann syn lig vis er det ved pa to lo gis ke 
til stan der som al ders re la tert ma ku la de ge ne-
ra sjon de fek te ana to mis ke bar rie rer, slik at 
full-leng de-IgG li ke vel diff un de rer gjen nom 
re ti na og når be stem mel ses ste det. Diff u-
sjons stu di e ne på aper ble også gjort med 
an ti stoff er som man i ett er tid fant ut kun ne 
bin de an ti ge ner i re ti na, hvil ket hind ret 
vi de re diff u sjon til dy pe re lag (18).

I til legg til pegaptanib og ranibizumab er 
en tred je VEGF-hem mer, aflibercept (Eylea), 
god kjent for bruk i øyet. Dett e er et kimært 
fu sjons pro tein sam men satt av VEGF-re sep-

choroidea (18). Pro du sen ten av bevacizumab 
ut vik let der for en mo di fi sert va ri ant, ranibi-
zumab (Lu cen tis), for bruk i øyet. Re sul ta tet 
ble et antigenbindende frag ment (så kalt 
Fab-frag ment) med høy ere affi  ni tet til vas ku-
lær en do te li al vekst fak tor, la ve re mo le kyl-
vekt, bedre vevspenetrasjon og kor te re 
sy ste misk hal ve rings tid (19). Ranibizumab 
mang ler også Fc-frag men tet av IgG og ak ti-
ve rer ikke kom ple ment sy ste met el ler blod-
pla ter. Ranibizumab ble i 2006 god kjent av 
ame ri kans ke le ge mid del myn dig he ter for 
be hand ling av våt al ders re la tert ma ku la de-
ge ne ra sjon (15). In di ka sjons lis ten har se ne re 
blitt ut vi det.

Selv om bevacizumab ikke er for melt 
god kjent for bruk i øyet, an ven des det ved 
fle re neovaskulære øye syk dom mer. Mo ti ve-
ne for å bru ke bevacizumab er sær lig øko no-
mis ke: En dose ranibizumab kos ter nes ten 
8 000 kro ner, mens en dose bevacizumab 
kos ter 2�–�300 kro ner. Ved øye av de lin gen på 
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Kombinasjonen av insulintypen glargin 

og GLP-1-reseptoragonisten lixisenatid 

(Suliqua) har fått forhåndsgodkjent  

refusjon for behandling av voksne  

pasienter med type 2 diabetes.

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av voksne med type 2  

diabetes mellitus i kombinasjon med 

metformin når metformin kombinert 

med en GLP-1-reseptoragonist eller ba-

salinsulin ikke gir tilstrekkelig glykemisk 

kontroll.

Refusjonskoder:  
ICPC T90, ICD E11.

Vilkår 232: 
Refusjon ytes i kombinasjon med 

metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 

tolererte dose metformin. Gjelder for alle 

refusjonskoder.

Refusjon er innvilget på bakgrunn av en 

indirekte sammenlikning som viser at 

Suliqua har (minst) like god effekt og  

sikkerhet som løs kombinasjon av  

lixisenatid og NPH insulin. Denne  

kombinasjonen har forhåndsgodkjent 

refusjon i dag. Det var en forutsetning 

for refusjon at kostnadene ved bruk av 

Suliqua ikke overskrider kostnadene ved 

løs kombinasjon. 

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av 
rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon 
(TAVI) 

Refusjon av glargin/lixisenatid 
(insulin/GLP-1 - agonist) i  
kombinasjon med metformin 

Referanser:
1. Pottegård et al. Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern 

Med. 2017; 282: 322–331 2. Pedersen et al: Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin 

cancer: A nationwide case-control study from Denmark. JAAD Volume 78, Issue 4, Pages 673–681.e9. 

3. https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-

adopted-3-6-september-2018-prac-meeting_en-0.pdf (28.10.18).

Informer pasienter som bruker hydroklortiazid om risikoen for ikke-melanom  

hudkreft og gi råd om å sjekke huden regelmessig.

Den absolutte risikoen for ikke-melanom hudkreft er liten og nytten av  

behandlingen stor. Revurder likevel bruken av hydroklortiazid hos pasienter som 

har hatt hudkreft.

Gi pasienter råd om solbeskyttelse og at de bør kontakte lege dersom de oppdager 

mistenkelige forandringer på hud eller leppe.

Råd til leger
 

 

 

 

 

 

 

 

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved 
bruk av hydroklortiazid
 Hydroklortiazid markedsføres i Norge blant annet som Esidrex og Hydrochlorothiazide, 

men brukes mest i kombinasjon med andre blodtrykkssenkende legemidler. 

Europeiske legemiddelmyndigheter har sett nærmere på to nye danske befolknings- 

undersøkelser. Den ene fant en mulig sammenheng mellom langvarig bruk av hydro- 

klortiazid (kumulativ dose) og risiko for leppekreft (1). Den andre fant sammenheng  

mellom langvarig bruk av hydroklortiazid og hudkreft (2). Kumulativ dose ≥ 50 000 mg 

(som tilsvarer bruk av 12,5 mg hydroklortiazid daglig i 11 år) var assosiert med justert odds 

ratio på 1,29 for basalcellekarsinom (95 % konfidensintervall: 1,23-1,35) og på 3,98 for 

plateepitelkarsinom (95 % konfidensintervall: 3,68-4,31).

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og et ”Kjære helsepersonell”-brev er 

sendt til fastleger, spesialister i indremedisin, hjertesykdommer, nyresykdommer,  

geriatere, hud- og veneriske sykdommer, apotek og sykehusapotek.

Rivaroksaban er et blodfortynnende legemiddel som selektivt hemmer faktor Xa.  I Norge 

markedsføres rivaroksaban under produktnavnet Xarelto. 

GALILEO-studien undersøkte blodfortynnende behandling av pasienter etter en vellykket 

transkateter aortaventilimplantasjon (3). Behandling med rivaroksaban og acetylsalisyl-

syre ble sammenlignet med behandling med klopidogrel og acetylsalisylsyre.

Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt etter at det ble sett økt risiko for død, blod-

propp og blødningshendelser hos pasienter som tok rivaroksaban og acetylsalisylsyre, 

sammenlignet med gruppen som tok klopidogrel og acetylsalisylsyre. Vurdering av  

resultatene fra studien pågår fortsatt.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle kardiologer, alle sykehus og alle 

sykehusapotek for å informere om dette.

Pasienter med kunstige hjerteklaffer, inkludert pasienter som har gjennomgått 

TAVI, skal ikke bruke rivaroksaban. Det er ikke godkjent som tromboseprofylakse 

for disse pasientene.

Pasienter som har gjennomgått TAVI skal avbryte behandling med rivaroksaban og 

gå over til standardbehandling.

 

 

 

 

 

 

Råd til leger
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Re sul ta te ne av halv par ten av alle kli nis-
ke stu di er i EU blir ikke inn rap por tert 
ett er at stu di en er av slutt et.

Iføl ge EUs re gel verk skal alle me di sins ke 
in ter ven sjons stu di er re gist re res i Eu ro pean 
Uni on Clin i cal Tri als Re gis ter (EUCTR). Stu die - 
re sul ta te ne skal rap por te res inn til de eu ro-
pe is ke le ge mid del myn dig he te ne in nen ett 
år ett er stu die slutt. Re sul ta te ne blir der ett er 
off ent lig gjort i re gis te ret in nen to uker. I en 
stu die pub li sert i tids skrif tet BMJ, un der søk-
te for fatt er ne om dett e kra vet blir over holdt 
(1). Over 7 200 stu di er fra og med 2004 ble 
in klu dert. 90 % av del ta ger ne i stu di e ne var 
fris ke og 10 % var pa si en ter. To tre de ler av 
stu di e ne var spon set av et le ge mid del fir ma.

Stu die re sul ta te ne var inn rap por tert i bare 
rundt halv par ten av stu di e ne. I stu di e ne 
som var spon set av et le ge mid del fir ma, ble 
re sul ta te ne kor rekt inn rap por tert i 68,1 % 
(95 % KI 66,7�–�69,4), mot kun 11,0 % av stu di e ne 

med ikke-kom mer si ell spon sor (95 % KI 
9,8�–�12,4). Spon so re ne som fi nan si er te man-
ge stu di er, rap por ter te fle re stu di er enn de 
som fi nan si er te få stu di er. Det var man ge 
feil og ute la tel ser i rap por te rin gen: For 30 % 
av stu di e ne som var av slutt et, var av slut-
nings dato ikke fast satt, noe som gjør det 
van ske lig å spo re om rap por te rings kra vet 
var blitt fulgt.

– Dis se fun ne ne er ned slå en de, sier Lars 
Slør dal, som er pro fes sor i far ma ko lo gi ved 
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver-
si tet. – Vi vet at mye kli nisk forsk ning ikke 
blir pub li sert, blant an net for di spon sor 
bare pub li se rer det de øns ker å pub li se re  
og lar være å pub li se re uøns ke de re sul ta ter. 
Et krav om at kli nis ke for søk må re gist re res  
i da ta ba ser, har vært et for søk på å bøte på 
dett e pro ble met. Hvis en slik ord ning skal 
fun ge re, må rap por te rings plik ten over hol-
des, sier Slør dal.

– Den sto re for skjel len mel lom kom mer -
siel le og ikke-kom mer si el le spon so rer var 
over ras ken de, og sær lig at dett e så til de 

gra der gikk i uni ver si tets sek to rens dis fa vør, 
me ner Slør dal. – Hvis uni ver si te te ne skal 
vok te stor sam fun nets in ter es ser på en tro-
ver dig måte, kan de ikke selv være «vers tin-
ger» in nen inn rap por te rings ru ti ner, sier 
han.

– Det er uro vek ken de at rap por te rings plik-
ten blir opp fylt for bare rundt halv par ten  
av kli nis ke stu di er, til tross for kla re kri te ri er 
og be ty de lig opp merk som het rundt pro ble-
met. Mang len de inn rap por te ring og pub li-
se ring er et stort pro blem for kunn skaps ba-
sert me di sin. Ikke minst er det et svik mot 
alle pa si en ter og de som del tar i kli nis ke 
stu di er, sier Slør dal.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Goldacre B, De Vi to NJ, Heneghan C et al. Com pli-

ance with re quire ment to re port results on the 
EU Clin i cal Tri als Re gis ter: cohort study and web 
re sour ce. BMJ 2018; 362: k3218. 

Sto re mang ler i rap por te ring av stu di er

Il lust ra sjons fo to: deimagine/iStock
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De fles te gif ti ge slan ge ar te ne fin nes 
i om rå der der det er dår lig til gang til 
be hand ling av for gift ning.

Slan ge bitt an tas å være år sak til rundt 
100 000 døds fall hvert år, og det to ta le an tal-
let for gift nin ger an tas å være om kring ti 
gan ger så høyt. Pro ble met er så stort at 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon i 2017 in klu der te 
slan ge bitt på sin lis te over neg li sjer te tro pis-
ke syk dom mer. En stor an del av alle slan ge-
bitt ram mer folk på lands byg da i Sør øst-Asia 
og Af ri ka sør for Sa ha ra. Ri si ko en for for gift-
ning fra slan ge bitt er lite om talt i forsk nings - 
litt e ra tu ren, men i en fersk over sikts ar tik kel 
har for fatt er ne sam let da gens kunn skap om 
hel se trus se len som ver dens gif ti ge slan ger 
ut gjør (1).

Alt i alt er det be skre vet 278 gif ti ge slan ge-
ar ter, men spe si fikk an ti dot fin nes mot bare 
litt over halv par ten av dem. De 119 ar te ne 
man ikke har an ti dot mot, fin nes ho ved sa-
ke lig i Vest-Af ri ka, Sen tral-Af ri ka, Sør-Ame ri ka 

Man gel full be hand ling av slan ge bitt

og Sør-Asia. Uan sett, men sær lig når an ti dot 
ikke er til gjen ge lig, er organstøttende sy ke-
hus be hand ling vik tig for over le vel se.

An slags vis 6,85 mil li ar der men nes ker, dvs. 
over 90 % av ver dens be folk ning, bor i et 
om rå de der det fin nes gif ti ge slan ger. Om-
kring en ti del av dis se har over én times 
rei se av stand til nær mes te by. Rei se av stan-
den til nær mes te stor by er sær lig lang i 
man ge av om rå de ne der gif ti ge slan ger er 
sær lig ut bredt, som vist på il lust ra sjo nen. 
Dett e in ne bæ rer at man ge av men nes ke ne 
med den høy es te ri si ko en for å bli bitt av 
gif ti ge slan ger også er blant de som har 
dår ligst til gang på ade kvat be hand ling.

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

LIT TE RA TUR
1 Longbottom J, Shearer FM, De vine M et al. Vulnera-

bility to snakebite envenoming: a glo bal map ping 
of hot spots. Lan cet 2018; 392: 673�–�84. 

Lett se da sjons nivå un der ope ra sjon gir 
la ve re ri si ko for post ope ra tivt de li ri um 
hos hof te brudds pa si en ter, men bare 
hos de fris kes te, vi ser stu die fra USA.

I en ame ri kansk stu die ble 200 hof te brudds-
pa si en ter over 65 år ran do mi sert til lett el ler 
tungt se da sjons nivå med propofol i til legg 
til spi nal ane ste si (1). Post ope ra tivt ut vik let 
hen holds vis 34 % og 39 % i hver grup pe de li-
ri um in nen 1�–�5 da ger el ler før ut skriv ning 
(p = 0,46). En for hånds de fi nert sub grup pe-
ana ly se blant pa si en ter med lite ko mor bi di-
tet vis te midlertid en sig ni fi kant økt ri si ko 
for post ope ra tivt de li ri um ved tungt se da-
sjons nivå (ha sard ra tio 2,6; 95 % KI 1,1�–�4,9).

– Det er ikke over ras ken de at kun de spre-
kes te pa si en te ne had de en sig ni fi kant eff ekt 
av å end re på ane ste si re gi met, sier Leiv Otto 
Watne, som er post dok tor sti pen diat og 
deliriumforsker ved Oslo uni ver si tets sy ke-
hus. – Dis se pa si en te ne har to ster ke ri si ko-
fak to rer for å ut vik le de li ri um, nem lig det 
brudd gi ven de fal let og ope ra sjo nen. Det er 
vik tig å gjø re det man kan for at ope ra sjo-
nen og res ten av sy ke hus opp hol det blir så 
skån somt som mu lig, men for de mest 
skrø pe li ge pa si en te ne er det ikke lett å fo re-
byg ge de li ri um med ett en kelt til tak. Ikke-
far ma ko lo gis ke til tak er nok vel så vik tig 
som valg av ane ste si re gi me, sier Watne.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Sieber FE, Neu feld KJ, Gottschalk A et al. Eff ect of 

depth of sedation in ol der pa ti ents undergoing 
hip fractu re re pair on post ope ra ti ve de li ri um: The 
STRIDE Ran dom ized Clin i cal Tri al. JAMA Surg 2018. 
doi: 10.1001/jamasurg.2018.2602. 

Har se da sjons nivå  
be tyd ning for post-
ope ra tivt de li ri um?

Gjen nom snitt lig rei se tid til nær mes te stor by i om rå der med gif ti ge slan ger. De ly se grå om rå de ne er uten far li ge 
giftslangearter. Su dan, Al ge rie, In do ne sia, Pa pua Ny-Gui nea, Co lom bia og Peru er de spe si elt ut satt e om rå de ne. Her kan 
ti den det tar å rei se til et sted med mot gift øke dø de lig he ten med mer enn 25 %. Il lust ra sjon: Jos hua Longbottom/The Lan-
cet. Til gjen ge lig un der CC BY 4.0 Li sens.
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Victoza® indikasjon1

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

Refusjonsberettiget bruk7

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller 
basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte 
dose av disse legemidlene.

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

•  Hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme, oppkast og diaré. Disse 
forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forholdsregler for å unngå væskemangel

•  For å bedre gastrointestinal toleranse:  
- Startdosen er 0,6 mg daglig 
- Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg daglig 
- Basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst en uke til 1,8 mg daglig for å bedre den 
glykemiske kontrollen ytterligere.

•  Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi, og dosereduksjon 
av sulfonylurea eller insulin bør vurderes

•  Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er 
en integrert del av behandlingen av type 2-diabetes

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®

Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår
under behandling rapporteres til Statens legemiddelverk eller Novo Nordisk

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 232

Victoza®  
kan benyttes uten dosejustering ved:

Victoza®  
anbefales ikke ved:

Nyrefunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt Terminal nyresykdom

Leverfunksjon Mild og moderat nedsatt Alvorlig nedsatt leverfunksjon

Hjertesvikt NYHA-klasse I-III NYHA-klasse IV

Vilkår: 232 
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser:
1. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
2. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322 
4.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 12.09.2018.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (Lest 25.09.2018)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (Lest 25.09.2018)

Victoza «Novo Nordisk»
Antidiabetikum.                                                                                                                                  ATC-nr.: A10B  J02
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Liraglutid 6 mg, dinatrium fosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet into leranse eller 
kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble 
undersøkt. Dosering: For å bedre gastrointestinal toleranse er startdosen 0,6 mg liraglutid daglig. Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg. Noen pasienter forventes å ha fordel av en økt dose fra 1,2 mg til 1,8 mg, 
og basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst 1 uke til 1,8 mg for å bedre den gly kemiske kontrollen ytterligere. Daglige doser over 1,8 mg anbefales ikke. Gjeldende dose av met formin og tiazolidindion kan 
beholdes uforandret. Når preparatet gis i tillegg til sulfonylureabe handling eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen med sulfonylurea eller insulin for å redu sere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av 
blodglukose er ikke nødvendig for å justere liraglutiddosen. Ved oppstart av behandling med preparatet i kombinasjon med et sulfonylureapre parat eller insulin kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av 
blodglukose for å jus tere dosen av sulfonylureapreparatet eller dosen med insulin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt le verfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller al vorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet anbefales ikke ved terminal nyresykdom pga. manglende erfaring. Barn og 
ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ikke nødven dig med dosejustering pga. alder. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen i pakningsvedleg get må følges nøye. Oppløsning som ikke 
fremstår klar og fargeløs, eller nesten fargeløs, skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Utformet til bruk sammen med NovoFine engangsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke 
blandes med andre legemidler. Ad ministrering: Injiseres s.c. 1 gang daglig i abdomen, låret eller overarmen. Gis når som helst på dagen på omtrent samme klokkeslett hver dag, uavhengig av måltider. Skal ikke 
administreres i.v. eller i.m. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Preparatet er ikke 
et erstatningspreparat for insulin. Det er ingen erfaring med behand ling av pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og liraglutid anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Det er begrenset erfaring 
ved inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese og bruk av preparatet anbefales ikke til disse pasientene da dette er forbundet med for bigående gastrointestinale bivirkninger, inkl. kvalme, oppkast og diaré. 
Akutt pankreatitt er obser vert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasientene bør informeres om de karakteristiske symp tomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres; dersom 
akutt pankreatitt bekreftes, bør behandling med preparatet ikke gjenopptas. Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt hos pasienter med allerede eksisterende thyreoideasykdom, og liraglutid bør 
derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Kombinasjon med et sulfonylu reapreparat eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea 
eller insulin. Tegn og symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er rapportert. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale 
bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Liraglutid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forholdsregler må tas for å unngå hypoglykemi under bilkjøring 
og ved bruk av maski ner, særlig i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. In vitro har liraglutid vist 
svært lavt potensiale for farmakokinetiske interaksjoner med andre vir kestoffer relatert til CYP450 og plasmaproteinbinding. Den lille forsinkelsen i magetømming som liraglutid medfører, kan påvirke absorpsjon av orale 
legemidler som tas samtidig. Interaksjonsstu dier viste ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjonen, og dosejustering er derfor ikke nød vendig. Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode 
med kraftig diaré. Diaré kan påvirke absorpsjon av orale legemidler som tas samtidig. En klinisk relevant interaksjon med virkestoffer med dårlig løselighet eller med smal terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke 
utelukkes. Ved oppstart av liraglutidbehandling hos pasienter på warfarin eller andre kuma rinderivater, anbefales hyppigere monitorering av INR. Ingen interaksjoner er observert mellom liraglutid og insulin detemir ved 
administrering av en enkeltdose insulin detemir 0,5 E/kg til pasi enter med type 2-diabetes som var i steady state med liraglutid 1,8 mg. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har 
vist reproduk sjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under gravi ditet, i stedet anbefales bruk av insulin. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal be handlingen 
seponeres. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist liten over gang til morsmelk for liraglutid og strukturelt sett lignende metabolitter. Prekliniske studier har vist en behandlingsrelatert reduksjon av 
neonatal vekst hos diende rotter. Pga. manglende erfaring, bør ikke preparatet brukes under amming. Fertilitet: Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende im plantat, indikerte dyrestudier ingen skadelige effekter 
mht. fertilitet. Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale bivirkninger, disse fore kommer hyppigere i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med 
fortsatt behandling. Hodepine og nasofaryngitt var også vanlig. Hypoglykemi: De fleste tilfeller av hypoglykemi var milde. Alvorlig hypoglykemi var mindre vanlig og primært observert med liraglutid kombinert med 
sulfonylureapreparat (0,02 tilfeller/pasientår). Kombinasjonsbe handling med basalinsulin gir lav risiko for hypoglykemi (1 tilfelle/pasientår). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dys pepsi, øvre magesmerter, obstipasjon, gastritt, flatulens, abdominal distensjon, gastroøsofageal re flukssykdom, abdominalt ubehag, tannpine. Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Hud: 
Hudutslett. Infek siøse: Nasofaryngitt, bronkitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hy poglykemi, anoreksi, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Tretthet, reaksjoner på 
injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Stoffskifte/er næring: Dehydrering. Øvrige: Malaise. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Intesti nal obstruksjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Overdosering/
Forgiftning: Fra kliniske studier og ved bruk etter markedsføring er det rapportert overdoser med opptil 40 × anbefalt vedlikeholdsdose (72 mg). Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré. Ingen 
rapporterte alvorlig hypoglykemi. Alle pasientene ble resti tuert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. pasientens kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J02 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombi nant DNA-teknologi, 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Virkningen til 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 glu kagonutskillelse. Mekanismen med blodglukosesenking 
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som invol verer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutidbehandling har vist forbedring 
av HbA1C, fas tende plasmaglukose og postprandial glukose. Liraglutid er vist å forebygge alvorlige kardiovas kulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for yt terligere 
informasjon. Absorpsjon: Langsom, Tmax oppnås etter 8-12 timer. Beregnet Cmax var 9,4 nmol/liter for en s.c. enkeltdose med liraglutid 0,6 mg. Ved 1,8 mg liraglutid ble gjennomsnittlig steady state-konsentrasjon av 
liraglutid (AUCτ/24) ca. 34 nmol/liter. Liraglutideksponeringen økte proporsjonalt med dosen. Den intraindividuelle variasjonskoeffisienten for liraglutid AUC var 11% etter administrering av en enkeltdose. Absolutt 
biotilgjengelighet er ca. 55%. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Vd er 11-17 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance etter en s.c. enkelt dose er ca. 1,2 liter/time med en t1/2 for eliminasjon på ca. 13 timer. 
Liraglutideksponering ble re dusert ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Liraglutideksponering ble redusert med 33%, 14%, 27% og 26% ved hhv. lett (ClCR 50-80 ml/minutt), moderat (30-50 ml/minutt) og alvorlig 
(<30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Metabolisme: Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som 
hovedeliminasjonsvei. Utskillelse: Intakt liraglutid ble ikke sett i urin eller feces et ter en radiomerket liraglutiddose. Kun en mindre del av administrert radioaktivitet ble utskilt som liraglutidrelaterte metabolitter i urin eller 
feces (hhv. 6% og 5%). Radioaktiviteten i urin og feces ble hovedsakelig skilt ut i løpet av de første 6-8 dagene og korresponderte med 3 mindre metabo litter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i 
kjøleskap). Holdes borte fra fryseseksjonen. Skal ikke fryses. La hetten sitte på pennen for å beskytte mot lys. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 1 måned. Pakninger 
og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1625,60.
Refusjon: A10B  J02_2 Liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232
 
Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 21.08.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 25.07.2017
Pris og refusjon per oktober 2018

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Victoza® (liraglutid)
Forebygger alvorlige 
kardiovaskulære hendelser*2
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Gjennomsnittlig  
HbA1c-reduksjon**2 

1,0–1,8 %
Noen pasienter forventes å  
ha fordel av en økt dose fra 

1,2 mg til 1,8 mg5

Gjennomsnittlig  
vekttap**2 
2,6–4,3 kg

Victoza® 
er ikke indisert for 

vektreduksjon

Nasjonal  
faglig retningslinje  

for diabetes4

Victoza® er ett av de  
anbefalte legemidlene etter metformin.  

– Særlig egnet ved overvekt/fedme4

Kan gi tilleggsfordeler til blod-
sukkerreduksjon med redusert 
risiko for tidlig død og hjerte- 
og karsykdom hos pasienter 
med hjerte- og karsykdom4

*  Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i 
tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner2,3. 
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01)2,3.

                 – til behandling av  

                 voksne med utilstrekkelig  

            kontrollert diabetes mellitus type 2  

           som tillegg til diett og fysisk aktivitet 1

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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anne.taraldsen.heldal@sshf.no
ARA Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling
Sør lan det sy ke hus, Kris tian sand

SVETLANA SKUR TVEIT
Av de ling for psy kis ke li del ser
Na sjo nalt fol ke hel se in sti tutt

Senter for rus- og av hen gig hets forsk ning (SE RAF)
Uni ver si te tet i Oslo

Bruk av me di ka men ter  
for al ko hol bruks li del ser  
i Norge 2004–16

BAK GRUNN
Al ko hol bruks li del ser for år sa ker al vor lig sy ke lig het og 
tid lig død. Livs tids pre va lens es ti me res til 7�–�10 % i den 
nors ke be folk nin gen. Man ge pa si en ter kom mer ikke inn 
i be hand lings ap pa ra tet, og det an tas at få av dem som 
kom mer i be hand ling får me di ka men tell be hand ling.  
På mar ke det er det fle re me di ka men ter som kan hjelpe 
til med å re du se re meng de inn tatt al ko hol og å opp rett-
hol de av hold fra al ko hol. Vi øns ket å få inn sikt i dis se 
me di ka men te nes for skriv nings fore komst og -prak sis.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi hen tet kryp ter te data fra Na sjo nalt re sept ba sert 
le ge mid del re gis ter om alle som fikk me di ka men ter for 
al ko hol bruks li del se i pe ri oden 2004�–�16. De in klu der te 
le ge mid le ne var di sul fi ram, akamprosat, naltrekson 
50 mg og nalmefen.

RE SUL TA TER
Års pre va len sen for for skriv ning økte fra 0,85 til 1,13 per  
1 000 inn byg ge re i ob ser va sjons ti den. Halv par ten av alle 
pa si en te ne had de kun én eks pe dert re sept. Di sul fi ram 
var det hyp pigst for skrev ne me di ka men tet. Det var en 
svak øk ning i pre va lens i al ders grup per til og med 55 år 
og en be ty de lig øk ning for de over 55 år.

KON KLU SJON
Det har vært en svak øk ning i pre va lens i for skriv ning  
i ob ser va sjons ti den. Di sul fi ram var det mest for skrev ne 
me di ka men tet. Øk nin gen i for skriv ning var størst blant 
kvin ner og i grup pen over 55 år.

PHI LIPP PAUL KO REN LOB MAI ER
Kli nikk for psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Senter for rus og av hen gig hets forsk ning (SE RAF)
Uni ver si te tet i Oslo

JOHN-KÅRE VE DER HUS
ARA Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling
Sør lan det sy ke hus, Kris tian sand

JØR GEN G. BRAMNESS
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for sam ti dig  
rus mis bruk og psy kisk li del se (N-ROP) Sy ke hu set 
Inn lan det, Ha mar

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet
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HO VED BUD SKAP
Om lag 1 per 1 000 fikk år lig i pe ri o-
den 2004�–�16 for skre vet et me di ka-
ment mot al ko hol bruks li del se

Di sul fi ram var det mest bruk te 
me di ka men tet

Det var en øk ning i for skriv ning  
i alle al ders grup per, men den stør ste 
øk nin gen var i grup pen over 55 år

A l ko hol bruks li del ser for år sa ker 
al vor lig sy ke lig het og tid lig 
død (1). Det te er et stort pro-
blem både for pa si en ten og de 
på rø ren de. I til legg har det 
også be ty de li ge sam funns mes-

si ge kost na der, blant an net gjen nom kon se-
kven ser for ar beids li vet (2). Det fin nes in gen 
na sjo na le epi de mio lo gis ke un der sø kel ser 
som har sett på al ko hol bruks li del se i Norge, 
kun noen få re gio na le pre va lens stu di er (3–5). 
I en stu die med 18�–�65-år in ger i Oslo rap por -
terte hele 23 % av po pu la sjo nen en livs tids fore-
komst av al ko hol bruks li del se (3), mens man 
i en til sva ren de epi de mio lo gisk un der sø kel se 
fra Sogn og Fjordane fant en livs tids fore komst 
på 9 % (4). Års pre va len sen fra de to stu di e ne 
lå på hen holds vis 10 % og 3 %. En ny ere tvil ling-
stu die fra Folkehelseinstituttet vis te en livtids-
prevalens på 7 % (5).

Det er van lig å dele al ko hol bruks li del ser 
inn i to grup per: ska de lig bruk og av hen gig-
hets syn drom. Ska de lig bruk de fi ne res som 
bruk som har ført til på vis bar psy kisk el ler 
fy sisk hel se ska de over en pe ri ode (6). For å 
 stil le dia gno sen av hen gig hets syn drom må 
minst tre av seks kri te ri er være inn fridd i lø-
pet av det sis te året (6). Dis se kri te ri e ne er: 
sterk lyst el ler trang til å drikke, kon troll  vans-
 ker, ab sti nen ser ved stans el ler re du sert bruk 
av al ko hol, to le ran se ut vik ling, al ko hol bru ken 
får økt pri ori tet frem for and re vik ti ge ak ti vi-
te ter og for plik tel ser, samt fort satt bruk tross 
ska de li ge kon se kven ser.

Ver ken i pri mær- el ler spe sia list hel se tje nes-
ten er det i Norge tra di sjon for me di ka men-
tell be hand ling av al ko hol bruks li del ser. Det 
er an tatt at bare ca. 3�–�7 % av de med sli ke li del-
ser kom mer til be hand ling (5). Den ne an de-
len er la ve re enn i and re eu ro pe is ke land som 
det er na tur lig å sam men lig ne seg med (7–9). 
Be reg nin ger vi ser at å øke den far ma ko lo gis ke 
be hand lin gen av al ko hol mis bruks li del ser vil 

gi en hel se øko no misk ge vinst og/el ler re duk-
sjon av al ko hol re la tert mor ta li tet (10, 11).

De til gjen ge li ge me di ka men te ne i Norge er 
di sul fi ram (An ta bus), akamprosat (Campral), 
naltrekson og nalmefen (Selincro). Le ge mid-
le ne fin nes kun i tab lett form. Di sul fi ram blok-
ke rer en zy met aldehyddehydrogenase (12). 
Om man drik ker mens man bru ker me di ka-
men tet, får man en opp hop ning av ace tal -
dehyd som kan gi symp to mer og ube hag som 
hjer te bank, rød ming, ho de pi ne og hjer te  -
rytme for styr rel se. Di sul fi ram har vist seg å 
frem me av hol den het, spe si elt når me di ka-
men tet tas un der til syn (13). Akamprosat har 
en uklar virk nings me ka nis me, men blir om-
talt som en funk sjo nell glu ta mat an ta go nist 
og vir ker sann syn lig vis gjen nom glutamaterg 
og/el ler gammaaminobutansyre (GABA)-nev-
rotransmisjon (14). Eff ek ten er å dem pe su get 
ett er al ko hol (15). Naltrekson og nalmefen er 

-opioidreseptorantagonister (16). Beg ge re-
du se rer an tall drikke da ger med høyt kon sum, 
for sin ker til ba ke fall til stor kon sum og øker 
an tall al ko hol frie da ger (17–19). De fles te stu-
di e ne er mo de rat po si ti ve. Ved en ny ere gjen-
nom gang fant man en li ten til mo de rat eff ekt 
av far ma ko lo gisk be hand ling når man be nyt-
tet naltrekson, nalmefen el ler akamprosat 
(20).

For di al ko hol mis bruks li del ser har sto re 
kon se kven ser, an ta ge lig er un der be hand let 
og det er an ty det at en øk ning i be hand lings-
fre kven sen med me di ka men ter kan være po-
si tivt for fol ke hel sen (11), øns ket vi å un der sø-
ke for skriv nin gen av de fire me di ka men te ne 
for pe ri oden 2004�–�16. Vi øns ket å få inn sikt i 
na sjo na le for skriv nings tall for delt på kjønn 
og al der.

Ma te ria le og me to de

Data ble hen tet fra Na sjo nalt re sept ba sert 
 le ge mid del re gis ter (Re sept re gis te ret) ved Fol-
kehelseinstituttet. Re sept re gis te ret in ne hol-
der kom plett in for ma sjon på in di vid ni vå om 
alle re sept plik ti ge le ge mid ler ut le vert fra alle 
apo tek i Norge fra og med 2004. Le ge mid le ne 
er klas si fi sert i hen hold til ana to misk, te ra-
peu tisk og kje misk (ATC) klas si fi ka sjons -
system. In for ma sjon fra re sept re gis te ret om-
fatt er data om pa si ent (kjønn, fød sels år, fyl ke), 
for skri ver, ut le ve ren de apo tek og le ge mid del 
fra 2004 til og med 2016.

I ana ly sen inn går de fire le ge mid le ne som 
er re gist rert for be hand ling av al ko hol mis-
bruks li del ser i Norge. De har føl gen de ATC- 

koder: di sul fi ram (ATC-kode N07B B01), 
akamprosat (N07B B03), naltrekson (N07B 
B04) og nalmefen (N07B B05). For naltrekson 
ble kun tab lett er med styr ken på 50 mg in klu-
dert i stu di en.

Me di ka men tell be hand ling i sy ke hus/sy ke-
hjem er ikke in klu dert i stu di en, da Re sept -
regis te ret ikke har sli ke data på in di vid ni vå.

Sta tis tikk
Ett års pe ri ode pre va lens for bruk av me di ka-
men te ne i åre ne 2004�–�16 ble be reg net per 
1 000 inn byg ge re ved å iden ti fi se re an tall bru-
ke re som had de fått eks pe dert minst én re-
sept i lø pet av det ak tu el le året. For å un der-
sø ke for skriv nings prak sis over tid for delt på 
al der ble stu die po pu la sjo nen delt inn i al ders-
ka te go ri ene 35 år el ler yng re, 36�–�55 år el ler 56 
år el ler eld re.

Data ble pre sen tert med de skrip tiv sta tis-
tikk ut ført i SPSS (Sta tis ti cal Package for the 
So cial Sciences) ver sjon 23.0 (SPSS Inc., Chi -
cago, IL, USA).

Etikk
Stu di en ble ba sert på pseudonymiserte data 
fra Re sept re gis te ret og var god kjent i Re gio nal 
etisk ko mi té (REK) sør-øst (ref.nr. 2017/2179/
REK sør-øst).

Re sul ta ter

To talt var det 159 088 en kelt for skriv nin ger av 
di sul fi ram, akamprosat, naltrekson 50 mg 
 el ler nalmefen i pe ri oden 2004�–�16 for delt på 
31 213 uni ke pa si en ter (tab 1). Sum men av 
 to talt an tall pa si en ter var noe høy ere enn tal-
let for uni ke pa si en ter for di noen fikk for skre-
vet mer enn én type me di ka ment i stu die -
perioden. Hos 23 902 (77 %) av pa si en te ne 
 in klu dert i stu di en, var di sul fi ram det først 
ut le ver te me di ka men tet. For di sul fi ram, 
akamprosat og naltrekson fikk om trent halv-
par ten ut le vert kun én re sept, mens for nal-
mefen had de en tre del fått én re sept. Sett per 
me di ka ment var for de lin gen mel lom kjøn -
nene nok så lik for naltrekson, mens for de 
and re tre me di ka men te ne var for de lin gen 
70 % menn og 30 % kvin ner. Gjen nom snitt lig 
al der ved før s te for skriv ning var mel lom 47 år 
(di sul fi ram) og 51 år (nalmefen) (tab 1).

Års pre va len sen for for skriv ning av de in klu-
der te me di ka men te ne økte fra 0,85 til 1,13 per 
1 000 inn byg ge re i pe ri oden 2004�–�16 (fig 1). En 
øk ning i bruk fant sted i pe ri oden 2004�–�08, 
ho ved sa ke lig på grunn av øk ning i for skriv-
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nin gen av di sul fi ram. Der ett er var for skriv-
nings ni vå et jevnt. Den to ta le pre va len sen 
nåd de en topp i 2013 ett er at nalmefen ble 
in tro du sert, men gikk ned igjen i åre ne ett er-
på (fig 1).

I 2004 var det 996 kvin ner (36 %) og 2 774 
menn som fikk for skre vet minst ett me di ka-
ment. I 2016 var det 1 729 (45 %) kvin ner  ver sus 
3 833 menn, alt så en øk ning på 10 % i kvin ne-
an del.

Det var en svak øk ning i pre va lens i al ders-
grup per opp til 55 år, men øk nin gen var be ty-
de lig for den eld ste al ders grup pen, hvor 
 øk nin gen var på 69 % (fig 2). Ca. 14 % had de 
for søkt mer enn ett me di ka ment i lø pet av 
stu die pe ri oden.

Dis ku sjon

An tall pa si en ter som har fått ut le vert minst 
én re sept på et le ge mid del for al ko hol bruks-
li del se har økt noe de sis te åre ne, men fort satt 

er pre va len sen bare på rundt 1 per 1 000 inn-
byg ge re. Det var en li ten øk ning av bru ken av 
di sul fi ram fra 2004 til 2008. En stør re øk ning 
kom ved in tro duk sjo nen av nalmefen i 2013, 
men bru ken av me di ka men tet ble re du sert i 
åre ne ett er på. Det van lig ste me di ka men tet i 
bruk gjen nom hele pe ri oden var di sul fi ram. 
Kvin ner had de en stør re øk ning enn menn, 
og den re la tivt stør ste øk nin gen i bruk ble 
 ob ser vert hos eld re.

Fore komst av al ko hol bruks li del se er es ti-
mert til ca. 10 % av be folk nin gen i Oslo og 3 % 
i Sogn og Fjordane (3, 4), mens en ny ere tvil-
ling stu die (5) an gir en ett års pre va lens på 
rundt 4 %. Om vi tar ut gangs punkt i de ny ere 
tvil ling stu di e ne (5), vil om trent 200 000 per-
so ner hvert år ha en al ko hol bruks li del se i 
Norge. Den sam me un der sø kel sen vi ser at 
om trent 7 % av dem som kun ne be hand les for 
al ko hol bruks li del se, fak tisk kom mer til be-
hand ling. Dett e til si er at det drei er seg om ca. 
14 000 per so ner. Vi fin ner at om trent 1 per 
1 000 av be folk nin gen be hand les med le ge-

mid ler, til sva ren de 2,5 % av dem som har en 
al ko hol bruks li del se, el ler om trent 5 000 per-
so ner. Ut fra dett e får om trent 1/3 av de som 
kom mer til be hand ling, skre vet ut en el ler 
fle re re sep ter for me di ka men ter mot al ko hol-
bruks li del se.

Sett i for hold til hvor man ge man an tar at 
har en al ko hol bruks li del se i Norge, er an tal let 
per so ner som får for skre vet et me di ka ment 
for en slik li del se lavt. Om må let er å øke den 
me di ka men tel le be hand lin gen av al ko hol-
bruks li del ser i Norge, er det an ta ge lig minst 
like vik tig å sik re at fle re med al ko hol bruks -
lidel ser fak tisk kom mer til be hand ling som å 
øke an de len me di ka ment mott age re blant 
dem som al le re de er un der be hand ling.

Vi vet at al ko hol bru ken i Norge har end ret 
seg de sis te ti å re ne. Det har vært en ned gang 
i bru ken blant de yng ste. Tall fra Folkehelse-
instituttet vi ser en ned gang blant 15�–�16-år in-
ger fra 1999 til 2015, mens al ko hol for bru ket 
for mid del ald ren de og eld re har økt (21, 22). I 
den eld re grup pen vil fle re ha god øko no mi, 

Ta bell 1  An tall bru ke re og kom bi na sjon av uli ke me di ka men ter for al ko hol mis bruks li del se i pe ri oden 2004–16. Data fra Re sept re gis te ret. An tall (%) der som ikke an net er an gitt.

