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Les mer på aspit.no

webbasert journalsystem

Vi jobber døgnet rundt for at du 
skal bruke oss minst mulig.

Webbasert journalsystem spesialtilpasset 
fastleger - med arbeidsflyt i fokus. 

Aspit Medica er utviklet i tett samarbeid 
med fastleger og skreddersydd for å 
effektivisere din arbeidsdag. I over tyve år 
har vi levert EPJ-systemer i Norge. Erfaring 
som gir bred forståelse for hvor skoen 
trykker i tidligere generasjoner EPJ.
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For mye å gjøre
Økte krav til sykehusene uten tilstrekkelige 
ressurser går ut over pasientbehandlingen. 
Dette mener enhetsledere, leger og syke
pleiere ved to norske sykehus som deltok  
i en kvalitativ studie med semistrukturerte 
intervjuer. Når arbeidstempoet går opp, går 
effektiviteten ned. Tid går til logistikk og 
brannslukking istedenfor til behandling  
og pleie. Eldre pasienter er særlig sårbare  
for slik underkapasitet. Samtidig er fore
komsten av alvorlige uønskede hendelser  
i helsevesenet for høy. Hvordan kan vi bedre 
sikkerheten?

«Det er kjensla av å gå heim utan å ha 
gjort ein god jobb som gneg mest», skriver 
Egil Romslo Schistad, lege i spesialisering,  
i sin lederkommentar.
SIDE 1716, 1718, 1744

Strøm-Zollinger-Ellisons syndrom
ZollingerEllisons syndrom betegner en 
tilstand med residiverende peptisk ulcus
sykdom forårsaket av gastrin fra en nevro
endokrin svulst i pankreas. Den norske 
legen Roar Strøm beskrev en slik pasient  
i 1952, dvs. tre år før de to amerikanske kirur
gene Zollinger og Ellison publiserte sine to 
kasuistikker. Strøms artikkel var et viktig 
bidrag til litteraturen om syndromet. For
tellingen om Roar Strøm, som virket som 
kirurg i Oslo, Stavanger og Skien, er en spen
nende del av norsk medisins historie.
SIDE 1790

Høyt blodsukkernivå  
under svangerskapet
Forekomsten av svangerskapsdiabetes  
i Nordland og Troms økte fra 2004 til 2015. 
Økningen kan i stor grad skyldes større 
oppmerksomhet og økt testing av risi
kogrupper. Forekomsten av type 1diabetes 
og type 2diabetes i svangerskapet var stabil.

En god svangerskapsomsorg skal fange 
opp de kvinnene som står i fare for å utvikle 
diabetes, uten å skape unødig bekymring  
og sykeliggjøring av friske gravide. Enkle 
kosttiltak og daglig moderat fysisk aktivitet 
vil ofte være tilstrekkelig for kvinner med 
svangerskapsdiabetes.
SIDE 1719, 1750

Åpent og tilgjengelig

Februar 1996 ble Tidsskriftet tilgjengelig på internett, som et av de 
første norske medier. I dag, snart 24 år senere, er vi et av få større 
medier som har alt innhold åpent og gratis tilgjengelig for alle.  
Nå er tiden kommet for å gå enda et skritt lenger: Fra 1. januar 
2020 går Tidsskriftet over fra å gi fri tilgang, slik som i dag, til å gi 
fullverdig åpen tilgang (open access) til alle vitenskapelige artikler.

Vitenskapelige artikler innsendt etter denne datoen vil få en 
 såkalt Creative Commonslisens (CC BYND 4.0). For deg som leser 
eller forfatter betyr det at du fritt kan kopiere, distribuere og spre 
artikkelen i hvilket som helst medium eller format, så lenge du 
krediterer forfatterne og kilden, gir en lenke til Creative Com
monslisensen og ikke endrer artikkelen på noe vis. Dette betyr 
også at artikkelen fritt kan legges i såkalte vitenarkiv. Flere detaljer 
om dette kan du lese på vår nettside.