Disulfiram Akamprosat Naltrekson1 Nalmefen

Antall pasienter

Hele studieperioden 25 339 4 617 1 386 4 795

2004 3 277 544 60

2016 4 247 472 249 921

Kjønn

Menn 18 098 (71,4) 3 200 (69,3) 739 (53,3) 3 292 (68,7)

Kvinner 7 241 (28,6) 1 417 (30,7) 647 (46,7) 1 503 (31,3)

Alder ved første resept, gjennomsnitt (SD) 46,9 (12,6) 49,5 (12,1) 47,1 (14,9) 51,0 (12,9)

Brukt som første medikament2 23 902 (76,6) 3 092 (9,9) 1 006 (3,2) 3 213 (10,3)

Antall resepter per medikament

1 11 779 (46,4) 2 060 (44,6) 622 (52,1) 3 655 (76,2)

2 – 5 9 463 (37,3) 1 704 (36,9) 345 (28,9) 979 (20,4)

6 – 10 2 159 (8,5) 441 (9,6) 108 (9,1) 105 (2,2)

11 eller flere 1 938 (7,6) 412 (8,9) 118 (9,9) 56 (1,2)

Antall som har fått tilleggspreparat

Disulfiram 2 481 (53,7) 368 (26,6) 1 759 (36,7)

Akamprosat 2 481 (9,8) 132 (9,5) 561 (11,7)

Naltrekson1 368 (1,5) 132 (2,9) 139 (2,9)

Nalmefen 1 759 (6,9) 561 (12,2) 139 (10,0)

1 For naltrekson er bare tab lett styr ke på 50 mg tatt med 
2 Prosentandel av sam let an tall uni ke pa si en ter
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høy ere ut dan ning og bedre hel se (21). Det er 
grunn til å leg ge mer ke til at den stør ste øk-
nin gen av for skriv nin ger ble fun net i al ders-
grup pen 56 år el ler eld re. Det sy nes der for 
som om for bruks end rin ger i be folk nin gen 
al le re de i noen grad vi ser seg i for skriv nings-
prak sis. De nes te ti å re ne vil både an tall eld re 
og an de len eld re i be folk nin gen øke be ty de-
lig. Man bør være opp merk som på den ne 
grup pens al ko hol va ner og iden ti fi se re ri si ko-
fylt bruk. Fast le ge ne har en helt sen tral rol le 
i dett e ar bei det (23).

Øk nin gen i for skriv ning to talt sett fant ho-
ved sa ke lig sted i pe ri oden 2004�–�08 og skyld-
tes først og fremst en øk ning i for skriv ning av 
di sul fi ram, det klart mest eks pe der te me di ka-
men tet i stu di en. Dett e me di ka men tet har 
vært lengst i bruk for al ko hol av hen gig het og 
er det man har hatt mest tra di sjon for når 
man har vur dert me di ka men tell be hand ling 
(15). Me di ka men tets enes te for mål er to tal -
avhold, og det har ofte vært brukt der to tal -
avhold er øns ke lig el ler på krevd, f.eks. før 
inn leg gel se til be hand ling. Et slikt mål har 
len ge vært den rå den de na sjo na le kon sen sus 
i tverr fag lig spe sia li sert rus be hand ling.

Nalmefen (Selincro) ble raskt brukt re la tivt 
mye ett er at det ble in tro du sert på mar ke det 
i 2013. De sis te åre ne har for skriv nin gen av 
nalmefen sun ket, mu li gens er statt et noe av 
naltrekson. Både naltrekson og nalmefen er 
an be falt i ret nings lin jer for be hand ling av 
 al ko hol mis bruks li del ser i fle re land (24). Det 
er an ta ge lig dis se mid le ne samt akamprosat 
som i stør re grad bur de bru kes om vi skal øke 
me di ka ment be hand lin gen. Dis se me di ka-
men te ne er i stør re grad til pas set pasient-
ønskede be hand lings mål om re du sert bruk 
og ikke nød ven dig vis to tal av hold. Noen stu-
di er ty der også på at me di ka men tell be hand-
ling kan ha bedre eff ekt blant pa si en ter som 
har en sterk for vent ning til rus opp le vel sen 
når de bru ker al ko hol, det vil si når al ko ho len 
opp  leves å ha en stor ge vinst i form av av slap-
ning og/el ler be løn ning (25).

For skriv nin gen av akamprosat var nok så 
jevn gjen nom hele stu die pe ri oden. Det er et 
me di ka ment som ikke kre ver to tal av hol den-
het, men rus opp le vel sen re du se res (26). Det 
er en ut ford ring at det må tas fle re gan ger 
dag lig. Det kan der for være kre ven de for pa -
sien ten å føl ge opp be hand lin gen. Dett e er 
nok også grun nen til at det er så pass lite 
brukt.

I over halv par ten av til fel le ne fikk pa si en -
tene kun eks pe dert én re sept. Det kan være 
fle re grun ner til dett e. Det kan være at be-

hand lings må let ikke er til strek ke lig for ank ret 
hos pa si en ten selv. Hvis ikke for skriv nin gen 
føl ges opp av end rings ba sert råd giv ning og 
støtt e i til legg, kan det være van ske lig for pa-
si en ten å opp rett hol de mo ti va sjon for fort satt 
me di ka ment bruk. Det kan også være at ved-
kom men de ikke opp le ver eff ekt av me di ka-

men tet ett er ut prøv ning el ler får plag som me 
bi virk nin ger.

Me di ka men tell be hand ling for al ko hol-
bruks li del ser har som nevnt tid li ge re li ten 
tra di sjon i Norge. Selv om de fles te fast le ger 
har inn sikt i og er fa ring om be hand ling av 
al ko hol bruks li del ser, kan opp da tert kunn-

Fi gur 1  År lig pre va lens per 1 000 inn byg ge re av uli ke me di ka men ter for al ko hol bruks li del ser i Norge i pe ri oden 2004–16.

Fi gur 2  Pre va lens av me di ka men ter for al ko hol li del ser (di sul fi ram, akamprosat, naltrekson 50 mg, nalmefen) per 1 000 
inn byg ge re i pe ri oden 2004–16 for delt på pa si en ter 35 år el ler yng re, 36–55 år el ler 56 år og eld re.
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minst én re sept på et me di ka ment for dett e. 
In ter na sjo nalt er det kon sen sus om at me di-
ka men tell be hand ling for den ne grup pen i for 
li ten grad er ut prøvd. Far ma ko lo gisk be hand-
ling er tatt inn i ret nings lin je ne for be hand-
ling av al ko hol bruks li del ser i de fles te land det 
er na tur lig å sam men lig ne seg med (28, 29). 
Ved and re syk dom mer av sam me al vor lig hets-
grad er det for ven tet at man prø ver ut me di-
ka men tell be hand ling som man har til sva -
rende kunn skaps grunn lag for. Pa si en ter med 
et for høy et al ko hol inn tak bør i stør re grad 
kom me inn i et be hand lings opp legg hvor det 
til bys for skjel li ge be hand lings me to der for å 
opp nå en end ring. Me di ka men tell be hand ling 
har føl ge lig en na tur lig plass i be hand ling av 
pa si en ter med al ko hol bruks li del se.

Mott att 1.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 19.8.2018, 
 godkjent 24.9.2018.

skap om eff ek ten av me di ka men tell be hand-
ling øke for skriv nings fre kven sen. Me di ka-
men ter for al ko hol bruks li del ser re fun de res 
ikke ett er blå re sept ord nin gen. Pa si en te ne må 
be ta le full pris på me di ka men te ne, og kost na-
den kan vir ke dem pen de på bru ken. Vi me ner 
at dis se me di ka men te ne bur de bli en del av 
blå re sept ord nin gen for di det er evi dens ba sert 
be hand ling på en pa si ent grup pe som bæ rer 
sto re in di vi du el le og sam funns mes si ge kost-
na der.

Pa si en te ne i stu di en had de i va ri e ren de 
grad fått for skre vet fle re me di ka men ter. En 
del stu di er vi ser at kom bi na sjo ner av me di ka-
men te ne kan øke eff ek ten, i og med at virk-
nings me ka nis men er noe ulik (15, 27). Av de 
pa si en te ne som had de fått ut le vert mer enn 
ett le ge mid del i lø pet av stu die pe ri oden, var 
akamprosat og di sul fi ram hyp pigst fore kom-
men de.

En svak het ved stu di en er at den kun sier noe 
om for skriv nings prak sis. Vi har in gen opp lys-
nin ger om hvor dan me di ka men te ne fak tisk 
blir tatt el ler hen tet ut av pa si en ten. An tall 
 re sep ter per pa si ent vil imid ler tid kun ne si noe 
om hvor dan be hand lin gen blir fulgt opp. Vi 
har in gen kli nis ke opp lys nin ger om pa si en -
tene og kan der for ikke si noe om hvor dan 
grad av al vor lig het og for skriv nings prak sis 
hen ger sam men. Vi vet hel ler ikke noe om hva 
som har blitt for skre vet før før s te in klu de rings-
år, som var 2004.

Kon klu sjon

Al ko hol bruks li del se er en al vor lig syk dom 
både på in di vid ni vå og sam funns ni vå. Vår stu-
die an ty der at un der en tre del som blir be-
hand let for al ko hol bruks li del ser, får ut le vert 
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PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 30 mg og 60 mg: Hvert hetteglass inneh.: Karfilzomib 10 mg, resp. 30 mg 

og 60 mg, betadekssulfobutyleternatrium, vannfri sitronsyre, natriumhydroksid (til pH-justering). Etter rekonstituering: 1 ml oppløsning 

inneholder 2 mg karfilzomib.
Indikasjoner: I kombinasjon med enten lenalidomid og deksametason eller deksametason alene til behandling av myelomatose hos 
voksne som har mottatt minst én tidligere behandling.
Dosering: Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring med kjemoterapeutika.Voksne: Dosen beregnes ved bruk av pasientens 
kroppsoverflate (BSA) ved baseline. Pasienter med BSA >2,2 m2 bør får en dose som er basert på en BSA på 2,2 m2. Det behøver 
ikke å foretas dosejusteringer for vektendringer ≤20%. Karfilzomib i kombinasjon med lenalidomid og deksametason: Gis som en 10 
minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17-
28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson og lenolidomid. Hver 28 dagers periode regnes som 1 behandlings-
syklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, 
økes den på dag 8 i syklus 1 til 27 mg/m2(maks. dose 60 mg). Fra syklus 13 skal karfilzomibdosen på dag 8 og 9 utelates. Behandlingen 
kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Behandling med karfilzomib kombinert med lenalidomid og dek-
sametason i >18 sykluser skal være basert på en individuell vurdering av nytte-/risikoforholdet, ettersom tolerabilitets- og toksisitetsdata er 
begrenset for karfilzomib utover 18 sykluser. I kombinasjon med karfilzomib gis lenalidomid 25 mg peroralt på dag 1-21 og deksametason 
40 mg peroralt eller i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i 28 dagers syklusene. En egnet dosereduksjon for startdosen av lenalidomid bør vurderes 
iht. anbefalingene i preparatomtalen for lenalidomid, f.eks. hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved baseline. Deksametason skal gis 30 
minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksametason og lenalidomid1:

Syklus 1: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Karfilzomib Dag 1 og 2: 20 (mg/m2) Dag 8 og 9: 27 (mg/m2) Dag 15 og 16: 27 (mg/m2) -

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig -

Syklus 2-12: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Karfilzomib Dag 1 og 2: 27 (mg/m2) Dag 8 og 9: 27 (mg/m2) Dag 15 og 16: 27 (mg/m2) -

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig -

Syklus 13 og videre: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Karfilzomib Dag 1 og 2: 27 (mg/m2) - Dag 15 og 16: 27 (mg/m2) -

Deksametason Dag 1: 40 mg Dag 8: 40 mg Dag 15: 40 mg Dag 22: 40 mg

Lenalidomid 25 mg daglig 25 mg daglig 25 mg daglig -

1Infusjonstid er 10 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet.

Karfilzomib i kombinasjon med deksametason: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 

9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17 til 28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson ale-

ne. Hver 28 dagers periode betraktes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 

mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 56 mg/m2 (maks. dose 123 mg). Behandlingen kan 

fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Når karfilzomib kombineres med deksametason alene, administreres 

deksametason som 20 mg peroralt eller  i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 og 23 i 28 dagers syklusene. Deksametason skal gis 30 

minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksametason alene1:

Syklus 1: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Karfilzomib Dag 1 og 2: 20 (mg/m2) Dag 8 og 9: 56 (mg/m2) Dag 15 og 16: 56 (mg/m2) -

Deksametason Dag 1 og 2: 20 mg Dag 8 og 9: 20 mg Dag 15 og 16: 20 mg Dag 22 og 23: 20 mg

Syklus 2 og videre: Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Karfilzomib Dag 1 og 2: 56 (mg/m2) Dag 8 og 9: 56 (mg/m2) Dag 15 og 16: 56 (mg/m2) -

Deksametason Dag 1 og 2: 20 mg Dag 8 og 9: 20 mg Dag 15 og 16: 20 mg Dag 22 og 23: 20 mg

1Infusjonstid er 30 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet.

Legemidler som inntas samtidig:  Antiviral  profylakse skal vurderes for å redusere risikoen for reaktivering av herpes zos-

ter. Tromboseprofylakse er anbefalt og bør baseres på en vurdering av pasientens underliggende risikoer og kliniske status. 

Overvåkning av hydrering, væske og elektrolytter: Tilstrekkelig hydrering er nødvendig før administrering i syklus 1, særlig ved høy 

risiko for tumorlysesyndrom eller renal toksisitet. Alle pasienter må overvåkes for symptomer på volumoverlast, og væskekravene skal tilpasses 

behovene hos den enkelte pasient. Det totale væskevolumet kan justeres som klinisk indisert hos pasienter med hjertesvikt ved baseline, eller 

hos de som har risiko for hjertesvikt. Anbefalt hydrering omfatter både perorale væsker (30 ml/kg/dag i 48 timer før dag 1 i syklus 1) og i.v. 

væsker (250-500 ml av egnet i.v. væske før hver dose i syklus 1). Gi ytterligere 250-500 ml i.v. væske ved behov etter administrering av 

karfilzomib i syklus 1. Peroral og/eller i.v. hydrering bør fortsettes etter behov i påfølgende sykluser. Kaliumnivåene i serum bør overvåkes må-

nedlig eller oftere under behandling med karfilzomib, som klinisk indisert, og vil avhenge av hvilke kaliumnivåer som ble målt før behandlings-

start, hvilken samtidig behandling som benyttes (f.eks. legemidler som er kjent for å øke risikoen for hypokalemi) og tilhørende komorbiditet. 

Anbefalte doseendringer: Dosen bør endres basert på toksisitet av karfilzomib. Anbefalte tiltak og doseendringer vises i følgende tabell 

(se også Tabell for reduksjon av karfilzomibdose og Forsiktighetsregler):

Toksisitet Anbefalt handling
Hematologisk toksisitet  

Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥0,5 × 109/liter, fortsett 

på samme dosenivå. Ved påfølgende fall til <0,5 × 109/liter, følg 

samme anbefalinger som ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 

dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Febril nøytropeni. Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter 

og oral temperatur >38,5°C eller to påfølgende målinger på 

>38°C i 2 timer

Stopp dosering. Dersom absolutt antall nøytrofile synker til baseline-

verdi og feberen opphører, gjenoppta på samme dosenivå

Antall blodplater <10 × 109/liter eller påvist blødning 

med trombocytopeni

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥10 × 109/liter, og/eller 

blødning er kontrollert, fortsett på samme dosenivå. Ved påfølgende 

fall til <10 × 109/liter, følg samme anbefalinger som ovenfor og vur-

der å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Ikke-hematologisk toksisitet (renal)

Serumkreatinin ≥2 × baseline, eller Cl
CR

 <15 ml/minutt (eller 

Cl
CR

 faller til ≤50% av baseline) eller behov for dialyse

Stopp dosering og fortsett overvåkning av nyrefunksjonen (serum-

kreatinin eller Cl
CR

). Karfilzomib bør gjenopptas når nyrefunksjonen 

igjen ligger innenfor 25% av baseline; vurder å redusere dosen med 

1 dosenivå1. For dialysepasienter som mottar karfilzomib skal dosen 

administreres etter dialysebehandlingen

Annen ikke-hematologisk toksisitet

Alle andre ikke-hematologiske toksisiteter av grad 3 eller 4

Seponer inntil opphørt eller returnert til baseline. Vurder å redu-

sere doseringen med 1 dosenivå ved oppstart av neste planlagte 

behandling1

1Se neste tabell for reduksjoner av dosenivå.Tabell for reduksjon av karfilzomibdose (infusjonstid forblir uendret):

Regime: Karfilzomibdose 1. karfilzomib- 

dosereduksjon

2. karfilzomib- 

dosereduksjon

3. karfilzomib- 

dosereduksjon

Karfilzomib, lenalidomid og deksametason 27 mg/m2 20 mg/m2 15 mg/m2 1 -

Karfilzomib og deksametason 56 mg/m2 45 mg/m2 36 mg/m2 27 mg/m2 1

1Dersom symptomene ikke bedres, avbryt behandling med karfilzomib.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverenzymer og bilirubin skal måles ved behandlingsoppstart og overvåkes måned-

lig, uavhengig av verdiene ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas, se tabellen ovenfor. Spesiell forsiktighet 

skal utvises ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Startdosen av lenalidomid bør vurderes ved nedsatt 

nyrefunksjon, iht. lenalidomids preparatomtale. Ingen justering av startdosen for karfilzomib er anbefalt. Legemidlet skal gis etter ev. 

dialysebehandling. Nyrefunksjonen skal vurderes ved behandlingsoppstart og kontrolleres minst månedlig eller i samsvar med aksepterte 

retningslinjer for klinisk praksis, særlig ved lavere Cl
CR

 ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas. Barn og ung-

dom: Ingen tilgjengelige data. Eldre: Visse bivirkninger (inkl. hjertesvikt) forekommer hyppigere hos eldre ≥75 år.

Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Les hele tilberedningsanvisningen før rekonstituering. Skal ikke 

blandes med, eller administreres som infusjon sammen med, andre legemidler.

Administrering: Til  i.v. bruk. Dosen 20/27 mg/m2 gis som en 10 minutters infusjon. Dosen 20/56 mg/m2 gis som en 30 minutters 

infusjon. Skal ikke administreres som en i.v. støtdose eller bolus. Den i.v. administreringsslangen skal gjennomskylles med vanlig natrium-

kloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning umiddelbart før og etter administrering.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Les preparatomtalene for samtidig administrerte legemidler med 
tanke på ytterligere kontraindikasjoner.
Forsiktighetsregler: Preparatomtalene for lenalidomid og deksametason må leses før behandlingsoppstart. Hjertesykdommer: Hjer-
tesvikt (f.eks. kongestiv hjertesvikt, pulmonalt ødem, redusert ejeksjonsfraksjon), myokardiskemi og hjerteinfarkt har forekommet. Dødsfall 
pga. hjertestans og dødelig utfall av hjertesvikt og hjerteinfarkt er rapportert. Alle pasienter skal overvåkes for volumoverlast. Seponer 
karfilzomib ved hjertehendelser grad 3 eller 4 inntil bedring, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse.  Eldre: Risiko for 
hjertesvikt er forhøyet hos eldre (≥75 år). Elektrokardiografiske endringer:Effekt på QT-intervallet kan ikke utelukkes. Tilfeller av forlenget 
QT-intervall er rapportert. Pulmonal toksisitet: Akutt lungesviktsyndrom, akutt respirasjonssvikt og akutt diffus infiltrerende lungelidelse 
(noen med dødelig utfall), har forekommet. Evaluer og seponer karfilzomib inntil hendelsen har opphørt, og vurder gjeninnsetting basert 
på nytte-/risikoanalyse. Pulmonal hypertensjon: Pulmonal hypertensjon (inkl. med dødelig utfall) er rapportert. Evaluer på egnet måte. 
Stans karfilzomibbehandlingen ved pulmonal hypertensjon inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert 
på nytte-/risikoanalyse. Dyspné: Evaluer dyspnéen for å utelukke kardiopulmonale tilstander, hjertesvikt og pulmonale syndromer. Stans 
karfilzomibbehandlingen ved dyspné grad 3 og 4 inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på 
nytte-/risikoanalyse. Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. hypertensiv krise og akutt hypertensiv krise, noen med dødelig utfall, er observert. 
Kontroll av hypertensjon anbefales før behandlingsoppstart. Alle pasienter skal rutinemessig evalueres for hypertensjon under behandling. 
Dersom hypertensjonen ikke kan kontrolleres, skal karfilzomibdosen reduseres. Ved hypertensiv krise, stans karfilzomibbehandlingen inntil 
den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Akutt nyresvikt: Akutt nyresvikt, inkl. 
med dødelig utfall, er rapportert. Rapportert hyppigere hos pasienter med avansert residiverende og refraktær myelomatose som mottok 
karfilzomib som monoterapi. Nyrefunksjonen skal kontrolleres minst månedlig. Reduser eller stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Tu-
morlysesyndrom (TLS): Tilfeller av TLS, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Påse at pasienten er godt hydrert før administrering i syklus 1 
og i påfølgende sykluser. Legemidler som reduserer urinsyrenivået bør vurderes ved høy risiko for TLS. Det skal under behandlingen 
overvåkes for evidens for TLS, inkl. regelmessig måling av elektrolytter i serum, og raskt iverksettes tiltak. Seponer karfilzomib til TLS er 
opphørt. Infusjonsreaksjoner: Infusjonsreaksjoner, inkl. livstruende, er rapportert. Reaksjonene kan oppstå umiddelbart eller opptil 24 timer 
etter administrering. Deksametason skal administreres før karfilzomib. Blødning og trombocytopeni: Blødningstilfeller (f.eks. gastrointestinal, 
pulmonal og intrakraniell blødning), inkl. fatale, er rapportert, ofte forbundet med  trombocytopeni. Karfilzomib forårsaker  trombocyto-
peni med blodplatenadir sett på dag 8 og 15 i hver 28 dagers syklus, med returnering til blodplatetall ved baseline innen starten av 
neste syklus. Blodplatetallet skal måles hyppig under behandling. Reduser eller stans eventuelt dosen. Venetrombose: Tilfeller av venøse 
tromboemboliske hendelser, inkl. dyp venetrombose og pulmonal embolisme med dødelige utfall, er rapportert. Pasienter med kjente 
risikofaktorer for tromboembolisme (inkl. tidligere trombose) skal overvåkes nøye. Det bør iverksettes tiltak for å minimere alle risikofaktorer 
som kan endres (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan 
øke tromboserisikoen (f.eks. erytropoetiske legemidler eller hormonsubstitusjonsbehandling). Pasientene skal få beskjed om å kontakte 
lege dersom de utvikler symptomer som kortpustethet, brystsmerter, hemoptyse, hevelser eller smerter i armer eller ben. Tromboseprofy-
lakse bør vurderes ut fra en individuell nytte-/risikovurdering. Levertoksisitet: Leversvikt, inkl. dødelige tilfeller, er rapportert. Reduser eller 
stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Leverenzymer og bilirubin skal overvåkes ved behandlingsoppstart og månedlig under behand-
lingen, uavhengig av baselineverdier. Trombotisk mikroangiopati: Tilfeller av trombotisk mikroangiopati, inkl. trombotisk trombocytopenisk 
purpura og hemolytisk uremisk syndrom (TTP/HUS), noen med dødelig utfall, er rapportert. Overvåk for tegn og symptomer på TTP/HUS. 
Dersom diagnosen mistenkes, seponer karfilzomib og evaluer pasienten med tanke på mulig TTP/HUS. Dersom diagnosen utelukkes, 
kan karfilzomib gjeninnsettes. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved tidligere TTP/HUS er ukjent. Posterior reversibelt 
encefalopatisyndrom (PRES): Seponer karfilzomib ved mistanke om PRES. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved 
tidligere PRES er ukjent. Natriuminnhold: Inneholder 0,3 mmol (7 mg) natrium pr. ml rekonstituert oppløsning. Dette bør tas i betraktning 
hos pasienter på saltfattig diett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Fatigue (utmattelse), svimmelhet, besvimelse, uklart syn, somnolens og/
eller blodtrykksfall som kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, er rapportert. Pasienter som behandles skal rådes 
til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever noen av disse symptomene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X45. Karfilzomib metaboliseres 
hovedsakelig via peptidase- og epoksidhydrolase-aktivitet. Forsiktighet utvises når karfilzomib kombineres med perorale prevensjonsmidler. 
Det skal iverksettes effektive tiltak for å unngå graviditet, og en alternativ effektiv prevensjonsmetode skal brukes dersom pasienten bruker 
perorale prevensjonsmidler, da karfilzomib kan redusere effekten av disse. Det skal utvises forsiktighet når karfilzomib kombineres med 
P-gp-substrater.
Graviditet, amming og fertilitet: Kvinnelige pasienter i fertil alder (og/eller deres partnere) må bruke sikker prevensjon under og i 1 
måned etter behandling. Ettersom lenalidomid kan benyttes i kombinasjon med karfilzomib, må man være særlig oppmerksom på kravene 
til graviditetstesting og prevensjon. Effektiviteten til perorale prevensjonsmidler kan være redusert under behandling med karfilzomib. 
Kvinner skal unngå bruk av hormonelle prevensjonsmidler som er forbundet med risiko for trombose. Mannlige pasienter må bruke effektiv 
prevensjon under og i 3 måneder etter behandling dersom partneren deres er gravid eller i fertil alder og ikke bruker effektiv prevensjon.

Graviditet: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Kan forårsake human føtal skade. Bør ikke brukes under graviditet med mindre 

potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Ved bruk under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid mens hun tar legemidlet, 

skal pasienten gjøres kjent med den potensielle faren for fosteret. Lenalidomid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid forårsaker 

alvorlige livstruende fødselsdefekter. Se preparatomtalen for lenalidomid. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som 

ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 2 dager etter karfilzomibbehandling. Fertilitet: Ingen data.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10):  Blod/lymfe:  Anemi, leukopeni, lymfopeni,  nøytropeni,  trombocytopeni. Gastrointestinale:  Dia-
ré, forstoppelse,  kvalme, magesmerter, oppkast. Hjerte/kar:  Hypertensjon. Infeksiøse: Luftveisinfeksjon,  pneumoni. Luftveier:  Dyspné, 
hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelspasmer, ryggsmerter, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine, perifer nev-
ropati, svimmelhet. Nyre/urinveier: Forhøyet kreatininnivå i blodet. Psykiske: Søvnløshet. Stoffskifte/ ernæring:  Hyperglykemi, hy-
pokalemi, nedsatt appetitt. Øvrige: Asteni, fatigue, frysetokter, perifert ødem,  pyreksi.  Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe:  Febril 
nøytropeni. Gastrointestinale:  Dyspepsi, gastrointestinal blødning, tannpine. Hjerte/kar:  Atrieflimmer,  dyp venetrombose,  hjerteinfarkt, 
hjertesvikt,  hypotensjon, palpitasjoner, redusert ejeksjonsfraksjon, rødming,  takykardi. Hud:  Erytem,  hyperhidrose, pruritus, utslett. In-
feksiøse: Bronkitt,  gastroenteritt, herpes zoster,  influensa, lungeinfeksjon, nasofaryngitt,  rhinitt,  sepsis,  urinveisinfeksjon, virusinfeksjon. 
Lever/galle: Forhøyet  ALAT, forhøyet  ASAT, forhøyet  �-GT, hy¯perbilirubinemi. Luftveier:  Dysfoni, epistakse, hvesende pust, orofaryn-
geal smerte, pulmonal  embolisme, pulmonal hypertensjon, pulmonalt ødem. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, 
muskel- og skjelettsmerter i brystet, muskelsvakhet, myalgi, skjelettsmerter. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi. Nyre/urinveier: Akutt 
nyreskade, nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, redusert nyrekreatininclearance. Psykiske:  Angst, forvirring. Stoffskifte/ernæring: Dehydre-
ring,  hyperkalemi,  hyperkalsemi, hyperurikemi, hypoalbuminemi,  hypofosfatemi,  hypokalsemi,  hypomagnesemi,  hyponatremi. Un-
dersøkelser: Forhøyet c-reaktivt protein, forhøyet nivå av urinsyre i blodet. Øre:  Tinnitus. Øye:  Grå stær, tåkesyn. Øvrige: Brystsmer-
ter, influensalignende sykdom, infusjonsrelatert reaksjon,  malaise, reaksjoner på infusjonsstedet, smerter.Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100):  Blod/lymfe: HUS. Gastrointestinale: Gastrointestinal perforasjon. Hjerte/kar: Blødning,  hjertestans, hypertensiv krise, myo-
kardiskemi, perikardeffusjon, perikarditt. Immunsystemet: Overfølsomhet mot legemidler. Infeksiøse: Clostridium difficile-kolitt. Lever/
galle: Kolestase, leversvikt. Luftveier: Akutt respirasjonssvikt,  ARDS, interstitiell lungesykdom, pneumonitt, pulmonal blødning. Nevro-
logiske: Cerebrovaskulær hendelse, intrakraniell blødning. Stoffskifte/ernæring: Tumorlysesyndrom. Øvrige: Multiorgansvikt.  Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000):  Blod/lymfe: Trombotisk mikroangiopati, TTP. Hjerte/kar: Akutt hypertensiv krise. Nevrologiske: PRES. 
Overdosering/Forgiftning: Utilstrekkelig informasjon.

Symptomer: Akutt inntreden av frysninger, hypotensjon, nedsatt nyrefunksjon, trombocytopeni og lymfopeni er rapportert etter en dose 

på 200 mg. Behandling: Pasienten bør overvåkes, særlig med tanke på bivirkninger. Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X X45
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Epoksyketonproteasomhemmer. Bindes selektivt og irreversibelt til N-terminale treoninholdige aktive 
seter hos 20S-proteasomet, den proteolytiske kjernen i 26S-proteasomet. Viser liten/ingen aktivitet mot andre proteaseklasser.

Absorpsjon: C
max

 og AUC etter en 2-10 minutters i.v. infusjon av 27 mg/m2 var hhv. 4232 ng/ml og 379 ng/ml × time. En 30 minutters 

infusjon ga tilsv. t1
/2
 og AUC, men 2-3 × lavere C

max
 sammenlignet med det som ble observert med en 2-10 minutters infusjon av samme 

dose. Etter en 30 minutters infusjon av dosen 56 mg/m2, var AUC (948 ng/ml × time) omtrent 2,5 ganger større enn det som ble obser-

vert ved 27 mg/m2, og C
max

 (2079 ng/ml) var lavere sammenlignet med 27 mg/m2 i løpet av en 2-10 minutters infusjon.

Fordeling: Vd
ss
 ca. 28 liter. Halveringstid: ≤1 time på dag 1 av syklus 1. Systemisk clearance 151-263 liter/time. Metabolisme: Forventes 

metaboliseres og elimineres som immunglobulin.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Rekon-
stituert oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av rekonstituerte oppløsninger i hetteglass, sprøyte eller infusjonspose er vist i 24 
timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved 25°C. Tiden fra rekonstituering til administrering skal ikke overstige 24 timer. Oppløsningen bør brukes 
umiddelbart. Dersom infusjonsoppløsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, og bør ikke 
overstige 24 timer ved 2-8°C.
Pakninger og priser: 10 mg (hettegl.) kr 2510,50, 30 mg (hettegl.) kr 7459,00, 60 mg (hettegl.) kr 14881,80. 

Basert på SPC godkjent av SLV: 26.04.2018

Sist endret: 25.05.2018
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    Kyprolis «Amgen»
Antineoplastisk middel.  ATC-nr.: L01XX45



Kyprolis® i kombinasjon med deksametason reduserer risikoen for død  
med 21% i forhold til bortezomib i kombinasjon med deksametason, og  
øker den mediane overlevelse (47,6 måneder versus 40,0 måneder)1,2*  

Gi dine pasienter en mulighet  
til å leve lenger 

Kyprolis® til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst  
én tidligere behandling
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Referanser: 1. Dimopoulos MA, et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial.  

Lancet Oncol 2017;18:1327-1337. 2. Kyprolis SPC sist oppdatert april 2018.

*ENDEAVOR-studien viste signifikant forbedring i median totaloverlevelse på 47,6 måneder (95 % CI, 42,5 - ikke evaluerbare) i karfilzomibarmen versus 40,0 måneder (32,6 – 42,3) i bortezomib-armen (HR 0,791)  

(95 % CI 0,648 – 0,964) ensidig p=0.010.

 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.  

 Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Amgen, Munkedamsveien 45F, Postboks 1532 Vika, 0117 Oslo, Tlf: 23 30 80 00

Kyprolis i kombinasjon med enten lenalidomid og deksametason (KRd), eller deksametason alene (Kd) er indisert til 
behandling av myelomatose hos voksne pasienter som har mottatt minst én tidligere behandling.2

De mest alvorlige bivirkningene som kan oppstå under behandling med Kyprolis omfatter: hjertetoksisitet, pulmonal toksisitet, pulmonal  

hypertensjon, dyspné, hypertensjon inkludert hypertensiv krise, akutt nyresvikt, tumorlysesyndrom, infusjonsreaksjoner, trombocytopeni, levertoksisitet, 

PRES og TTP/HUS.2
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BAK GRUNN
Vi øns ket å eva lu e re våre er fa rin ger med la pa ro sko pi  
ved ku ra tiv re sek sjon av ven trik kel can cer.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle pa si en ter med ven trik kel can cer ope rert med 
ku ra tiv in ten sjon, uan sett til gang, i pe ri oden 1.5.2015�– 
28.2.2018 ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål, ble 
in klu dert. Pa si ent for løp og on ko lo gis ke re sul ta ter ble 
re gist rert fort lø pen de og re tro spek tivt ana ly sert.

RE SUL TA TER
To talt 93 pa si en ter ble ope rert. Av dis se var 48 kvin ner. 
Me di an al der var 73 (32�–�89) år, 16 pa si en ter var 80 år el ler 
eld re. Ope ra sjons ti den var 265 (125�–�644) mi nutt er. Syv 
pa si en ter ble la pa ro to mert, én var plan lagt og seks ble 
kon ver tert til åpen kir ur gi. Stan dar di sert lymfeknute-

disseksjon ble ut ført hos 88 pa si en ter. Kom pli ka sjo ner 
ble re gist rert hos 48 pa si en ter, hvor av 11 var al vor li ge. 
Seks pa si en ter had de ana sto mo se lek ka sje. Tre døde 
in nen 30 da ger/un der sy ke hus opp hol det. Post ope ra tiv 
lig ge tid var 12 (5�–�78) døgn. To talt 86 pa si en ter ble ra di-
kalt ope rert, fem had de tu mor in filt ra sjon i re sek sjons-
ren der og to had de usik ker reseksjonsstatus. Me di an 
an tall lym fe knu ter iden ti fi sert var 18 (0�–�53). Tu mor var 
lo kal avan sert hos 56 pa si en ter.

FOR TOLK NING
La pa ro sko pisk ventrikkelreseksjon med stan dar di sert 
lymfeknutedisseksjon kan ut fø res hos de fles te pa si en ter 
med ven trik kel can cer som ope re res med ku ra tiv hen-
sikt. Me to den er blitt stan dard be hand ling ved vår 
av de ling.

HANS-OLAF JOHANNESSEN
Sek sjon før øvre gas tro kir ur gi
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

DAG FØR LAND
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

THOR HAR ALD JACOBSEN
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

EGIL JOHNSON
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
La pa ro sko pisk til gang ble be nytt et 
hos de fles te pa si en ter ope rert for 
ven trik kel can cer med ku ra tiv 
in ten sjon

Ade kvat lymfeknutedisseksjon ble 
ut ført hos de fles te pa si en te ne

Nær hver fem te pa si ent var 80 år 
el ler eld re

In si den sen av ven trik kel can cer i Norge har 
falt be ty de lig for beg ge kjønn de sis te 60 
åre ne, fra å være den hyp pig ste kreft for-
men i gas tro in te sti nal ka na len til å være 
den fjer de hyp pig ste. I 2016 fikk 442 pa -
sien ter dia gno sen ven trik kel can cer i Norge 

(1). Ade no kar si nom er van ligst. An slags vis 
30�–�40 % av pa si en te ne gjen nom går kir ur gi 
med ku ra tiv hen sikt (2, 3). Lo kal avan sert el ler 
me ta sta se ren de syk dom er de van lig ste år sa-
ke ne til at ku ra tiv kir ur gi ikke kan gjen nom-
fø res. En kel te pa si en ter kan ikke ope re res på 
grunn av høy al der el ler me di sins ke kon tra-
in di ka sjo ner. Den kir ur gis ke be hand lin gen er 
i stor grad sen tra li sert til re gi ons sent re i 
Norge.

I hen hold til na sjo na le ret nings lin jer an be-
fa les kje mo te ra pi før og ett er kir ur gi med 
 ku ra tiv hen sikt til pa si en ter yng re enn 75 år, 
el lers ved in di vi du ell vur de ring (4). Van lig vis 
ut fø res subtotal el ler to tal ventrikkelresek-
sjon (gas trek to mi), ho ved sa ke lig av hen gig av 
tu mors lo ka li sa sjon og ut bre del se (fig 1, fig 2). 
Sam ti dig og stan dar di sert dis sek sjon av spe-
si fi ser te lym fe knu te sta sjo ner er inn ført som 
ru ti ne ved de fles te sent re. Om fan get av lym-
feknutedisseksjonen klas si fi se res som D1 om 
den fore går nær ven trik ke len, el ler som D2 
om den in ne bæ rer mer om fatt en de dis sek-
sjon av lym fe knu te sta sjo ner i re la sjon til ven-
trik ke len (5). D2-dis sek sjo nen sy nes å bedre 
kreft re la tert over le vel se sam men lig net med 
mind re om fatt en de dis sek sjon av lym fe knu-
te sta sjo ner (4).

Ved re sek sjon av ven trik kel can cer be nytt es 
la pa ro sko pi ved fle re sent re i Norge og in ter-
na sjo nalt. Sik ker het og on ko lo gis ke kortids-
resultater ved la pa ro sko pisk til gang sy nes 
sam men lign ba re med åpen kir ur gi (6–8). 
Sam ti dig bruk av prin sip per for hur tig pa -
sient for løp kan gi for de ler som kor te re lig ge-
tid og re kon va le sens, mu li gens også re du  serte 
kost na der, uten stør re ri si ko for kom pli ka sjo-
ner (9).

Sam let ned slags felt for spe sia list hel se tje-
nes ter i Hel se Sør-Øst er ca. 2,9 mil li o ner men-
nes ker. Om kring 50 pa si en ter per år fra hel se-
re gi o nen an s es som kan di da ter for kir ur gisk 
be hand ling av ven trik kel can cer med ku ra tiv 
hen sikt. I Hel se Sør-Øst er den ne be hand lin-
gen sen tra li sert til Akershus uni ver si tets sy ke-
hus og Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål. 
 La pa ro sko pisk re sek sjon av ven trik kel can cer 
ble inn ført ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le-
vål i 2015. Som del av ar bei det med kva li tets-
sik ring og for bed rings til tak øns ket vi å eva -
lue re våre tid li ge er fa rin ger med bruk av 
 den ne me to den. Spe si elt øns ket vi å vur de re 
kom pli ka sjo ner, pa si ent for lø pet ett er kir ur gi 
og om tu mor ble fjer net ra di kalt.

Ma te ria le og me to de

Alle pa si en ter som ble ope rert med ku ra tiv 
in ten sjon for ma lign syk dom i ma ge sek ken 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål i pe ri o-
den 1.5.2015�–�28.2.2018 ble in klu dert i stu di en. 
Både pa si en ter ope rert med åpen til gang og 
la pa ro sko pisk til gang ble in klu dert. Alle pa -
sien te ne ble vur dert for la pa ro sko pisk til gang. 
Vi in klu der te ikke pa si en ter ope rert i sam me 
pe ri ode med torakolaparoskopisk oeso pha-
gus- og ventrikkelreseksjon for can cer ved 
gas tro øso fa ge al over gang, da dett e de fi ne res 
som oesophaguscancer (10). Pa si ent ka rak te-
ris ti ka, kom pli ka sjo ner, lig ge tid i sy ke hus, 
tu mor ka rak te ris ti ka og bruk av kje mo te ra pi 
ble re gist rert fort lø pen de i et kva li tets re gis ter 
ved av de lin gen god kjent av per son vern om bu-
det, og ble re tro spek tiv ana ly sert. Mang len de 
data ble inn hen tet fra pa si ent jour nal. Pa si en-
te ne ga skrift lig sam tyk ke til bruk av jour nal-
opp lys nin ger. Un der sø kel sen ble vur dert som 
en kva li tets sik rings stu die av Re gio nal etisk 
ko mi té for Hel se Sør-Øst.

Ut red ning før kir ur gi ble gjort i hen hold til 
na sjo na le ret nings lin jer og be sto ru ti ne mes-
sig av gas tro sko pi med bi op si og CT-un der sø-
kel se av ab do men og tho rax. Det ble også 
gjort CT-ven tri ku lo gra fi ho ved sa ke lig for å 
vur de re tu mors ut bre del se og re la sjon til 
nabo or ga ner. Ved usik ker het om ope ra bi li tet 
gjen nom gikk en kel te pa si en ter dia gnos tisk 
la pa ro sko pi før start av kje mo te ra pi. Pa si en-
te ne som fikk kje mo te ra pi før kir ur gi ble ope-
rert 4�–�6 uker ett er at kje mo te ra pi be hand lin-
gen var av slutt et.

La pa ro sko pi har ved vår av de ling ru ti ne-
mes sig vært be nytt et ved buk de len av re sek-
sjon av spi se rørs kreft si den no vem ber 2007. 

Lymfeknutedisseksjonen sam sva rer her dels 
med den som ut fø res for ven trik kel can cer. 
Mo di fi sert D2-re sek sjon for ven trik kel can cer 
ble inn ført ved av de lin gen juli 2011 ved la pa-
ro to mi. Ved den ne dis sek sjo nen tar man med 
vev fra spe si fi ser te lym fe knu te sta sjo ner i re la-
sjon til sen tra le ar te ri er nær ven trik ke len. 
«Mo di fi sert» D2-dis sek sjon in ne bæ rer at lym-
fe knu ter i milthilus som in klu de res i en for-
mell D2-dis sek sjon, ikke tas med. Sple nek to mi 
ble ut ført ved di rek te tumorinnvekst i mil ten, 
el lers kun ved mis tan ke om me ta sta tis ke lym-
fe knu ter i milthilus (5).

Gas tro in te sti nal ka na len ble re kon stru ert 
ett er re sek sjon ved bruk av en Roux-en-Y-kon-
fi gu ra sjon der tynn tarm kop les mot av satt 
oeso pha gus el ler ven trik kel rest.

Al vor li ge kom pli ka sjo ner ble de fi nert ut 
ifra grad i hen hold til Clavien-Dindo-klas si fi-
ka sjo nen: IIIb (kom pli ka sjon med be hov for 
in ter ven sjon i ge ne rell ane ste si), IV (livs tru -
ende kom pli ka sjon med be hov for opp hold 
på in ten siv av de ling) el ler V (død) (11). Ana sto-
 mose lek ka sje ble de fi nert som lek ka sje på vist 
ved kon trast un der sø kel se, gas tro sko pi el ler 
la pa ro sko pi. For pa si en ter over flytt et til lo kal-
sy ke hus ett er ope ra sjon ble opp lys nin ger om 
lig ge tid og even tu el le kom pli ka sjo ner inn-
hen tet. Even tu el le kom pli ka sjo ner ett er ut-
skriv ning fra sy ke hus ble re gist rert ved før s te 
post ope ra ti ve kon troll ved Oslo uni ver si tets-
sy ke hus seks uker ett er ope ra sjo nen.

Tu mors lo ka le ut bre del se ble klas si fi sert i 
hen hold til 7. ut ga ve for TNM-klas si fi se rin gen 
(4). Det er an be falt at an tall lym fe knu ter eva-
lu ert fra pre pa ra te ne er 16 el ler fle re for ade-
kvat sta die inn de ling (4, 12).

Pa si en te ne fikk epi du ral ka te ter for post ope-
ra tiv smer te lind ring og kun ne som ho ved -
regel drikke sam me dag. De ble mo bi li sert 
sam me el ler på føl gen de dag. Ab do mi nalt 
dren ble som ho ved re gel fjer net tred je el ler 
fjer de post ope ra ti ve dag. Kon trast un der sø kel-
se av øvre ana sto mo se ble ikke be nytt et ru ti-
ne  mes sig, men på in di ka sjon.

Re sul ta ter

Pa si ent ka rak te ris ti ka er an gitt i ta bell 1. To talt 
93 pa si en ter med me di an al der 73 (32�–�89) år 
og kropps mas se in deks 24 (14�–�37) kg/m2 ble in-
klu dert i stu di en. Kje mo te ra pi før kir ur gi ble 
gitt til 44 pa si en ter (47,3 %). 52 pa si en ter ble 
ope rert med to tal gas trek to mi og 41 med sub-
total gas trek to mi. Ope ra sjons ti den for pa si en-
te ne ope rert med to tal gas trek to mi var 284 
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(135�–�644) mi nutt er, og 266 (145�–�469) mi nutt er 
for pa si en te ne ope rert med subtotal gas trek-
to mi. Hos tre pa si en ter ble det gjort sam ti dig 
dis tal oesophagusreseksjon. For én pa si ent 
plan la man la pa ro to mi på grunn av tu mors 
lo ka li sa sjon og om fang, de øv ri ge ble ope rert 
med la pa ro sko pi. Seks pa si en ter (6,5 %) ble 
kon ver tert fra la pa ro sko pi til la pa ro to mi på 
grunn av blød ning, for hold ved tu mor (inn-
vekst i and re or gan), ana sto mo se el ler adhe-
ranser. Syv fikk ut ført re sek sjon av and re or ga-
ner som co lon, milt, ova ri um og de ler av dia-
frag ma. Es ti mert blod tap på ≥ 500 ml ble re-
gist rert hos fem pa si en ter (5,4 %).

D2-dis sek sjon ble ut ført hos 88 pa si en ter 
(94,6 %). Hos de res te ren de fem ble det ikke 
ut ført ade kvat D2-dis sek sjon på grunn av 
 al der, al der kom bi nert med kreft i tid lig sta-

di um/dys pla si, leu ke mi med be ty de lig lo kal 
og ge ne rell glandulopati, be svær lig dis sek-
sjon med blød ning og la pa ro to mi, samt om-
fatt en de tu mor der det ikke var in di sert.

Kom pli ka sjo ner ble re gist rert hos 48 pa -
sien ter (51,6 %) (tab 2). 11 (11,8 %) av dis se had de 
al vor li ge kom pli ka sjo ner. Seks pa si en ter 
(6,5 %) had de ana sto mo se lek ka sje. To av pa -
sien te ne med ana sto mo se lek ka sje var kon ver-
tert fra la pa ro sko pi til la pa ro to mi på grunn 
av om fatt en de tu mor vekst med an nen organ-
reseksjon. Åtte pa si en ter (8,6 %) ble re ope rert 
(tab 2). To av re ope ra sjo ne ne var ett er kon ver-
te ring til la pa ro to mi ved pri mær ope ra sjo nen.

Tre pa si en ter (3,2 %) døde in nen 30 da ger 
el ler i lø pet av sy ke hus opp hol det, som også 
in klu der te pe ri oden et ter over flyt ting til 
 lo kal sy ke hus. Én pa si ent døde på grunn av 

mul ti or gan svikt og to på grunn av in fek sjon, 
kar dio vas ku læ re kom pli ka sjo ner og ge ne rell 
svek kel se. Pa si en te ne som døde var om kring 
80 år el ler eld re. Ved før s te post ope ra ti ve kon-
troll ble syv pa si en ter hen vist til gas tro sko pi 
og blok king av øvre ana sto mo se på grunn av 
dys fa gi ett er to tal gas trek to mi (tab 2).

To talt 74 pa si en ter (79,6 %) lå ett døgn el ler 
kor te re på post ope ra tiv av de ling ett er pro se-
dy ren, hvor av 19 (20,4 %) mind re enn ett døgn. 
Syv pa si en ter (7,5 %) had de be hov for opp hold 
på in ten siv av de ling. Sam let post ope ra tiv 
 lig ge tid i sy ke hus var 12 (5�–�78) døgn in klu dert 
opp hold på sy ke ho tell for 46  pa si en ter 
(49,4 %) i 3,5 (1�–�20) døgn. Ved ut skriv ning 
 reis te 72 pa si en ter (77,4 %) hjem el ler til re kon-
va le sens, og 19 (21 %) til lo kal sy ke hus (lig ge tid 
in klu dert).

Fi gur 1  Tu mor i prok si ma le del av ven trik ke len (a) og re kon struk sjon ett er to tal gas trek to mi (b).
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Sam let ble 86 pa si en ter (92,4 %) be dømt 
som ra di kalt ope rert. Hos fem pa si en ter ble 
det fun net tu mor vev i re sek sjons ren der ved 
mik ro sko pi, og hos to som var uten på vist 
 tu mor vev i re sek sjons ren de ne, kun ne man 

ikke sik kert kon klu de re på grunn av diff ust 
vekst møns ter. Me di an an tall lym fe knu ter 
iden ti fi sert ett er D2-dis sek sjon var 18 (0�–�53). 
Av de 88 pa si en te ne som fikk gjort D2-dis sek-
sjon, ble det hos 53 pa si en ter (60,2 %) iden ti fi-
sert ≥ 16 lym fe knu ter. Tu mor var lo kal avan sert 
(T3–T4) hos 56 (60,2 %) av pa si en te ne. To talt 
had de 90 av pa si en te ne ade no kar si nom, to 
nevroendokrin tu mor og én høy gra dig dys-
pla si.

Dis ku sjon

Vi har her pre sen tert våre er fa rin ger med inn-
fø ring av la pa ro sko pisk D2-re sek sjon av ven-
trik kel can cer med ku ra tiv hen sikt. De fles te 
pa si en te ne kun ne ope re res med den ne til gan-
gen, og få ble kon ver tert til åpen kir ur gi. Re-
sul ta te ne gjen spei ler læ rings kur ven ved 

 in tro duk sjon av en ny me to de. Det er nød ven-
dig med et visst et an tall pro se dy rer før kir ur-
gen har ade kvat er fa ring med for hold som 
ope ra sjons tid, kir ur gisk tek nikk, on ko lo gisk 
re sul tat og ri si ko for kom pli ka sjo ner (13).

I den ne stu di en in klu der te vi kom pli ka sjo-
ner re gist rert un der sy ke hus opp hol det og til 
og med før s te kon troll seks uker ett er inn gre-
pet. Det kan ha med ført en høy ere an del kom-
pli ka sjo ner enn i stu di er som re gist re rer kom-
pli ka sjons fore komst kun i 30 da ger ett er inn-
gre pet. De van lig ste kom pli ka sjo ne ne vi re gi-
st rer te var pneu mo ni og pleuravæske med 
be hov for dre na sje. Vi har lav ters kel for å 
dre ne re pleuravæske, som del vis skyl des en 
ak tiv hold ning til dre na sje ved oesophagus-
reseksjoner der ut vik ling av pleuravæske er 
van lig (14).

Våre funn av perioperativ mor bi di tet og 
mor ta li tet sy nes sam men lign ba re med re sul-

Fi gur 2  Tu mor i dis ta le del av ven trik ke len (a) og re kon struk sjon ett er subtotal gas trek to mi (b).

Ta bell 1  Pa si ent ka rak te ris ti ka hos 93 pa si en ter ope rert 
med ku ra tiv in ten sjon for ven trik kel can cer ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus, Ul le vål i pe ri oden 1.5.2015–28.2.2018. ASA 
= Ame ri can Society of Anesthesiologists.

Pasientkarakteristika Antall (%)

Kvinner 48 (51,6)

Alder  80 år 16 (17,2)

ASA-klasse

ASA 1 6 (6,4)

ASA 2 50 (53,7)

ASA 3 37 (39,8)
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riale var 80 år el ler eld re. Mind re in va siv til-
gang kan kan skje gjø re ters ke len la ve re for å 
ope re re i eld re al ders grup per, men dis se pa-
si en te ne er mer ut satt for kom pli ka sjo ner (17).

Vår er fa ring er at la pa ro sko pi gir me get god 
over sikt og til gang ved ut fø rel sen av lymfe-
knutedisseksjonen. Det gjel der også ved 
 dis sek sjon opp mot og i hia tus i dia frag ma. 
 Ifølge års rap por ten for 2016 fra Na sjo nalt kva-
li tets re gis ter for kreft i spi se rør og ma ge sekk 
ble 62 % av pa si en te ne som var inn rap por tert 
til re gis te ret, ope rert for kreft i ma ge sek ken 
med la pa ro sko pisk til gang. Bru ken av la pa ro-
sko pi va ri er te mel lom hel se re gi o ne ne, med 
høy est an del i Hel se Sør-Øst og la vest i Hel se 
Vest (2). Ved vår av de ling ser vi at la pa ro sko-
pisk re sek sjon av can cer i gas tro øso fa ge al 
over gang og spi se rør gir be ty de li ge syn er gi -
effek ter, idet til gang og lymfeknutedisseksjo-
nen i bu ken i stor grad sam sva rer.

En kel te sent re be nytt er ro bot kir ur gi i be-
hand lin gen av ven trik kel can cer (18, 19). Ro bot-
as sis tert kir ur gi vi de re fø rer tek nik ke ne er ver-
vet ved la pa ro sko pisk kir ur gi, men gir også 
mu lig het for sta bil og ope ra tør styrt ka me ra-
fø ring, eli mi ne ring av tre mor/uro og tre di-
men sjo nal vi sua li se ring og bed ret er go no mi 
for ope ra tø ren. «Hånd ledds funk sjo nen» til 
in stru men te ne flyt tes intrakorporalt, noe 
som kan lett e su tu re ring. Vi øns ker å vi de re-
ut vik le vår tek nikk og å prø ve ut ro bot as si-
stert ventrikkelreseksjon som ru ti ne til nær-
ming til den ne pro se dy ren.

Lig ge ti den i sy ke hus i den ne stu di en re flek-
te rer tro lig dels pa si en tens høye al der og 
 er næ rings mes si ge ut ford rin ger den før s te 
ti den ett er ope ra sjon. Vi ser be hov for å op ti-
ma li se re pro to kol ler for ras ke re mo bi li se ring, 
smer te lind ring og re ha bi li te ring i den post-
ope ra ti ve fa sen. Dett e har vi i stor grad hånd-
tert ved ut strakt bruk av pa si ent ho tel let og 
opp føl ging av kli nisk er næ rings fy sio log. 
 Vi de re hå per vi i sam ar beid med pa to lo ge ne 
å bedre høs tin gen av lym fe knu ter fra pre pa-
ra te ne, slik at vi for de fles te pa si en te ne iden-
ti fi se rer 16 el ler fle re lym fe knu ter, som an s es 
nød ven dig for ade kvat sta die inn de ling (16). 
Ved stan dar di sert dis sek sjon va ri er te an tal let 
iden ti fi ser te lym fe knu ter mel lom 0 og 53. For-
hold som hånd te ring av ope ra sjons pre pa ra tet 
og pa to lo gens tid til dis po si sjon er tro lig av 
be tyd ning for det en de li ge an tall lym fe knu ter 
som iden ti fi se res.

Det er be hov for styr ket kunn skaps grunn-
lag om nytt e ver di og eff ek ter på lang tids over-
le vel se for fle re av end rin ge ne gjort i den te-
ra  peu tis ke til nær min gen til ven trik kel can cer 

ta ter ett er åpen kir ur gi ved til sva ren de sent re. 
I en norsk se rie var 30 da gers mor ta li tet/syke-
husmortalitet og mor bi di tet ett er åpen re sek-
sjon hen holds vis 5,3 % og 57 %. Fore koms ten 
av ana sto mo se lek ka sje ve ri fi sert ved CT og/
el ler la pa ro to mi var 7 % (15). I en na sjo nal over-
sikt fra Ne der land over 442 åpne og 442 la pa-
ro sko pis ke ope ra sjo ner var perioperativ mor-
bi di tet og mor ta li tet hen holds vis 38 % mot 
37 % og 5 % mot 6 %. Va rig he ten av sy ke hus opp-
hol det var ti og åtte da ger (8). Dett e sam sva rer 
med re sul ta te ne i en ame ri kansk stu die av 
859 pa si en ter med ven trik kel can cer (16).

I den sam me stu di en var me di an an tall lym-
fe knu ter 17 og an de len med tu mor in filt ra sjon 
i re sek sjons ran den 9,4 % (16). Til sva ren de tall 
fra den ne der lands ke over sik ten vis te at me-
di an an tall lym fe knu ter ett er åpen og la pa ro-
sko pisk ventrikkelreseksjon var hen holds vis 
18 og 21. Ra di kal re sek sjon (re sek sjons ren der 
fri for tu mor vev ved mik ro sko pi) ble opp nådd 
hos hen holds vis 85 % og 88 % av pa si en te ne (8). 
Dett e sam sva rer med våre re sul ta ter. I en tid-
li ge re norsk stu die var me di an an tall lym fe-
knu ter ett er åpen ra di kal D2-re sek sjon 11 (15).

Nær me re hver fem te pa si ent i vårt ma te -

Ta bell 2  Kom pli ka sjo ner hos 48 av 93 pa si en ter (51,6 %) ett er re sek sjon av ven trik kel can cer med ku ra tiv in ten sjon ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål 1.5.2015–28.2.2018. 11 pa si en ter (11,8 %) had de al vor li ge kom pli ka sjo ner. Pa si en te ne kan 
være re gist rert med én el ler fle re kom pli ka sjo ner.

Type komplikasjoner Antall pasienter

Alvorlige komplikasjoner1

Respirasjonsstans, intensivopphold 1

Aspirasjon/respirasjonssvikt, intensivopphold 1

Reoperasjoner 8

Sårruptur 32

Diagnostisk laparoskopi (negativ) 2

Reponering av herniert tynntarm gjennom diafragma 1

Reseksjon av iskemisk tynntarmsegment 1

Anleggelse av bøyleenterostomi for pancreasfistel til colon 1

Død3 3

Andre komplikasjoner

Behov for pleuradrenasje 17

Pneumoni 12

Dysfagi med blokking 7

Anastomoselekkasje 6

Atrieflimmer 4

Delir 3

Drenering av intraabdominal abscess 3

Behov for antibiotika uten sikkert fokus 3

Reinnleggelse (magesmerter eller dysfagi) 3

Lungeemboli 3

Sårinfeksjon 2

Urinveisinfeksjon 2

Andre komplikasjoner 5

1  Behov for in ter ven sjon i ge ne rell ane ste si, be hov for be hand ling ved in ten siv av de ling,  
og/el ler død

2 En pa si ent med tynntarmsskade 
3 To av pa si en te ne som døde, var blant de åtte som ble re ope rert
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de se ne re år. Dett e gjel der både bruk av la pa-
ro sko pi el ler an nen mi ni mal in va siv til gang 
som ro bot kir ur gi, bruk av D2-dis sek sjon og 
bruk av perioperativ kje mo te ra pi (20–24). En 
på gå en de ran do mi sert stu die i Ne der land der 
man eva lu e rer åpen ver sus la pa ro sko pisk 
 gas t rek to mi for kreft, vil tro lig bi dra i den ne 
sam men hen gen (Lo gi ca-stu di en) (25). Pa si ent-
se ri er fra Asia sy nes å do mi ne re når det gjel-
der be skri vel ser av er fa rin ger med la pa ro sko-

pisk gas trek to mi, men re sul ta te ne fra dis se er 
ikke nød ven dig vis over før ba re til vest li ge og 
eu ro pe is ke for hold.

Svak he ter ved vår ana ly se in klu de rer mu lig-
het for at en kel te mind re al vor li ge kom pli ka-
sjo ner kan ha blitt over sett el ler ikke re gist rert 
i jour nal. Er fa rin ge ne re pre sen te rer ob ser va-
sjo ner fra læ rings kur ven for den en kel te kir-
urg, og det er grunn til å tro at re sul ta te ne 
kan bedres med øken de er fa ring. I den ne stu-

di en had de vi in gen kon troll grup pe el ler 
lang tids re sul ta ter.

Ved re sek sjon av ven trik kel can cer med ku-
ra tiv hen sikt an ser vi i dag la pa ro sko pisk gas-
trek to mi med stan dar di sert lymfeknutedis-
seksjon som ru ti ne me to de ved vår av de ling.

Mott att 7.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 13.6.2018, 
 godkjent 10.9.2018.
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hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Psy ke de lis ke stoff er  
i be hand ling av angst,  
de pre sjon og av hen gig het

BAK GRUNN
Det er økt in ter es se for psy ke de lis ke stoff er til bruk  
i be hand ling av psy kis ke li del ser. Stoff e ne reg nes som 
tryg ge når de gis in nen for en kli nisk ram me. Eld re 
stu di er fra før 1970 har me to do lo gis ke svak he ter, men  
i de se ne re år har det kom met lo ven de re sul ta ter fra 
bruk ved uni po lar de pre sjon, de pre sjon ved livs tru en de 
syk dom, angst og av hen gig het. For må let med den ne 
litt e ra tur gjen nom gan gen er å gi en over sikt over ny ere 
re sul ta ter og dis se stu di e nes be grens nin ger.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi søk te i da ta ba sen PubMed ett er kli nis ke stu di er fra 
pe ri oden 1990�–�2017 med sø ke or de ne angst, de pre sjon, 
av hen gig het og psy ke de lis ke stoff er. Kva li te ten på 
stu di e ne ble så vur dert ut ifra me to de og styr ke be reg-
ning.

RE SUL TA TER
Søket ga 424 ar tik ler, hvor av ni ble in klu dert (fire om 
angst og de pre sjon ved livs tru en de syk dom, to om 
de pre sjon, to om av hen gig hets li del se og én om tvangs -
lidel se). To dob belt blin de, ran do mi ser te, kon trol ler te 
fase II-stu di er med et mo de rat an tall pa si en ter fant 
umid del bar, mar kert og ved va ren de eff ekt av én en kelt-
do se psi lo cy bin mot angst og de pre sjon ved livs tru en de 
syk dom. De and re stu di e ne had de mer usik re re sul ta ter. 
Det var in gen al vor li ge bi virk nin ger el ler rap por te ring 
om av hen gig het.

FOR TOLK NING
Psy ke de lis ke stoff er i be hand ling av fle re psy kis ke 
li del ser har vist lo ven de re sul ta ter, men stu di e ne er  
små og har me to do lo gis ke ut ford rin ger. Det er be hov  
for sy ste ma tis ke kli nis ke stu di er for å skaff e so lid 
do ku men ta sjon for eff ekt og etab le re ru ti ner for over-
våk ning av mu li ge bi virk nin ger.

TOR-MOR TEN KVAM
tor-morten.kvam@so-hf.no
Nord re Østfold DPS
Moss po li kli nikk
Sy ke hu set Østfold

LOWAN H. STEWART
San ta Fe Ketamine Cli nic
CSV Re gio nal Med i cal Center
San ta Fe, USA

Sy ke hu set Østfold

OLE A. AN DRE AS SEN
SFF NORMENT
Uni ver si te tet i Oslo

Oslo uni ver si tets sy ke hus
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HO VED BUD SKAP
Det er øken de in ter es se for kli nis ke 
stu di er av klas sis ke psy ke de lis ke 
stoff er for be hand ling av psy kis ke 
li del ser

Klas sis ke psy ke de lis ke stoff er ser  
ut til å ha li ten ri si ko for al vor li ge 
bi virk nin ger

Ny lig er klas sis ke psy ke de lis ke 
stoff er, sær lig psi lo cy bin, un der søkt  
i fle re kli nis ke stu di er, med lo ven de 
re sul ta ter

Klas sis ke psy ke de lis ke stoff er bør 
 un der sø kes i sy ste ma tis ke kli nis ke 
stu di er for å kart leg ge be hand lings-
po ten si a let

I 1950- og 60-åre ne ble de klas sis ke psy ke  de-
lis ke stoff e ne ly serg sy re die ty la mid (LSD) og 
psi lo cy bin un der søkt i man ge kli nis ke stu-
di er. Dis se an ty det eff ekt ved angst og de pre-
sjon ved livs tru en de syk dom, uni po la re 
de pre sjo ner og av hen gig het (1–3). I en åpen 

stu die av LSD hos kreft pa si en ter fant man bed-
ring av uli ke symp to mer som smer te, angst og 
de pre sjon og økt ak sept for dø den hos om-
trent 70 % (1). En gjen nom gang av psy ke de lis ke 
stoff ers eff ekt på uni po lar de pre sjon i åpne 
stu di er vis te rundt 80 % bed ring (2). En me ta-
ana ly se av ran do mi ser te stu di er av LSD ved 
al ko hol mis bruk vis te sig ni fi kant eff ekt av LSD 
i for hold til kon troll grup pen, med odds ra tio 
1,96 (3). Be hand ling og forsk ning på psy ke de-
lis ke stoff er tok slutt rundt 1970 som føl ge av 
in ter na sjo nal lov giv ning (4). Psy ke de lis ke stof-
fer er klas si fi sert av FN blant stoff er med mis-
bruks po ten si al og al vor li ge hel se ska de li ge 
eff ek ter og uten te ra peu tisk po ten si al, men 
den ne klas si fi se rin gen har blitt kri ti sert (5).

Klas sis ke psy ke de lis ke stoff er er syn te tis ke 
(som LSD) el ler na tur lig fore kom men de, slik 
som psi lo cy bin fra flein sopp, N,N-dimetyltryp-
tamin (DMT) fra ur te drik ken aya huas ca, og 
mes ka lin fra peyotekaktus. De er alle seroto-
ninreseptoragonister og sti mu le rer ho ved  sa-
ke lig 5-hyd rok sy tryp ta min (HT)2A-re sep to ren 
(4, 6). Klas sis ke psy ke de lis ke stoff er gir end ret 
per sep sjon, sær lig vi su ell, aff ek ti ve end rin ger 
i både ret ning av ek sta se og angst, end ret tids-
opp fat ning, au dio vi su ell syn es te si, derealisa-
sjon og de per so na li se ring, samt pseudohal-
lusinasjoner (dvs. hal lu si na sjo ner der vir ke-
lig hets opp fat nin gen er be vart) (7). Virk nin gen 

av de mest un der søk te psy ke de lis ke stoff e ne, 
psi lo cy bin og LSD, va rer i hen holds vis ca. 6 og 
12 ti mer (4). Re pe tert bruk fø rer til to le ran se 
på grunn av 5-HT2A-re sep tor ned re gu le ring (4).

Det har vært hev det at klas sis ke psy ke de -
liske stoff er kan gi far li ge bi virk nin ger, men 
dett e stam mer fra stu di er med usik ker me to-
do lo gi (4). Sy ste ma tis ke stu di er til nå vi ser at 
de har lav tok si si tet og høy te ra peu tisk in deks 
(4). Klas sis ke psy ke de lis ke stoff er gir mi ni mal 
fare for av hen gig het (4). I en ran ge ring av 
20 le ga le og il le ga le sub stan ser ut ifra ska de-
virk ning på den en kel te bru ker og sam fun net, 
var al ko hol det vers te, mens psi lo cy bin og LSD 
var blant de minst ska de li ge (5). Det ses li ten 
på virk ning av dopaminerge sy ste mer, noe 
som kan for kla re lav ri si ko for ut vik ling av 
av hen gig het (4). Sam ti dig er det ka sus rap por-
ter om al vor li ge, men sjeld ne og ho ved sa ke lig 
for bi gå en de bi virk nin ger, slik som rab do myo-
ly se, is ke mi i un der eks tre mi te te ne og kor ti kal 
blind het ett er re krea sjons bruk (4). Bruk av 
psy ke de lis ke stoff er med ukon trol lert styr ke 
og ren hets grad og ofte sam ti dig bruk av fle re 
psy ko ak ti ve stoff er kom pli se rer for tolk nin-
gen av sli ke ka sus rap por ter (4). Vi de re vir ker 
ri si ko en for dis se kom pli ka sjo ne ne lav i en 
kon trol lert kli nisk si tua sjon. I mo der ne kli -
niske stu di er av klas sis ke psy ke de lis ke stoff er 
på se lek ter te pa si ent grup per har man ikke 
sett dis se bi virk nin ge ne (8–16).

Hallusinogenpersistent per sep sjons for styr-
rel se (Hallucinogen Per sisting Per cep tion Dis-
or der, HPPD) er en til stand som har vært ho-
ved sa ke lig as so siert med re krea sjons bruk av 
LSD (17). Til stan den kjen ne teg nes av at akutt e 
per sep sjo ner gjen opp le ves len ge ett er akutt 
på virk ning av stoff et. Til stan den har ukjent 
ut bre del se, men den reg nes som sjel den. Stu-
di er av til stan den har me to do lo gis ke svak -
heter og ba se rer seg mye på ka sus rap por ter 
(17), og den har ikke blitt sett i de mo der ne 
stu di e ne på fel tet (8–16). En ame ri kansk stu die 
med 130 000 del ta ge re, hvor 13,4 % opp ga 
 ak tu elt og/el ler tid li ge re bruk av psykedelika 
(LSD, psi lo cy bin el ler mes ka lin), vis te in gen 
sam men heng mel lom bruk og psy kis ke vans-
 ker (18). En ny ere og stør re po pu la sjons stu die 
fant at ri si ko for psy kis ke pla ger in klu si ve 
selv mords tan ker var re du sert blant bru ke re 
av klas sis ke psy ke de lis ke stoff er, mens den var 
økt hos bru ke re av and re il le ga le mid ler (19).

Me to de

Vi gjor de en litt e ra tur gjen nom gang av be-
hand ling av psy kis ke li del ser med klas sis ke 

psy ke de lis ke stoff er. PubMed ble brukt for å 
iden ti fi se re re le van te ar tik ler. Søket ble av-
gren set til pe ri oden 1.1.1990�–�31.12.2017 for å sik-
re fo kus på mo der ne stu di er som be nytt er 
me to der som er i sam svar med gjel den de stan-
dar der for evi dens ba sert me di sin. Vi bruk te 
sø ke or de ne «anx i ety» OR «dep res sion» OR 
 «ad dic tion», i kom bi na sjon med «psi lo cy bin» 
OR «LSD» OR «DMT» OR «mescaline». Søke -
prose dy re er gjen gitt i fi gur 1. De iden ti fi ser te 
ar tik le ne ble gjen nom gått ma nu elt på føl -
gende måte: In klu sjons kri te ri er var eng elsk-
språk li ge ori gi nal ar tik ler hvor det var gjen-
nom ført kli nis ke stu di er på pa si en ter. Eks klu-
sjons kri te ri er var po pu la sjons stu di er, over-
sikts ar tik ler og stu di er på fris ke fri vil li ge. 
And re stoff er med psy ke de lis ke egen ska per, 
slik som f.eks. ke ta min og MDMA (3,4-metyl-
endioksymetamfetamin), er ikke tatt med. Alle 
stu di e ne som er gjen nom gått i re sul tat de len, 
ble iden ti fi sert gjen nom overnevnte søk.

Re sul ta ter

Av i alt 424 ar tik ler fyl te ni in klu sjons kri te  ri ene 
(8–16). Dis se for del te seg på de fire ho ved ka te-
go ri ene angst og de pre sjon ved livs tru en de 
syk dom (4 stu di er), de pre sjon (2 stu di er), 
 av hen gig het (2 stu di er) og tvangs li del se (1 stu-
die). I alle stu di e ne ad mi nist rer te man psy ke-
de lis ke stoff er in te grert med psy ko lo gisk be-
hand ling. Stu di e ne er opp sum mert i ta bell 1.

Angst og de pre sjon  
ved livs tru en de syk dom
Angst og de pre sjon øker sy ke lig he ten og 
frem skyn der død hos kreft pa si en ter. Til gjen-
ge li ge be hand lings al ter na ti ver er ofte in eff ek-
ti ve (10). I en dob belt blind kon trol lert over-
krysningspilotstudie med 12 pa si en ter med 
angst og avan sert kreft syk dom (11) fikk pa  sien-
te ne en ten en mo de rat psilocybindose (0,2 mg/
kg) el ler nia cin, som gir en mild fy sio lo gisk 
re ak sjon uten psy ko lo gisk på virk ning, før 
over krys ning. De pre sjon målt med Becks de-
pre  sjons ska la (Beck Dep res sion In ven to ry, 
BDI) bed ret seg ett er psilocybinbehandling og 
ble sig ni fi kant ett er seks må ne der. Angst målt 
med State Trait Anx i ety In ven to ry (STAI) ble 
også re du sert, og nåd de sig ni fi kans én og tre 
må ne der ett er be hand ling.

I en dob belt blind ran do mi sert kon trol lert 
pi lot stu die med 12 pa si en ter med angst og 
livs tru en de syk dom, hvor av de fles te (72,7 %) 
had de kreft, ble eff ek ten av 200 g el ler 20 g 
LSD stu dert. Det ble de mon strert en po si tiv 
ten dens til re duk sjon av angst, både til stands-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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angst/si tua sjons be stemt angst (state anx i ety) 
og trekk angst/per son lig hets re la tert angst 
(trait anx i ety) målt med STAI-ska la. Re duk sjo-
nen av angst ved var te ved opp føl ging ett er 
12 må ne der (16).

I en dob belt blind ran do mi sert kon trol lert 
overkrysningsstudie fikk 51 kreft pa si en ter 
med livs tru en de syk dom og angst og/el ler 
 de pre sjon en ten høy do se el ler lav do se psi lo-
cy bin før over krys ning (10). Alle pa si en te ne 
opp fyl te kri te ri e ne for en psy kisk li del se i hen-
hold til Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nu al of 
men tal dis or ders IV (DSM-IV), in klu dert til pas-
nings for styr rel se, ge ne ra li sert angst li del se, 
dys ty mi og de pres siv epi so de. Alle pa si en te ne 
fikk både lav- og høy do se psi lo cy bin med ca. 
fem ukers mel lom rom. Det var sig ni fi kan te 
for skjel ler mel lom grup pe ne: både re duk sjon 
av de pre sjon og angst og økt livs kva li tet og 
dødsaksept. For skjel le ne ble be kref tet både av 
kli ni ke re, pa si en te ne selv og på rø ren de. De 
pri mæ re en de punk te ne på Hamiltons angst-
ska la (Ha mil ton Anx i ety Ra ting Scale, HAM-A) 
og Hamiltons de pre sjons ska la (Ha mil ton 
 Ra ting Scale For Dep res sion, HAMD) ble vur-
dert av kli ni ke re. Re sul ta te ne ved var te ved 
opp føl ging seks må ne der ett er be hand ling: 
77�–�83 % av pa si en te ne vis te re spons og 59�–�71 % 

var i re mi sjon. Blin dings til tak ga en viss be-
skytt el se mot for vent nings eff ek ter.

I en dob belt blind ran do mi sert kon trol lert 
overkrysningsstudie fikk 29 pa si en ter med 
kreft re la tert angst og de pre sjon en ten psi lo-
cy bin el ler nia cin før over krys ning (14). Alle 
pa si en te ne fyl te kri te ri er for en psy kisk li del se 
iføl ge DSM-IV-sy ste met: 90 % had de til pas-
nings for styr rel se og 10 % had de ge ne ra li sert 
angst li del se. Det ble fun net sig ni fi kan te for-
skjel ler mel lom grup pe ne før over krys ning, 
både for angst og de pre sjon. Seks må ne der 
ett er be hand ling had de fort satt 60�–�80 % av 
pa si en te ne re spon dert på psi lo cy bin ut ifra 
Becks de pre sjons ska la og Hospital Anx i ety 
and Dep res sion Scale (HADS).

De pre sjon
En stor del (20�–�30 %) av pa si en ter med uni -
polar de pre sjon er be hand lings re sist en te (2). 
I en åpen stu die av 12 pa si en ter med be hand-
lings re sist ent de pre sjon, de fi nert som in gen 
bed ring ett er minst seks ukers be hand ling 
med minst to ty per an ti de pres si ver, gjor de 
psi lo cy bin (9) at åtte av 12 pa si en ter opp nåd de 
re mi sjon målt med Quick In ven to ry of 
 De pres si ve Symp toms (QIDS) en uke et ter 
 be hand lin gen. Ved sis te kon troll ett er tre må-

ne der var fort satt 5 av 12 pa si en ter i re mi sjon, 
og 7 av 12 vis te fort satt re spons (9).

En åpen stu die av aya huas ca med seks pa -
sien ter som had de til ba ke ven den de de pre-
sjon, de mon strer te umid del bar an ti de pres siv 
eff ekt som var sta tis tisk sig ni fi kant og som 
ved var te ved opp føl ging én og tre uker (15) 
ett er be hand ling. To uker ett er be hand lin gen 
ble det sett en ikke-sig ni fi kant øk ning av 
symp to me ne. Si den aya huas ca be står av både 
det psy ke de lis ke stoff et N,N-dimetyltrypta-
min og en monoaminooksidasehemmer, og 
sist nevn te er en etab lert grup pe av an ti  de-
pres  siver, er det ut ford ren de å stu de re po ten-
si ell an ti de pres siv eff ekt av aya huas ca. Det er 
vans ke lig å se for seg om fatt en de bruk av aya-
hua s ca i kli nis ke stu di er før det etab le res en 
stan dar di sert frem stil ling av vir ke stoff e ne 
(4).

Av hen gig het
I en åpen stu die av psi lo cy bin med ti pa si en-
ter med al ko hol av hen gig het ble al ko hol kon-
su met sig ni fi kant re du sert fra ut gangs punk-
tet til opp føl gin gen ett er 36 uker (8).

I en åpen stu die av psi lo cy bin med 15 pa -
sien ter med be hand lings re sist ent to bakk/ 
niko tin av hen gig het (12) var 80 % av del ta ger ne 
av hol den de ett er seks må ne der. Dett e ble be-
kref tet med ob jek ti ve mål på røy ke slutt.

Tvangs li del se
I en åpen stu die av psi lo cy bin med ni pa si en-
ter med tvangs li del se opp lev de de fles te av 
pa si en te ne re duk sjon av kjer ne symp to me ne. 
Men mang len de sam men heng mel lom dose 
og re spons, og dess uten eff ekt på den svært 
lave mins te do sen, gjør at for vent nings eff ek ter 
er sann syn lig (13).

Bi virk nin ger
Gjen nom gan gen vis te at det ikke er rap por-
tert om al vor li ge bi virk nin ger i noen av de ni 
stu di e ne. En opp sum me ring av åtte dob belt-
blin de ran do mi ser te kon trol ler te stu di er med 
til sam men 110 fris ke fri vil li ge vis te at psi lo cy-
bin ser ut til å to le re res godt: 7 % av del ta ger ne 
i høy do se grup pen opp lev de akutt e bi virk nin-
ger, men dis se kun ne hånd te res ved hjelp av 
støtt en de hel se per so nell og uten bruk av nød-
medikasjon. Det var in gen bi virk nin ger på 
lang sikt (7).

Ved va ren de psy ko tis ke symp to mer er svært 
sjeld ne. Ved ett en kelt til fel le blant 1 200 fris ke 
fri vil li ge var det en psy ko tisk re ak sjon ut over 
48 ti mer, og den ne per so nen had de en en -
egget tvil ling med schi zo fre ni (20). Psy ko se -
lidel se hos del ta ger og før s te- el ler an nen-

Fi gur 1  Flyt dia gram met vi ser kunn skaps grunn laget i den ne over sikts ar tik ke len som er ba sert på ni ar tik ler. Søket ble 
gjort i PubMed for pe ri oden 1.1.1990–31.12.2017.
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Ta bell 1  Over sikt over og sam men lig ning av de ni stu di e ne som ble iden ti fi sert gjen nom litt e ra tur søket. HAM-A: Ha mil ton Anx i ety Ra ting Scale; HAMD: Ha mil ton Ra ting Scale For 
Dep res sion; HADS: Hospital Anx i ety and Dep res sion Scale; STAI: State-Trait Anx i ety In ven to ry; BDI: Becks Dep res sion In ven to ry; QIDS: Quick In ven to ry of De pres si ve Symp toms; YBOCS: 
Yale-Brown Ob ses si ve Com pul sive Scale.

Studie

Antall 
pasienter, 
tilstand

Design,  
oppfølgingstid

Intervensjons-
gruppe vs. 
kontrollgruppe

Primære 
endepunkter Responsrate Remisjonsrate

Effekt-
størrelse1

Ross 
2016 (14)

29, angst  
og depre-
sjon ved 
livstruende 
kreft

Randomisert 
kontrollert 
 dobbeltblind 
overkrysnings-
studie, 
6 md

Psilocybin 
(0,3 mg/kg) 
vs. 
niacin 250 mg

HADS (angst 
og depresjon) 
BDI (depre-
sjon) 
STAI (angst)

BDI: 
Psilocybin: 
83 % 
Niacin: 14 % 
HADS-A: 
Psilocybin: 
58 % 
Niacin: 14 %

BDI: 
Psilocybin:  
> 80 % 
Niacin:  
< 20 %

Ulike effekt-
størrelser 
for ulike 
endepunkter: 
0,80 – 1,69 før 
overkrysning2

Griffiths 
2016 (10)

51, angst  
og depre-
sjon ved 
livstruende 
kreft

Randomisert 
kontrollert 
 dobbeltblind 
overkrysnings-
studie, 
6 md

Psilocybin 
(0,3 eller 
0,4 mg/kg) 
vs. 
psilocybin 
(0,01 eller 
0,04 mg/kg)

HAMD (depre-
sjon) HAM-A 
(angst)

HAMD: 
Høydose: 92 % 
Lavdose: 32 % 
HAM-A: 
Høydose: 76 % 
Lavdose: 24 %

HAMD: 
Høydose: 60 % 
Lavdose: 16 % 
HAM-A: 
Høydose: 52 % 
Lavdose: 12 %

0,82 før 
overkrysning. 
Begge grup-
per 6 md 
etter behand-
ling 
sammenlignet 
med utgangs-
punktet: 1,552

Grob 
2011 (11)

12, angst 
ved avan-
sert kreft-
sykdom

Kontrollert 
 dobbeltblind 
Overkrysnings-
pilotstudie, 
6 md

Psilocybin 
(0,2 mg/kg) 
vs. 
niacin 250 mg

Flere parame-
tere, men ikke 
et klart defi-
nert primært 
endepunkt

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt

Gasser 
2014 (16)

12, angst 
ved livs-
truende 
sykdom

Randomisert 
kontrollert 
 dobbeltblind 
pilotstudie, 
12 md

LSD 200 g 
vs. 
LSD 20 g

STAI (til-
stands- og 
trekkangst)

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Tilstands-
angst: 1,22 
Trekkangst: 
1,12

Carhart-
Harris 
2016 (9)

12, depre-
sjon

Åpen pilotstudie, 
3 md

Psilocybin 
10 og 25 mg. 
Ingen kontroll-
gruppe

QIDS 67 % 58 % 3,1 én uke og 
2,0 tre md 
etter behand-
ling sammen-
lignet 
med utgangs-
verdi3

Osório 
2015 (15)

6, depre-
sjon

Åpen pilotstudie, 
3 uker

Ayahuasca 
(2,2 ml/kg)4 
Ingen kontroll-
gruppe

Flere parame-
tere, men ikke 
et klart defi-
nert primært 
endepunkt

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt

Johnson 
2014 (12)

15, nikotin-
avhengighet

Åpen pilotstudie, 
6 md

Psilocybin 
0,3 eller 
0,4 mg/kg. 
Ingen kontroll-
gruppe

Flere parame-
tere, men ikke 
et klart defi-
nert primært 
endepunkt

Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt

Bogen-
schutz 
2015 (8)

10, alkohol-
avhengighet

Åpen pilotstudie, 
36 uker

Psilocybin 
0,3 mg/kg. 
Ingen kontroll-
gruppe

Prosent 
 drikkedager

Ikke oppgitt Ikke oppgitt 0,75 – 1,382

Moreno 
2006 (13)

9, tvangs-
lidelse

Pilotstudie, 
6 md

Psilocybin 
0,025 mg/kg, 
0,1 mg/kg, 
0,2 mg/kg  
og 0,3 mg/kg. 
Ingen kontroll-
gruppe

YBOCS Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt

1  Alle stu di e ne vis te sig ni fi kan te for skjel ler (p < 0,05) på minst ett effektmål
2 Cohens d
3 Hegdes’ g
4 Drikken in ne holdt 0,8 mg/ml N,N-dimetyltryptamin (DMT) og 0,21 mg/ml harmin

119
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grads slekt ning er eks klu sjons kri te ri er for 
mo der ne stu di er (21). Ved va ren de psy ko tis ke 
symp to mer har ikke blitt ob ser vert i de mo-
der ne stu di e ne på fel tet (8–16).