Endringen samsvarer med kravene i Plan S, initiativet for åpen 
publisering. Disse kravene gjelder først for prosjekter finanisert  
fra 2021. Men i tråd med Tidsskriftets tradisjon for åpenhet og 
 tilgjengelighet ønsker vi også nå å være tidlig ute og gi enda 
 lettere tilgang til kvalitetssikret medisinsk forskning.
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FORSIDE

Illustrasjon © Hilde Hodnefjeld

Kortere liggetider, flere pasienter, mer poli
klinikk, mer dagbehandling, mer rapporte
ring, flere møter, flere administrative opp
gaver. Alle som har vært helsearbeidere  
en stund kjenner det på kroppen: Hver
dagen har blitt travlere. Effektivitet er tidens 
 melodi. Ledige ressurser skal utnyttes maksi
malt. Men et sted går det en grense, der mye 
å gjøre blir FOR mye å gjøre. Da blir travel
het til stress, effektiviteten synker og både 
pasientbehandling og helsearbeidere lider. 
Herberget er fullt. Men nettopp da er det 
viktig å stoppe opp ved undrene som hver 
dag skjer i helsevesenet, selve grunnen til  
at vi er der: de magiske menneskemøtene 
der håp blir tent.

Det er illustratøren Hilde Hodnefjeld  
som har tegnet forsiden denne gangen. 
Flere av hennes arbeider finner du her:  
http://www.hodnefjeld.no/
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer.             ATC-nr.: A10B K03         CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: 
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes 
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin 
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi 
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang 
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang 
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart 
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon 
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres 
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres 
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin 
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn: 
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: 
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos 
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med 
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må 
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, 
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue 
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose 
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt 
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart. 
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, 
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er 
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese 
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC). 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. 
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med 
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, 
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt 
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. 
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst 
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel 
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert 
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt). 
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse, 
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men 
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: 
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med 
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet 

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-

jardiance.no / synjardy.no / glyxambi.no

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1383 Asker 
Tlf: 66 76 13 00

midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud: 
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
 infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
 kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
 ketoacidose og Fourniers gangren (meget
  sjelden).

 JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
 med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
 nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
 ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
 ketoacidose. 

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombinasjon med andre perorale 
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale. 

 Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
 ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

 Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
 med metformin til pasienter som ikke oppnår
 tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
 dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av 
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med 
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller 
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år 
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a 
eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER 
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt.  
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer. ATC-nr.: A10B K03 CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.:
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff:
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn:
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre:
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi,
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart.
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte,
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC).
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene.
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke,
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen.
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt).
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse,
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon:
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud:
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
ketoacidose og Fourniers gangren (meget
sjelden).

JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
ketoacidose.

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes
mellitus i kombinasjon med andre perorale
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a

eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt. 
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer.             ATC-nr.: A10B K03         CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: 
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes 
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin 
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi 
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang 
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang 
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart 
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon 
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres 
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres 
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin 
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn: 
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: 
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos 
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med 
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må 
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, 
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue 
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose 
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt 
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart. 
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, 
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er 
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese 
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC). 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. 
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med 
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, 
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt 
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. 
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst 
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel 
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert 
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt). 
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse, 
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men 
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: 
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med 
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet 

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud: 
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
 infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
 kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
 ketoacidose og Fourniers gangren (meget
  sjelden).

 JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
 med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
 nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
 ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
 ketoacidose. 

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombinasjon med andre perorale 
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale. 

 Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
 ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

 Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
 med metformin til pasienter som ikke oppnår
 tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
 dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av 
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med 
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller 
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år 
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a 
eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER 
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt.  
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Jardiance, Boehringer Ingelheim
Antidiabetikum, SGLT2-hemmer. ATC-nr.: A10B K03 CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.:
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff:
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes
mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som mo-
noterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære
hendelser og populasjoner som er studert.

Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med sul-
fonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres
ved estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres
til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn:
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre:
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring.

Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hem-
mere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med
kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må
vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi,
magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue
eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart.
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte,
alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstanden er
stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese
evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC).
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene.
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med
tidligere DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke,
med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen.
Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst
årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel
som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres ved moderat
nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved utvikling av redusert
nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <45 ml/minutt).
Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dialyse,
da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men
årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon:
Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med
terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet

bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en 
risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihy-
pertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 
år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved 
tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd 
bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig 
tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er 
ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal 
pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: 
Begrenset erfaring ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring 
ved NYHA klasse III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter 
teste positivt for glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 
mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør 
informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin.

Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid 
og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypoten-
sjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende lege-
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midler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og 
lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan 
være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. 
Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene 
OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av 
UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Samtidig bruk 
med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. mulig risiko for redu-
sert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig 
administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av 
OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante 
endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig 
administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. 
Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin 
ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, 
sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, 
torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk 
relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, 
pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, 
digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på 
human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte 
eller indirekte skadelige effekter.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke-
mi ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Hud: Pruritus (generell), utslett. Infeksiøse: Vaginal moniliasis, 
vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner, urinveisinfek-
sjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Nyre/urinveier: Økt urinering. 
Stoffskifte/ernæring: Tørste. Undersøkelser: Økte serumlipider. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Hud:
Urticaria. Nyre/urinveier: Dysuri. Undersøkelser: Økt serumkreatinin/
redusert glomerulær filtrasjonsrate, økt hematokrit. Sjeldne (≥1/10
000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose. Ukjent 
frekvens: Hud: Angioødem. Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av 
perineum (Fourniers gangren).

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 
mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på 
opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagli-
flozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger: A10B K03

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reversibel, potent og selektiv, 
kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). For-
bedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere 
renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, 
som bidrar til lav risiko for hypoglykemi. Absorpsjon: Hurtig. T

max
 er 

1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker C
max 

og 
AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. 
Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene. 
Proteinbinding: Ca. 86%. Fordeling: Vdss ca. 73,8 liter. Halveringstid: 
Beregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og 
tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter/time. Ca. 22% akkumulering ved 
steady state, mht. AUC i plasma. Metabolisme: In vitro-data antyder 
at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 
1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronid-

konjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver 
av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale. Utskillelse: 
Hos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% 
i urin (50% som uendret substans).

Pakinger og priser: Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte: 
Styrke, 10mg: 30stk. (blister), Varenr.: 384125, pris kr.: 458,30, 
90stk. (blister), varenr.: 027051, pris kr.: 1302,40. Styrke, 25mg: 
30stk. (blister), Varenr.: 045475, pris kr.: 458,30, 90stk. (blister), 
Varenr.: 585516, pris kr.: 1302,40.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. 
Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. 
Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasi-
enter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. 

Sist endret: 25.02.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 14.02.2019

Referanse: 1. JARDIANCE® SPC 31.05.2018, avsnitt 5.1. 2. Zinman B, 
Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, 
and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128. 
3. Nasjonal retningslinje for Diabetes: https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/diabetes/seksjon?Tittel=blodsukkersenkende-be-
handling-og-behandlingsmal-3295 (1.11.2018). 4. Jardiance FK tekst 
refusjon (www.felleskatalogen.no)

Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-
infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved
kombinasjon med insulin eller sulfonylurea),
ketoacidose og Fourniers gangren (meget
sjelden).

JARDIANCE® er ikke anbefalt  for pasienter
med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide,
ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av
ketoacidose.

INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi 
når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller 
i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert.

Refusjon: Behandling av type 2 diabetes
mellitus i kombinasjon med andre perorale
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2.
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon
med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte
dose metformin.4

RRR: Relativ Risikoreduksjon
AAR: Absolutt risikoreduksjon 

*Om EMPA-REG OUTCOME®-studien: dobbeltblind, placebokontrollert sammenligning av
Jardiance 10 mg og 25 mg versus placebo som tillegg til standard behandling hos pasienter med
diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom (koronarsykdom, perifer arteriesykdom eller
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag). Totalt ble 7020 pasienter behandlet og fulgt i 3,1 år
(median). Gjennomsnittsalderen var 63 år, gjennomsnitt HbA1c 8,1 %, og 71,5 % menn.1,2 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 
oppdatert september 20183 

For diabetes type 2-pasienter MED kjent hjerte- og karsykdom som bruker 
metformin anbefaler retningslinjen legemidler som har dokumentert positiv 
effekt på hjerte- og karhendelser: SGLT2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin)a

eller GLP-1-analog (fortrinnsvis liraglutid)b.

JARDIANCE® REDUSERER
KARDIOVASKULÆR DØD1,2

Hos pasienter med diabetes type 2 og etablert kardio-
vaskulær (CV) sykdom*, på toppen av standardbehandling
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Hos personer med diabetes type 2 og etablert kardiovaskulær sykdom, reduserte 
JARDIANCE® når gitt på toppen av standardbehandling, primærendepunktet 
(sammensatt av kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag) 
med HR 0,86 (95 % KI 0,74-0,99), p=0,0382. Effekten var drevet av en signifikant 
reduksjon i kardiovaskulær død (se figur) uten signifikant påvirkning av ikke-fatalt 
hjerteinfarkt og ikke-fatalt slag (hhv HR 0,87 (0,70-1,09) og 1,24 (0,92-1,67))*1,2.