Dis ku sjon

Ho ved fun ne ne fra stu di e ne i den ne litt e ra tur-
gjen nom gan gen gir støtt e til at én el ler noen 
få do ser med et klas sisk psy ke de lisk stoff, 
 of test psi lo cy bin, har umid del bar og ved va-
ren de eff ekt ved fle re psy kis ke li del ser. Det er 
ikke rap por tert om al vor li ge bi virk nin ger i 
noen av de ni stu di e ne. De to stør ste ran do mi-
ser te kon trol ler te stu di e ne (10, 14) kom uav-
hen gig av hver and re til sam me kon klu sjon, 
nem lig sig ni fi kant og ved va ren de (seks må-
ne ders) eff ekt av psi lo cy bin mot kreft re la tert 
angst og de pre sjon. Sam let vi ser stu di e ne at 
psi lo cy bin og LSD har eff ekt mot angst og de-
pre sjon ved livs tru en de syk dom (10, 11, 14, 16).

Alle de om tal te stu di e ne har me to do lo gis ke 
be grens nin ger, en ten knytt et til de sign, blin-
ding, uklart de fi ner te en de punk ter, se lek sjon 
av pa si en ter og/el ler ut valgs stør rel se. Det er 
ikke mu lig å be kref te hy po te ser om psy ke de-
lis ke stoff ers eff ekt i åpne stu di er uten kon-
troll grup pe el ler i åpne fa ser av ran do mi ser te 
kon trol ler te stu di er. Det er også van ske lig å 
skille me di ka ment eff ek ter fra psy ko lo gisk be-
hand ling gitt i kom bi na sjon uten kon troll-

arm. Vi de re vi ser gjen nom gan gen at det er 
van ske lig å bru ke re sul ta te ne fra nå væ ren de 
stu di er som grunn lag for end ring av kli nisk 
prak sis.

Re sul ta te ne ty der på at psy ke de lis ke stoff er 
har en po ten si ell kli nisk eff ekt med lite bi virk-
nin ger i en kon trol lert kli nisk sett ing, og det 
er grunn lag for å gjø re sy ste ma tis ke stu di er 
med so lid kva li tet. Det vil da være vik tig å
• skille psy ko lo gisk fra far ma ko lo gisk eff ekt
• gjen nom fø re en pro to koll uten se lek sjons-

skjev het hos per so nell el ler del ta ge re
• hånd te re pro ble mer knytt et til blin ding og 

for vent nings ef fek ter, for eks em pel ved 
bruk av lav do se frem for or di nær pla ce bo

• kon trol le re for so ma tis ke og psy kis ke bi-
virk nin ger akutt og som lang tids eff ekt (6)

Psy ke de lis ke stoff er må un der sø kes i fle re og 
stør re stu di er for å kun ne fast slå kli nisk eff ekt 
ved be hand ling av psy kis ke li del ser. Det vil 
være vik tig å be gren se psy ko lo gisk be hand-
ling til et mi ni mum for å skille fra me di ka-
ment eff ekt uten at det går ut over pa si en tens 
be hov for til strek ke lig trygg het og støtt e.

Der som de re sul ta te ne som fore lig ger kan 
be kref tes i frem ti di ge stu di er, vil umid del bar 
og ved va ren de eff ekt av én en kelt dose in tro-
du se re et nytt prin sipp i psy kia trisk be hand-
ling. Dett e til sva rer det som er ob ser vert ved 
ut prø ving av ke ta min ved de pre sjon, selv om 
eff ek ten der ved var te i noen få uker (22). Mye 

ty der på at det kan være lurt å star te stu di er 
av psy ke de lis ke stoff er nett opp på al vor li ge 
de pre sjo ner, slik som be hand lings re sist ent 
de pre sjon. Dett e er et stort kli nisk pro blem 
med få el ler in gen eff ek ti ve be hand lings al ter-
na ti ver (6).

Da gens an ti de pres si ve le ge mid ler vir ker 
først ett er noen uker og må tas dag lig. Det vil 
være en for del å få en ras ke re inn sett en de 
 eff ekt. Ved va ren de eff ekt av én en kelt dose vil 
gi for de ler sam men lig net med dag lig ad mi-
nist rer te me di ka men ter med til hø ren de 
 bi virk nin ger. Vi de re har psy ke de lis ke stoff er 
en an nen virk nings me ka nis me enn da gens 
til gjen ge li ge an ti de pres si ver, nem lig 5-HT2A-
agonisme frem for ho ved sa ke lig monoamin-
reopptakshemming (4).

Det er nå fle re fase II-stu di er av psy ke de lis ke 
stof fer un der plan leg ging el ler gjen nom -
føring iføl ge da ta ba sen ClinicalTrials.gov. 
 Psi lo cy bin skal un der sø kes ved de pre sjon, 
tvangs li del se og ni ko tin-, al ko hol- og ko ka in-
av hen gig het. LSD skal un der sø kes ved angst 
med og uten livs tru en de syk dom (23). Dett e 
er en spen nen de ut vik ling. Vi tren ger nye evi-
dens ba ser te be hand lings al ter na ti ver for psy-
kis ke li del ser.

Mott att 20.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 12.1.2018, 
 godkjent 30.8.2018.
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Re kon struk sjon  
ved fa cia lis pa re se

Fa cia lis pa re se (an sikts lam mel se)  
kan være en stig ma ti se ren de 
til stand og kan i man ge til fel ler 
 på vir ke både luk ke funk sjo nen av 
øyet, an sikts mi mikk, na sal luft veis-
pas sa sje, språk og næ rings inn tak  
i ulik grad. For de fles te av pa si en-
te ne fin nes det be hand lings me to-
der som kan for bed re funk sjon og 
livs kva li tet. For må let med den ne 
ar tik ke len er å gi en over sikt over 
ak tu el le kir ur gis ke re kon struk sjons-
me to der og be hand lings mu lig he ter 
for pa si en ter med fa cia lis pa re se.

Fa cia lis pa re se kan være sen tral el ler 
pe ri fer og skyl des ska de el ler syk dom 
i de ler el ler hele ner vens  for løp. 
Symp to me ne av hen ger av  hvil ke gre-
ner av ner ven som er affi  sert samt 
gra den av ner ve ska den. Lam mel sen 

kan være uni- el ler bi la te ral, par ti ell el ler kom-
plett (pa ra ly se), av hen gig av hvor kraf tig ner-
ven er ska det.

En kom plett lam mel se med fø rer hen gen de 
munn vik med sik ling, uty de lig tale og mang-
len de smil. Øye bry net står la ve re og pa si en -
tene kla rer ikke å luk ke øyet (lagoftalmus), 
med på føl gen de ri si ko for ska de på horn hin-
nen. Ved en fa cia lis pa re se kan man i til legg til 
mus kel svak het ha plag som me synkinesier 
(med be ve gel ser) og muskelkontrakturer på 
den affi  ser te si den (1).

Det er vik tig å ikke un der vur de re den psy ko-
 so si a le inn virk nin gen en fa cia lis pa re se kan 
med fø re for den ne pa si ent grup pen, da an sikts-
mi mikk spil ler en vik tig rol le i mel lom men-
nes ke lig kom mu ni ka sjon.

Ved Av de ling for plas tikk- og re kon struk tiv 
kir ur gi, Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi-
ta let, gjø res det år lig ca. 100�–�120 re kon struk -
tive inn grep på pa si en ter med fa cia lis pa re se. 
I til legg ut fø res det ca. 350�–�400 po li kli nis ke 
kon sul ta sjo ner hvert år, hvor av ca. 200 po li kli-
nis ke be hand lin ger med bo tu li num tok sin. 
Det fore lig ger ikke noe lands funk sjon for pa-
si en ter med fa cia lis pa re se, men de fles te 
 re kon struk ti ve inn grep blir ut ført ved Riks-
hos pi ta let.

Det har vært en be ty de lig ut vik ling av plas-
tikkir ur gis ke tek nik ker for be hand ling av 
 pa si en ter med fa cia lis pa re se de sis te ti å re ne. 
Vi opp le ver at dis se be hand lings me to de ne er 
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lite kjent og at man ge pa si en ter blir hen vist 
sent el ler ikke får be hand lings til bud. Vi øns-
ker der for å gi en over sikt over ak tu el le re kon-
struk sjons me to der. Kunn skaps grunn laget for 
ar tik ke len er ba sert på for fatt er nes kli nis ke 
er fa ring samt skjønns mes sig litt e ra tur ut valg.

År sa ker og be hand ling

Det er man ge uli ke år sa ker til fa cia lis pa re se. 
Etio lo gisk de les til stan den inn i to ho ved grup-
per: kongenitte (med fød te) og er ver ve de (2).

Kongenitte fa cia lis pa re ser er ofte idio pa -
tiske, noen skyl des fød sels trau me el ler inn går 
som del av et syn drom (for eks em pel Mö bius’ 
syn drom) (2).

Er ver ve de fa cia lis pa re ser er i 70 % av til fel-
lene av ukjent år sak, og til stan den be teg nes 
da som Bells pa re se (idio pa tisk fa cia lis pa re se). 
Bells pa re se er en akutt inn sett en de en si dig 
pe ri fer fa cia lis pa re se med en in si dens på 
30�–�40 per 100 000 inn byg ge re, noe som til sva-
rer 1 500�–�2 000 pa si en ter per år i Norge (3, 4). 
Det fore lig ger vi ten ska pe lig do ku men ta sjon 
fra fle re sto re ran do mi ser te stu di er at tid lig 
be hand ling med kor ti son øker grad av til he-
ling og at ca. 72�–�90 % av pa si en te ne får til ba ke 
nor mal ner ve funk sjon (5–7).
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De van lig ste kjen te år sa ke ne til fa cia lis pa -
rese er her pes zoster-in fek sjon, nev ro bor re -
liose, akutt og kro nisk øre be ten nel se, trau me 
mot ner ven samt ma lig ne parotistumorer 
(4, 8). Ba sert på tall fra epi de mio lo gis ke stu -
dier fra and re vest li ge land, an slås det at 
2 100�–�2 800 men nes ker får pe ri fer fa cia lis pa-
re se av uli ke år sa ker i Norge hvert år (3, 4), 
men det nøy ak ti ge tal let er ikke kjent.

Det fin nes fle re gra de rings sy ste mer som 
bru kes til å måle pa re sens al vor lig hets grad 
(9), men det fore lig ger ikke noen klas si fi ka-
sjon el ler in ter na sjo nal enig het om hvil ken 

grad av lam mel se som kre ver re kon struk sjon. 
In di ka sjon for be hand ling er av hen gig av pa-
si en tens kli nis ke bil de, sub jek ti ve pla ger samt 
ko mor bi di tet. Det er der for nød ven dig å leg ge 
en in di vi du ell be hand lings plan i hvert en kelt 
til fel le.

Pri mær re kon struk sjon  
av ner ve ska de
Ved an sikts trau me el ler kir ur gi som med fø rer 
de ling av ner ven, kan man – av hen gig av lo ka-

li sa sjo nen og år sa ken til ska den – suturere 
ner ven. Det er for del ak tig å ope re re pa si en ten 
in nen 72 ti mer ett er ska den, da dett e mu lig-
gjør identifisering av den dis ta le ner ve en den 
ved bruk av en ner ve sti mu la tor. Ved ten sjon 
un der ner ve kob lin gen el ler av stand mel lom 
prok si ma le og dis ta le ner ve en de bru kes ner-
vetransplantat (10).

Ved per ma nent fa cia lis pa re se

Kir ur gisk re kon struk sjon av per ma nent/kro-
nisk fa cia lis pa re se de les inn i to ho ved grup-
per: sta tis ke og dy na mis ke re kon struk sjo ner. 
De sta tis ke har som mål å gjen opp rett e sym-
me tri av an sik tet i hvile, mens de dy na mis ke 
til stre ber å gjen ska pe mus kel funk sjon til hen-
holds vis mun nen (smi let) og til øyet for å for-
bed re luk ke funk sjon. En vel lyk ket re kon struk-
sjon er en stor ut ford ring, og det er ofte nød-
ven dig å ta i bruk fle re uli ke kir ur gis ke tek nik-
ker for å opp nå et til freds stil len de re sul tat (11).

Sta tisk re kon struk sjon av øyet
Ring mus ke len rundt øyet (m. orbicularis 
oculi) gir støtt e til ned re øye lokk og sør ger for 
at det lig ger inn til øye ep let, mens øvre halv-
del av mus ke len har som opp ga ve å luk ke 
øyet. Ved fa cia lis pa re se opp he ves øyets luk ke-
funk sjon (lagoftalmus), og støtt en til ned re 
øye lokk svek kes (ektropion). Dett e gir fare for 
utt ør ring av horn hin nen med på føl gen de 
 in fek sjon. Kon ser va tiv be hand ling med kuns-
tig tå re væs ke, øye sal ve samt å tei pe igjen øyet 
om natt en er vik tig for å hind re utt ør ring av 
øyet i på ven te av ope ra sjon el ler even tu ell 
bed ring av ner ve funk sjon.

Ho ved må let med øyerekonstruksjonene er 
å gjen opp rett e en god be skytt el se av horn hin-
nen. Det er ofte nød ven dig med kom bi na-
sjons inn grep med kor rek sjon av både øvre og 
ned re øye lokk for å opp nå et til freds stil len de 
re sul tat med god luk ke funk sjon.

For å bedre luk ke funk sjo nen til øvre øye-
lokk er im plan ta sjon av gull vekt i øvre øye-
lokk den van lig ste ope ra sjo nen. Tyng den av 
vek ten hjel per pa si en ten med å luk ke øyet i 
opp reist stil ling.

For å kor ri ge re ektropion og stram me opp 
ned re øye lokk kan man bru ke fle re tek nik ker, 
en ten en kelt stå en de el ler i kom bi na sjon. Vårt 
før s te valg er la te ral kantoplastikk, som er en 
ope ra sjon der vi for kor ter og stram mer opp 
ned re øye lokk. Dett e ut fø res ofte i kom bi na-
sjon med inn leg gel se av en li ten tynn pla te 
(Medpor) un der mus ke len i ned re øye lokk 
som gir støtt e og stiv het (tarsalplatestøtte) (12).

Fi gur 1  Før og ett er ope ra sjon. Dame i 60-åre ne med venst re si dig kom plett fa cia lis pa re se som har fått ut ført sta tisk 
 rekon struk sjon av øye med la te ral kantoplastikk, gull vekt, tarsalplatestøtte, åpent øye bryns løft og sta tisk kor rek sjon  
av munn med fa scia lata-slyn ge.

Fi gur 2  Før og ett er ope ra sjon. Mann i 60-åre ne med kom plett venst re si dig fa cia lis pa re se som har fått ut ført dy na misk 
re kon struk sjon til mun nen med temporaliselongasjonsplastikk med Labbés me to de samt sta tisk re kon struk sjon av øye 
med la te ral kantoplastikk, gull vekt og tarsalplatestøtte.
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Sta tisk re kon struk sjon av mun nen
En fa cia lis pa re se med hen gen de munn vik gir 
både funk sjo nel le og kos me tis ke ut ford rin-
ger. Pa si en te ne har pla ger med sik ling, mat-
inn tak og ar ti ku la sjon.

Der som pa si en ten ikke er kan di dat for en 
dy na misk reanimasjon av mun nen pga. al der, 
ko mor bi di tet el ler an nen år sak, kan man til by 
sta tisk kor rek sjon. Den van lig ste sta tis ke kor-
rek sjo nen av mun nen er en så kalt slyn ge plas-
tikk, hvor man ope re rer inn en sene bit (f.eks. 
fa scia lata) mel lom tin ning og munn vik. 
Munn vi ken hei ses opp i øns ket po si sjon og 
mun nen blir mer sym me trisk i hvile (13).

And re sta tis ke kor rek sjo ner
Pa si en ter med fa cia lis pa re se får ofte ptose av 
øye bry net på den affi  ser te si den. Hos en kel te 
kan øye bry net sige så langt ned at det gir inn-
skren ket syns felt. I dis se til fel le ne er det ofte 
nød ven dig med et øye bryns løft. Den enk les te 
tek nik ken er et åpent øye bryns løft der man 
fjer ner hud i over kant av øye bry net og fes ter 
bry net i en høy ere po si sjon. Øye bryns løft kan 
også ut fø res en do sko pisk (kikk hulls tek nikk) 
via hår fes tet. Øye bry ne ne og pan nen mo bi li-
se res opp over og fik se res med små skru er til 
skal le be net.

At ro fisk mus ku la tur i an sik tet fø rer på sikt 
til et ned sun ket midt an sikt. Dett e vil igjen 
ofte for ver re pa si en tens øye pla ger, da midt -
ansik tet nor malt er med på å gi støtt e til det 
ned re øye lok ket. Pa si en ter med utt alt ektro-
pion har der for ofte be hov for et midtansikts-
løft i til legg til sta tisk øyerekonstruksjon for 
å opp nå et til freds stil len de re sul tat (14).

I til legg kan det være nød ven dig med and re 
ty per an sikts inn grep som trans plan ta sjon av 
fett, an sikts løft og øye lokks plas tikk for å opp-
nå best mu lig sym me tri i an sik tet.

Dy na misk re kon struk sjon
Ved dy na mis ke re kon struk sjo ner til fø res ny 
mus ku la tur med in ner va sjon for å gi be ve -
gelse av an sik tet. An sikts mi mik ken er et fint 
sam spill mel lom over 40  musk ler, og på 
grunn av an sikts musk le nes kom plek si tet er 

dy na misk re kon struk sjon en stor ut ford ring. 
Må let er å ska pe mest mu lig sym me tri i an sik-
tet både i hvile og ved be ve gel se. Ne den for 
om ta les de to van lig ste for me ne for dy na misk 
re kon struk sjon både ved Oslo uni ver si tets -
syke hus og in ter na sjo nalt.

Fri mus kel trans plan ta sjon
Den van lig ste me to den for dy na misk re kon-
struk sjon av «et smil» har i man ge år vært 
crossfacial ner ve trans plan ta sjon ett er fulgt av 
fri mus kel trans plan ta sjon ut ført i to ope ra sjo-
ner (15). Ved den før s te ope ra sjo nen hen ter 
man n. suralis fra leg gen, kob ler den ne mot 
en facialisgren som innerverer smile musk ler 
på den fris ke si den, og ner ven leg ges un der 
hu den over på par etisk side. Det vok ser så ut 
nye ak so ner i nervetransplantatet som fø rer 
ner ve im pul ser over til den syke si den av 
 an sik tet. Når ak so ne ne har nådd en den av 
nervetransplantatet ett er ca. 8�–�12 må ne der, er 
det klart for mus kel trans plan ta sjon. Fle re 
musk ler kan bru kes, men m. gracilis fra inn-
si den av lå ret er den mest bruk te for re kon-
struk sjon. En del av mus ke len, in klu dert kar- 
og ner ve for sy ning, flytt es opp til den par e-
tiske si den av an sik tet. Mus kel ner ven kob les 
mot nervetransplantatet (n. suralis), blod kar 
kob les med mik ro kir ur gisk tek nikk og mus-
ke len fes tes fra munn vi ken og opp mot tin-
nin gen. Det tar så ytt er li ge re 6�–�8 må ne der før 
reinnervasjon av mus ke len er full ført. Når 
pa si en ten smi ler, ak ti ve res mus ke len fra 
 facialisnerven på den fris ke si den via den 
crossfaciale ner ven. Me to den in ne bæ rer to 
re la tivt sto re ope ra sjo ner som gir best re sul-
tat hos unge. Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 
bru kes me to den der for mest hos barn med 
med født pa re se.

Temporaliselongasjonsplastikk
Da niel Labbé in tro du ser te i 1997 en ny tek nikk 
for dy na misk re kon struk sjon av et smil ved 
bruk av temporalismuskelen (16). Dett e er en 
tyg ge mus kel som innerveres av tri ge mi nus-
ner ven og van lig vis ikke affi  se res ved fa cia lis-
pa re se. Ved Labbés me to de lø ser man ut hele 

mus kel ut sprin get fra skal len og de ler fes tet 
til temporalissenen på un der kje ven med fort-
satt in takt blod for sy ning og nerveinnerva-
sjon. Muskelsenen kan så for flytt es ned til 
munn vi ken der den fes tes. Når pa si en ten 
 ak ti ve rer temporalismuskelen ved å tyg ge, vil 
mus ke len kun ne løf te munn vi ken. For de len 
med den ne ope ra sjo nen er at mus ke len er 
 in ner vert og der med ikke av hen gig av reinn-
ervasjon, slik som ved en fri mus kel trans plan-
ta sjon (17). Ulem pen er at mus ke len ikke er 
emo sjo nelt styrt av facialisnerven, men ak ti-
ve res ved tyg ging. De fles te pa si en te ne opp når 
imid ler tid et spon tant smil ved hjelp av fy sio-
te ra pi og tre ning. Våre er fa rin ger er at dett e 
er en me get for ut sig bar me to de som gir en 
god dy na misk re kon struk sjon. Ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus har den ne ope ra sjo nen blitt 
brukt i øken de grad si den 2010 både til barn 
og voks ne, med et me get godt re sul tat.

Bo tu li num tok sin

Ca. 15�–�30 % av pa si en te ne med pe ri fer fa cia lis-
pa re se får synkinesier (med be ve gel ser) når 
ner ven til he ler (4). Synkinesi er en ufri vil lig 
be ve gel se som føl ge av en abnormal reinner-
vasjon av ner ven. Eks em pel på dett e er at øyet 
luk ker seg ved smil, kon trak sjon av platysma 
ved an sikts be ve gel ser el ler tåre sek re sjon ved 
spi sing. I til legg til synkinesier kan pa si en ter 
med fa cia lis pa re se også ha plag som me mus-
kel spas mer. In jek sjo ner med bo tu li num tok-
sin kan dem pe synkinesier og mus kel spas-
mer. Dett e bru kes også for å for bed re sym me-
tri i an sik tet ved å dem pe funk sjo nen i ut valg-
te mus kel grup per på den fris ke si den. Eff ek-
ten va rer i ca. 3�–�4  må ne der og må der for 
gjen tas. Be hand lin gen kom bi ne res ofte med 
fy sio te ra pi som har til hen sikt å gi pa si en te ne 
bedre kon troll på an sikts mus ku la tu ren.

Pasientene har gitt samtykke til at bildene blir publisert.

Mott att 20.11.2017, før s te re vi sjon inn sendt 6.6.2018, 
 godkjent 27.8.2018.
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Munntørrhet 

 
Palpitasjoner, takykardi, hypertensjon, svimmelhet, søvnløs-
het, hodepine, hoste og forstoppelse.

 
Overfølsomhet overfor tiotropium eller olodaterol. Tidligere 
overfølsomhet overfor atropin eller dets derivater,  
f. eks ipatropium eller oksitropium.

 
Spiolto Respimat skal brukes ved forsiktighet hos pasienter 
med alvorlig hjertesykdom og alvorlig nedsatt nyrefunks-
jon. Spiolto Respimat brukes kun til vedlikeholdsbehandling 
av KOLS og ikke ved akutte symptomer. Bør ikke brukes ved 

 

beta-blokkere. Selektive beta-blokkere kan vurderes, men bør 
administreres med forsiktighet.

1. SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 5.1, 21/03/16 2. Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Tiotropium Respimat Soft Mist inhaler: A guide to its use in 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the EU. Drugs Ther Perspect 2015;31(2):39-44
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Bronkodilaterende vedlikeholds- 

behandling for å lindre sym
ptom

er hos  

voksne pasienter m
ed KOLS

Kombinasjonen bør gi en 
optimal bronkodilatasjon 
i alle deler av lungene1

Uavhengig av pasientens 
inspiratoriske kraft2



Synagis® AbbVie
Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus.                            ATC-nr.: J06B B16

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Palivizumab 100 mg, histidin, glysin, vann 
til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Forebygging av alvorlige nedre luftveisinfeksjoner som krever sykehusinnleggelse forår- 
saket av respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) hos barn med stor risiko for RS-virus-sykdom: Barn 
født i 35. svangerskapsuke eller tidligere <6 måneder i begynnelsen av RS-virussesongen, barn <2 år 
som har hatt behov for behandling for bronkopulmonal dysplasi i løpet av de siste 6 måneder, barn <2 
år med medfødt hjertesykdom som er av hemodynamisk betydning.
Dosering: Anbefalt dosering er palivizumab 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang i måneden i perioder med 
forventet RS-virusrisiko i befolkningen. Volum av tilberedt palivizumaboppløsning (ml) som skal admin-
istreres 1 gang pr. måned = [pasientvekt i kg] × 0,15. Når det er mulig, bør 1. dose gis før starten på 
RS-virussesongen. De påfølgende doser bør gis hver måned gjennom hele RS-virussesongen. Det 
anbefales at barn som er sykehusinnlagt med RS-virus og som får palivizumab, fortsetter med å få 
månedlige doser i hele RS-virussesongens varighet. For barn som har gjennomgått koronar-bypass- 
operasjon anbefales en injeksjon av 15 mg/kg kroppsvekt så snart barnet er stabilt etter inngrepet. 
Påfølgende doser bør fortsette månedlig gjennom resten av RS-virussesongen for barn som fortsatt har 
høy RS-virusrisiko. Injeksjonsvolum >1 ml bør fordeles på flere doser. Effekten ved andre doser enn 15 
mg/kg, eller ved annen dosering enn månedlig i hele RS-virussesongen, er ikke fastslått. Tilberedning/

Håndtering: Hetteglass uten konserveringsmiddel klar til bruk (engangsbruk). Skal ikke fortynnes. Skal 
ikke ristes. Både 0,5 ml og 1 ml hetteglass inneholder et overskudd som tillater opptrekking av hhv. 50 
mg og 100 mg. Fjern klaffen til korken på hetteglasset og gummiproppen rengjøres med 70% etanol 
eller tilsv. Deretter trekkes opp passende volum av oppløsningen i sprøyten. Dosen skal gis rett etter 
at den er opptrukket i sprøyten. Se for øvrig pakningsvedlegg. Administrering: Gis i.m., helst anterolat-
eralt i låret, ved bruk av standard aseptisk teknikk. Glutealmuskelen bør ikke rutinemessig brukes som 
injeksjonssted pga. risiko for skade på isjiasnerven. Injeksjonsvolum >1 ml bør fordeles på flere doser.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for andre humaniserte monoklonale an-
tistoffer.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner inkl. svært sjeldne tilfeller av anafylaksi, anafylaktisk sjokk 
og dødsfall er rapportert. Medikamenter til behandling av allergiske reaksjoner bør være til-gjengelig 
for umiddelbar bruk ved administrering. En moderat til alvorlig akutt infeksjon eller febril sykdom kan 
berettige utsettelse av bruken, med mindre utsettelsen utgjør en større risiko. En lett febril sykdom som 
mild øvre luftveisinfeksjon, er normalt ikke grunn for utsettelse av palivizumab. Gis med forsiktighet ved 
trombocytopeni eller annen ko-agulasjonsforstyrrelse.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, seJ06B B16. 

Palivizumab forventes ikke å interferere med immunresponsen på vaksiner. Palivizumab kan  
forstyrre immunbaserte RS-virusdiagnostiske tester, f.eks. noen antigenpåvisningsbaserte analyser.  
Palivizumab hemmer virusreplikasjon i cellekultur og kan forstyrre virale cellekulturanalyser.  
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(≥1/100 til <1/10): Luftveier: Apné1. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
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epitop på det A-antigene setet på fusjons-proteinet til respiratorisk syncytial-virus (RS-virus), og er sam-
mensatt av humane (95%) og murine (5%) antistoffsekvenser. Palivizumab har potent nøytraliserende 
og fusjonshemmende aktivitet mot både RS-virus type A og B. Absorpsjon: Månedlige intramuskulære 
doser på 15 mg/kg gir etter ca. 30 dagers bruk, laveste serumkonsentrasjoner på ca. 40 μg/ml etter 1. 
injeksjon, ca. 60 μg/ml etter 2. injeksjon og ca. 70 μg/ml etter 3. og 4. injeksjon. Fordeling: Distribusjons-
volum ca. 57 ml/kg. Halveringstid: Ca. 20 dager hos barn.
Oppbevaring og holdbarhet:  Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Oppbevar-
es i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Skal gis rett etter at dosen er opptrukket i sprøyten. 
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning: 100 mg/ml, 0,5 ml (hettegl.) kr 5425,40. 1ml  
(hettegl.) kr 9182,70. Refusjon: Synagis har ikke forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes individuell 
refusjon. For informasjon om individuell stønad, se helfo.no. 
Sist endret: 28.01.2016

Referanser: 1. Synagis SPC avsnitt 4.3, 4.8 og 5.1  sist oppdatert 08.05.2018. 
2. For informasjon om individuell stønad, se helfo.no.
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Synagis – Sikkerhetsinformasjon og refusjon1,2

Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for

andre humaniserte monoklonale antistoffer

Alvorlige bivirkninger Anafylaksi og andre akutte overfølsomhets- 

reaksjoner

Vanlige bivirkninger Feber, utslett og reaksjon på injeksjonsstedet

Refusjon Det kan søkes individuell refusjon. Synagis har

ikke forhåndsgodkjent refusjon
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Kir ur gisk av de ling
Dram men sy ke hus, Vest re Vi ken

En kvin ne i 20-åre ne  
med urin in kon ti nens

En kvin ne i 20-åre ne ble hen vist til 
gy ne ko lo gisk po li kli nikk ett er å ha 
vært pla get av in kon ti nens for urin 
hele li vet. Vi pre sen te rer her en sjel-
den år sak til urin lek ka sje hos voks ne 
kvin ner.

Kvin nen ble hen vist til gy ne ko lo gisk 
po li kli nikk for vur de ring med tan ke 
på ope ra tiv be hand ling av stress -
inkon ti nens da hun var i star ten av 
20-åre ne. Hun had de hele li vet hatt 
pro ble mer med urin lek ka sje. Det var 

in gen svan ger skap i anam ne sen.
Pa si en ten be svar te Norsk urogynekologisk 

grup pes spør re skje ma for urin lek ka sje. Hun be-
kref tet lek ka sje ved fy sisk ak ti vi tet samt at dett e 
inn traff fle re gan ger dag lig. Lek ka sjen ble an gitt 
som dryp ping, med vått un der tøy som re sul tat. 
Hun be nek tet å ha sterk trang el ler lek ka sje før 
hun nåd de frem til toa lett et. In kon ti nens bind ble 
byt tet mer enn fire gan ger dag lig. Lek ka sjen 
 med før te inn skren ket sek su al liv og på vir ket det 
so si a le li vet.

Urodynamisk un der sø kel se, kli nis ke tes ter og 
un der sø kel ser ble ut ført (tab 1).

Hen nes urin lek ka sje ble tol ket som en blan-
dings in kon ti nens til tross for ne ga tiv stress test. 
Pa si en ten anga noe urgeplager. Hun ble hen vist 
til fy sio te ra peut, og det ble be stilt elek tro sti mu la-
tor (NeuroTrack Con ti nence). Pa si en ten ble an be-
falt å re du se re væs ke inn ta ket, og det ble star tet 
be hand ling med mirabegron (Betmiga), som er 
en 3-adrenoseptoragonist. Pa si en ten ute ble så 
fra av talt opp føl gings time.

Spe sia list ut red ning av urin in kon ti nens hos 
voks ne skal gi in for ma sjon om type in kon ti-
nens. Ut red nin gen star ter med en grun dig 
anam ne se der man kart leg ger symp to mer fra 
ned re urin vei er, tid li ge re urin veis in fek sjo ner, 
tarm li del ser, samt va rig het og hyp pig het/ 
alvor lig hets grad av pla ge ne (1). Den kli nis ke 
un der sø kel sen skal av dek ke oppfylninger i 
ab do men/bek ken, blæredistensjon, kir ur gis ke 
arr og kropps mas se in deks (BMI) samt ute -
lukke ekstrauretral lek ka sje (fis tel) hos pa  sien-
ter som har gjen nom gått kir ur gi el ler strå le-
be hand ling (1). De kli nis ke tes te ne in klu de rer 
urin ana ly se, resturinmåling, bleieveietest og 
urodynamiske un der sø kel ser. Ters ke len for 
uretracystoskopi og bil de un der sø kel ser er lav 
(1).
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To år se ne re ble pa si en ten hen vist til sy ke hus med 
akutt e høy re si di ge flan ke smer ter, som ble tol ket 
som en pyelonefritt. Det var opp vekst av Klebi-
sella pneumoniae i uri nen. C-re ak tivt pro tein 
(CRP) var 234 mg/l (0�–�5) og leu ko cytt er 17,1· 10E9/l 
(3,5�–�11). Ul tra lyd ab do men og bek ken vis te uren-
he ter (sludge) i tynnvegget gal le blæ re. Pa si en tens 
til stand ble ytt er li ge re for ver ret da gen ett er inn-
leg gel se, og man end ret ten ta tiv dia gno se til 
akutt ko le cys titt. Hun ble be hand let med piperail-
lin/tazobaktam in tra ve nøst og kun ne ut skri ves 
ett er tre da ger.

Ett år se ne re hen vis te fast le gen hen ne til ny 
 gy ne ko lo gisk vur de ring på grunn av ved va ren de 
urin lek ka sje. Un der sø kel se ne fra tre år tid li ge re 
ble gjen tatt, uten at noe nytt ble av dek ket. Bek-
ken mus ku la tu ren ble opp fatt et som kraf tig. Kir-
ur gi for stress in kon ti nens ble, til pa si en tens for-
tvi lel se, av vist. Det frem kom i sam ta le at pa si en-
ten had de vært ut re det og be hand let for urin -
inkon ti nens som barn. Man be slutt et der for å 
hen te inn jour nal fra sy ke hu set som had de ut re-
det hen ne den gang.

Inn hen tet jour nal vis te at ut red ning og be-
hand ling var på be gynt i pri mær hel se tje nes ten. 
Det frem kom at jen ta had de brukt blei er frem til 
hun var fire år gam mel. Da hun had de slutt et 
med blei e ne, had de mor be mer ket at hun var 
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 in kon ti nent for urin på dag tid, men til sy ne la -
tende kon ti nent om natt en.

In kon ti nens for urin er van lig hos barn. Den 
har van lig vis funk sjo nell år sak (2, 3). Li ke vel 
er det vik tig å ute luk ke av vi ken de ana to mis ke 
for hold. Mis tan ke om ano ma li kan fås ett er 
grun dig anam ne se, gjen nom gang av mik-
sjonslister, av fø rings møns ter og kli nisk un-
der sø kel se som innebefatter un der sø kel se av 
ab do men, sfinkt er, ge ni ta lia og nev ro lo gisk 
un der sø kel se.

Pa si en ten had de hatt sin før s te urin veis in fek sjon 
som ett åring og der ett er 2�–�3 på føl gen de in fek sjo-
ner før det ble ut ført ul tra lyd av urin vei ene da 
hun var tre år gam mel. Ul tra lyd un der sø kel sen 
had de vist nor ma le for hold.

Gjel den de ret nings lin jer for barn un der tre år 
vil i dag være å star te med ul tra lyd av urin -
veier ved før s te gangs fe bri le urin veis in fek-
sjon. Funn ved ul tra lyd un der sø kel sen vil av-
gjø re vi de re ra dio lo gis ke ut red nin ger. Mik-
sjonsuretrocystografi (MUCG) er før s te valg 
ved funn av di la ter te øvre urin vei er el ler ved 
gjen tatt e fe bri le urin veis in fek sjo ner, for di en 
vesikoureteral re fluks grad 2�–�3 kan over s es 
ved ul tra lyd (4).

Jen ta had de vært til fle re kon sul ta sjo ner i pri mær-
hel se tje nes ten i åre ne som fulg te, men urin lek ka-
sjen var ikke blitt ut re det vi de re. For uten en pneu-
mo ni som fi re åring, had de hun stort sett vært 
frisk. Tid lig i ten å re ne had de hun igjen blitt hen-
vist til bar ne av de lin gen grun net ved va ren de urin-
in kon ti nens uten enu re se (sen ge væ ting). Det 
had de vært nor ma le funn ved so ma tisk un der sø-
kel se på bar ne av de lin gen. Miksjonen had de vært 
upå fal len de, og hun had de ikke hatt urin veis -
infek sjon. Det var an gitt at drå pe lek ka sjen var et 
pro blem fle re gan ger per uke. Det had de blitt 
star tet med trip pel tøm ming (trip le voiding) for å 
be gren se urin lek ka sjen.

Dobbel- el ler trip pel tøm ming samt uli ke 
 va ri an ter av tisse re gi mer bru kes for å hjelpe 
bar net med tøm mings- og lag rings møns ter 
samt for å vur de re rest urin. Tolterodin (Detru-
sitol SR) og oksybutinin (Ditropan) er anti-
kolinergiske, detrusorrelakserende me di ka-
men ter. De er ikke god kjent for barn un der 12 
år og bør kun bru kes der be hand len de lege 
har sær skilt kunn skap om slik be hand ling (5).

Pa si en ten had de gjen nom ført miksjonsuretro-
cystografi, som ikke had de vist tegn til pa to lo gi.

NOE Å LÆRE AV

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Miksjonsuretrocystografi ut fø res for å på vi se 
og gra de re pri mær vesikoureteral re fluks. Den 
kan også på vi se se kun dær vesikoureteral re-
fluks ved infravesikal ob struk sjon slik som 
ved urethraklaffer hos gutt er. Høy gra dig re-
fluks ses of test hos gutt er un der to år, og in si-
den sen av tar der ett er. Lav gra dig re fluks er 
hyp pi ge re hos jen ter og ses sær lig ett er re si-
di ve ren de urin veis in fek sjo ner (6, 7). Vesiko-
ureteral re fluks har en ar ve lig kom po nent og 
er as so siert med øv ri ge urinveisanomalier, 
slik som du pli ser te uretere (8).

De på føl gen de åre ne had de jen ta vært ved va -
rende pla get med urin in kon ti nens. Iføl ge jour na-
len had de dia gno sen blitt end ret fra stress in kon-
ti nens til urgeinkontinens, og det had de blitt 
star tet be hand ling med oksybutinin. Det had de 
blitt opp fatt et som om dett e had de noe eff ekt, og 
be hand lin gen med me di ka men tet had de der for 
blitt vi de re ført. Jen ta had de hatt hyp pig kon takt 
med hel se ve se net og ett er hvert blitt ne ga tiv til 
vi de re un der sø kel ser. I mid ten av ten å re ne had de 
fast le gen igjen hen vist hen ne til sy ke hu set, men 
bar ne av de lin gen send te da kun ny re sept på 
 oksybutinin uten vi de re un der sø kel se.

Ved opp start med detrusorrelakserende be-
hand ling bør lek ka sjen bedres et ter noen 
 da ger. Ved mang len de eff ekt ett er én må ned 
bør pre pa ra tet se po ne res. Det er ikke uvan lig 
at man kon ti nue rer be hand lin gen i 1�–�2 år, 
 så fremt den er eff ek tiv. Rest uri nen bør kon-
trol le re re gel mes sig (5).

Jen ta had de der ett er ikke hatt kon takt med spe-
sia list hel se tje nes ten før hun, i slutt en av ten -
årene, var blitt inn lagt med to da gers sy ke his to rie 
med smer ter i høy re fos sa iliaca. CRP had de vært 
35 mg/l. Gy ne ko lo gisk un der sø kel se med ul tra lyd 
had de an ty det at det kun ne dreie seg om en 
 for tyk ket struk tur nær høy re egg stokk, noe som 
had de for ster ket mis tan ken om akutt ap pen di sitt. 
Ap pen dek to mi ble ut ført. Per ope ra tivt had de det 
vært en spar somt in ji sert, kun lett for tyk ket ap-
pendix vermiformis og in gen Meckels di ver tik kel. 
Man had de ikke fun net an nen for kla ring på pa-
si en tens ma ge smer ter, og hun var blitt ut skre vet 
ett er tre da ger.

Ved den ak tu el le hen vis nin gen til gy ne ko lo gisk 
po li kli nikk grun net urin lek ka sje var kvin nen i be-
gyn nel sen av 20-åre ne. Ett er gjen nom gang av 
oven nevn te jour nal samt ak tu ell sy ke his to rie og 
egne funn mis tenk te gy ne ko lo gen ureteral ektopi.

CT av urin vei er ble ut ført, men det var ikke mu-
lig å gi noen kon klu sjon med hen syn til ek to pisk 
mun nen de ure ter. Det ble der for ut ført MR av 

Ta bell 1  Urodynamiske un der sø kel ser og kli nis ke funn.

Undersøkelse Funn

Bleieveietest (g/24 timer) 66

Blæretømminger/ 
24 timer 18

Gjennomsnittsvolum  
(ml) 183

Cystometri Normal  
fylningsfase

Første sensasjon (ml) 175

Normal vannlatnings-
trang (ml) 202

Trang/urgency (ml) 296

Maks blærekapasitet  
(ml) 389

Pinnetest Negativ

Urinstiks Negativ

Urethralukketrykk  
(cm H2O) 97

Lekkasje ved stresstest 
(g) 0

Resturin (ml) 0

Maks strømning (ml/sek) 30

Gynekologisk undersø-
kelse

Normal 
status

Transvaginal ultralyd Normal 
status

Fi gur 1  MR. Ko ro nalt 50 mm tykt snitt, T2-HASTE (Half-
Fourier Ac qui si tion Sing le-shot Tur bo spin Echo im aging). 
På høy re side er det dob belt an legg, øvre an legg med 
 mode rat hyd ro ne fro se og i bek ke net hydroureter.
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urin vei ene. Det fore lå dob belt an legg på høy re 
side med et lite øvre an legg og et di la tert ure ter 
(fig 1). Ure ter for løp di la tert mel lom urin blæ re og 
va gi na og mun net ut ek to pisk nær urethras ut-
munning (fig 2).

For å iden ti fi se re dob belt an legg og ek to pisk 
mun nen de ure ter på CT for ut sett es til strek ke-
lig funk sjon og kon trast ut skil ling fra det øvre 
an leg get, noe som ikke var til fel let for den ne 
pa si en ten. Ul tra lyd kan iden ti fi se re di la tert, 
ek to pisk ure ter, men det kan være van ske lig 
og kre ver som re gel spe si ell opp merk som het. 
Vår pa si ent var hen vist med spørs mål om ko-
lelitiasis og pyelonefritt, og det ble ved ru ti ne-
mes sig vur de ring av urin vei ene ikke opp  -
daget pa to lo gi. Høy opp lø se li ge væs ke sen si -
tive MR-se kven ser i vo lum opp tak gir gode 
for ut set nin ger for å iden ti fi se re ure ter og 
føl ge ure ters for løp. I det lil le bek ken er MR 
bedre eg net enn CT, men mer tid kre ven de. 
Det ble ut ført de di ker te høyoppløselighets-
serier i bek ke net sup plert med mind re de talj-
ri ke se kven ser over øvre urin vei er. Det ble ikke 
be nytt et kon trast mid del un der MR-un der sø-
kel sen. Bar ne le ge ne bru ker MR som pri mær 
mo da li tet ved mis tan ke om ureteral ektopi.

År sa ken til pa si en tens ved va ren de pro blem med 
urin lek ka sje var alt så et ek to pisk mun nen de ure-
ter (fig 3).

Pa si en tens til fel le ble drøf tet i et tverr fag lig uro-
lo gisk team. Renografi vis te at beg ge ny rer var 
vel fun ge ren de. De to an leg ge ne ble vur dert som 
tek nisk van ske li ge å skille. Det ble kon klu dert 
med at pa si en ten kun ne til bys ope ra sjon med 
ro bot as sis tert ana sto mo se ring av prok si ma le 
øvre ure ter mot ipsilaterale prok si ma le ure ter. 
Den ne løs nin gen ble vur dert som for del ak tig med 
tan ke på å be va re ny re funk sjon samt for å mi ni-
me re ri si ko for ska de på ned re an legg. Man øns-
ket å leg ge ana sto mo sen så kra ni alt som mu lig, 
på ure ter/ny re bek ken, der dia me ter på kor rekt 
for lø pen de an legg var god og ri si ko en for ste no se 
der for mind re. Per ope ra tivt fant man at ny re bek-
ke net lå dypt og van ske lig til gjen ge lig. Det ble 
der for lagt ana sto mo se mot prok si ma le ure ter 
(fig 4).Det ble lagt to JJ-sten ter, en til øvre og en til 
ned re an legg (fig 5).

Pa si en ten had de post ope ra tivt mye pla ger fra 
JJ-sten te ne. Hun ble også re inn lagt på uro lo gisk 
av de ling ett er 14 da ger med en pyelonefritt, som 
ble be hand let med an ti bio ti ka. Ny re funk sjons -
prøver var hele ti den upå fal len de, med krea ti nin 
47 μmol/l (45�–�90). Fire uker ett er ope ra sjo nen ble 
sten te ne fjer net, og pla ge ne for svant.

Ved post ope ra tiv tremånederskontroll var urin-

lek ka sjen bor te. Hun kun ne mer ke litt mu køst 
sek ret i tru sen om mor ge nen. Man an tok at dett e 
kun ne være fra gjen væ ren de dis ta le ende av ek-
to pisk ure ter og vur der te at symp to me ne ikke 
krev de ytt er li ge re til tak. Hun opp lev de noe øm het 
i høy re flan ke, som ble vur dert som en post ope-
ra tiv mus ku lær pla ge. Li ke vel ble det re kvi rert CT 
uro gra fi for å vur de re post ope ra tiv sta tus. Un der-
sø kel sen vis te, som ven tet, in gen kon trast i ure ter 
fra øvre an legg, men nor mal ut skil ling via ned re 
ure ter til urin blæ ren. Det var in gen tegn til hyd-
ro ne fro se (fig 6).

Dis ku sjon

Urin in kon ti nens er en van lig pro blem stil ling 
hos kvin ner. Pre va lens ra ten lig ger på 20�–�40 % 
i de fles te stu di er (9). Ca. 50 % av kvin ne ne har 
stress in kon ti nens, noen fær re har blan dings-
in kon ti nens og en mind re grup pe har urge-
inkontinens (9).

Med stress in kon ti nens me nes ufri vil lig lek-
ka sje ved an stren gel se, som hos ting og ny-
sing. Urgeinkontinens be tyr urin lek ka sje led-
sa get av sterk trang til å late van net. Med blan-
dings in kon ti nens me nes en kom bi na sjon av 
stress- og urgeinkontinens (10).

Med øken de al der blir urin in kon ti nens mer 
van lig. Man ser også at an de len med stress -
inkon ti nens fal ler, mens an de len med blan-
dings in kon ti nens og urgeinkontinens sti ger 
(9).

Urin in kon ti nens hos barn
Pre va len sen for urin in kon ti nens hos sju årin-
ger er 6,3�–�9 % (2) og 1,1�–�4,2 % hos barn i al de ren 
11�–�13 år (2). Ge ne rell vei le der i pe dia tri skil ler 
mel lom urin in kon ti nens re la tert til usta bil 
blæ re, ut sat te miksjoner, blæ re-sfinkt er-
dyssynergi/dyskoordinering, kom bi ner te for-
mer, latt er in kon ti nens, blæ re dys funk sjon og 
obs ti pa sjons be tin get in kon ti nens (5). Urin -
inkon ti nens på vir ker i stor grad livs kva li tet 
og selv til lit for bar na det gjel der (11). Maternik 
og med ar bei de re ga i 2015 en god over sikt 
over in kon ti nens samt ut red ning og be hand-
ling av barn (12).

I all menn prak sis be gren ser ut red nin gen 
seg til anam ne se, kli nisk un der sø kel se og vur-
de ring av drikke/diu re se lis te. I til legg kan uri-
nen un der sø kes med urinstiks og even tu elt 
bak te rio lo gisk dyrk ning. Ul tra lyd av ny rer/
urin vei er kan re kvi re res fra fast le ge kon to ret, 
men der som man har mis tan ke om ikke-funk-
sjo nell år sak til in kon ti nens, bør bar net hen-

Fi gur 2  MR. Trans ver salt 3D-snitt med T2-vek ting med høy 
opp løs ning. Ek to pisk di la tert ure ter på høy re side.

Fi gur 3  Mo del len il lust re rer dob belt an legg på høy re side. 
Ure ter fra det øvre an leg get er di la tert, men smal ner av 
før det mun ner ek to pisk i frem re skje de vegg, nær urethras 
utmunning. Ned re nyre an legg dre ne res via nor malt for -
løpen de ure ter til urin blæ ren.
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vi ses til bar ne le ge. Norsk Enu re se Fo rum 
(NEF) har nytt ig in for ma sjon og miksjonslis-
ter til ned las ting på sin hjem me si de (13).

Ureteral ektopi
De fi ni sjons mes sig be tyr ek to pisk ure ter at 
det fore lig ger en urin le der som ikke mun-

ner i blæ rens trigonum. Der som det fore lig-
ger dob belt an legg, er det all tid det øvre an-
leg get som mun ner ek to pisk. For kla rin gen 
på dett e lig ger i den em bryo na le ut vik lin gen 
(14). For små barn er det van lig at le ger ten-
ker på urinveisanomalier som år sak til in-
kon ti nens. Når pa si en te ne blir eld re, ten ker 

man mind re på den ne mu li ge år sa ken til 
in kon ti nens.

Ureteral ektopi har uli ke symp to mer hos 
gutt er og jen ter. Hos jen ter kan ure ter mun ne 
i blæ re hals, ureth ra, va gi na, ute rus, perineum 
og rek tum. Jen ter har der for drå pe lek ka sje 
som symp tom. Pa si en te ne kan ha in ter mitt e-
ren de lek ka sje for di nyre seg men tet som dre-
ne res til ek to pisk ure ter, ofte har man gel full 
funk sjon (14). Den spar som me urin meng den 
lag res gjer ne i sam le sy ste met og lek ker først 
ut når man rei ser seg opp. Dett e for kla rer at 
pa si en te ne gjer ne er tør re om natt en. Der som 
lek ka sjen kun fore kom mer på dag tid, kan det 
bi dra til at man tol ker til stan den som blæ re-
dys funk sjon el ler stress in kon ti nens (15).

Hos gutt er mun ner det ek to pis ke ure te ret 
stort sett over eks ter ne sfinkt er, gjer ne i vas 
deferens el ler vesicula seminalis. Smer te el ler 
in fek sjon i te stik kel el ler bi te stik kel kan der-
for være et symp tom. In kon ti nens hos gutt er 
er som ho ved re gel ikke re la tert til ureteral 
ektopi (14).

Hyd ro ne fro se er nok så van lig ved ureteral 
ektopi hos både gutt er og jen ter. Både enk le 
og dob le uretere kan ha kau dal ste no se som 
for kla rer dett e. Ma ge smer ter og in fek sjon er 
også van li ge symp to mer og kan opp stå når 
som helst i li vet (14).

In si den sen av ureteral ektopi har vært an-
gitt til om kring 1/1 900, men fle re stu di er har 
an ty det at pre va len sen i rea li te ten er høy ere. 
Til stan den er 2�–�12 gan ger van li ge re hos jen ter. 
I 80 % av til fel le ne fore lig ger ureteral ektopi 

Fi gur 4  Per ope ra tivt ser man kor rekt for lø pen de slankt ure ter og ek to pisk mun nen de 
di la tert ure ter.

Fi gur 5  Ana sto mo sen mel lom øvre og ned re an legg er fer dig.

Fi gur 6  CT lav do se med kon trast i eks kre sjons fase fem må ne der ett er ope ra sjo nen. Bil de ne er tatt i buk leie, med ko ro nal, 
kur vet multiplanar re kon struk sjon. 10 mm mak si mal in ten si tets pro jek sjon (max i mum in ten si ty pro jec tion, Mip). På 
høy re side frem stil les ana sto mo sen mel lom øvre og ned re an legg.
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sam men med du pli ser te uretere (16). Hos pa-
si en ter med bi la te ralt du pli ser te uretere og 
kun en si dig ektopi, vi ser vi de re ut red ning li-
ke vel bi la te ral ektopi i 20 % av til fel le ne. Ofte 
fore lig ger sam ti dig vesikoureteral re fluks (15). 
Ved for mu lert mis tan ke om ureteral ektopi 
hos barn vil bar ne le ge ne re kvi re re MR av urin-
vei ene (17). I dett e til fel let var CT med for sin ket 
kon trast ikke eg net til å sik re dia gno sen. Det 

er ikke uvan lig at man ikke kla rer å på vi se 
ureteral ektopi i før s te om gang (18).

Be hand lin gen er kir ur gi. Det er van lig med 
kon ven sjo nell la pa ro sko pi og ro bot as sis ter te 
inn grep. Man kan gjø re re sek sjon av øvre 
 an legg, reimplantere ek to pisk ure ter i blæ ren 
el ler gjø re ureteroureterostomi. Der som det 
ikke fore lig ger tegn til ob struk sjon el ler urin-
in kon ti nens og det øvre an leg get ikke har 

noen funk sjon, kan man vur de re vi de re ob-
ser va sjon (14).

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

Takk til Mar the-Lise Næss-Andresen ved Institutt for hel se 
og sam funn, Av de ling for all menn me di sin, Uni ver si te tet  
i Oslo for hjelp og inn spill.

Mott att 16.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 20.7.2018, 
 godkjent 20.8.2018.
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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: 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. 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. 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 basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn 
(insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. 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. 
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. 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. 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: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. 
Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: 
Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem. 1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2 Inkl. hematom, 
smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling. 3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig 
variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen. 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 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A E56_1Insulin 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: 28.06.2018 Basert på SPC godkjent av SLV: 07.06.2018 Pris per oktober 2018

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Type 2-diabetesForhåndsgodkjent refusjon1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

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. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, 
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.

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

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

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 frokost4

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

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

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

• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid 
(LEADER) respektivt

• 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

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®.
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MEDISINEN I  BILDER

Pustuløst legemiddelutslett

Bildet viser et utslett hos en tidligere 
frisk gutt i begynnelsen av tenårene. 
Gutten var plaget av nodulær, arrdan-
nende akne i ansiktet og på halsen, og 

fikk en klindamycinkur (hvilket ikke er stan-
dard  aknebehandling) hos fastlegen. Et døgn 
etter at gutten inntok første klindamycinkap-
sel,  begynte han å føle seg uvel og fikk feber. 
Innen neste døgn dukket det opp et utslett på 
kroppen og i ansiktet. Han seponerte klinda-
mycin og oppsøkte fastlegen, som henviste 
pasienten videre til hudavdeling, der han ble 
innlagt.

Ved undersøkelse så man et utslett med 
erytem og rikelig med små pustler lokalisert 
til hode, truncus og overekstremiteter, men 
uten affeksjon av slimhinner. Blodprøver viste 
forhøyede verdier av CRP og nøytrofile granu-
locytter. Histologisk undersøkelse viste sub-
korneal pusteldannelse. Samlet var kliniske 
og histologiske funn forenlige med akutt 
 generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). 
Klindamycin var allerede seponert, og pasien-
ten fikk analgetika, antihistaminer mot kløe 

og lokale gruppe II-steroider. Tre dager etter 
innleggelse var alle pustlene forsvunnet.

Akutt generalisert eksantematøs pustulose 
er en sjelden hudreaksjon som vanligvis skyl-
des medikamenter og særlig antibiotika (1). 
Oftest går det kun få dager fra inntak av med-
ikamentet til man ser utslett. Pasientene kan 
få feber, lymfeknutesvulst og påvirket lever- 
og nyrefunksjon (2). Tilstanden er som regel 
ufarlig og går spontant over ved seponering 
av utløsende medikament. Likevel kan det ved 
mer uttalte tilfeller være vanskelig å skille 
akutt generalisert eksantematøs pustulose fra 
alvorlige legemiddelreak sjoner som for ek-
sempel toksisk epidermal nekrolyse. Selv om 
akutt generalisert eksantematøs pustulose er 
sjeldent, kan det oppstå etter inntak av van-
lige medikamenter, og således er det en til-
stand klinikere innenfor de fleste spesialiteter 
kan støte på.

Pasienten og pasientens foresatte har gitt samtykke til at 
artikkelen blir publisert.

Mottatt 16.4.2018, første revisjon innsendt 23.8.2018, 
godkjent 27.8.2018.
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MEDISIN OG TALL

An tall pa si en ter el ler an tall må lin ger?

I en kli nisk stu die har vi ofte fle re 
må lin ger fra sam me  pasient, 
men det er pa si en ten som må 
være den pri mæ re ana ly se -
enheten, ikke hver en kelt  måling. 
Å tel le sam me pa si ent fle re gan-
ger kan lede til feil ak ti ge eff ekt-
es ti ma ter og kon klu sjo ner.

Et eks em pel der man ofte har fle re må lin ger 
fra sam me pa si ent, er blod trykks må lin ger. 
Dis se kan an s es som re pe ter te for søk på å 
måle en sann, un der lig gen de ver di og er ikke 
uav hen gi ge ob ser va sjo ner. At det er in di vi det 
som skal være en he ten, blir enda ty de li ge re 
hvis vi vir ke lig sett er det på spis sen: Der som 
vi skal stu de re om trøn de re er tyng re enn 
Oslo-folk, er det opp lagt en bedre for søks plan 
å veie 100 til fel dig ut valg te in di vi der i hver by 
én gang og sam men lig ne gjen nom snitts -
vekten enn å veie ett in di vid fra hver by 
100 gan ger.

Fle re ob ser va sjo ner fra sam me in di vid
Det kan sy nes som en selv føl ge at man ikke 
skal la en pa si ent tel le fle re gan ger, men sli ke 
feil har ikke vært uvan li ge i me di sinsk forsk-
ning (1). Det fin nes utal li ge eks emp ler på 
 si tua sjo ner der man kan snub le når man skal 
av gjø re hva ana ly se en he ten skal være. Pa ral-
lel le prø ver av plas ma kon sen tra sjon av et 
 le ge mid del er et ty pisk eks em pel der hver 
prø ve egent lig må ler det sam me. Må lin ger 
fra for skjel li ge le sjo ner hos sam me pa si ent 
har ikke nød ven dig vis sam me san ne ver di, 
men vi kan sjel den ute luk ke at de i noen grad 
er kor re lert. Ar tritt og ar tro se er klas sis ke eks-
emp ler for di pa si en ten ofte vil ha fle re affi -
ser te ledd. Psoriasisplakk kan også være fris-
ten de å tel le se pa rat, og ikke minst har et 
men nes ke man ge ten ner. Skal vi stu de re sam-
men hen gen mel lom eks po ne ring i svan ger-
ska pet og ut fall hos bar net, må vi ta hen syn 
til at ut fall hos søs ken nep pe er uav hen gi ge 
selv om ett barn var eks po nert og det and re 
ikke.

I kli nis ke stu di er er det van lig å gjø re re pe-
ter te må lin ger av sam me symp tom el ler fe no-
men over tid. Igjen må en he ten være pa si en-
ten, og vi må be nytt e me to der som tar hen syn 
til at må lin ger fra sam me pa si ent ikke er uav-
hen gi ge.

Kon se kven ser
Det er to be slek te de kon se kven ser som opp-
står der som vi ikke tar hen syn til at data in ne-
hol der fle re ob ser va sjo ner fra sam me in di vid. 
Først og fremst bry ter vi med den gjen nom-
gå en de an ta gel sen i sta tis tis ke ana ly ser om at 
data skal være uav hen gi ge. Det er sjel den mu-
lig å ve ri fi se re at ob ser va sjo ner fra sam me 
in di vid ikke er kor re lert. Det and re pro ble met 
er at ut valgs stør rel sen blå ses kuns tig opp, 
med en på føl gen de un der es ti me ring av stan-
dard fei len (SE). Dett e kan lede til feil ak ti ge 
slut nin ger om sta tis tisk sig ni fi kans.

Noen gan ger er det også pro gno stisk in for-
ma sjon i hvor man ge må lin ger en pa si ent 
bi drar med. De al vor ligst syke vil kan skje bli 
hyp pi ge re inn lagt på sy ke hus, og de må ha 
over levd den før s te inn leg gel sen for å kun ne 
bli inn lagt på nytt. Sli ke pa si en ter vil tro lig 
være for skjel li ge fra de som bare er inn lagt én 
gang. Der som vi ana ly se rer på inn leg gel ses-
nivå, og ikke på pa si ent nivå, vil vi kun ne in-
tro du se re sy ste ma tis ke skjev he ter (bias).

Ana ly ser
Be tyr det at vi ikke kan ut nytt e fle re må lin ger 
fra sam me pa si ent? Selv føl ge lig ikke, men  sli ke 
data må ana ly se res kor rekt. Ofte lig ger det eks-
tra in for ma sjon i å ha til gang til fle re må lin ger, 
og med sam me an tall pa si en ter vil den sta tis-
tis ke styr ken som re gel øke noe sam men lig net 
med når vi bare har én ob ser va sjon fra hver 
pa si ent. Den al ler enk les te til nær min gen til å 
ana ly se re sli ke data er å slå sam men ob ser va-
sjo ne ne i sum ma sjons mål og for eks em pel 
be nytt e gjen nom snitt et av fle re må lin ger fra 
sam me pa si ent i vi de re ana ly ser (2). Der som vi 
er opp tatt av end ring over tid, kan vi be reg ne 
et stig nings tall for hvert in di vid. Mer avan  serte 
me to der vil kun ne ut nytt e data bedre. Hvis det 
er like man ge pa ral lel le el ler re pe ter te må lin-

ger for hver pa si ent, kan man be nytt e va ri ans-
ana ly se (ANOVA). God statistisk programvare 
gir tilgang til avanserte metoder som kan ut-
nytte et ulikt antall observasjoner fra hver pa-
sient, for eksempel «mixed models» (3). Det 
es sen si el le po en get er at man ved es ti me ring 
av stan dard feil be nytt er en  me to de som tar 
hen syn til at noen av ob ser va sjo ne ne kom mer 
fra sam me in di vid og ikke kan be trak tes som 
uav hen gi ge.

Klyn ger
Et lig nen de pro blem opp står når vi ikke kan 
re krutt e re in di vi der in di vi du elt til en stu die, 
men in klu de rer for eks em pel hele sko le klas-
ser el ler in ter ve ne rer på fast le ge nivå og be-
hand ler alle ele ve ne el ler pa si en te ne fra sam-
me klyn ge likt. Da vil en ana ly se på in di vid -
nivå lede til sam me feil som be skre vet over: 
Data fra ele ver i sam me sko le klas se vil være 
kor re lert. I sli ke til fel ler er det sko le klas sen 
el ler fast le gen som er ana ly se en he ten.

EVA SKOV LUND
eva.skovlund@ntnu.no
er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved Institutt for 
sam funns me di sin og sy ke pleie, NTNU, og se ni or-
fors ker ved Na sjo nalt fol ke hel se in sti tutt.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

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

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

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

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

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

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

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  

til dine voksne pasienter:1

Med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 

risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

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

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

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

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Nettverksfletteren

Fle re frukt ba re nett fo rum for le ger blir øde lagt av råt ne ep ler, men In ger Jo han ne Ravn le der et som 
 lykkes. Noen har kalt hen ne «makt syk», selv kan hun kalle seg «Årets all menn le ge».

– Det er man ge unge kol le g er rundt om  
i lan det som har skre vet til meg og for talt at 
de sy nes det var vel dig van ske lig og en somt 
å star te opp som fast le ge, men som fikk ny 
mo ti va sjon av å ha et nett verk med er far ne 
le ger i ryg gen, for tel ler Ravn iv rig.

Gjen nom Face book-grup pen All menn -
legeini tia ti vet har hun, til tross for enor me 
av stan der, sak te bygd usynlige broer mel-
lom for tvil te fast le ger. Over snau fjell og 
gran skog, bre de fjor der, hum pe te fyl kes -
veier og for latt e gårds tun har med lem - 
me ne kun net hviske hver and re råd i øret  
og  klappe hver and re på skul de ren. Det er  
len ge si den iso la sjon var et fy sisk be grep,  
og nå har en yr kes grup pe som ikke all tid 
har vært like frem over lent fått et kjær kom-
ment spark bak. Fo ten til hø rer en sjø spei der 
fra Snar øya.

Kap tein klok
Vi sitt er på pau se rom met på le ge kon to ret  
i Dale i Sunn fjord, der sis te pa si ent har tatt 
med seg blod tryk ket sitt og gått.
– Hva er en sjø spei der egent lig?

– Da er du på sjø en om som me ren og 
van lig spei der res ten av året. Jeg har år lig 
seilt Oslo–Kris tian sand tur-re tur på to uker 
fra jeg var 10 til jeg var 17, «sluppetokt» som 
det het. Vi seil te i åpen båt, lær te å na vi ge re 
ett er kart og jeg var vel ikke mer enn 14 år  
da jeg ble kap tein med an svar for 3�–�4 and re.
– Har den ti den på vir ket deg på noen måte 
se ne re?

– Sjø spei de ren har i hvert fall satt spor  
i meg, jeg tror jeg ble vel dig tøff og selv -
stendig av det. Å være ute på ha vet el ler  
i sko gen midt på natt en, hugge tre med  
øks og fyre i ved ovn ale ne ... Det ville vel  

vært ulov lig for barn i dag, hum rer Ravn  
og ris ter litt på ho det.

Hun ante ikke at hun man ge år se ne re 
skul le være både båt byg ger og skip per for 
«MS All menn le ge ini tia ti vet», en far kost med 
sta dig vok sen de mann skap og be hov for en 
stø hånd på ro ret.

– Det kun ne nok vært greit å være fle re 
mo de ra to rer i kom men tar fel tet, men da  
må jeg samtidig delegere bort medlem-
skapskontroll, og det er jeg veldig streng  
på. Gruppen er bare for fastleger, sier hun 
bestemt.

Ene vel det har fore lø pig vært en eff ek tiv 
stra te gi for å hol de or den i rek ke ne. Er fa ring 
har nem lig vist at også le ger blir ob ser vert  
i ymse kom men tar fel ter med både fa re -
truen de tem pe ra tur øk ning og end ret men-
tal sta tus.
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IN GER JO HAN NE RAVN

Født 1971. Gift, to barn

International Baccalaureate UWC At lan tic 
Col le ge, Wales, 1991

Cand.med. Københavns Uni ver si tet, 2001

Tur nus på Born holm, 2001�–�02

Oslo kom mu na le le ge vakt,  
All menn  seksjonen, 2002�–�04

Spe sia li se ring i all menn me di sin, 2005�–�12

Spe sia list i all menn me di sin, 2012

Distriktslæge i Aasiaat, Re gi on Dis ko,  
Grøn land, 2012/2013

Fast le ge i Dale i Sunn fjord, fra 2015

Ikke len ger en som me øyer
In ger Jo han ne Ravn ble kå ret til Årets all-
menn le ge 2018 for ar bei det med All menn -
lege ini tia ti vet, no mi nert av fle re kol le g er 
rundt om i lan det. Spi ren ble sådd da hun 
selv flytt et fra Dan mark for å star te i all menn-
prak sis i Sunn fjord og umid del bart kjen te et 
stort be hov for kol le g er å råd fø re seg med.

– Jeg var jo spe sia list og syn tes jeg var  
godt på kledd fag lig for le ge job ben, men  
jeg skjøn te ikke noe av det nors ke takst sy ste-
met, Nav-ord nin ger og så vi de re. Så i 2015 
star tet jeg en Face book-grup pe der jeg la til 
noen ven nin ner for å kun ne stil le spørs mål 
og ut veks le er fa rin ger.
– Hva bru kes grup pen til i dag?

– Nå er vi 3 700 fast le ger der inne som kan 
spør re hver and re om alt mu lig fag lig, lufte 
frust ra sjo ner og de batt e re hel se po li tis ke 
spørs mål. Noen leg ger ut bil de av et ut slett 
man er usik ker på, noen spør om hvor dan 
man skri ver en ver ge måls er klæ ring og 
hvil ken takst det har. De fles te får svar i lø pet 
av to mi nutt er.

Eks emp le ne er en de lø se: Én lege ble al vor-
lig syk og mang let for sik rin ger, en an nen 
had de fått sin før s te kla ge sak. På All menn -
lege ini tia ti vet fin nes det all tid noen som har 
tråk ket opp sti en før deg. Slik har fast le ge ne 
sam men skapt et nett verk som gir dem både 
trygg het og til hø rig het.

– Det å plut se lig opp le ve at man har et så 
stort kol le gi um, selv om det er vir tu elt, det 
er jo helt fan tas tisk! ut bry ter Ravn og slår ut 
med hen de ne.

Når ting tar fyr
Dis ku sjo ner på in ter nett kan også være 
kre ven de. Ikke sjel den blir for nuf ten 

 stå en de igjen på per ron gen mens fø lel ses-
toget dund rer for bi i en sky av damp.
– Har du mått et fjer ne noen inn legg?

– Ja, det har jeg gjort.
– Hva slags inn hold gjel der det?

– Det kan for eks em pel gå på språk bruk, 
usak lig he ter el ler per son an grep. Ofte gir jeg 
en per son lig ad var sel der man får mu lig het 
til å slett e kom men ta ren selv før jeg gjør det. 
And re gan ger gir jeg off ent li ge til ba ke mel-
din ger som «Hei! Opp ford rer til sak lig de-
batt og god tone. Hil sen ad min». Iblant har 
jeg også mått et sten ge kom men tar fel tet når 
sa ker har tatt en uhel dig drei ning og ikke 
kom mer vi de re. Det gjel der sær lig te ma er 
som gren ser til etikk og mo ral, som for 
eks em pel om skjæ ring av gutt er og så kalt 
«es te tisk me di sin».

Grup pe le de ren har gjort seg upo pu lær 
hos fle re kve ru lan ter. Hun har også opp levd 
å bli sji ka nert og kalt «makt syk», men hun 
tå ler det godt og bru ker nes ten en eks tra 
ar beids dag i uken på å over vå ke ak ti vi te ten  
i grup pen. Da ge ne i Dale flyr av gårde.

– Jeg er nok av dem som fra før bru ker opp 
mot 60 ti mer i uken på job ben min. Det er 
mye, men det er mer enn sel ve tids bru ken 
som gjør at jeg nå er kjem pe be kym ret for 
frem ti den til fast le ge ord nin gen. Jeg er opp-
rik tig redd for at fa get vårt skal dø ut, inn -
leder hun med en al vor lig mine.

Rad brek ker Re gje rin gens  
kun de per spek tiv
Ravn er en mun ter dame som snak ker lett 
og iv rig om All menn le ge ini tia ti vet, men når 
vi kom mer til fast le ge kri sen sen ker det seg 
en mørk sky over hen ne der hun sitt er med 
som mer san da ler og blu se med ana na ser på. 
Tale tem po et er ufor and ret høyt, men to nen 
er en an nen.

– Jeg må si at jeg ser helt rødt når alle  
de nye pri va te ak tø re ne som lik som skal 
«av las te» fast le gen kom mer på ba nen. «Dok-
tor drop-in», «Kry» og and re sån ne app-le ger. 
Jeg er for tek no lo gisk ut vik ling, men en av 
tin ge ne jeg sy nes er al ler vik tigst i job ben 
min er å være port vok ter. Da blir det så 
me nings løst at jeg skal bru ke mas se krutt på 
å for val te fel les go de ne og så kan pa si en te ne 
bare få seg en MR på nær mes te ga te hjør ne 
el ler syk mel ding fra en nett lege, for kla rer 
hun frust rert.

«Ofte gir jeg en per son lig   
ad var sel der man får mu lig het 
til å slet te kom men ta ren selv 
før jeg gjør det»
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på blod og gørr og opp kast og være oppe på 
natt a?!»

Men den unge Ravn had de fol det ut vin -
gene. Hun mang let po eng for å kom me inn 
på me di sin stu di et i Norge og be gyn te å ta 
fag som pri va tist mens hun job bet på Ul le-
vål sy ke hus. På ren gjø rings av de lin gen.
– Hvor dan opp lev de du sy ke hu set fra den 
si den?

– Jeg job bet to år i full stil ling, det var 
nesten bare meg og ta mils ke menn. Det var 
in ter es sant å ha en sånn type jobb og se 
hvor dan de så på ver den og ver den så på 
dem. Noen le ger holdt nesa gan ske høyt,  
for å si det sånn.

Hun dro til slutt til Dan mark for å stu de re 
og ble se ne re stor for nøyd med spe sia li se-
rings lø pet for all menn le ger der, med ro ta-
sjo ner i blant an net gy ne ko lo gi og pe dia tri. 
Til fel dig he ter gjor de at hun og man nen hun 
møtt e på stu di et, plut se lig en dag lan det  
i hver sin kon tor stol på le ge kon to ret i ei lita 
vest lands bygd.

Den be skjed ne pas sa sje rens skrekk
På vei hjem fra Hel se hu set rus ler vi inn om 
bu tik ken, der Ravn blir spø ke fullt irett e satt 

Den tro fas te tje ne ren på le ge kon to ret  
i Dale er svært kri tisk til Re gje rin gens for stå-
el se av fast le ge ord nin gen. Hun er klar på at 
pa si en ter ikke kan be hand les som kun der  
og at man som fast le ge må kun ne ta av gjø-
rel ser som er upo pu læ re der og da.

– De nye ak tø re ne un der gra ver jo hele 
vel ferds sy ste met, og det kjenner jeg at jeg 
blir skik ke lig sur av. Jeg er vel dig streng på 
syk mel din ger og er stolt av at jeg bru ker 
ener gi på å få folk til å være helt el ler del vis  
i ar beid. Da er det utro lig tungt å se at struk-
tu re ne rundt meg ikke støtt er opp om den 
inn sat sen. Iblant lu rer jeg på om jeg er en 
ut dø en de rase …

Ka nin in spi ra sjo nen
Ravn er mildt sagt uro lig over re krutt e rin-
gen til fast le ge yr ket. Hun sy nes pro sjek tet 
ALIS-Vest (All menn le ge i spe sia li se ring  
i Hor da land og Sogn og Fjordane) er spen-
nen de, men er opp tatt av at frem ti den hand-
ler minst like mye om fag lig som øko no-
misk trygg het.

– Man ge av tur nus le ge ne jeg har møtt, 
sy nes det skum les te med å være fast le ge er  
at an sva ret vir ker over vel den de. Jeg tror det 

hand ler mye om engs tel sen for å gjø re feil og 
at man må rom me den usik ker he ten at man 
ikke be stan dig vet hva som fei ler pa si en te ne. 
Da tren ger vi bedre fag lig opp føl ging og 
vei le de re som bren ner for fa get, sier hun.

For hen ne ble det drøm me job ben. Men 
pla nen var ikke all tid å ende opp som lege.

– Jeg gikk på United World Col le ge i Wales  
og trod de jeg skulle bli in gen iør el ler ar ki-
tekt, men da vi dis se ker te ka ni ner i bio lo gi-
en ble jeg helt hekta på ana to mi og ville 
plutselig heller bli kir urg. Det var ikke 
 mam ma så for nøyd med.
– Hvor dan re ager te hun?

– Hun sa: «Du som er så flink i språk og 
sam funns fag kun ne blitt læ rer og un der vist 
på gym na set, og så vil du kaste bort li vet ditt 

«Jeg må si at jeg ser helt  
rødt når alle de nye pri va te  
ak tøre ne som lik som skal 
 ’av las te’ fast le gen kom mer  
på ba nen»
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av en inn født som hø rer hun skal vise meg 
«det fi nes te ste det i Dale» før hun hus ker  
å kjøpe brus, glem mer å kjøpe bol ler og 
le der vei mot den om byg de tøn ne fa brik ken 
ved kaia.

– Må ke ne i om rå det var utro lig ag gres si ve 
i vår, en stund mått e fak tisk un ge ne gå med 
hjelm her ute. Men el lers tri ves gutt e ne godt 
alt så, de gikk fra dansk til dale dia lekt på én 
må ned. De sy nes ofte jeg job ber for len ge, 
men når jeg kom mer hjem, er de mye for an 
skjer me ne sine uan sett, så jeg lu rer iblant  
på hva de vil ha meg til. Men i kveld har de 

be stemt seg for å sove i hen ge køye på ga ra-
sje lof tet, for tel ler hun.

Un ge ne mø ter oss, inn kas se rer bru sen og 
suk ker opp gitt over bol le bom mer ten mens 
man nen Jakob hil ser på vei til jog ge tur. 
Fa mi li en bor fint til med stor sla gen ut sikt 
over Dals fjor den, rett ved Dals fjord brua, 
også kalt «brua til po let», si den Vin mo no -
polet lig ger i na bo kom mu nen. Hjem me kan 
Ravn gjø re det hun li ker best: være sam let 
med fa mi lie og ven ner rundt et bord med 
god mat el ler et brett spill. Al ler helst ak kom-
pag nert av en god dis ku sjon.

– Jeg har all tid vært en gan ske skrav le te og 
so si al per son, vel dig lite sje nert. Man ge ler 
av meg, men jeg er en sånn som gjer ne vil 
snakke med frem me de på bus sen. Det er  
lite tids ty pisk, og jeg prø ver jo å ha so si a le 
an ten ner hvis folk vir ker helt uin ter es ser te, 
men jeg sy nes det er tri ve lig selv i hvert fall, 
ler hun.
– Er det and re trekk som er ty pisk for deg?

– Tja, jeg fø ler selv jeg er både sterk og 
føl som, det tror jeg er en god kom bi na sjon. 
Jeg har all tid vært lett rørt og kan lett gråte 
av for eks em pel tris te fil mer el ler vak ker 
mu sikk. Også er jeg litt fjern noen gan ger. 
Når jeg job ber med All menn le ge ini tia ti vet 
for eks em pel, går jeg nes ten inn i meg selv 
og fa mi li en får knapt kon takt. Jeg er vel dig 
glad i å ha litt ale ne tid iblant.

In ger Jo han ne Ravn er stolt over kol le ga-
nett ver ket hun har klart å flett e på Face-
book. Men som den sam vitt ig hets ful le sjø-
spei de ren hun er, skul le hun gjer ne gjort 
mer:

– Jeg går rundt med litt dår lig sam vitt ig-
het for at jeg ikke har vært ute med Le ger 
uten gren ser, men nå be gyn ner jeg å bli så 
gam mel og be da ge lig at jeg tror ikke jeg 
or ker å sove i telt i noen krigs so ne alt så … 
hehe. Men jeg be und rer vir ke lig dem som 
gjør det!

RUNE SKOG HEIM
runeskogheim@hotmail.com
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D3-vitaminpreparat.  ATC-nr.: A11C C05

KAPSLER, myke 400 IE, 800 IE, 5600 IE, 25 000 IE og 50 
000 IE: Hver kapsel inneh.: Kole-kalsiferol (vitamin D3) 400 IE 
tilsv. 10 μg (0,01 mg), resp. 800 IE tilsv. 20 μg (0,02 mg), 5600 
IE tilsv. 140 μg (0,14 mg), 25 000 IE tilsv. 625 μg (0,625 mg) 
og 50 000 IE tilsv. 1250 μg (1,25 mg), hjelpestoffer. Fargestoff: 
Alle styrker: Titandioksid (E 171). Alle styrker unntatt 400 IE: 
Allurarød (E 129). Kun 5600 IE: Paraoransje (E 110).

Indikasjoner: 400 IE: Forebygging og behandling av vitamin 
D-mangel. Som supplement ved spesifikk osteoporosebe-
handling hos pasienter med risiko for vitamin D-mangel, for-
trinnsvis i kombinasjon med kalsium. 800 IE og 5600 IE: Fo-
rebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne og 
ungdom med identifisert risiko. Som supplement ved spesifikk 
osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for vitamin 
D-mangel, fortrinnsvis i kombinasjon med kalsium. 25 000 IE 
og 50 000 IE: Forebygging og behandling av vitamin D-mangel 
hos voksne og ungdom ≥12 år. Vitamin D-mangel er definert 
som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 
nmol/liter. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehand-
ling hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin 
D-mangel, fortrinnsvis i kombinasjon med kalsium.