Figur: Tid til tilfelle av kardiovaskulær død
a Canagliflozin har vist lignende effekt. 
b Langtidsvirkende eksenatid har vist lignende effekt.

Grafisk fremstilt av Boehringer Ingelheim
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Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell 
skjødesløshet. Å straffe helsepersonell vil gjøre mer 
skade enn gagn. Skal vi minimere risikoen, bør vi bygge 
en kultur for læring, ikke for straff.

Å feile er menneskelig – å skylde på andre er politikk. Det ble tydelig 
da Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gun-
dersen nylig uttalte: «Nå vil jeg se at de personene som er involvert  
i dette får et større personlig ansvar for valgene de selv gjør.» (1). 
Utspillet kom etter at en pasient døde i akuttmottaket på Haukeland 
universitetssjukehus etter å ha ligget for lenge uten tilsyn. På for-
hånd hadde imidlertid sykepleierne ved avdelingen varslet ledelsen 
over hundre ganger om underbemanning (1). Bruun-Gundersen 
innrømmer at det ikke var nok helsepersonell på jobb den dagen. 
Men kravene om innstramminger og effektivisering kommer jo 
nettopp fra politisk hold. Så hadde da også direktøren ved sykehuset 
innfridd på dette punktet og høstet ros av styreleder for «usedvanlig 
god økonomistyring» (1).

I en undersøkelse blant 8 000 britiske leger fryktet over halvpar-
ten at de skulle få skyld for feil forårsaket av arbeidspress og sys-
temsvikt (2). En dansk spørreundersøkelse avdekket blant annet at 
5 % av legene det siste året hadde opplevd at pasienter døde som 
følge av at det hadde vært for travelt på avdelingen (3). Høy beleggs-
prosent i sykehus har i flere europeiske studier vist å være assosiert 
med signifikant økt dødelighet (4, 5).

Utilstrekkelig opplæring, mangel på gode rutiner og prosedyrer, 
stadige avbrytelser i arbeidet samt tidspress som gjør at man ikke 
rekker å sette seg tilstrekkelig inn i sykehistorien, kan forårsake feil.  
At man blir trett og sliten på lange vakter med nattarbeid, øker også 
risikoen (6). En akuttsituasjon er ofte krevende og uoversiktlig. Når 
det står om livet til en pasient, er det ikke tid til å gjøre lange vurderin-
ger. Da kreves rask handling, selv om beslutningsgrunnlaget kan være 
usikkert. Senere, når man i ro og mak kan se nærmere på situasjonen, 
er det lett å være etterpåklok og kritisere de avgjørelser som ble tatt.

Ved forsettlig eller grovt uaktsom handling åpner helsepersonel-

loven for at enkeltpersoner kan straffes. Men slike hendelser er svært 
sjeldne (7). Kriminalisering av helsepersonell er dermed ikke veien  
å gå for å redusere forekomsten av feil. Vi vet at sykehusansatte ofte 
ikke tør å melde fra om uheldige hendelser nettopp på grunn av 
frykt for sanksjoner. Det er derfor viktig at man tilstreber større 
åpenhet ved å støtte opp under at ansatte forteller om egne feil uten 
å bli klandret, slik at organisasjonen kan unngå å repetere de sam-
me feilene. Et godt arbeidsklima og bedret pasientsikkerhetskultur 
er assosiert med færre pasientskader og lavere sykehusmortalitet 
(8). Vi er ikke tjent med en fryktkultur som kan virke handlingslam-
mende og føre til defensiv medisin. At leger angir at de er stadig mer 
engstelige for å gjøre feil, er derfor bekymringsfullt (9, 10).

Bruun-Gundersen ser ut til å mene at de som har gjort feil, slipper 
for lett unna. Hun forstår kanskje ikke at den involverte allerede 
straffes hardt gjennom skyldfølelse og selvbebreidelser. Leger og 
sykepleiere har fortalt hvordan de etter en slik hendelse havnet i en 
personlig krise. De føler at de står alene og kjenner på skyldfølelse og 
skam. I tillegg til sorgen over pasientens død og medfølelsen overfor 
de pårørende, kommer ofte belastningen med å bli avhørt av politiet 
og gransket av Helsetilsynet (10). «Det føltes som å bli anklaget for 
mord», uttalte en sykepleier etter å ha vært gjennom en klagesak. 
Flere får psykiske problemer (11). Å leve med å ha gjort en alvorlig  
feil og samtidig frykte å havne i retten og på forsiden av avisene og 
dermed også ramme egen familie, kan bli uutholdelig. I en studie  
av amerikanske kirurger ble det funnet tre ganger så høy risiko for 
suicidale tanker hos dem som mente at de hadde gjort en alvorlig  
feil (12), og leger er yrkesgruppen med høyest selvmordsrate (13).