Dosering: 400 IE: Forebygging og behandling av vitamin 
D-mangel: Voksne og ungdom >12 år: 1-2 kapsler daglig. Barn 
6-12 år: 1 kapsel daglig. Bør brukes med forsiktighet da barn 
kan ha svelgevansker og kan sette kapselen fast i halsen. An-
dre legemiddelformer kan være bedre egnet. Osteoporose hos 
voksne og ungdom >12 år: 2 kapsler daglig. Generelt: Høyere 
doser kan være nødvendig for å oppnå ønskede 25(OH)D-se-
rumnivåer. Døgndosen bør ikke overskride 10 kapsler (4000 IE). 
800 IE: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 kapsel daglig. Høyere do-
ser kan være nødvendig ved vitamin D-mangel der dosen skal 
justeres i forhold til ønsket 25(OH)D-serumnivå, sykdommens 
alvorlighetsgrad og behandlingsrespons. Døgndosen bør ikke 
overskride 5 kapsler (4000 IE). 5600 IE:  Vok sne og ungdom 
≥12 år: 1 kapsel pr. uke. Høyere dose kan være nødvendig 
for å oppnå ønsket 25(OH)D-serumnivå. Ukentlig dose bør 
ikke overskride 5 kapsler (28 000 IE). 25 000 IE og 50 000 IE: 
Voksne og ungdom ≥12 år: 1 kapsel à 25 000 IE pr. måned. 
Behandling av vitamin D-mangel: Dosen skal justeres i forhold 
til ønsket 25(OH)D-serumnivå, sykdommens alvorlighetsgrad 
og behandlingsrespons. Behandling av symptomatisk vitamin 
D-mangel: Startdose på 100 000 IE (2 kapsler à 50 000 IE) pr. 
uke. Vedlikeholdsdose på 25 000 IE pr. måned bør vurderes 
etter 1 måned. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunk-
sjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bør 

ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Se også Forsik-
tighetsregler. Barn <12 år: Bruk av styrkene 800 IE, 5600 IE, 
25 000 IE eller 50 000 IE anbefales ikke. Admini strering: Bør 
svelges hele med vann. Kapsler 25 000 IE: Tas helst med mat. 
Kapsler 50 000 IE: Tas helst med mat. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Syk-
dommer og/eller tilstander som gir hyperkalsemi eller hyperkal-
siuri. Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. Hypervitaminose D.

Forsiktighetsregler: 25 000 IE og 50 000 IE: Pasienter som be-
handles med månedlige doser bør rådes til ikke å bruke andre 
preparater inneholdende vitamin D samtidig. Alle styrker: Bør 
forskrives med forsiktighet ved sarkoidose pga. risiko for økt 
metabolisme av vitamin D til aktiv form. Disse pasientene bør 
kontrolleres mht. kalsiuminnhold i serum og urin. Ved langtids-
behandling bør kontroll av kalsiumnivå i serum og nyrefunksjon 
ved måling av serumkreatinin foretas. Overvåkning er spesielt 
viktig hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider 
eller diuretika, og pasienter med stor tendens til calculusdannel-
se. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn 
på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandling-
en seponeres. Bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-
funksjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivå bør overvåkes. Det 
må tas hensyn til risiko for kalsifikasjon av bløtvev. Kolekalsiferol 
metaboliseres ikke normalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Det må tas 
hensyn til kapslenes vitamin D-innhold ved for skrivning av andre 
legemidler inneholdende vitamin D. Tilleggsdoser med vitamin 
D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn, med hyppig kon-
troll av kalsiumnivå i serum samt utskillelse av kalsium i urin. 
Hjelpestoffer: Kapsler 800 IE, 5600 IE, 25 000 IE og 50 000 IE 
inneholder allurarød (E 129) som kan gi allergiske reaksjoner. 
Kapsler 5600 IE inneholder i tillegg paraoransje (E 110) som 
også kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interak-
sjoner, bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer ut-
skillelse av kalsium i urin, og pga. økt risiko for hyperkalsemi 
bør kalsiumnivået i serum overvåkes regelmessig ved samtidig 
bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere 
vitamin D-effekten pga. økt metabolisme. Store doser vitamin D 
kan gi hyperkalsemi og økt risiko for toksisitet av hjerteglykosi-
der og alvorlige arytmier pga. additive inotrope effekter. Pasien-
ten bør overvåkes ved EKG og måling av kalsiumnivå i serum. 
Glukokortikoider kan øke metabolisme og eliminasjon av vita-
min D. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke vita-
min D-dosen. Samtidig behandling med ionebytterresiner som 
kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje kan redusere 
gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Orlistat kan poten-

sielt svekke absorpsjonen av kolekalsiferol da det er fettløselig. 
Actinomycin og imidazol-antimykotika interfererer med vitamin 
D-aktiviteten da de hemmer omdannelse av 25-hydroksyvita-
min D til 1,25-dihydroksyvitamin D.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 400 IE, 800 IE og 
5600 IE: Vitamin D-mangel er skadelig for mor og barn. Over-
dosering må unngås da langtids hyperkalsemi kan gi fysisk og 
mental retardasjon, supravalvulær aortastenose og retinopa-
ti hos barnet. Kan brukes kun ved vitamin D-mangel, i doser 
≤2000 IE/dag eller etter legens henvisning, 11 200 IE/uke. An-
befales ikke dersom det ikke foreligger vitamin D-mangel, da 
daglig inntak ikke bør overskride 600 IE (15 μg). 25 000 IE og 50 
000 IE: Kan brukes under graviditet kun ved vitamin  D-mangel. 
Anbefales ellers ikke, da daglig inntak ikke bør overskride 600 
IE (15 μg).  Amming: Kan brukes under amming i anbefalte do-
ser ved vitamin D-mangel. Vitamin D3 går over i morsmelk som 
må tas hensyn til når det gis vitamin D-tilskudd til barnet. Fer-
tilitet: Normale endogene vitamin D-nivåer forventes ikke å ha 
noen negativ effekt.

Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/
ernæring: Hyperkalsemi og hyperkalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Hud: Pruritus, utslett og urticaria. Ukjent frekvens: 
Overfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.

Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til hypervitaminose 
D, som kan gi unormalt høye kalsiumverdier i blod og skader i 
bløtvev og nyrer. Øvre daglig vitamin D-grense er 4000 IE (100 
μg). Symptomer: Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere 
anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominals-
merter, muskelsvakhet, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, 
polyuri, skjelettsmerter, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige til-
feller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan gi koma og død. 
Vedvarende høye kalsiumnivåer kan gi irreversibel nyreskade og 
kalsifikasjon av bløtvev. Behandling: Vitamin D skal seponeres. 
Tiaziddiuretika, litium, vitamin A og hjerteglykosider skal også 
seponeres. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, iso-
lert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, 
kalsitonin og kortikosteroider, skal vurderes. Serumelektrolytter, 
nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige tilfeller bør 
EKG og sentralt venetrykk overvåkes. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger A11C C05 på www.felleskatalogen.no.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C og i 
original pakningen for å beskytte mot lys.

Pakninger og priser (pr. april 2017): 400 IE: 90 stk. (blister) kr. 123,70.   
800 IE: 90 stk. (blister) kr. 153,30. 5600 IE: 12 stk. (blister) kr. 
136,00. 25 000 IE: 3 stk. (blister) kr. 80,90. 50 000 IE: 3 stk. 
(blister) kr. 95,60. 

Sist endret: 15.02.2017

– Forebygger og 
behandler  
vitamin D-mangel

Se vår hjemmeside!
www.benferol.nu

Beregnet for behandling 
daglig, ukentlig eller månedlig

KOLEKALSIFEROL

Designed for compliance

Benferol® myke kapsler* er  
tilgjengelig i styrkene 400 IE, 800 IE, 
5 600 IE, 25 000 IE og 50 000 IE

ke kkaappssllleeerrr* eeerr 
ttyyrrkkeene 400 IE, 80
000 IIEE oogg 5500 000000 IIEE
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Nors ke le ger mot atom vå pen i fak kel toget for freds pris vin ner Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud mot atom vå pen (ICAN) 10.12.2017. Foto: Es pen Brem bo

Atom vå pen for bud,  
no belpris og le gers inn sats

Le ger bi dro i ve sent lig grad til at FN ved tok et for bud mot atom -
våpen i 2017. Hva kan vi lære av den ne his to ri en og hvor dan kan 
le ger vi de re en ga sje re seg i ar bei det for en atom vå pen fri ver den?

2017 ble et fore lø pig høy de punkt for det 
så kal te hu ma ni tæ re atom ned rust nings -
initia ti vet. FN ved tok da med over vel den de 
fler tall en trak tat om et for bud mot atom -
våpen (1). Sam me år ble Nobels freds pris 
til delt Den in ter na sjo na le kam pan jen for 
for bud mot atom vå pen (International 

 Cam paign to Abol ish Nu cle ar Weapons, 
ICAN), en kam pan je lan sert av In ter na sjo -
nale le ger mot atom krig (International 
Physicians for the Pre ven tion of Nu cle ar 
War, IPPNW) ti år tid li ge re.

Le ger har en ga sjert seg i kam pen mot 
atom vå pen helt si den 1950-åre ne, og den ne 

tid li ge inn sat sen ble om talt i Tids skrif tet  
i 2007 (2). Her vil vi be skri ve le ge nes bi drag 
til det hu ma ni tæ re ned rust nings ini tia ti vet 
det sis te ti å ret og drøf te hva le ger i kraft av 
sitt an svar for liv og hel se kan bi dra med  
i den vi de re kam pen for en tryg ge re ver den 
uten atom vå pen.

Ny giv i ned rust nings ar bei det
Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud 
mot atom vå pen ble opp rett et av den 
 aust rals ke le ge for en ing mot krig ett er en  
idé av tid li ge re kopresident i In ter na sjo na le 
le ger mot atom krig Ron McCoy fra Ma lay sia 
(3). Ett er en full sten dig mis lyk ket til syns kon-
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fe ran se for ikke spred nings av ta len i 2005 
fore slo McCoy å lage en ny glo bal kam pan je 
for for bud mot og eli mi ne ring av atom -
våpen ett er mo dell av den vel lyk ke de in ter-
na sjo  nale kam pan jen for for bud mot land-
mi ner.

På ver dens kon gres sen i Hel sin ki høs ten 
2006 gjor de In ter na sjo na le le ger mot atom-
krig kam pan jen til sin ho ved ak ti vi tet, og  
i ap ril 2007 ble Den in ter na sjo na le kam pan-
jen for for bud mot atom vå pen lan sert som 
en glo bal kam pan je åpen for uli ke si vil sam-
funns ak tø rer. Tan ken var å unn gå å bygge 
en ny or ga ni sa sjon, men hel ler ut vik le et 
glo balt nett verk av med vir ken de si vil sam-
funns or ga ni sa sjo ner.

I Norge had de or ga ni sa sjo ne ne Nors ke 
le ger mot atom vå pen, Nei til atom vå pen og 
Pugwash Norge al le re de satt i gang en norsk 
un der skrifts kam pan je for en atom vå pen-
kon ven sjon, og i no vem ber 2007 ble 20 000 
un der skrif ter over le vert til uten riks mi nis ter 
Jo nas Gahr Støre. Med støtt e fra Uten riks -
depar te men tet opp rett et de tre or ga ni sa sjo-
ne ne i 2010 et norsk sek re ta ri at med to 
an satt e kam pan je med ar bei de re. Nors ke 
le ger mot atom vå pen ble an svar lig for drif-
ten av Den in ter na sjo na le kam pan jen for 
for bud mot atom vå pen Norge, med en 
sty rings grup pe der også Nei til atom vå pen, 
Pugwash, Nor ges Freds råd og Norsk Folke-
hjelp var re pre sen tert. En pri ori tert før s te 
opp ga ve var å knytt e nors ke si vil sam funns-
or ga ni sa sjo ner til kam pan jen. I dag har  
den nær 500 part ner or ga ni sa sjo ner glo balt, 
hvor av 45 er nors ke.

Pa ral lelt bi dro den nors ke sam ar beids-
grup pen til å frem me en se pa rat søk nad  
til Uten riks de par te men tet om støtt e til  
å opp rett e et sek re ta ri at i Ge nève som skul le 
ko or di ne re kam pan je ar bei det i Eu ro pa, 
Midt øs ten og Af ri ka. Også den ne søk na den 
ble hur tig inn vil get. Ge nève-kon to ret kom  
i drift tid lig 2011 og ut vik let seg se ne re til  
å bli kam pan jens ho ved kon tor. Selv med et 
be gren set an tall an satt e med ar bei de re ble 
den nå en eff ek tiv in ter na sjo nal kam pan je 
med til slut ning fra alle ver dens de ler (3). 
In ter na sjo na le le ger mot atom krigs na sjo  -
nale for en in ger har vært blant de mest 
 ak ti ve part ner or ga ni sa sjo ne ne, ofte med 
na sjo nalt ko or di ne rings an svar for kam -
panje ar bei det. Den aust rals ke grup pen  
le det av Til man Ruff, kopresident i In ter -
nasjo na le le ger mot atom krig, har vært 
spe si elt vik tig for suk ses sen. Li ke le des har 
lege be ve gel sens sen tra le kon tor i Bos ton  
i USA gitt ver di ful le bi drag.

Stra te gi og ar beid
Man inn så tid lig at et nytt ini tia tiv in nen 
atom ned rust ning mått e dri ves frem av 
lan de ne uten atom vå pen og ba se res på 
fol ke rett en og de fol ke retts stri di ge hu ma ni-
tæ re kon se kven se ne av atom vå pen. Stra te -
gien var klar: først stig ma ti se re og for by 
atom våp ne ne, for så å presse atom vå pen -
state ne til mul ti la te ra le for hand lin ger om 
gjen si dig to tal atom ned rust ning (3).

Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud 
mot atom vå pen øns ket å få ned rust nings -
debatt en til å ta ut gangs punkt i de ka ta stro-
fa le hu ma ni tæ re kon se kven se ne av atom -
våpen og fikk man ge av sine ar gu men ter 
om atom vå pens uni ke øde leg gel ses ka pa -
sitet og me di sins ke virk nin ger fra In ter na-
sjo na le le ger mot atom krig. Med ba sis i nye 
kli ma mo del ler kun ne le ge ne le ve re vi ten-
ska pe li ge ar gu men ter for at selv en «be gren-

set» atom krig ville gi glo ba le kli ma for styr-
rel ser og på vir ke mat pro duk sjo nen i fle re 
tiår slik at opp til to mil li ar der men nes ker 
ville stå i fare for sul te død (4).

Atom våp ne nes me di sins ke og øko lo gis ke 
kon se kven ser ble sær lig grun dig be lyst på 
tre in ter na sjo na le kon fe ran ser i 2013 og 
2014. Den før s te ble ar ran gert i Oslo i mars 
2013 ett er ini tia tiv fra da væ ren de uten riks-
mi nis ter Jo nas Gahr Støre. Kon fe ran se ne 
kom til sam me kon klu sjon som Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon i 1980-åre ne: Hel se ve se net 
har in gen ting å stil le opp med mot de ka ta-
stro fa le kon se kven se ne av bruk av atom -
våpen. Selv ett er spreng ning av én en kelt 
atom bom be over en by er ska de ar ten og 
-di men sjo ne ne så over vel den de at et hvert 
for søk på hjelp vil være få nytt es (5, 6).

Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud 
mot atom vå pen ble ho ved sam ar beids part-
ner på veg ne av si vil sam fun net på alle de  
tre kon fe ran se ne, noe som ga an led ning til 
ut strakt kon takt mel lom di plo ma ter og 
kam pan je med ar bei de re. In ter na sjo na le 
le ger mot atom krig del tok ak tivt ved dis se 
an led nin ge ne, både ved å le ve re ar beids -
doku men ter (work ing pa pers), hol de ple-
nums inn legg og ved å del ta i dia lo gen mel-
lom sta te ne og si vil sam fun net.

Pa ral lelt ble det hu ma ni tæ re ned rust-
nings bud ska pet frem met i and re in ter na -
sjona le ned rust nings fora. Det fikk sta dig 

Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud mot atom vå pen (ICAN) del tok ak tivt un der FN-for hand lin ge ne om atom -
våpen for bud i New York 2017. Foto: ICAN

«Selv etter sprengning av  
én enkelt atombombe over  
en by er skadearten og -dimen- 
sjonene så overveldende at 
ethvert forsøk på hjelp vil  
være fånyttes»
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øken de opp slut ning. Mens 16 land, in klu-
dert Norge, stil te seg bak en kon sen sus -
uttalel se om hu ma ni tæ re kon se kven ser av 
atom vå pen i 2012, var an tal let land økt til  
159 i 2015. Det så kal te hu ma ni tæ re løf tet 
lan sert av Øs ter ri ke i 2014 fikk til slut ning  
fra 127 land. Her het det at lan de ne for plik tet 
seg til å ar bei de for «å tett e hul let i fol ke ret-
ten med å for by og av skaff e atom vå pen» (7).

Solberg 1-re gje rin gen øns ket imid ler tid 

ikke å slutt e seg til dett e løf tet, med hen vis-
ning til Nor ges NATO-med lem skap og atom-
vå pen sta te nes av vis ning av et for bud mot 
atom vå pen. Den ne be slut nin gen vak te 
hef tig po li tisk de batt for di fler tal let i Stor tin-
get øns ket en mer ak tiv lin je i dett e spørs-
må let. I det så kal te atom for li ket ved tatt av 
Stor tin get 26.4.2016 he ter det at Norge skal 
«ar bei de ak tivt for en ver den fri for atom -
våpen» og «ar bei de lang sik tig for et retts lig 

bin den de ram me verk for å sik re dett e 
 må let» (8). Re gje rin gen tol ket ved ta ket som 
støtt e til sin lin je: først ned rust ning, der ett er 
for bud, mens and re men te at ved ta ket in ne-
bar at Norge skul le del ta i ar bei det for en 
for buds av ta le. Mer enn 1 000 nors ke le ger  
og me di sin stu den ter sig ner te som me ren 
2016 en ap pell om at atom våp ne ne må for-
bys som ba sis for full atom ned rust ning (9).

For buds for hand lin ge ne
Selv om Norge trakk seg ut av det hu ma ni -
tære ned rust nings ini tia ti vet, fikk tan ken om 
et atom vå pen for bud øken de in ter na sjo nal 
opp slut ning. I de sem ber 2016 ved tok FNs 
ge ne ral for sam ling opp start av for hand lin ger 
om en for buds tekst. For hand lin ge ne fant 
sted i FN i New York vå ren 2017, med del ta -
gelse fra over 130 atom vå pen frie land. Norge 
boi kott et for hand lin ge ne sam men med 
øv ri ge NATO-land, bort sett fra Ne der land.

Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud 
mot atom vå pen ga både munt li ge og skrift-
li ge inn spill til dis se for hand lin ge ne og var 
til ste de i FN-byg nin gen med et stort an tall 
kam pan je med ar bei de re, blant dem man ge 
le ger, som på en sy ste ma tisk måte holdt 
kon tak ten med de le ga te ne, opp munt ret til 
kon struk ti ve bi drag og me di er te mel lom 
uli ke me nings grup per (3). For hand lin ge ne 
end te med at en trak tat om for bud mot 
atom vå pen ble ved tatt 7.7.2017 med 122 
stem mer for, én mot og én av stå en de. Per 
ok to ber 2018 har 69 land sig nert og 19 land 
ra ti fi sert av ta len, som tren ger 50 ratifiserin-
ger for å tre i kraft som del av fol ke rett en.

Høs ten 2017 be slutt et den nors ke no bel -
komi te en å be løn ne Den in ter na sjo na le 
kam pan jen for for bud mot atom vå pen med 
freds pri sen. Også her had de le ge ne en fin ger 
med i spil let, ved at In ter na sjo na le le ger mot 
atom krig, som tid li ge re pris vin ner (1985), og 
Nors ke le ger mot atom vå pen had de sør get 
for at kam pan jen var blant de no mi ner te fra 
2015 av.

Le ge nes rol le i det vi de re ar bei det
For le ger og and re som har en ga sjert seg  
i kam pen mot atom vå pen, ble 2017 et gle-
dens år – med god grunn til å være stol te av 
hva som er opp nådd. Men nå er det vik tig  
å rett e blik ket frem over og jobbe for det 
egent li ge må let: en ver den fri for atom vå pen.

Ver den er på ny inne i en kraf tig mo der ni-
se ring av de kjer ne fy sis ke styr ke ne, og fa ren 
for atom krig sy nes å være stør re enn noen 
gang. Fort satt er det om kring 14 500 atom-
strids ho der i ver den. 1 800 av dis se står kla re 

Le der Bea tri ce Fihn i Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud mot atom vå pen (ICAN) og Til man Ruff, kopresident  
i In ter na sjo na le le ger mot atom krig, med no bel pris me dal jen og di plom. Foto: Kris ti an Ruff

Lawrence Krauss (til venst re), di rek tør for Ari zo na State Uni ver si ty Origins Pro ject, og Ro bert Ros ner, pro fes sor ved 
Uni ver si ty of Chi ca go, kunn gjor de 25. ja nu ar 2018 at de had de jus tert den så kal te «dom me dags klok ken» til to mi nutt er 
til mid natt. The Bul le tin of the Ato mic Sci en tists ut vik let dom me dags klok ken som et sym bol på sann syn lig he ten for en 
men nes ke skapt glo bal ka ta stro fe. Foto: Jim Lo Scalzo/NTB Scan pix
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sitt an svar for liv og hel se har plikt til å 
ar bei de for å for by og eli mi ne re atom vå pen. 
Ny lig kom Ver dens le ge for en ing med en  
ny utt a lel se der alle sta ter an mo des om  
å sig ne re og ra ti fi se re den nye for buds av ta-
len mot atom vå pen (13). Den nors ke le ge for-
en ing har helt si den 1980-åre ne tatt pris ver-
dig klart stand punkt til atom vå pen spørs -
målet og fulgt opp Ver dens le ge for en ings 
opp ford rin ger. Det må være et mål at alle 
nors ke hel se pro fe sjo ner stil ler seg bak de 
sam me kra ve ne og pres ser på for at Norge 
ven der til ba ke til sin po si sjon som et fore-
gangs land for atom ned rust ning. Nors ke 
le ger mot atom vå pen har nå åp net opp for 
støtt e med lem skap også for ikke-le ger.

Stor tin get har bedt re gje rin gen ut re de 
kon se kven se ne av en even tu ell til slut ning  
til for buds av ta len for Norge (14). Det be tyr  
at Norge ennå ikke har luk ket dø ren helt for 
av ta len. Nors ke le ger må del ta ak tivt i den ne 
livs vik ti ge de batt en.

Mott att 23.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 22.6.2018, 
 godkjent 26.6.2018.

til ut sky ting på kort var sel, med den ri si ko en 
dett e in ne bæ rer for uhell (10). Alle atom mak-
te ne gjør sto re in ves te rin ger i sine kjer ne -
fysis ke ar se na ler og ut vik ler nye, mer flek -
sible vå pen, noe som også sen ker ters ke len 
for bruk. I til legg kom mer den øken de in ter-
na sjo na le spen nin gen. Et ta len de tegn er at 
den så kal te dom me dags klok ken på for si den 
av tids skrif tet Bul le tin of the Ato mic Sci en tists  
i 2018 vi ser to mi nutt er på tolv. Så nær mid-
natt har klok ken ikke stått si den 1950-åre ne 
(11, 12).

In ter na sjo na le le ger mot atom krig er 
fort satt en vik tig bæ re bjel ke i det in ter -
nasjona le ned rust nings ar bei det. Til tross  
for svek ket for stå el se og en ga sje ment for 
atom ned rust ning blant folk flest sam men-
lig net med 1980-tal let, har lege be ve gel sen 
mak tet å ta nye ini tia tiv og bi dratt sterkt  
til atom vå pen for bu det. Det er den fak ta -
baser te til nær min gen, som lege be ve gel sen 
fikk no bel pri sen for i 1985, som nå på nytt er 
grunn lag for re ell ned rust ning. Men den ne 
inn sat sen har tæ ret på re ser ve ne. Snart 40 år 
ett er dan nin gen er det nå i den in ter na sjo-

na le lege be ve gel sen mot atom krig be hov for 
en ny giv både når det gjel der men nes ke li ge 
res sur ser og øko no mi.

Nors ke le ger mot atom vå pen har fort satt 
om kring 750 le ger og le ge stu den ter som 
med lem mer og har vært en dri ven de kraft 
for Den in ter na sjo na le kam pan jen for for-
bud mot atom vå pen i Norge. Or ga ni sa sjo-
nen har tatt an svar for vi de re fø rin gen av 
kam pan jen selv ett er at pro sjekt støtt en fra 
Uten riks de par te men tet falt bort i 2016. Men 
også Nors ke le ger mot atom vå pen tren ger 
økt en ga sje ment fra kol le g er. I 1980-åre ne 
var nær hver fjer de nors ke lege med lem  
i or ga ni sa sjo nen. Dett e til si er at langt fle re 
le ger og le ge stu den ter bur de kun ne vise sin 
støtt e til kam pen mot atom vå pen gjen nom 
å bli med lem i Nors ke le ger mot atom vå pen 
og der med også styr ke kam pan jen.

Le ger må hol de fast på bud ska pet om at 
fore byg ging av en atom krig er enes te løs-
ning og at atom vå pen må for bys ut fra de res 
uak sep tab le hu ma ni tæ re kon se kven ser (7, 
9). I tråd med dett e har Ver dens le ge for -
ening er klært at le ge pro fe sjo nen i kraft av 
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glo bal hel se og sam funns me di sin, Uni ver si te tet  
i Bergen, og tid li ge re sty re med lem og le der 
(2009–17) i Nors ke le ger mot atom vå pen.
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in ter es se kon flik ter.
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gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Andre pasienter: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose 
hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Ankyloserende spondylitt: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver 
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Forsiktighetsregler: 
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tegn på infeksjon oppstår. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten overvåkes nøye og sekukinumab ikke gis før infeksjonen opphører. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose skal vurderes før oppstart ved latent tuberkulose. 
Forsiktighet bør utvises ved Crohns sykdom, da sykdomsforverring, i noen tilfeller alvorlig, er sett (også i placebogruppen). Pasienter med Crohns sykdom bør følges opp nøye. Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er observert. Dersom en 
anafylaktisk reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Natur-
gummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan derfor ikke fullstendig utelukkes. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Pasienten kan få inaktiverte 

er ikke undersøkt i psoriasis-studier. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Graviditet, amming og fertilitet: 
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Opp skrift på fi end skap

Fø rer kort for skrif ten ble end ret 1. ok to ber 2016. Opp lys-
nin ger om al ko hol- og can na bis bruk som tid li ge re er gitt 
un der til lit, blir plut se lig brukt mot pa si en te ne. Om de 
ikke er ly di ge, har fast le gen mel de plikt.

Rus og bil kjø ring hø rer ikke sam men. Det er uen de lig tra gisk når 
uskyl di ge blir drept i tra fik ken av bil fø re re som er ru set. Det kan vi 
alle enes om. Men med det nye re gel ver ket plik ter fast le gen å hand le 
der som han har opp lys nin ger som ty der på hel se ska de lig for bruk  
av al ko hol el ler can na bis. Dett e er opp lys nin ger som lig ger inne  
i et hvert jour nal sy stem. Så hvis pa si en ten kom mer til fast le gen med 
in flu en sa, og pa si en ten drik ker fire glass vin dag lig, får hun ver ken 
an ti bio ti ka el ler lov til å kjøre hjem. Kjø re for bu det va rer i et halvt år 
og kom mer helt plut se lig fra le gen hun har til lit til. Hun blir na tur-
lig vis ra sen de og øns ker å finne en ny fast le ge, og det kan hun sak-
tens gjø re, men da vil den for latt e fast le gen mel de sa ken til fyl kes -
legen. Hun må der for pent av fin ne seg med et me get strengt opp-
mø te re gi me med må ned li ge blod prø ver som be vis på to tal av hold  
i seks må ne der. Ett er det kan hun be gyn ne å kjøre igjen, men bare 
hvis opp mø te ne er gjen nom ført med rene prø ver. Der ett er må hun 
kom me til ba ke til det for hatt e le ge kon to ret én gang i kvar ta let for  
å vise at hun hol der seg på matta. Dett e in ne bæ rer gan ske mye 
 ube ha ge lig mer ar beid for fast le gen, som opp trer som for len gel sen 
av lo vens vel dig lan ge arm.

Er dett e gjen nom før bart i prak sis? Er den ne rol len for en lig med 
fast le ge rol len? Med dett e re gel ver ket blir man ge gam le fast le ge prin-
sip per kull kas tet.

På Face book fore går dis ku sjon mel lom all menn le ger i den luk ke de 
grup pen All menn le ge ini tia ti vet. Me nings ut veks lin gen gjen spei ler 
sto re for skjel ler i hvor dan re gel ver ket tol kes og gjen nom fø res. Noen 
le ger bru ker et kli nisk skjønn og nev ro lo gis ke tes ter, mens and re 
hel ler mer i ret ning av å tel le al ko hol en he ter og måle PEth og CDT. 
Fø rer kort vei le de ren er tve ty dig og gir rom for uli ke tolk nin ger. Her 
er ett eks em pel: Hel se krav ikke opp fylt ved «[a]vhengighet av al ko-
hol, lang va rig høyt inn tak av al ko hol el ler ska de lig bruk av al ko hol, 
der al ko hol bru ken kan føre til for styr rel se i at ferd og gi hel se svek -
kelse med økt tra fikk sik ker hets ri si ko». På un der teg ne des le ge kon tor 
kla rer vi ikke å bli eni ge om én fel les tolk ning el ler en klar gren se-
gang. Det be tyr at teks ten er man gel full. Vi er blitt fore spei let en 
re vi sjon av pa ra gra fe ne, men så langt har jeg ikke ob ser vert noen 
end ring. I sum har dett e ført til en uhold bar prak sis va ria sjon.

Opp lys nin ger som tid li ge re er gitt i god tro, blir brukt mot pa si en-
ten ett er re gel end rin gen. Kan vi fast le ger bare god ta dett e? I retts -
vese net har man en høy ere etisk stan dard. I retts sa ker blir sik te de 
min net om å ikke in kri mi ne re seg selv ved å gi opp lys nin ger om 
and re straff ba re for hold enn de rett en kjen ner til.

Pa si en ten er ikke blitt tatt i å ut fø re en ulov lig hand ling (kjøre 
med pro mil le), men fra tas fø rer kor tet av fore byg gen de hen syn  
i til fel le hun ut vik ler al ko ho lisk en ce fa lo pa ti. Den ne ty pen hjer ne-
ska de opp trer sent ved hel se ska de lig inn tak av al ko hol, men alle 
skal skjæ res over én kam kan skje 10�–�15 år før tra fikk far lig at ferd 
opp står.

And re pa si ent grup per, for eks em pel pa si en ter med svek ket kog ni-
tiv funk sjon, be hand les mye mer rett fer dig. De blir rett mes sig tes tet 
nev ro fy sio lo gisk før sank sjo ner iverk sett es. Slik kan hel se mes si ge 
svek kel ser dan ne et be vi se lig grunn lag for inn dra gel se av fø rer kor-
tet. Dett e gjel der alt så ikke hvis du er litt for glad i vin. Og pa si en te ne 
har i prak sis in gen an ke in stans.

Prin sip pet om at le gen skal ha en ikke-døm men de hold ning til 
rus, blir bru talt end ret til seks må ne ders kjø re for bud. Pa si en te ne 
opp le ver dett e som en straff før noe galt har skjedd. De fø ler at le gen 
har blitt en an gi ver, og at Norge har blitt et over vå kings sam funn. 
Føl ge ne av en slik re gel end ring blir at pa si en te ne blir ra sen de på 
fast le gen; de tror ikke sine egne ører. På sikt vil de tro lig hem me lig-
hol de alle opp lys nin ger om al ko hol- og can na bis bruk og få en ge ne-
rell mis tro til hel se ve se net. Mis tro er dess uten smitt somt in nen for 
sam me so sio øko no mis ke klas se.

Hvis det er slik at Hel se di rek to ra tet fø ler det er nød ven dig med en 
inn stram ning med hen syn til al ko hol- og can na bis bruk av all menn-
pre ven ti ve hen syn, fore slår jeg hel ler at man av leg ger en blod prø ve 
ved tra fikk sta sjon hvor spe si fik ke al ko hol mar kø rer og even tu elt 
and re rus mid ler må les. Man kun ne kon ti nu er lig ha opp lys nings-
kam pan jer om gren se ne for al ko hol bruk, sam ti dig som man til fel-
dig kal ler inn folk til rus mid del kon troll. Bruk av al ko lås bør også 
ut vi des. Da vil kon troll funk sjo nen iva re tas av Veg ve se net/po li ti et, 
mens vi kan opp rett hol de våre dy re ba re lege–pa si ent-for hold.

ALEXANDER WAHL
alexanderwahl32@gmail.com
er vei le der i all menn me di sin og job ber ved Kur ba det 
 le ge sen ter. Han er også re dak tør for pri mær hel se tje nes ten  
i Hel se bib lio te ket.
Foto: Pri vat

«Så hvis pasienten kommer til fastlegen  
med influensa, og pasienten drikker fire  
glass vin daglig, får hun verken antibiotika 
eller lov til å kjøre hjem»

«Prinsippet om at legen skal ha en  
ikke-dømmende holdning til rus, blir 
brutalt endret til seks måneders kjøreforbud. 
Pasientene opplever dette som en straff  
før noe galt har skjedd»
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Mo ti va sjon for end ring
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Hva mo ti ve rer en ga sje ment i end rings pro ses ser – bed ret 
pa si ent be hand ling el ler kost nads re duk sjon?

«The Trip le Aim» – å bedre pa si ent be hand ling, bedre be folk nings -
helse og sam ti dig re du se re/ikke øke kost na de ne – har vært vei le -
dende for man ge om or ga ni se rings pro ses ser av hel se tje nes ter både  
i Skan di na via og USA. I en stu die fra Dan mark har man vist at den ne 
tre del te mål sett in gen ofte for stås for skjel lig, av hen gig av om man  
er le der el ler kli ni ker (1).

En gy ne ko lo gisk ob ser va sjons av de ling had de gjen nom gått en 
end rings pro sess i for bin del se med en sy ke hus sam men slå ing. Bak-
grun nen var krav om ned skjæ rin ger og økt eff ek ti vi tet ved av de lin-
gen. End rin ge ne ved den ne av de lin gen ble i stor grad opp fatt et som 
gode og hen sikts mes si ge (1). Dett e er i mot set ning til er fa rin ge ne  
fra de fles te and re til sva ren de end rings pro ses ser. Iføl ge en over sikts-
stu die har bare 30 % av sli ke end rin ger ført til for bed rin ger (2).

Ved å in ter vjue le ger, le de re, sy ke plei e re, jord mød re og sek re tæ rer 
ved av de lin gen ville man un der sø ke hva som gjor de at den ne end-
rings pro ses sen ble opp fatt et som po si tiv (1).

Ut fra in ter vju ene så man at mo ti va sjon for end ring ble for stått på 
uli ke må ter. Det kun ne en ten for stås i et pro fe sjo nelt ram me verk, 
som en ind re mo ti va sjon for å for bed re be hand lin gen for pa si en ten. 
Det kun ne også for stås i et so sio kul tu relt ram me verk, som ytre krav 
til å bli mer eff ek ti ve/re du se re kost na der. På sam me måte fant man 
to må ter å for stå øko no mi på. Øko no mi ble en ten for stått som at 
«man får det man be ta ler for», og da vil mind re pen ger bety et dår  -
lige re til bud. Øko no mi kun ne også for stås som at «man kan få mer 
ut av hver kro ne», og da vil mind re pen ger være en mu lig het for 
in no va tiv end ring.

Sett i lys av dis se uli ke til nær min ge ne til end rings mo ti va sjon og 
øko no mi, fant man en for skjell mel lom kli ni ke re på den ene si den 
og le de re på den and re. Kli ni ke re opp lev de den tre del te mål sett in-
gen som et di lem ma mel lom kva li tet og øko no mi og en trus sel mot 
kli nisk be hand ling og kva li tet. Le de re så ho ved sa ke lig på den som  
et pa ra doks med mu lig het for å for bed re inn sat sen. Man had de alt så 
uli ke tan ke mo del ler.

I in ter vju ene be skrev le der ne at for å få til end ring mått e de for stå 
og bru ke den kli nis ke tan ke mo del len for å mo ti ve re end rings pro-

ses se ne og ikke de mo ti ve re de an satt e. Le der ne for klar te at de mått e 
over sett e kra ve ne til end ring, of test inn spa rin ger, som kom til dem 
som po li tis ke fø rin ger via topp le del sen. Dett e mått e om gjø res til et 
fo kus på pa si en ten og bed re de be hand lings for løp. Bare da kun ne 
kli ni ke re og le del se få en fel les mo ti va sjon og slik sik re høy be hand-
lings kva li tet og sik ker het.

Le der ne men te at hvis de had de star tet end rings pro ses sen ved  
å be grun ne den med en øko no misk tan ke mo dell, ville de ikke ha 
nådd frem til det kli nis ke per so na let. Ved å vel ge den be skrev ne 
frem gangs måten fan tes det in gen ga ran ti er for re du ser te kost na der, 
men ved å ska pe et fel les en ga sje ment for å bedre pa si ent for løp fikk 
man også høy ere eff ek ti vi tet.

For fatt er ne av stu di en pe ker på at det er vik tig med be visst gjø ring 
av de uli ke må te ne å for stå mo ti va sjon for end ring på. Da kan man 
be visst vel ge å bru ke mo del ler som gir stør re mu lig het for hen sikts-
mes si ge og nød ven di ge end rin ger og frem me pro ses ser der man  
i fel les skap kan ar bei de for bed ret pa si ent be hand ling.

KA RIN ISAKS SON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Il lust ra sjons fo to: satenik_guzhanina/iStock

«Lederne mente at hvis de hadde startet 
endringsprosessen ved å begrunne den med 
en økonomisk tankemodell, ville de ikke ha 
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SPR ÅKSPALTEN

Kom me (seg) til hek te ne

Hvil ke «hek ter» er det snakk om når 
man «kom mer til hek te ne»?

Å kom me til hek te ne be tyr å kom me seg 
ett er en på kjen ning. Det kan ofte dreie seg 
om å gjen vin ne kref te ne ett er syk dom.  
I ord bø ke ne står det at en hek te er en li ten 
krok el ler hake, som kan bru kes for eks em-
pel til å hol de sam men kles plagg (1). Men  
så fin nes det et spe si al utt rykk, der hek ter 
bru kes som en spø ke full be teg nel se for 
pen ger. «Kom me til hek te ne» be tyd de alt så 
opp rin ne lig å få igjen de pen ge ne man 
had de mis tet (2). Så gikk betydningen etter 
hvert over til å føle seg frisk etter at man har 
vært uvel (3). Nå er det alt så ikke bare øko no-
mis ke tap man kom mer seg ett er. Vi kan 
kom me til hek te ne både ett er syk dom, ned-
tu rer og fy sis ke an stren gel ser av alle slag (2).

Dan ske ne sier «kom me til hægterne»,  
og det er her fra det kom mer (2). I det på li te-
li ge prakt ver ket Ordbog over det dans ke 

Sprog (ODS) fin nes en rek ke eks emp ler med 
utt ryk ket. På dansk kan man også snakke 
om å «være ved hægterne» i be tyd nin gen 
sunn og frisk (4).

Men he ter det «kom me til hek te ne» el ler 
«kom me seg til hek te ne»? Det spørs må let 
ble tatt opp i Af ten pos tens språk spal te (5) 
for di en pro fes sor had de skre vet at det «tar 
tid å kom me seg til hek te ne ett er svan ger-
skap og fød sel» (6). Det fas te utt ryk ket er 
nem lig «å kom me til hek te ne».

Å «kom me seg til hek te ne» er sik kert en 
sam men blan ding av «kom me til hek te ne» 
og «kom me seg». De to utt ryk ke ne har sam-
me be tyd ning. Med ti den blir det kan skje 
ikke feil len ger hel ler (7). Et nett søk kan tyde 
på at «kom me seg til hek te ne» øker i bruk. 
Det gir snaut 400 treff i tryk te kil der i me die-
ar ki vet Re trie ver – mot 2 500 treff for den 
tra di sjo nel le for men (30.9.2018). Det er 
 hel ler ikke nytt. Før s te gang det på treff es  
i Na sjo nal bib lio te kets di gi tal bib lio tek er  
i 1946. Dett e kan være et eks em pel på at når 
man ge nok gjør en feil, blir den ne ett er 

hvert nor men (8). Det kal les språk ut vik ling.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør for 
 Tids skrif tets språk spal te.
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Kvin nen som fød te i søv ne

NOR MAL FØR S TE GANGS FØD SEL 
UN DER TIL SY NE LA TEN DE  
NOR MAL SØVN

Av H. FR. HAR BITZ
Føl gen de ka sus sy nes å mått e på reg ne noen 
in ter es se:

(...) Hun har se ne re hele ti den vært helt frisk og 
var nå gra vid og ven tet fød sel (...). Hun har vært 
frisk un der hele svan ger ska pet, ikke syk en dag, 
ikke kas tet opp. Hun har gått til kon troll hos 
læge som in tet galt har fun net, spe si elt ikke 
al bu min el ler blod trykks for høy el se.

Hun inn kom (...) om for mid da gen kl. 10 med 
sva ke rier, van net stod. Ri ene til tok litt ut over 
 da gen, var helt re gel mes si ge. Kl. 22, like ett er  
at van net var gått, ble ri ene ster ke re. Kl. 3 om 
mor ge nen (...) ring te hun, idet hun trod de 
fød se len skul le fore gå. Man kun ne da kjen ne 
ho det over sym fy sen. Jord mo ren som had de sitt 
væ rel se ved si den av, hør te litt yn king et par 
ti mer, men så ble det helt stil le om kring kl. 5. 
Pa si en ten sov ro lig. Natt e vak ten var sta dig inne 
og mor gen stel let  be gyn te på av de lin gen, og 

pa si en ten sov sta dig. Da natt e vak ten kom inn 
kl. 6,15 opp da get hun at bar net del vis var født. 
Jord mo ren ble straks til kalt og fant at bar nets 
hode og krop pen var født, mens be ne ne var  
i ferd med å fø des. Mo ren had de såvidt slått 
øy ne ne opp, had de satt en fot over bar net, men 
var helt uten for stå el se el ler for nem mel se av 
hva som fore gikk. Bar net (...) skrek straks. Vekt  
3 040 g, leng de 50 cm, ho dets om krets 34 cm. 
Der var in gen perinealruptur. Pla cen ta kom 
spon tant ett er 15 min. ved et lett trykk, hel med 
hele hin ner.

Mo ren våk net ett er hvert, men noe lang somt 
og tregt og var ved 7,30-ti den godt vå ken. På 
mor gen vi sitt en var hun helt klar og orien tert og 
vir ket nor mal i en hver hen se en de. Hun had de 
ikke fått noen so ve me di sin og in tet me di ka ment 
hver ken før fød se len el ler tid li ge re. Ut over 
 da gen var hun litt dø sig og søv nig. Den på føl-
gen de natt sov hun hele natt en, en van lig na tur-
lig søvn.

Urin un der sø kel se ved inn koms ten før fød se-
len vis te klar, sur urin, Vo gel 1, sp. v. 1015, alb.-, 
KOH-, suk ker-, blod-. R. R. om mor ge nen kort 
ett er fød se len 130/90. Bar sel sen gen var fe ber fri 
og el lers ukom pli sert.

Hun stod opp ett er 8 da ger, urin alb.-. Ut skre-
vet 9. dag ett er fød se len.

Mo ren had de hver ken i svan ger ska pet el ler  
i bar sel sen gen hatt noe tegn på in tok si ka-
sjon, spe si elt ikke ho de pi ne, syns for styr rel-

ser el ler øde mer. (...) Hun har all tid vært 
nor mal, in gen tid li ge re absenser, in gen 
epi lep si, in gen sy ke lig be last ning av noen 
art.

Såvidt man kan be døm me av det fore lig-
gen de til fel le har den helt nor ma le fød sel 
fore gått i en til sy ne la ten de nor mal søvn -
tilstand. Dett e vil na tur lig vis all tid kun ne 
dis ku te res; men det er i dett e til fel le in tet 
hol de punkt for at det skul le ha fore lig get 
noen om tå ket til stand som føl ge av en svan-
ger skaps in tok si ka sjon el ler an nen syk dom. 
Fød sels vei ene sy nes å ha vært me get etter-
givelige, idet der ikke opp stod noen rup tur, 
hvil ket jo er re la tivt sjel den hos en førs te-
gangs fø den de.

Retts me di sinsk sy nes til fel let å ha be tyd-
ning for di en slik fød sel kan skje i det hele 
tatt, og da er det hel ler in tet i vei en for at 
mo ren ube visst kun ne ha ombragt sitt barn.

På 1940-tallet ble en gra vid pa si ent lagt inn på sy ke hus. Hun var midt i tyve år ene, sunn, frisk og førs te gangs fø den de. Svan ger-
ska pet had de vært upro ble ma tisk, helt uten sy ke da ger el ler så mye som litt kval me. Sel ve fød se len var rik tig nok litt uten om det 
van  lige. Un der føl ger ar tik ke len, som sto på trykk i Tids skrif tets ut ga ve nr. 4/1945 (Tidsskr Nor Lægeforen 1945; 65: 121).

«Da nat te vak ten kom inn  
kl. 6,15 opp da get hun at bar net 
del vis var født»

«Såvidt man kan be døm me  
av det fore lig gen de til fel le  
har den helt nor ma le fød sel 
fore gått i en til sy ne la ten de 
nor mal søvn  tilstand»
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ANMELDELSER

Kjer ne kom pe tan se  
i schi zo fre ni

Hvor dan er det å se seg selv i spei let og lure 
på om speil bil det er den som ser?

Psy kia ter Paul Møller har skre vet en bok 
om det han kal ler for schi zo fre ni ens es sens: 
opp le vel sen av å mang le en kjer ne, å ikke  
ha et sam let, sam len de selv. Selv opp le vel se 
be skri ves som vår umid del ba re, ikke-te ma -
tiser te for nem mel se av oss selv. Den gir 
grunn lag for fø lel se av kon ti nui tet og ei er-
skap til livs hen del ser, som sam let frem mer 

SCHI ZO FRE NI –  
EN FOR STYR REL SE  
AV SEL VET
Paul Møller
For stå el sens be tyd ning for 
kli nisk virk som het. 246 s, 
tab, ill. Oslo: Uni ver si tets-
for la get, 2018. Pris NOK 399 
ISBN 978-82-15-02964-1

iden ti tets fø lel se og selv for stå el se. For fatt e-
ren be skri ver hvor dan det for styr re de sel vet 
kan kjen nes for dreid, uvir ke lig og frem med, 
og hvor dan vrang fore stil lin ger kan opp stå  
i et for søk på å for stå de un der li ge opp le vel-
se ne.

Bo ken be skri ver godt selvforstyrrelses-
fenomenene og hvor dan de kan star te tid lig  
i var sels fa sen (tid li ge re prodromalfasen). 
For kli ni ke ren kan kunn skap om selv for styr-
rel ser og nys gjer rig het på opp le vel sen gjø re 
pa si en tens ad ferd og li del ses trykk mer 
for ståe lig. For pa si en ten kan en sam ta le om 
egen selv opp le vel se fø les som å bli for stått  
i en ofte skrem men de og en som til stand. 
Møller be skri ver også ut forsk ning av selv for-
styr rel ser som es sen si elt for vi de re psy ko -
tera peu tisk ar beid: For å kun ne jobbe med 
selv inn sikt og re la sjo ner må pa si en ten først 
kjen ne at han har et selv.

Den em pa tisk ut fors ken de sam ta len står 
sen tralt i bo ken. Det gis opp lys nin ger om 
in stru men tet EASE (Ex am i na tion of Ano-
malous Self-Ex pe ri en ce) og en syvtrinns 
 be hand lings mo dul. Mo du len skal ut fyl le 
fle re te ra peu tis ke sett in ger, in klu dert sam -
tale be hand ling, mil jø te ra pi og psy ko edu ka-
tivt fa mi lie sam ar beid.

Stu di er av selv for styr rel ser er pre sen tert  
i sis te ka pitt el. For fatt e ren har valgt å knytt e 
re fe ran ser ho ved sa ke lig til dett e ka pitt e let, 
som frem står mind re over sikt lig enn res ten 
av bo ken. Dett e gjør at man ikke all tid vet 
om for fatt e ren be grun ner teo ri i kli nisk 
er fa ring el ler forsk nings re sul ta ter. Fle re 
sen tra le spørs mål blir hel ler ikke be svart: 
Har alle pa si en ter med schi zo fre ni (en grad 
av) selv for styr rel ser? Hvem har det even tu elt 
ikke? Hva kjen ne teg ner pa si en ter med selv-
for styr rel ser som ikke ut vik ler psy ko se?

Møller sø ker fler fag lig het: å ta i bruk 
fenomenologen E. Husserls verk tøy, og å se 
mot ny ere be visst hets forsk ning og nev ro -
viten skap. Her er det mye å hen te, ikke bare 
for å for stå schi zo fre ni, men for å for stå det 
vi alle le ver med, hvert øye blikk – vårt selv.

JU LIE HOR GEN EVENSEN
Lege i spe sia li se ring, Sek sjon for per son lig hets -
psykia tri
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Psy ko ana ly sens plass 
i psy kisk hel se vern

Den ne vel skrev ne, kom pak te bo ken angis 
som et hånd slag til dem «som øns ker  
å kun ne ar bei de mer am bi si øst og lang-
siktig med sine pa si en ter, un der roms li ge re 
ram me vil kår».

Vi får en rap port fra be hand lings rom met 
med gjen nom gang av det teo re tis ke grunn-
laget for til nær min gen. For fatt e ren øns ker 

Å MØTE PSY KISK 
SMER TE
Svein Haugsgjerd
Er fa rin ger og re flek sjo ner 
fra be hand lings rom met. 
369 s. Oslo: Gyl den dal, 2018. 
Pris NOK 429  
ISBN 978-82-05-51094-4

at et psy ko dy na misk per spek tiv får sin  
re nes san se, men han gir også rom for and re 
psy ko te ra peu tis ke til nær min ger. Han hen -
vi ser sær lig til for fatt e re som Freud, Bion, 
Klein, Melt zer og La can. Sen tralt står be gre-
pet «psy kisk smer te», dens trans port og 
trans for ma sjon. For fatt e ren brin ger inn 
ge ne tisk og nev ro vi ten ska pe lig forsk ning 
som un der støtt er noen av de psy ko lo gis ke 
ob ser va sjo ne ne. Be gre per som til knyt ning, 
men ta li se ring og aff ekt be visst het drøf tes. 
Haugsgjerd vi ser til forsk ning om at be-
hand lings re sul ta te ne er de sam me for psy-
ko dy na misk og kog ni tiv te ra pi. Selv er han 
psy ko ana ly ti ker – for han skal pa si en ten 
helst lig ge på di van, og be hand lin gen skal 
fore gå over fle re år, i «lang, lang tid». Det er  
i før s te rek ke drøm mer og de res inn hold 
han be skjef ti ger seg med og tol ker, det vil si 
«ten ta tivt for kla rer», i til legg til over fø ring.

An ta kel sen el ler på stan den om at psy kisk 
smer te lig ger til grunn for all psy kisk li del se, 
blir uny an sert. Her neg li sje res bl.a. ut vik-
lings for styr rel ser som AD/HD, som hos  
man ge le der til de mo ra li se ring og for tvi l- 
el se. For psy ko ser an gir for fatt e ren tid li ge 

trau mer som nær mest ob li ga to risk år sak,  
og hev der at psy ko se all tid ut vik ler seg fra 
angst. Det er ikke en er fa ring alle de ler. I de 
ka sui stik ke ne han brin ger til torgs fram trer 
hel ler ikke dett e as pek tet på noen ty de lig og 
over be vi sen de måte.

Det er van ske lig å si at den ne bo ken skis-
se rer hvor dan fram ti dens psy kia tri bør arte 
seg. Til det er den for en si dig, og be hand-
lings al ter na ti vet som frem stil les er for om-
fatt en de og kost bart til å kun ne dan ne noen 
ge ne rell norm, si den det ikke har på vi se lig 
bedre eff ekt enn and re til nær min ger. Bo ken 
er li ke vel et vik tig inn spill i de batt en om  
f.eks. pak ke for løp som tru er med å stan dar-
di se re be hand lings til bu de ne ut over ri me- 
 li ge krav til in di vi du el le vur de rin ger.

Bo ken an be fa les som et slikt kor rek tiv  
og som et in ter es sant inn blikk i en er fa ren 
psy ko te ra peuts opp le vel ser og syns punk ter.

TER JE ØIES VOLD
Av ta le spe sia list i psy kia tri
Bodø
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ANMELDELSER

Mye å lære  
om dia be tes

I Mest ring av li vet med dia be tes de ler for -
fatte ren sine er fa rin ger med å leve med type 
1-dia be tes i 50 år. Han po eng te rer at bo ken 
er skre vet «for å spre kunn skap om dia be tes 
og for å ska pe op ti mis me i hver da gen». 
Øns ket er å «mo ti ve re folk med syk dom men 
til å be ve ge seg på en krong le te sti fra 
 be hand ling til mest ring, fra pas sivt mott a-
gen de pa si ent til ak tivt hand len de men -
neske, fra for sa kel se til ut fol del se». Jeg sy nes 
han lyk kes i svært stor grad.

MEST RING AV LI VET 
MED DIA BE TES
Yng var Chris to pher sen
Type 1. 311 s, tab, ill. Bergen: 
Vig mo stad & Bjør ke, 2018. 
Pris NOK 379  
ISBN 978-82-419-1443-0

I til legg til 17 ka pit ler er det noen inn le-
den de av snitt og et av slutt en de for slag til 
«hand lings plan for dia be tes type 1 i Norge»  
i 46 punk ter. Det er et stikk ords re gis ter og 
re fe ran se lis ter for hvert ka pitt el. Ka pit le ne 
do mi ne res av kunn skaps for mid ling med 
over skrif ter som In su lin be hand ling, Blod-
suk ker må ling, Fø ling, Mat gle de mfl. Men de 
beste av snitt e ne er kan skje der for fatt e rens 
egne er fa rin ger, syns punk ter og fø lel ser 
de les, med over skrif ter som Ald ri fred å få, 
Li vets lodd, Mest ring av li vet med dia be tes 
og Mu lig he tens li den skap. Det er også et 
ka pitt el kalt Hel se ve se net, med klo ke inn-
spill til bedre sam hand ling mel lom bru ke re 
med kro nis ke hel se ut ford rin ger og de uli ke 
de le ne av hel se ve se net. To (av man ge) vik -
tige po en ger han trek ker frem, er man ge len 
på tid hos man ge le ger: «Ti den så rer alle 
le ger», og kro ni ke ren som en «stor pa si ent»: 
«Det ly der vik tig, litt som stor kun de, en 
pa si ent som mø tes med re spekt og får frem-
fø re sine be hov».

Det me di sins ke inn hol det er kva li tets sik-
ret av pro fes sor eme ri tus Kris ti an F. Hans-
sen, og selv om jeg har lest med kri tisk blikk, 
er det lite feil og unøy ak tig he ter som skjem-
mer. Det er im po ne ren de når for fatt e ren  

i utt alt grad blan der egne er fa rin ger og 
forsk nings ba sert kunn skap. Et lite mi nus  
for meg er må ten han bru ker si te rin ger  
og har satt opp «re fe ran se lis ten» på. Un der 
over skrif ten «No ter» ba kerst i bo ken har 
hvert ka pitt el fra 7�–�37 «re fe ran ser» som 
bru kes for å be leg ge ut sagn i teks ten. Bare 
unn taks vis vi ser dis se til vi ten ska pe lig litt e-
ra tur, of te re til po pu lær vi ten skap og man ge 
gan ger bare til et ett er navn som gir li ten 
me ning for le se ren. For laget bur de stram-
met opp lis ten. Jeg sav ner også mer bruk  
av bil der og dia gram mer som ville gjort 
le sin gen enda mor som me re og lett e re.

Den ne bo ken bør til bys alle som har type 
1-dia be tes. Jeg an be fa ler den sterkt til alle 
ty per hel se per so nell som del tar i be hand -
lingen av per so ner med den ne syk dom men. 
De fles te le ger vil ha mye å lære – både av 
fak tisk kunn skap, men ikke minst om hvor-
dan vi kan hjelpe pa si en ter til å mest re 
den ne inn gri pen de og gan ske kom pli ser te 
syk dom men.

KÅRE BIR KE LAND
Pro fes sor, Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

Opp da tert om  
kreft syk dom mer

Det er gått seks år si den for ri ge ut ga ve av 
bo ken Kreft syk dom mer. I den ne pe ri oden har 
det skjedd sto re end rin ger både in nen dia-
gnos tikk og be hand ling av kreft, og en  
ny ut ga ve er der for kjær kom men. Som mål - 
 grup pe nev nes både all menn le ger og me di-
sin stu den ter. Om on ko lo gi ett er hvert blir et 

KREFT SYK DOM MER
El len Schlich ting, 
Erik Wist, red
En ba sis bok for hel se per-
so nell. 5. utg. 484 s, tab, ill. 
Oslo: Gyl den dal, 2018.  
Pris NOK 769  
ISBN 978-82-05-51096-8

eget eks amens fag in nen me di sin ut dan nin-
gen vil dett e være en na tur lig læ re bok.

Teks ten er lett fatt e lig og over sikt lig delt 
opp i tre ho ved de ler. Det er ri ke lig med 
fi gu rer, ta bel ler og fak ta bok ser. Et øns ke  
til nes te ut ga ve er at stikk ords re gis te ret  
blir ut vi det og gjen nom ar bei det. Val get  
om å ha me get kort fatt e de re fe ran se lis ter,  
til dels uten re fe re ring i lø pen de tekst,  
kan også re vur de res til nes te ut ga ve.

Før s te del in ne hol der 17 ge ne rel le ka pit ler. 
I tid li ge re ut ga ver fant man her et ka pitt el 
om ut prø ven de be hand ling. Dett e er nå 
dess ver re ute latt, og i ste det har man fått 
blant an net ka pitt e let Ener gi ba lan se og kreft 
i til legg til to and re kost holds re la ter te ka pit-
ler. Mye in for ma sjon re pe te res i de uli ke 
ka pit le ne, mens for eks em pel stereotaksi  
og gam ma kniv-be hand ling ikke er nevnt  
i strå le ka pit let. Det er hel ler in gen om ta le  
av «kreft i all menn prak sis», el ler om ut red-
ning og screen ing. Her ville ut gi vel sen tjent 
på en stram me re re di ge ring med fær re 
del ka pit ler.

Del 2 om hand ler de spe si fik ke kreft syk-
dom me ne, og er gjen nom gå en de me get 

godt og over sikt lig skre vet. De fles te syk-
doms grup per om ta les over 15�–�20 si der, men 
det frem står noe un der lig at en stor syk dom 
som ma lignt me la nom kun har fått tre si der. 
Den ne om ta len skjem mes dess ver re av 
på stan den om at mo der ne be hand ling  
av me ta sta tisk me la nom kun gjø res som 
ut prø ven de be hand ling, og im mun te ra pi  
er i dett e ka pit let ikke nevnt med et ord.

Også i and re ka pit ler sees uover ens stem-
mel ser om man sam men lig ner med de 
gjel den de hand lings pro gram, noe som er 
van ske lig å unn gå helt si den be hand lings -
algo rit me ne end res nær mest fra må ned til 
må ned. Men en stør re grad av syn kro ni se-
ring kun ne nok li ke vel vært øns ke lig.

Som en ba sis bok for hel se per so nell fun ge-
rer bo ken godt, og så må man være opp-
merk som på at det er de til en hver tid opp-
da ter te na sjo na le hand lings pro gram som er 
fø ren de for ut red nings- og be hand lings valg.

ODD TER JE BRUS TU GUN
On ko log dr.med., Kreft sek sjo nen
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken
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PH.D.-DISPUTASER

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

ELLEN SAUAR NORLI
Disease spectrum, predictors and outcome in very early 
arthritis Data from the Norwegian Very Early Arthritis 
Clinic. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Dispu-
tas 11.10.2018.
Bedømmelseskomité: Bente Glintborg, Centre  
for Rheumatology and Spine Diseases, Centre of 
Head and Orthopeadic Surgery Rigshospitalet, 
Glostrup, Danmark, Gerdur Gröndal, Division of 
Rheumatology, Landspitali, Reykjavik, Island og 
Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud-  
og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medi-
sin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Maria Dahl Mjaavatten, Elisabeth Lie  
og Tore Kristian Kvien.

METTE RENATE ANDERSEN
Acute Syndesmotic Injuries – Diagnostic Challenges 
and Treatment Considerations. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 12.10.2018.
Bedømmelseskomité: Stefan Rammelt, University 
Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Tyskland, 
Maria Cöster, Department of Clinical Sciences and 
Orthopedics, Skåne University Hospital, Malmö, 
Sverige, og Inger Holm, Avdeling for helsefag, Insti-
tutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Wender Figved, Frede Frihagen og Jan 
Erik Madsen.

MARINA SOKOLOVA
Pathogenic consequences of NLRP3 inflammasome 
 activation in metabolic disturbances. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 18.10.2018.
Bedømmelseskomité: Sampsa Matikainen, 
 Department of Medicine, University of Helsinki, 
Finland, Terje Larsen, Institutt for medisinsk bio-
logi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske uni-
versitet, og Thomas Sæther, Institutt for medisinske 
basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: Arne Yndestad, Trine Ranheim og Pål 
Aukrust.

TRINE SYNNØVE FINK HÅLAND
Hypertrophic cardiomyopathy – Systolic function, 
differential diagnosis and risk stratification. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.10.2018.
Bedømmelseskomité: Christian Hassager, Hjerte-
senteret, Rigshospitalet, København, Danmark, 
Hanne Bjørnstad, Kardiologisk avdeling, Medisinsk 
klinikk, Nordlandssykehuset, Bodø, og Lars Fjell-
birkeland, Lungeavdelingen, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veileder: Thor Edvardsen.

SIMEN SELLEVOLD
Photochemical Internalization (PCI) as a treatment 
modality for leiomyosarcoma. Predictive factors for 
treatment response. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 19.10.2018.
Bedømmelseskomité: Stephen Pereira, University 
College London, Storbritannia, Julie Gehl, Institut 
for klinsik medisin, Københavns universitet, 
Danmark, og Kristin Taskén, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veileder: Alf Kristian Berg.

ANJA WIEDSWANG HORJEN
High-Sensitivity Troponin I in Atrial Fibrillation – 
 Impact of rate and rhythm control and associations 
with biomarkers related to atrial fibrillation patho-
physiology. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 19.10.2018.
Bedømmelseskomité: Kurt Huber, Department  
of Cardiology and Intensive Care, Wilhelminenhos-
pital, Wien, Østerrike, Maja-Lisa Løchen, Institutt 
for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige 
fakultet, Universitetet i Tromsø, og Dan Atar, 
 Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin,  
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Arnljot Tveit, Ingebjørg Seljeflot, Sara 
Ulimoen og Jon Norseth.

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

CHRISTINA DREWES
Intracranial Tumor Surgery – The Patients’ Perspectives. 
Utgår fra Fakultet for medisin og helsevitenskap. 
Disputas 5.10.2018.
Bedømmelseskomité: Jussi Posti, Turku Univer-
sity Hospital, Finland, Rolf Salvesen, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Wenche 
Moe Thorstensen, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet.
Veiledere: Ole Solheim og Asgeir Jakola.

ANDREAS AUSTGULEN WESTIN
The impact of pregnancy on maternal serum concentra-
tions of antiepileptic, antipsychotic and antidepressant 
drugs – evidence from therapeutic drug monitoring. 
 Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær medi-
sin. Disputas 19.10.2018.
Bedømmelseskomité: Finn Bengtsson, 
Linköpings Universitet, Sverige, Cecilie Johannes-
sen Landmark, OsloMet-Storbyuniversitetet, og 
John Christian Fløvig, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veileder: Olav Spigset.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

ANITA AMUNDSEN
Supporting doctor-patient communication in onco-
logy: Providing communication aids to cancer patients 
in an outpatient clinic. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 10.10.2018.
Bedømmelseskomité: Pål Gulbrandsen, Institutt 
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Lotte Rogg, 
Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitets-
sykehus, og Rolv-Ole Lindsetmo, Institutt for klinisk 
medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Tone Nordøy, Tore Sørlie og Svein Hugo 
Bergvik.
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NILS RAKNERUD

Vår gode venn og kollega Nils Raknerud 
døde 30. juli etter mange års plager med 
Parkinsons sykdom. Han ble 80 år gammel.

Nils sin vennlige, beskjedne og sympatiske 
væremåte manifesterte seg allerede tidlig  
i studietiden. Kullkamerater ble flere ganger 
invitert til hans foreldres vakre hjem på 
Nordberg. De av oss som kom fra Utkant-
Norge satte spesielt stor pris på det. Nils 
beskjeftiget seg med mye mer enn det medi-
sinskfaglige. Hans interesse for fransk språk 
og kultur gjorde at en av oss fikk spesielt 
god kontakt med ham. Han og Inger var 
medlemmer av foreningen Souvenir Nor-
mand, og gjennom denne ble det mange 
fine turer og opplevelser i Frankrike.

lingen på Aker sykehus hadde høy kompe-
tanse på dette tradisjonsrike feltet. Nils 
Raknerud hadde bred kompetanse som 
patolog, helt fra de minste elektronmikro-
skopiske detaljer og til den makroskopiske 
diagnostikken ved obduksjoner. Han la stor 
vekt på å formidle funn og resultater til 
kolleger. Han viste stor interesse for rekrut-
tering og opplæring av nye patologer, og var 
en dyktig  
og vennlig veileder.

Nils traff sin Inger i relativt moden alder. 
Hun ble en trofast og god støtte for ham.  
De holdt sitt hus åpent for familie og venner, 
og samværet med dem var alltid en givende 
opplevelse.

Vi føler nå med Inger og den øvrige fami-
lie.

JAN IVAR PEDERSEN, STEINAR AASE

Nils var belest og engasjert også på en 
rekke andre felt. Han hadde kunnskaper  
i historie, politikk, kunst og økonomi. En 
samtale med ham var alltid spennende og 
interessant.

Nils tok medisinsk embetseksamen i 1962. 
Han begynte spesialisering i patologi på 
Rikshospitalet i 1969, og ble tildelt medi-
sinsk doktorgrad i 1978 på grunnlag av en 
elektronmikroskopisk studie av hud. Han 
ble overlege i patologi ved Aker sykehus  
i 1976 og jobbet fra 1987 til pensjonsalder 
som avdelingsoverlege.

På Aker fortsatte han med elektronmikro-
skopi og forskning, men det meste av tiden 
måtte nå gå til diagnostisk patologi. Nils var 
allsidig i diagnostikken av vevsprøver og 
særlig kunnskapsrik når det gjaldt leversyk-
dommer. I hele sin yrkeskarriere opprett-
holdt han et betydelig engasjement for 
obduksjonspatologi, og sørget for at avde-

KARL STEENSLAND

Vår gode venn Karl Steensland døde i Kal-
mar i Sverige 24. juni. To uker før feiret vi 
hans 60-årsdag i Oslo sammen med hans 
kjæreste Marie, som har vært til uvurderlig 
støtte og glede for ham de siste to årene.

Vi møttes på medisinstudiet i Oslo i 1980. 
Karl var lett å bli kjent med og morsom  
å være sammen med: sosial og debattglad 
og tidvis provoserende som han var. Vi dan-
net matklubben Gastritt, som ble rammen 
rundt vår nære vennskap, med matlaging, 

ningssted for leger i spesialisering, ble en 
særlig anerkjennelse.

Parallelt med jobben i Sverige hadde han  
i mange år ansvaret for Lærdal øre-nese-hals, 
som han drev sammen med kolleger. Dette 
brakte ham til Norge noen ganger i året, og 
bidro til å opprettholde kjærkommen kon-
takt med norske venner og familie.

For fire år siden fikk han tilbud om en 
overlegestilling på Karolinska universitets-
sjukhuset i Stockholm, en stor anerkjen-
nelse av hans kompetanse som dyktig opera-
tør, og han fikk også reise ut som instruktør 
på spesialkurs i bihulekirurgi, både til Eng-
land og USA.

Hvis Karl skulle hatt et livsmotto, måtte 
det vært «Det er’kje no problem!». Han sa 
det ofte, og det uttrykte hans optimisme  
og handlekraft.

Vi sørger over tapet av en fantastisk venn 
og sender de varmeste tanker til døtrene 
Ingrid og Hedvig, og kjæresten Marie.

SVERRE SAND, FRODE JAHNSEN,  
JAN ERIK JAKOBSEN, EIVIND THUVE,  
JAN ERIK MADSEN, ØYSTEIN MÆLAND

ivrige diskusjoner, glede rundt gamle og  
nye anekdoter og jubileumsturer til Europas 
beste vindistrikter, alltid innlagt et måltid 
på en trestjerners Michelin-restaurant.

Etter turnustjeneste på Rjukan sykehus  
og i fødebyen Haugesund flyttet Karl til 
Havøysund i Finnmark som siviltjenesteplik-
tig lege. Det var legemangel og begrensede 
muligheter for kollegial støtte for en ung 
doktor, men Karl tok utfordringen på strak 
arm. Han gledet seg over kontakten han fikk 
med lokalmiljøet, og satte stor pris på natur-
opplevelsene, inkludert lange og tidvis tøffe 
turer i doktorbåten Medicus.

Kjærligheten til en svensk sykepleier førte 
ham til Kalmar i 1990, der han spesialiserte 
seg i øre-nese-hals. Nese- og bihulekirurgi 
ble hans spesialområde, men han var også 
engasjert i ledelse og utvikling av helsetje-
nesten. Dette førte ham mot jobben som 
klinikksjef på Öronkliniken på Länssjuk-
huset i Kalmar, der han i ti år hadde stålkon-
troll på kvalitet, pasientlister og økonomi. 
Han la stor vekt på å rekruttere og utvikle 
nye talenter, og han var høyt verdsatt som 
veileder for utdanningskandidatene. At 
avdelingen ble kåret til Sveriges beste utdan-
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ANNE-LISE STADSKLEIV

Anne-Lise Stadskleiv er død, 74 år gammel. 
Hun sovnet stille inn 20. juni etter over fem 
år med kreftsykdom.

sin faglighet, klokskap og menneskelighet 
var hun i mange situasjoner som en klippe 
for oss. Hun hadde en ro og en egen evne  
til å lytte og gå inn i den andres sted. På den 
måten skapte hun et trygt rom omkring seg. 
Dette gjorde hun også i sosiale sammenhen-
ger, blant annet på de mange reisene vi fikk 
oppleve sammen. For Anne-Lise var tilknyt-
ningen til Frelsesarmeen viktig helt fra 
ungdomstiden. De siste årene har hun og 
familien også vært tilknyttet bistandsarbeid 
som Frelsesarmeen i Uganda drev.

Vi minnes Anne-Lise i takknemlighet. Våre 
tanker går til Kåre og døtrene med familier.

ANNE LINDSTAD, ELISABET TØNSBERG,  
INGEBJØRG ULVESTAD, INGER-JOHANNE   
AARSETH, RØNNAUG ÅSGARD,  
SVETLANA MITIC, TORI ANNE RØVIK

Hun vokste opp i Askim sammen med en 
yngre søster. De hadde fire eldre halvsøsken, 
og en av disse kom senere til å bety mye for 
Anne-Lise. Etter artium dro hun i 1963 til 
Nederland, der hun tok første del av medi-
sinstudiet. Hun kom tilbake til Oslo i 1967, 
og ble cand.med. i 1970. I studietiden giftet 
hun seg med Kåre, og de fikk døtrene Kris-
tine og Ingunn. Hun videreutdannet seg til 
spesialist i allmennmedisin, og arbeidet 
noen år som allmennlege i Oslo. Deretter 
spesialiserte hun seg i psykiatri. I en årrekke 
arbeidet hun på Grorud DPS, der hun fikk 
betydelig erfaring i behandling av pasienter 
med alvorlige psykoselidelser. Hun har satt 
dype spor etter seg som en av de beste klini-
kerne innen psykosefeltet.

Vår legegruppe startet på Ahus for 30 år 
siden. Anne-Lise var den eldste av oss. Med 

FINN REIE STAD

Alle tren ger en men tor. Over le ge Finn Reie-
stad (17.12.1944�–�17.8.2018) ble min. Jeg var 
hel dig og er evig takk nem lig for at det ble 
ham.

Finn var os lo gutt en som ble glad i Roms-
da len, Molde, Molde sju ke hus og Molde 
Fotballklubb. Han ble cand.med. ved Uni ver-
si te tet i Oslo i 1973 og had de tur nus tje nes te 
ved Fyl kes sju ke hu set i Molde og i Rau ma. 
Ett er en kort pe ri ode som as si stent le ge vi kar 
ved in fek sjons av de lin gen på Ul le vål sy ke hus 
be gyn te han i 1976 med ane ste si fa get. Ett er 

og svært kre ven de åre ne re sul ter te i in vi ta -
sjoner til kon gres ser i Eu ro pa, USA og Asia. 
Ar tik ler ble pub li sert i le den de me di sins ke 
tids skrift. Norsk re gio nal ane ste si ble lagt 
mer ke til og sett på som ba ne bry ten de. Finn 
Reiestads liv og vir ke had de noe Peer Gyntsk 
over seg. Han var even ty re ren som så len ger 
og vi de re enn oss and re. Dris tig og gren se-
spren gen de var han. Molde og Norge ble fort 
for lite; han mått e ut. Men som Peer kom  
han til ba ke. Inn sat sen had de satt spor. Fra 
mid ten av 1990-tal let bruk te han det mes te 
av ti den på smer te og smer te be hand ling. 
Han fort satt e å fors ke og pub li se re. In ter es-
sen for id retts me di sin be holdt han li vet ut.

Uten om job ben var fjel let vik tig for ham. 
Jo tun hei men var også Finns rike. Han els ket 
fjel la der. Da han døde på Dia kon hjem met 
Sykehus, lå prakt bo ken Jo tun hei mens stor-
top per på natt bor det. Finn Reie stad ru vet. 
Han løf tet ane ste si fa get og skrev his to rie.  
Vi er takk nem li ge for alt han ga, først og 
fremst til pa si en te ne og fa get, men også  
til alle oss som fikk det pri vi le gi um å jobbe 
sam men med ham.

KJELL ERIK STRØM SKAG

to år i Molde dro han til Ul le vål sy ke hus.  
Da han kom til ba ke til Molde som spe sia list 
og over le ge i 1981, ble han den fag li ge kraf-
ten ved av de lin gen. Han var in ter es sert i og 
flink på alle om rå der av ane ste si fa get. Med 
bak grun nen fra Ul le vål var han akutt me di -
siner, in ten siv dok tor og en ka pa si tet på 
ope ra sjons stu en. Smer te be hand ling ble 
si den hans hjer te barn. Finns krea ti vi tet og 
av de lings sje fens åpen het la grunn laget for 
ny tenk ning og in no va sjon. Det ble star ten 
på et ma ke løst tiår ved av de lin gen vår. Det 
var høy og bred ak ti vi tet, forsk ning og eks-
pe ri men te ring, un der vis ning og for mid ling. 
Finn var sen tral i alt. Nye me di ka men ter og 
me to der ble tatt i bruk.

Finn gikk for an og vis te vei. Ny kunn skap 
ble tatt i bruk til pa si en te nes beste. Det kul-
mi ner te i 1984 da han sam men med Lars 
Kval heim ut vik let interpleuralteknikken. 
Som av de lin gens «Ben ja min» job bet jeg tett 
med Finn, og jeg fikk være med og fors ke  
på og vi de re ut vik le den nye smer te be hand-
lings me to den. Den nye tek nik ken vak te 
opp sikt ver den rundt. Finn had de fle re opp-
hold ved sent re i USA og sam ar bei det med de 
beste in nen re gio nal ane ste si. Dis se hek  tiske 



Er summen av belastninger blitt for stor?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  

oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 

ved problemstillinger som:

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 

leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  

finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte
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34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

15
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Foto: Thinkstock
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Universitetsstillinger, Allmennmedisin  LEGEJOBBER

UNIVERSITETSSTILLINGER
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Ledige fastlegehjemler og deleliste i 
Bergen kommune. 

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og https://www.bergen.kommune.
no/jobb

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby 
beboerne et godt nok legetilbud. 
Denne stillingen blir formidlet ledig 
på vegne av privatdrevetlegekontor.

Fastlegehjemmel
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap
Godt innarbeidet hjemmel i Ålesund sentrum er ledig for 
overdragelse til ny eier.

Hjemmelen er knyttet til Kipervika legesenter AS som 
er en 4-legepraksis.  Listetaket er 1200, pr. 01.10.18 er 
der ingen ledige plasser på listen.

Oppstart etter avtale.

Kontaktpersoner:

John Wilhelmsen, daglig leder Kipervika legesenter AS, 

www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under «Ledige stillinger»

Søknadsfrist: 04.12.2018
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Ledig stilling ved Utne legekontor, vikariat i 100 % stilling frå 
01.01. – 15.11.19, for spesialist i allmennmedisin, godkjent 
allmennlege eller LIS 3. 

Søknadsfrist: 18.11.18
 

Ullensvang herad

Allmennlegespesialist - 
Fastlegestilling 
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ER DU EN AV OSS?
 NTNU SØKER ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, skapes kunnskap for en bedre verden 
og løsninger som kan 
forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap 

Professor/førsteamanuensis 
i medisin (anatomi)
100 % fast stilling.

Arbeidssted: Trondheim
Søknadsfrist: 30.11.2018

Se ntnu.no/ledige-stillinger
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

Lødingen kommune – mer sentralt i landsdelen kommer du ikke!
Lødingen tettsted med sine 1700 innbyggere ligger vakkert til ved Vestfjorden. 
Badestranda «Bankfjæra», lønnetrærne, parkområdene og 
trehusbebyggelsen rammer inn et sosialt folkeferd. Lødingen kommune er 

Kommunen har satset på modernisering av infrastrukturen og tjenestetilbudet, 

aktiviteter. Og her kan du padle i et skjærgårdsparadis eller ta 
tindebestigninger som gir opplevelser for livet.

1-2 fastlegehjemler
(fastlønnet eller privat praksis)

Lødingen legesenter:
Lødingen legesenter består av tre fastlegehjemler og en turnuslege, samt støtteapparat. Legesenteret holder til i samme 
bygning som helsestasjonen, psykiatritjenesten, barnevernet, NAV og apotek. Her er også kontor for ambulerende 
psykolog og jordmor. Legesenteret er et veldrevet og stabilt ANS. Lødingen kommune inngår i interkommunal 
legevaktordning sammen med Harstad og Kvæfjord kommuner.

Vi søker 1-2 fastleger som enten vil jobbe som selvstendig næringsdrivende etter ASA 4310, med avtale om kommunal 
bistilling, eller i fast kommunal stilling – det blir helt opp til deg! Vi er åpne for bruk av deleliste.

Hovedarbeidsoppgaver:
• Allmennpraksis med listelengde på ca. 700
• 
• Deltakelse i legevakt

• Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
• Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
• Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges

Vi kan tilby
• Gode økonomiske vilkår etter avtale
• Permisjon i forbindelse med spesialisering
• 
• 
• Gode arbeidsforhold i et positivt tverrfaglig arbeidsmiljø

kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn.

søknaden.

Den som tilsettes må legge frem politiattest.

Velkommen som søker!

marta.prytz.strand@lodingen.nhn.no eller fung. helse- og omsorgsleder Odd Erling Lundberg, tlf. 97761393 el. 
odd.erling.lundberg@lodingen.kommune.no

Søknad sendes elektronisk: www.lodingen.kommune.no

Søknadsfrist: 11. desember 2018
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Allmennmedisin, Hjertesykdommer  LEGEJOBBER

HJERTESYKDOMMER

Ålesund er den største byen mellom 
Bergen og Trondheim, og 
regionsenter for Nordvestlandet. 
Kommunen har knappe 47.000 
innbyggere, et variert næringsliv, godt 
utbygd skoletilbud og kulturliv.

Fastlegehjemmel/Allmennlege
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap

Kommunen har ledig 50 % nyopprettet fastlegehjemmel 
kombinert med 50 % kommunalt legearbeid.
Fastlegehjemmelen er tilknyttet nyopprettet liste ved 
Daaeskogen legesenter, som er et kommunalt veldrevet 
legesenter. 
Listestørrelse er 750. Pr. i dag er det 150 innbyggere på 
listen. Listen er låst frem til tiltredelse av lege er avklart.
Kommunalt arbeid, og oppstart i stillingen, etter avtale 
med kandidat. 

Kontaktperson:

www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under «Ledige stillinger»

Søknadsfrist: 04.12.2018

www.oslo.kommune.no

Nyopprettet fastlegehjemmel 
i Bydel Grünerløkka
Bydelen er i rask vekst med flere utbyggingsprosjekter i Sinsen-
Hasleområdet, og har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel med 
nulliste som er knyttet til Løren legesenter. Legesenteret har i 
dag en fastlegehjemmel og lokalt samarbeid med privat 
barnelege, fysioterapeut og gestaltterapeut i tilliggende lokaler.

Søknadsfrist 02.12.2018

Fullstendig utlysning, www.ledigestillinger.oslo.kommune.no 
ref. nr.: 3952988372

Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka
Markveien 57
0505 Oslo

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

20 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Stavanger

20 % avtaleheimel for godkjend spesialist i hjartesjukdomar er 
ledig frå 01.04.2019, eller etter avtale. 

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd 
med reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale 
helseføretaka og Den norske legeforening, jf. §12 i 
rammeavtalen. Det er eit formål med seniorordninga at junior 
skal overta heile praksisen når senior fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal 
drive frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande 
innehavar. Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten 
som trapper ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den 
avtalte arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Noverande praksis er lokalisert i nye og moderne lokale i 
Stavanger sentrum saman med annan kardiolog og tre 
allmennlegar. 

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

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit forpliktande samarbeid med 
Helse Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode 
pasientforløp, og kan bli bedt om å delta i undersøking og 
behandling av pasientar innanfor område med lang ventetid 
og/eller moglegheit for fristbrot. Dette vil verte regulert nærare 
i den individuelle driftsavtalen. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftin-
gar mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til 
lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar 
overtar heile avtaleheimelen. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell 
søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Egil Vaage, tlf. 97 10 10 
90.  
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og 
sannkjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast 
til Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 4. desember
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LEGEJOBBER  Hud- og veneriske sykdommer, Patologi, Psykiatri

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

60 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i
hudsykdommer lokalisert til Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 4. desember 2018
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LES MER PÅ
www.unilabs.no/jobb-og-karriere-/

UNILABS LABORATORIEMEDISIN SØKER 

patolog

PATOLOGI

PSYKIATRI

www.modum-bad.nowww.modum-bad.no

Leder (legespesialist)
Ressurssenteret Villa Sana – 
Modum Bads seksjon for arbeidshelse

Tiltredelse: 
Kontaktperson: 

Søknadsfrist:   

 
www.modum-bad.no

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i psykiatri 
lokalisert til Asker
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 4. desember 2018
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Revmatologi, Forskjellige stillinger, Diverse annonser  LEGEJOBBER

REVMATOLOGI

Overlege, revmatologi 

Revmatismesykehuset har økt sitt opptaks område og vi har 
derfor opprettet en ny stilling som overlege.
Sykehuset har foruten stor poliklinisk aktivitet 16 senger til 
utredning og spesialisert rehabilitering.
Sykehuset er godkjent som gruppe 2 utdanningsinstitusjon i 
revmatologi og har 9 overlegestillinger og tre LIS stillinger. 
Ved Revmatismesykehuset har vi et bra arbeidsmiljø med 
gode arbeidsrammer og ansatte med høyt kompetansenivå.
Det forutsettes at den som tilsettes har norsk autorisasjon, 
spesialistgodkjenning i revmatologi samt behersker norsk/
nordisk språk muntlig og skriftlig. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avd. overlege Liz 
Loli tlf. 61 27 95 00/ 90 71 00 36 eller direktør Aage Westlie 
tlf. 41 47 82 71

Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes til 
Revmatismesykehuset AS v/direktør, Marg. Grundtvigs v. 6, 
2609 Lillehammer eller pr. e-post til 
post@revmatismesykehuset.no. 