Den som rammes når noe går galt, ønsker at de involverte tar 
ansvar. Dessverre hender det at de største feilene gjøres etter at fei-
len er skjedd, ved at man forsøker å dekke over. Mangel på åpenhet 
og informasjon er årsak til mange klager i helsevesenet. God kom-
munikasjon med pasient og pårørende etter uønskede hendelser er 
viktig. Ikke minst kan en beklagelse bety mye både for den som er 
rammet og for den som sier det. Vi er alle tjent med å bli flinkere  
til å innrømme egne feil, for som Abraham Lincoln skal ha sagt:  
«En mann bør aldri skamme seg for å tilstå at han har feilet, for dette 
er jo i virkeligheten å si at han er klokere i dag enn i går.»

LIV-ELLEN VANGSNES
liv-ellen.vangsnes@tidsskriftet.no
er medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Hun er spesialist i aneste-
siologi og overlege ved Sykehuset Østfold.
Foto: Sturlason

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Å feile er menneskelig – å skylde på andre  
er politikk»
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Fore koms ten av al vor li ge uøns ke de hen del ser i hel se 
vese net er for høy. Hvor dan kan vi bedre sik ker he ten?

Al vor li ge uøns ke de hen del ser i hel se ve se net ut gjør en stor byr de,  
og i 2018 ble det meldt om mer enn 600 al vor li ge hen del ser i spe sia-
list hel se tje nes ten (1). Den lov på lag te vars lings plik ten er dess uten 
ny lig ut vi det til også å in klu de re kom mu ne hel se tje nes ten, i til legg 
til at pa si en ter og på rø ren de også får mu lig he ten til å vars le (2). 
Det e vil kun ne ska pe stør re rom for å lære av fle re hen del ser. Men 
for bed ring er van ske lig. Et er fle re års na sjo nal inn sats fore kom mer 
det frem de les pa si ent ska der i nær 12 % av sy ke hus opp hold i den 
so ma tis ke spe sia list hel se tje nes ten, sam ti dig som det er mør ke tall  
i pri mær hel se tje nes ten (3).

Sta tens un der sø kel ses kom mi sjon for hel se- og omsorgtjenesten 
(Ukom) ble opp ret et for å un der sø ke al vor li ge uøns ke de hen del ser 
og and re al vor li ge for hold for å bedre pa si ent- og bru ker sik ker he ten 
(4). Den ne ble ope ra tiv 2.5.2019. Ho ved se tet er i Stavanger, og slik kan 
vi dra nyt e av nær he ten til pasientsikkerhetsmiljøet ved uni ver si te-
tet samt sik ker hets kom pe tan sen i ol je in du stri en. Skal vi lyk kes med 
å re du se re fore koms ten av al vor li ge feil, må vi våge å ten ke nyt. Vi 
må få frem per spek ti ve ne til alle de in vol ver te, in klu dert pa si en ten, 
på rø ren de, hel se per so nell og le de re, og vi må sam ar bei de tet e re 
med fag mil jø ene.

Vi har ny lig star tet våre før s te un der sø kel ser og ser blant an net  
på hen del ser hvor kom mu ni ka sjon, over gan ger, tverr fag lig het og 
av vis ning spil ler en vik tig rol le. Helt kon kret byg ger vi all tid våre 
un der sø kel ser av en kelt hen del ser på sam ta ler med de in vol ver te, 
in klu dert på rø ren de, hel se per so nell og le de re. I til legg vil vi også 
gjen nom fø re stra te gis ke te ma tis ke un der sø kel ser der vi iden ti fi se-
rer vik ti ge fel les trekk og ten den ser på tvers av en kelt sa ker. Lo ven 
slår fast at un der sø kel ses kom mi sjo nen ikke skal ta stil ling til si vil-
rets lig el ler straf e rets lig an svar (4).

Vi vet at læ ring er van ske lig, og det er fle re eks emp ler på at sam me 
type uøns ket hen del se har skjedd fle re gan ger, også i sam me virk-
som het. Vi må der for leg ge til ret e for økt ho ri son tal læ ring, det vil si 
at hel se per so nell raskt får delt sine ob ser va sjo ner, er fa rin ger og an be-
fa lin ger i for bin del se med uøns ke de hen del ser og nes ten hen del ser 
med kol le g er både i og uten for virk som he ten (5). Der som læ rings-
punk te ne gir me ning for fag mil jø ene, vil de få stør re le gi ti mi tet og 
gjen nom slags kraft. Fag mil jø ene bør der for være med på å iden ti fi -
sere ri si ko om rå der og spre kunn skap for å hind re lig nen de feil.