Søknadsfrist: 15.12.2018

Ledig stilling som assisterende fylkeslege.

Søknadsfrist 18.11.2018.

For full utlysning se www.legejobber.no

FORSKJELLIGE STILLINGER

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

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

Kontakt: drsundal@neuroclinic.nhn.no

DIVERSE ANNONSER

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Hvor dan ser sy ke hu se ne  
ut i 2035?

Det er lurt å plan leg ge for fram ti da. 
Sam ti dig er det så van ske lig. Hva 
vet vi om tek no lo gi en i 2035? Hvil ke 
syk dom mer blir van ligst? Hvor bor 
fol ka? Hvil ke me di sins ke sann he ter 
har end ret seg dra ma tisk?

Le ge for en in gen har vært en for kjem per  
for na sjo nal sy ke hus plan. Nå kom mer den 
na sjo na le pla nen for and re gang. Dett e skal 
være en ne den fra og opp-pro sess, som gjen-
tas hvert fjer de år. Ar bei det star ter med 
ut vik lings pla ner for hvert en kelt sy ke hus,  
så for de re gio na le hel se fo re ta ke ne og til 
slutt la ges en over ord net plan på na sjo nalt 
nivå. Dett e gir gode mu lig he ter for ny tenk-
ning, in vol ve ring, sam men lik ning og  
læ ring. Må let må være – slik nav net ly der –  
en ut vik ling av hel se tje nes ten som kan  
møte fram ti da.

Nå er den ne syk lu sen i en for men de fase. 
Re gi o ne ne har hatt sine ut kast på hø ring,  
og skal sen de sine ut vik lings pla ner til Hel se- 
og om sorgs de par te men tet til nytt år. Le ge-
for en in gen har le vert et om fatt en de hø r- 
ings svar (1), ba sert på man ge og gode inn-
spill fra hele or ga ni sa sjo nen. Det er vel verdt 
å lese – om du job ber i en li ten kom mu ne 
langs Mjø sa el ler på et sy ke hus i Finnmark.

Re gi o ne nes ut kast til ut vik lings pla ner 
inn frir dess ver re ikke mål set nin ge ne de res. 
Tal le ne er uli ke, språk bruk og opp byg ging 
gjør det van ske lig å sam men lik ne og man ge 
av til ta ke ne er vel dig lite kon kre te. Det er 
man ge som me ner noe om norsk hel se- 
 ve sen. Le ge for en in gen gjør det, sam men 
med and re ar beids gi ver for en in ger, kom- 
 mu ner, pa si ent or ga ni sa sjo ner, på rø ren de  
og helt van li ge bor ge re. Ukla re pla ner van-
ske lig gjør god dis ku sjon om hvor dan ska pe 
en best mu lig fram tid for hel se tje nes ten og 
sy ke hu se ne.

Le ge for en in gen me ner at nes te Hel se- og 
sy ke hus plan også må være en in ves te rings-
plan. Det gir for ut sig bar het og lang sik tig het. 

Dess ver re mang ler ut vik lings pla ne ne en 
opp da tert sta tus på byg nin ger og ut styr. Når 
en ikke vet hvor en er, blir det enda van ske li-
ge re å vite hvor en skal gå. Ut vik lings pla ne ne 
har en vel dig op ti mis me til hvor dan tek no- 
 lo gi skal løse alle våre fram ti di ge ut ford rin-
ger. Tek no lo gi skal gi bedre kva li tet, la ve re 
for bruk, høy ere eff ek ti vi tet og sto re inn spa-
rin ger. Pla ne ne bur de vist mer av usik ker- 
 he ten og ri si ko en knytt et til tek no lo gi, slik  
at det ikke blir en far lig hvi le pu te.

Det som al le re de vek ker stor opp sikt, er 
hvor dan de re gio na le fore ta ke ne har reg net 
inn ge vinst av en mas siv opp ga ve over fø ring 
til kom mu ne ne. Sam hand lings re for men  
har vist oss at den ne opp ga ve over fø rin gen 
al le re de er i full gang. Riks re vi sjo nen på - 
pe ker at res sur ser og kom pe tan se ikke har 
fulgt med. Fast le ge ord nin gen er sprengt.  
De gam le syke har fått fle re stopp på vei en,  
og noen ste der ser vi nå en gry en de øk ning  
i lig ge ti den på sy ke hus. Sam hand ling er 
vik tig. Men det kan ikke kom me som et 
en si dig dik tat i en ut vik lings plan. Det må 
kom me som re sul tat av fag li ge vur de rin ger 
mel lom li ke ver di ge par ter, hvor res sur se ne 
og kom pe tan sen er en del av dis ku sjo nen.

Hel se- og om sorgs de par te men tet har 
star tet en god pro sess. Visst er det van ske lig 
å spå om fram ti da. Det stil ler enda stør re 
krav til de re gio na le fore ta ke ne om å bru ke 
ek si ste ren de kunn skap, klart språk, kon - 
kre te vur de rin ger – og ikke minst – åpen het 
og ær lig het om usik ker he ten.

LITTERATUR
1 https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/ 

2018/hoering-om-regionale-utviklingsplaner-2035/
hoeringsuttalelse/ 

g
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Utsagnet nedenfor opp sum me rer mye av det som ble for mid let un der  
kva li tets da gen på Lillehammer sy ke hus i sep tem ber.

Svært man ge be nytt et mu lig he ten til å over-
væ re fire tan ke vek ken de og in ter es san te 
ti mer der fag ut vik ling og for bed rings ar beid 
med pa si en ten i fo kus stod på agen da en. 
Sy ke hu set Inn lan det – Di vi sjon Gjøvik – Lille- 
hammer stod for ar ran ge men tet som sær lig 
var rett et mot le de re i kli nis ke av de lin ger og 
an satt e som job ber med fag ut vik ling og for - 
bed rings ar beid.

– Vi må gjø re det til en ru ti ne å snakke om 
uøns ke de hen del ser – fo ku se re på sy stem og 

ikke på per son, sa El len Pett er sen, di rek tør 
for me di sin og hel se fag ved Sy ke hu set Inn-
lan det i sitt inn legg.

– Vi må ha fo kus på hva vi kan gjø re noe 
med, ikke hva and re skul le ha gjort. Vi må ha 
stør re åpen het rundt feil og kul tur for å ten ke 
løs nin ger, og vi må ha folk med oss om vi skal 
opp nå det vi øns ker, un der stre ket hun.

Hun holdt inn leg get «Hvor for bør le de re 
og an satt e ha fo kus på for bed rings ar beid  
i det dag li ge?»

El len Pett er sen på pek te at kva li tets for bed-
ring er en kon ti nu er lig pro sess for å iden ti fi-
se re svikt el ler for bed rings om rå der, tes te ut 
til tak og jus te re til re sul ta tet blir som øns ket 
og for bed rin gen ved va rer. Det hand ler om 
alt fra å jus te re de små tin ge ne i hver da gen, 
til å tes te ut mer in no va ti ve og ny ten ken de 
ide er og tje nes ter.

Le der ne må eie for bed rings ar bei det
– Le de re kan bi dra til å ska pe gode hel se tje-
nes ter blant an net ved å ut vik le kunn ska per 
om for bed rings ar beid, bi dra til prak tisk 
for bed rings ar beid og ha kon takt med and re 
le de re, sa hun.

Dett e er også et krav ett er en ny for skrift 
om le del se og kva li tets for bed ring i hel se- og 
om sorgs tje nes ten. Gjen nom ty de li ge re og 
mer tje nes te til pas se de krav skal for skrif ten 
bi dra til å gi den som har det over ord ne de 
an sva ret for virk som he ten et godt verk tøy 
for sy ste ma tisk sty ring og le del se, samt 
kon ti nu er lig for bed ring.

Sy ste ma tisk fo kus på kva li tet
Ar ran gø re ne had de også in vi tert re pre sen-
tan ter for Le ge nes for en ing for kva li tets - 
for bed ring og pa si ent sik ker het til å hol de 
inn legg. For en in gen som ble stif tet i no vem-
ber 2017, har blant an net som for mål å bi dra 
til kom pe tan se øk ning og me di sinsk le del se 
av kva li tets for bed ring og pa si ent sik ker het 
på alle ni vå er in nen for hel se sek to ren og  

– Vi tren ger ikke være dår li ge 
for å bli bedre

Første ordinære høstmøte
Legenes forening for kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet er en spesialforening 
for leger og medisinstudenter med inter-
esse for kvalitetsforbedring, pasientsikker-
het og kvalitetsledelse.

Foreningen avholder sitt første ordi-
nære høstmøte samt generalforsamling 
på Gardermoen 15.���–����16. november 2018.

Blant temaene er: Legers deltakelse  
i forbedringsarbeid, pasientsikkerhet  
i dagens virkelighet, brukermedvirkning  
i behandling og uheldige hendelser –  
noe å lære? Det blir også presentasjon av 
prosjekter.

Foreningens formål er blant annet  
å bygge kompetanse i kvalitetsarbeid 
blant leger og legestudenter i alle deler  
av helsesektoren. Leger og studenter som 
er interessert i kvalitetsarbeid kan melde 
seg inn i foreningen ved å sende e-post til 
anita.Lyngstadaas@legeforeningen.no

Medlemmer får tilgang til et nettverk av 
leger med interesse for kvalitet og pasient-
sikkerhet samt invitasjon og prioritert 
deltakelse på det årlige høstmøtet om 
kvalitet og pasientsikkerhet.

Følg også foreningen på Facebook:  
@legerforbedring.
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av uøns ke de hen del ser, er blant det vi har 
lyk tes med, for tal te Fa ger heim Skaug.

– Men, på pek te hun – en for ut set ning for  
å lyk kes er le del ses for ank ring, in vol ve ring 
av ut øv en de hel se per so nell, åpen hets kul tur 
og tro ver dig het og for tro lig het.

Fa ger heim Skaug un der stre ket at det  
er vik tig med rik ti ge ram me be tin gel ser,  
å sett e seg kla re mål for kva li tets for bed ring, 
er kjen ne sam ti dig hets kon flikt og å flytt e 
fo kus fra in di vid til sy stem syn.

– Be hand ling av uøns ke de hen del ser  
i tverr fag lig team gir mer læ ring og det 
nytt er å inn fø re sy ste ma tisk ar beid for  
å etab le re god mel de- og åpen hets kul tur, 
opp sum mer te hun.

Hun vis te til slutt en over sikt over hen del-
ser meldt av le ger ved av de lin gen der det 
ty de lig frem gikk at den sy ste ma tis ke job bin-
gen had de gitt re sul ta ter fra nes ten ikke  
å mel de noe for noen år til ba ke, til å være  
de som nå meld te flest hen del ser ved de 
me di sins ke av de lin ge ne i Hel se Inn lan det.

Da gen ble av slutt et med en sterk og per-
son lig pa si ent his to rie som rør te alle de 
frem møtt e.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

for et sy ste ma tisk kva li tets- og pasientsikker-
hetsarbeid, sa hun.

Av er fa rin ger de gjor de seg var at det 
nytt er å ha fo kus på mel de kul tur og at det  
er vik tig ha et sy stem for å hånd te re «uhen-
sikts mes si ge» mel din ger, i til legg til kon ti-
nu er lig opp læ ring i hva som skal mel des. 
Blant til ta ke ne de satt e i verk var økt fo kus 
på mel de kul tu ren, spe si elt i le ge grup pen, 
etab le ring av kva li tets team be stå en de av en 
er fa ren over le ge og kva li tets kon trol ler som 
saks be hand ler for av de lings sje fen, samt 
opp rett el se av kva li tets grup per på alle sen ge-
pos ter, in klu dert akutt mott ak og in ten siv.

Kva li tets tea met ble ett er hvert ut vi det til 
også å in klu de re en sy ke plei er, da man så at 
en tverr fag lig til nær ming var helt nød ven-
dig. Kva li tets grup pe ne ble en god mø te plass 
de gan ge ne man fikk det til å fun ge re, men 
det ble for kre ven de pga. sam ti dig hets kon-
flik ter og dis se er se ne re av vik let.

Le del ses for ank ring vik tig
Ved me di sinsk av de ling var noen av pro - 
ble me ne blant an net at det var få mel din ger  
fra le ge tje nes ten, at det var lite sy ste ma tisk 
sam hand ling mel lom lege- og sy ke plei er-
grup pe ne og at av de lings sje fen satt ale ne  
og fer dig be hand let hen del ser fra le ge - 
grup pa.

– Bedre åpen hets kul tur, bedre tverr fag lig 
sam ar beid, bedre mel de kul tur og fle re 
for bed rings til tak gjen nom ført på bak grunn 

å bi dra til åpen het om uøns ke de hen del ser 
og feil.

Mø tet på Lillehammer var der for en fin 
an led ning til å orien te re om Le ge for en in-
gens syn på for bed rings ar beid og vik tig - 
he ten av le ge nes in vol ve ring.

El len Deil kås og Olav Røi se som le der 
for en in gens sty re, stil te blant an net spørs-
må let om hva som er sik ker pa si ent be hand-
ling med god kva li tet. – Hand ler det bare om 
le gens kom pe tan se, en ga sje ment og per son-
li ge egen ska per? spur te de.

Sva ret var blant an net at kva li tet og  
pa sint sik ker het i bunn og grunn hand ler 
om å ska pe en kul tur pre get av ver di ene 
re spekt, ær lig het, åpen het og nys gjer rig het 
samt en or ga ni se ring som frem mer sam-
hand ling om god prak sis mel lom alt in vol-
vert per so nell.

De un der stre ket beg ge at for en in gen  
i øken de grad vil bli mer syn lig på kva li tets- 
og pasientsikkerhetsarbeidet:

– Vi må ut vik le et fag lig fo kus på hvor dan 
or ga ni se rin gen av tje nes ten hem mer el ler 
frem mer kva li tet på pa si ent be hand lin gen, 
ikke bare på det rent me di sinsk fag li ge. Det 
hand ler om kul tur, ru ti ner og prak tisk til - 
rett e leg ging, både av det fy sis ke ar beids - 
mil jø et og av ar beids pla ner. Vi kal ler det  
å be trak te tje nes ten i et sy stem per spek tiv, 
som vi må ha i til legg til in di vid per spek ti-
vet, som do mi ne rer i dag. Når feil og hen del-
ser skjer i vårt svært pres se de hel se ve sen/
sy stem er det all tid hel se per so nel let som er 
in vol vert som både fø ler på og tyn ges av 
hen del sen, mens sy ste met of test «går fri». 
Dett e må vi gjø re noe med.

Både Røi se og Deil kås me ner at le del sen 
har et spe si elt an svar for å leg ge for hol de ne 
til rett e for for bed ring av kva li tet og pa si ent-
sik ker het, frem me åpen het og læ ring, og 
bi dra til at or ga ni sa sjo nen pre ges av å iden ti-
fi se re og re du se re ri si ko. Le de re må for eks-
em pel takke med ar bei de re som in for me rer 
dem om ri si ko i tje nes ten og på den må ten 
bi dra til øns ket pasientsikkerhetskultur.

Fo kus på mel de kul tur
Prak tis ke løs nin ger og hvor dan man kan 
jobbe og lære av uøns ke de hen del ser var 
også blant te ma ene på kva li tets da gen.

Over le ge Anne Fa ger heim Skaug ved me di-
sinsk av de ling, Gjøvik sy ke hus orien ter te om 
hvor dan de har job bet og lært av uøns ke de 
hen del ser ved av de lin gen.

– Er kjen nel sen av vik tig he ten av å ha egne 
gode sy ste mer som ikke er «på lagt» oss fra 
and re, er nød ven dig for å lage gode ru ti ner 

KVALITET PÅ AGENDAEN: Olav Røise (t.h.) i engasjert samtale med Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet, Geir 
Håvard Halvorsen, Oslo universitetssykehus og Morten Pytte, Akershus universitetssykehus. Foto: Lise B. Johannessen
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Bred tilnærming til den indremedisinske pasienten

– Vår vik tig ste opp ga ve er å ar bei de 
for en bred ind re me di sinsk ut dan - 
nel se, for stå el se og kunn skap, frem me 
ind re me di si nens plass i hel se tje nes-
ten og i Le ge for en in gen og å iva re ta 
ind re me di sin som ho ved spe sia li tet, 
sier Kåre I. Bir ke land.

Bir ke land er pro fes sor i ind re me di sin ved 
Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet  
i Oslo med bi stil ling som over le ge i en do- 
 kri no lo gi ved Oslo uni ver si tets sy ke hus,  
og har le det Norsk ind re me di sinsk for en ing 
det sis te året.

For en in gens ho ved ak ti vi tet er det år li ge 
to da gers ind re me di sins ke høst mø tet der 
den ene da gen har et ak tu elt ind re me di sinsk 
tema. I år var det akutt- og mott aks me di sin. 
Den and re da gen fikk alle gren spe sia li te te ne 
an led ning til å pre sen te re ak tu el le ny he ter 
in nen sitt om rå de.

– Vi vil gjer ne bi dra til å frem me sam - 
ar bei det mel lom de uli ke ind re me di sins ke 
sub spe sia li te te ne, sier Bir ke land.

Vik tig å se sam men hen ge ne
– Ind re me di si nen er blitt et stort fag og er 
na tur lig nok delt opp i gren- og ett er hvert 
«kvist»-spe sia li te ter. Man ge har en drøm om 
den «gam le bre de ind re me di si ner» som 
«kun ne alt» – men den ti den er nok for bi. 
Li ke vel er det vår am bi sjon å fron te en bred 
til nær ming til den ind re me di sins ke pa si en-
ten og på den må ten iva re ta mer enn det 
spe si fik ke or gan el ler en kelt symp tom som 
brin ger pa si en ten til le gen. Man ge ind re - 
me di si ne re – også gren spe sia lis ter – be hand-
ler pa si en ter med fle re kro nis ke syk dom mer 
og sam men satt e hel se pro ble mer. Da er det 
vik tig å se sam men hen ge ne og pri ori te re  
til pa si en tens beste – både når det gjel der 
dia gnos tikk og be hand ling, sier han.

– Vi er gla de for at man har valgt fort satt  
å ha ind re me di sin som egen spe sia li tet,  
og vi hå per og tror at man ge vil vel ge den. 
Sær lig for små og mid dels sto re sy ke hus vil 
tro lig sli ke spe sia lis ter være svært att rak ti ve. 
Den tek no lo gis ke ut vik lin gen med bred 
til gjen ge lig het til elek tro nis ke verk tøy for 
dia gnos tikk og sam hand ling vil tro lig fa vo - 
ri se re le ger med bred de kunn skap som kan 
in te gre re de talj in for ma sjo nen og hjelpe 
pa si en ten til å na vi ge re mel lom de uli ke 
hel se til bu de ne. Vi for sø ker å føl ge med  
i den in ter na sjo na le ut vik lin gen på det 

ind reme di sins ke om rå det og de ler hvert år 
ut sti pend til ind re me di si ne re som vil del ta 
på in ter na sjo na le ind re me di sins ke kon gres-
ser og i ak tu el le ar beids grup per.

Van ske lig å mo bi li se re LIS-legene
For en in gen har ny lig av holdt høst mø te med 
godt opp mø te, men har plass til fle re.

– Vi øns ker oss enda fle re del ta ke re. Vi 
sy nes vi har gode og ak tu el le pro gram som 
bur de være sær lig ak tu elt for LIS-ene, si den 
det gir en god opp da te ring på den bre de 
ind re me di si nen. Det er svært hyg ge lig at 
man ge av våre se ni o rer mø ter opp, men det 
be kym rer oss litt at vi ikke kla rer å mo bi li - 
se re LIS-ene. Der for laget vi i år et ett er mid-
dags pro gram spe si elt be reg net på dem med 
en hyg ge lig so si al sam ling i ett er kant. Men  
i den trav le sy ke hus hver da gen er det nok 
man ge som ikke kan pri ori te re el ler får fri 
til å del ta på et møte som kan skje ikke inn-
går som en ob li ga to risk del av vi de re ut dan-
nin gen, sier Bir ke land.

Po si tiv til styr king av den  
fag me di sins ke ak sen
Ny lig ble faglandsrådet for de fag me di sins ke 
for en in ge ne etab lert. Bir ke land for tel ler at 
for en in gen støtt er varmt opp om en styr-
king av den fag me di sins ke ak sen i Le ge for-
en in gen.

– Vi hå per dett e vil re vi ta li se re det fag li ge 
ar bei det i for en in gen, bli et sterkt ta le rør  
i me di sinsk fag li ge spørs mål og et na tur lig 
sted å hen ven de seg for myn dig he te ne når 

de vil ha fag li ge råd og kon takt med fag per-
so ner, sier han, og leg ger til: – og vi er selv-
sagt gla de for at ind re me di si ner Ce ci lie 
Ri søe ble valgt som før s te le der av fag rå det.

Læ rings mål
Før s te del av den nye spe sia list ut dan nin gen 
for le ger tråd te i kraft 1. mars 2017. Den nye 
ord nin gen de fi ne rer læ rings mål som til 
sam men skal dekke det grunn leg gen de sett 
av kom pe tan se som alle le ger må ha for å bli 
spe sia lis ter. Spe sia li tets ko mi te ene i de uli ke 
fag me di sins ke for en in ge ne har vært tungt 
inne i dett e ar bei det.

– Vår spe sia li tets ko mi té un der le del se av 
Per Ma thi sen og Bjørn Jør gen sen har gjort et 
stort ar beid med å ut ar bei de læ rings mål og 
læringsutbyttebeskrivelser – først for LIS II 
og der ett er for LIS III, for tel ler Bir ke land. 
– De har gått nøye igjen nom inn spil le ne fra 
de uli ke ind re me di sins ke gren spe sia li te te ne 
og for søkt å fo ku se re på hva som bør være 
fel les læ rings ut bytt er (LIS II) og hva som 
na tur lig hø rer hjem me i LIS III-ut dan nin gen. 
Ar bei det har vært en vik tig be visst gjø ring på 
es sen sen av den ind re me di sins ke spe sia li te-
ten og vi hå per læ rings må le ne skal bli brukt 
ak tivt både av ut dan nings kan di da te ne og 
ar beids gi ver ne.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HØSTMØTE: Kåre Birkeland ønsker flere LIS -leger velkommen til høstmøtene. Foto: Lise B. Johannessen
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– Re gi on ut val ge ne er en se ri øs ak tør  
som blir lyt tet til

Le ge for en in gen er or ga ni sert med  
fire re gi on ut valg: Re gi on ut valg 
Nord, Midt-Norge, Sør-Øst og Vest. 
Ut val ge ne er opp ret tet som kon-
takt- og sam ar beids or gan for lo kal-
for en in ge ne i hver av de fire off ent- 
 li ge hel se re gi o ne ne og skal fun ge re 
som Le ge for en in gens re pre sen ta ti ve 
or gan over for de re gio na le hel se - 
fo re ta ke ne.

Janne Kristine Bethuelsen er seksjonsover-
lege ved avdeling for patologi, Stavanger 
universitetssjukehus og leder Regionutvalg 
Vest som ble gjenopprettet i 2017 etter å ha 
ligget brakk en stund.

– Al ler først: Hvor dan går det med ar bei det 
de res så langt?

– Det går vel dig bra! Vi i Re gi on ut valg Vest 
job ber på den må ten at vi i for kant av et 
møte fin ner en møte dato som pas ser for 
flest mu lig i ut val get, og så ser vi hvor dan 
det pas ser opp mot le del sen i Hel se Vest  
el ler de lo ka le hel se fo re ta ke ne i re gi o nen.  
Vi sat ser på å få vise oss frem for alle fore - 
ta ke ne i Vest, slik at de vet hvem vi er. Til nå 
har vi møtt le del sen i Hel se Vest, Hel se Førde 
og Hel se Bergen. Nes te møte er den ne høs-
ten, og det blir i Stavanger.

– Dere rei ser alt så rundt til hvert fore tak. 
Hvor dan er mott a kel sen fra de lo ka le og 
re gio na le hel se fo re ta ke ne?

– Den har vært svært po si tiv blant alle vi har 
kon tak tet så langt. Det sett er vi selv føl ge lig 
pris på. Le del sen i hel se fo re ta ke ne er ikke 
plik ti ge til å ha kon takt med oss, og vi har 
hel ler in gen be slut nings myn dig het. Det vil si 
at vi ikke kan kre ve noe av le del sen i hel se - 
fo re ta ket. Det det hand ler om er der for gjen-
si dig for mid ling og in for ma sjons ut veks ling, 
og sam men dis ku te re og kom me frem til 
gode løs nin ger for hel se tje nes ten i re gi o nen.

– Hvor for me ner du det er vik tig med re gi on-
ut valg?

– Det er vik tig for di vi byg ger bro er og styr-
ker for hol det mel lom lo kal for en in ge ne og 
Le ge for en in gen sen tralt og de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne. Re gi on ut valg Vest be står  
av ett med lem fra hver av yr kes for en in ge ne, 
en me di sin stu dent, samt alle le der ne av 

lo kal for en in ge ne. Alle er vel dig dyk ti ge folk 
som det er spen nen de å jobbe sam men 
med. Mitt inn trykk er at hel se fo re ta ke ne ser 
på re gi on ut val ge ne som en se ri øs ak tør og 
at vi blir lytt et til.

– Hvor ofte har dere mø ter?

– Vi har tre mø ter i året der vi rei ser rundt og 
be sø ker hel se fo re tak, i til legg til mø ter med 
pre si den ten sen tralt i Le ge for en in gen. Kan-
skje kan vi finne enda bedre må ter å jobbe 
sam men på ett er hvert møte. Eks em pel vis 
kan det hen de at Le ge for en in gen sen tralt  
får høre om noe som de kan ta opp med oss, 
og som vi kan jobbe med vi de re i re gi o nen. 
El ler vi kan ha tett e re kon takt mel lom de 
fire re gi on ut val ge ne. Men dett e er bare 
ide er, og må uan sett dis ku te res grun di ge re 
før vi even tu elt går vi de re med det.

– Hvil ke sa ker har vært vik ti ge for Re gi on - 
ut valg Vest?

– Vi har hatt mye fo kus på den nye spe sia list-
ut dan nin gen for le ger. I til legg til ALIS VEST-
pro sjek tet som har til rett e lagt for ut dan-
nings stil lin ger i all menn me di sin i 12 ut valg te 
kom mu ner i Hor da land og Sogn og Fjordane. 
Vi har også job bet en del med sam hand ling 
og opp ga ve over fø ring mel lom spe sia list- og 
pri mær hel se tje nes ten.

– Og hva tror du blir vik tig frem over?

– Jeg tror vi fort satt må jobbe mye med den 
nye spe sia list ut dan nin gen, i til legg til at 
ut vik lings pla ne ne for sy ke hu se ne vil bli 
vel dig vik ti ge frem over. Jeg er litt uro lig for 
at de uli ke de le ne av hel se tje nes ten sitt er  

på hver sin tue og at det hel het li ge bil det 
ikke kom mer godt nok frem.

– Dett e vil dere kan skje få vite mer om  
i det kom men de mø tet med le del sen i Hel se 
Stavanger?

– Ja, der skal vi få mer in for ma sjon om det 
nye sy ke hus pro sjek tet, som har fått nav net 
SUS2023. Vi er blant an net opp tatt av at ikke 
sy ke hu se ne må bli byg get for små. Både 
pro sjekt di rek tør og pro sjekt le der vil være  
til ste de for å for tel le om or ga ni sa sjons ut vik-
lin gen. I til legg ten ker vi å bru ke mø tet til  
å snakke om psy kia tri og hen vis nings prak si-
sen på dett e om rå det som vi er vel dig opp-
tatt av. Da øns ker vi å få frem så mye fakta 
som mu lig. Vi har blant an net vært i kon takt 
med Psy ko log for en in gen og fått et fakta ark 
som vi ten ker å bru ke i dett e mø tet. For hå p- 
ent lig vis får vi kan skje slått ned på noen 
my ter.

– Hva drei er dis se my te ne seg om?

– Det har vært mye fo kus i me dia på hen vis-
nin ger fra fast le ger til spe sia list hel se tje nes-
ten in nen for psy kia tri en, og at fast le ge ne 
fø ler det er van ske lig å få hen vist pa si en te ne 
vi de re til et godt be hand lings til bud. Der-
med har det kan skje opp stått en opp fat ning 
om at av ta le spe sia lis te ne tar inn få nye 
pa si en ter. Der for skal vi gå gjen nom fakta  
i sa ken. Vi tror dis ku sjo nen blir bedre hvis  
vi kan be nytt e oss av fakta, og ikke så mye 
hva vi tror og fø ler.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

BRO BYG GE RE: Re gi on ut val ge ne er vik ti ge for å bygge bro mel lom lo kal for en in ge ne og de re gio na le hel se fo re ta ke ne,  
me ner le der av Re gi on ut valg Vest, Jan ne Kris tine Bethu el sen. Foto: Vil de Baug stø
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Der for er jeg lege ...

Le ge for en in gens  
gull

Le ge for en in gens nye faglandsråd der alle de 
fag me di sins ke for en in ge ne er re pre sen tert, 
had de sitt al ler før s te møte 26. sep tem ber  
i år. Faglandsrådet valg te et fag sty re med ni 
med lem mer som får an sva ret for lø pen de 
ar beid mel lom lands råds mø te ne. Jeg re pre-
sen te rer Norsk Cardiologisk Sel skap og ble 
valgt til le der. Pett er Bre lin fra Norsk for - 
en ing for all menn me di sin, ble nest le der.

Jeg har vært en ga sjert i fag me di sinsk 
ar beid si den 2000. Jeg kom mer fra en ak tiv 
fag me di sinsk for en ing, hvor jeg ble valgt  
til le der i 2005. Sam me år ble jeg valgt inn  
i FaMe, fag ak sens lands sty re de le ga sjon.  
Jeg satt i sen tral sty ret i fem år fra de sem ber 
2008, og fra 2013 har jeg vært le der av FaMe. 
God kjenn skap til Le ge for en in gen er en 
styr ke når nye or ga ner skal ut vik les og finne 
sin plass.

De fag me di sins ke for en in ge ne er Le ge for-
en in gens gull, me ner jeg. De er sterkt en ga-
sjert i eget fag, i forsk ning og spe sia list ut-
dan ning og de føl ger godt med i na sjo nal og 
in ter na sjo nal fag ut vik ling. Med en ster ke re 
fag akse hå per vi å få til mer tverr fag lig sam-
ar beid og syn er gi eff ek ter i de fag me di sins ke 
for en in ge nes ar beid. Vi hå per også at fag sty-
ret vil bli en god kon takt for mid ler mel lom 
hel se myn dig he te ne og de fag me di sins ke 
for en in ge ne. Sty ret i hver for en ing har over-
sikt over fag lig spiss kom pe tan se blant egne 
med lem mer og kan gi gode an be fa lin ger 
om hvem som bør del ta i fag li ge ut red nin-
ger og ret nings lin je ar beid.

Den nye fag ak sen rok ker ikke ved pre si-
den tens rol le som vår øver ste le der el ler 
sen tral sty rets po si sjon, men mar ke rer et 
ty de li ge re skille mel lom Le ge for en in gen 
som fag lig ak tør og som fag for en ing.

CE CI LIE RI SØE
Over le ge, kar dio lo gisk av de ling,  
Riks hos pi ta let, Oslo uni ver si tets sy ke hus

Se vi deo in ter vju: legeforeningen.no/der for

I no vem ber sam les lo kal for en in ger, 
re gi on ut valg og kon sern til lits valg te 
til se mi nar for sjet te år på rad.

Le der av Telemark le ge for en ing og re gi on- 
 ut valg Sør-Øst Tor Se ve rin sen har sitt et  
i pro gram ko mi te en sam men med lo kal for-
en ings le der ne Kris tin Hov land, Oslo, Lin dy 
Jarosch-von Schwe der, Sør-Trøn de lag, Paul 
Røs bø, Finnmark og Mar te Kvittum Tan gen, 
Hedmark.

– Hva har dere lagt vekt på ved årets se mi nar?

– Vi øns ker at pro gram met skal gi le der ne 
ide er og in spi ra sjon til å drive lo kal for en in-
ge ne og re gi on ut val ge ne på en god måte,  
at vi får kon takt med sen tra le le de re i Le ge-
for en in gen og blir opp da tert på vik ti ge 
sa ker. Vi øns ker også å dis ku te re sen tra le 
hel se po li tis ke sa ker og få noe til lits valgt- 
 opp læ ring.

– Hva me ner du er spe si elt vik tig med å ha  
en mø te plass for lo kal for en in ger, re gi on ut valg 
og kon sern til lits valg te?

– Vi har fel les ut ford rin ger ved drift av lo kal-
for en in ger og re gi on ut valg, og vi tren ger  
å lære av hver and re. Vi har be hov over for 
Le ge for en in gen og må kun ne fram leg ge 
dis se. Vi øns ker også å være i dis ku sjon med 
for en in gen sen tralt om vik ti ge tema. Vi har 
en kon takt fla te som Le ge for en in gen bør 
be nytt e til å kun ne på vir ke lo kalt og over for 
RHF-ene. Se mi na ret er eks tra nytt ig for de 
som ny lig er blitt le de re. Vi har fått et godt 
nett verk som kan be nytt es i hver da gen. Det 
er dess uten all tid hyg ge lig og nytt ig å snakke 
med le de re fra and re for en in ger og fra and re 
ste der i lan det.

– Hva er dine tan ker om ut vik lin gen av  
ar bei det i lo kal for en in ge ne ett er dis se sam- 
 lin ge ne?

– Se mi na re ne har hatt gode pro gram mer og 
god del ta kel se. Jeg tror der for lo kal for en in-
ge ne og re gi on ut val ge ne opp le ver dem som 
nytt i ge for å kun ne gi et godt til bud vi de re 
til sine med lem mer. Se mi na ret bør fort satt 
være et fast opp legg år lig.

– Du er selv le der av både en lo kal for en ing og 
et re gi on ut valg. Hva har du hatt nytt e av ved 
dis se sam lin ge ne og som du har tatt med deg 
inn i ar bei det lo kalt?

– Jeg har fått gode ide er og inn spill som er 
brukt i lo kal for en in gen.

– Har re gi on ut val get kom met mer på ba nen 
som føl ge av dis se sam lin ge ne?

– Re gi on ut val ge ne har fått vik tig back ing  
i dis se se mi na re ne og de har bi dratt til å vise 
hvor dan de kan være nytt i ge for lo kal for - 
en in ge ne og for Le ge for en in gen sen tralt.

– Fø ler du at lo kal for en in ge ne og re gi on ut val-
ge ne får mer inn fly tel se i Le ge for en in gen?

– Alle til tak som støtt er opp un der lo kal for-
en in ge ne og re gi on ut val ge ne vil føre til at 
det lo ka le ni vå et får mer inn fly tel se. Men det 
er stør re potensiale i det lo ka le led det for 
Le ge for en in gen som kan ut nytt es mer.

– Hva tror du skal til for at lo kal for en in ge ne 
kom mer enda mer på off en si ven?

– Hardt og godt ar beid i sty re ne og enda 
stør re for stå el se sen tralt for at det er et 
vik tig hel se po li tisk ar beid som bør gjø res 
lo kalt. Lo kal for en in ge ne er et godt til bud  
til med lem me ne.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Nyt tig mø te plass  
for lo ka le til lits valg te

FÅR GODE IDE ER: – På se mi na re ne har jeg fått gode ide er 
og inn spill som jeg har hatt nytt e av i ar bei det lo kalt, sier 
Tor Se ve rin sen. Foto: pri vat
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Stats bud sjet tet:  
Halv hjer tet for hel se

– Hel se sek to ren bur de vært pri o- 
ri tert enda høy ere. Nå skal vi gjø re 
vårt for at hel se kom mer styr ket ut 
av stats bud sjett for hand lin ge ne, sa 
pre si dent Ma rit Her man sen da for-
slag til nytt stats bud sjett for 2019 
ble lagt frem.

– I fjor å rets bud sjett vis te re gje rin gen vil je til 
å pri ori te re hel se, til tross for svært stram me 
ram mer. Gitt de sto re ut ford rin ge ne hel se-
sek to ren står over for, had de vi for ven tet en 
stør re sat sing for 2019, sier pre si den ten.

Kre ven de sy ke hus bud sjett
Fjor å rets bud sjett var stramt og kre ven de  
for sy ke hu se ne, som i til legg må fi nan si e re 
inn fø rin gen av nye le ge mid ler. Ut gifts veks-
ten til nye le ge mid ler er ale ne på 800 mil li o-
ner kro ner.

– Kun 1,35 mil li ar der i økte drifts mid ler er 
vel dig svakt og sva rer ikke ut de sto re ut-
ford rin ge ne sy ke hu se ne står i. I til legg er de 
fort satt un der lagt re gje rin gens ABE-re form, 
sier Her man sen.

ABE-re for men (av by rå kra ti se rings- og 
eff ek ti vi se rings re for men) in ne bæ rer at 
off ent lig sek tor på leg ges et ge ne relt eff ek - 
ti vi se rings krav. I prak sis fø rer kra vet til 
har de inn spa rin ger på den en kel te ar beids-
plass. For sy ke hu se ne til sva rer dett e rundt 
200 mil li o ner kro ner. I fjor ble det lagt  
opp til et økt eff ek ti vi se rings krav, fra 0,5  
til 0,7 pro sent. Sy ke hu se ne ble da skjer met  
for den ne ytt er li ge re eff ek ti vi se rin gen.

– Stats mi nis ter Erna Solberg utt al te i vå res 
at ak ti vi te ten på sy ke hu se ne er stør re enn 
det re gje rin gen har greid å finne rom til.  
Vi er der for skuff et over at re gje rin gen ikke 
skjer mer sy ke hu se ne full sten dig fra dett e 
eff ek ti vi se rings kra vet. Os te hø vel kutt er et 
dår lig vir ke mid del, gitt den svært pres se de 
si tua sjo nen sy ke hu se ne be fin ner seg i. I Dan-
mark har man gått helt bort fra sli ke eff ek - 
ti vi se rings krav, sier Her man sen.

Rik ti ge skritt for fast le ge ord nin gen
Re gje rin gen be vil ger øre mer ke de mid ler til 
re krutt e ring og vei led ning av nye all menn - 
le ger. I til legg fore slår de å øke gren sen for 
skatt e fa vo ri sert pen sjons spa ring for selv-
sten dig næ rings dri ven de. Le ge for en in gen 
me ner dett e er skritt i rik tig ret ning.

– Vi er gla de for at re gje rin gen har lytt et. 
God vei led ning fra er far ne fast le ger er av gjø-
ren de for å re krutt e re og be hol de yng re 
all menn le ger. Kom mu ne nes økte re krutt e-
rings pott er vik tig i ar bei det med å sik re en 
sta bil fast le ge tje nes te lo kalt, sier Her man sen.

Norge er li ke vel helt av hen gig av at inn - 
sat sen går inn i et langt høy ere gir de nes te 
åre ne, skal vi be va re og ut vik le en fram tids-
rett et og bæ re kraf tig fast le ge ord ning.

– Skal fast le ge ne få mer tid til pa si en te ne 
og en ar beids hver dag som er til å leve med, 
vi ser Le ge for en in gens be reg nin ger at myn-
dig he te ne må være vil li ge til å in ves te re 
om trent 3 mil li ar der de nes te åre ne, sier 
hun.

In gen nye LIS1-stil lin ger
Hel ler ikke i år pri ori te rer re gje rin gen etab-
le rin gen av nye LIS1-stil lin ger, for å møte det 
sto re, udek ke de be ho vet ett er spe sia lis ter.

– Fer dig ut dan ne de le ger kom mer ikke  
i gang med sin spe sia li se ring. Dett e er både 
dår lig sam funns øko no mi og dår lig ut nyt- 
 tel se av me di sinsk kom pe tan se. Vi har ikke 
råd til å ut sett e spe sia li se rings lø pe ne, når 
be ho vet for spe sia lis ter er sta dig øken de, 
sier Her man sen.

Le ge for en in gen me ner myn dig he te ne  
må øke an tall LIS1-stil lin ger med 200, alt så 
fra 950 til 1150.

DA NIEL WÆR NES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HALV HJER TET: Vi had de for ven tet en stør re sat sing i hel se-
sek to ren for 2019, sier pre si dent Ma rit Her man sen.  
Foto: Arne Vatn øy
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