Hel se- og om sorgs tje nes te ne har noen fel les trekk med and re 
sik ker hets kri tis ke sam funns om rå der: De er ut sat for økt sår bar het 
for feil ved usta bil be man ning, sam ti dig hets kon flik ter og bruk av 
høy tek no lo gisk ut styr (6). Det er der for verdt å mer ke seg hva dis se 
and re sam funns om rå de ne har fåt til. Luft far ten har for eks em pel 
lyk kes med å ope ra sjo na li se re sik ker het i en pres set hver dag der 
man trans por te rer mil li o ner av men nes ker rundt om i hele ver den 
(7). Ol je in du stri en job ber un der le ve ran se press i tet sam spill mel-
lom men nes ke og tek no lo gi. På beg ge dis se om rå de ne har man 
flyt et fo ku set ved uøns ke de hen del ser bort fra skyld og skam og  
i ste det ope ra sjo na li sert kon ti nu er lig for bed ring, sann tids over våk-
ning og ri si ko sty ring (8).

Det mo der ne hel se ve se net er også et sy stem med man ge be ve ge -
lige de ler: En akut al vor lig syk pa si ent kan in vol ve re fle re ti talls 
hel se per so nell i et kom plekst sam spill mel lom pre hos pi ta le tje nes-
ter, akut mot ak, in ter me di ær over våk ning og in ten siv av de ling.  
Det gir der for mer me ning å snakke om sy ste me ne som hel het  
i ste det for in di vi du el le feil (9). I kjøl van net av kam pan jen Det kun ne 
ha vært meg har dess uten sy stem år sa ker som be man nings si tua sjon 
og ar beids be last ning i for bin del se med al vor li ge hen del ser fåt 
stør re opp merk som het (10). De som er in vol vert i al vor li ge hen del-
ser – både be hand ler, på rø ren de og pa si ent – har ofte et sterkt be hov 
for å snakke om hen del sen et er på, men mø tes ofte med taus het.  
Vi må der for ska pe en ny kul tur hvor alle de in vol ver te mø tes med 
til lit og om sorg og hvor vi flyt er fo ku set fra skyld og skam til læ ring 
og for bed ring.

ATH AR ALI TAJIK
athar.ali.tajik@ukom.no
er me di sinsk fag di rek tør i Sta tens un der sø kel ses kom mi sjon for hel se- og 
 om sorgs tje nes ten (Ukom). Han er også le der for Le ge nes for en ing for hel se -
tekno lo gi og in no va sjon.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Man har flyt tet fo ku set ved uøns ke de 
 hendelser bort fra skyld og skam og i ste det 
ope ra sjo na li sert kon ti nu er lig for bed ring, 
sann tids over våk ning og ri si ko sty ring»
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Berekraft og bu nad –  
aukande skil na der i norsk fød sels hjelp?
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Folke rørs la Bu nads ge ril ja en målber uro for opp lev de  
skil na der i fødetilbodet og pro test mot nye nedskjerin- 
gar. Ver ke mid la og kom mu ni ka sjons for ma er forfris- 
kande nye, men dei sam sva rer med bod skap frå 
forskarar og fag folk.

FN sine berekraftsmål legg sær skilt vekt på be tre kvin ne-barn-hel se 
og på re duk sjon av ulik skap i for de ling av hel se (1). Kvin ne ne si 
del ta king står sen tralt i ut for min ga av eit godt fødetilbod (2). Insti-
tusjonar i nær om rå det spelar ei rol le både for hel se hjel pa ved sjølve 
fød se len og i tida før og et er. I USA før te sten ging av fødeinstitusjo-
nar i dis trikts fyl ke til fleire fødslar i helseinstitusjonar utan eit etab-
lert fødetilbod og til re duk sjon av opp føl ging i svan ger ska pet (3).  
På leiarplass ut ryk te JAMA uro for at kvin ner og famil iar i dis trik ta 
fekk dårlegare til gang til hel se hjelp av tilstrekkeleg kva li tet (4).

Ret be hand ling til ret tid er må let for fød sels om sor ga (5). Bar-
rierar un der vegs i for lø pet påverkar i kva grad det e må let vert nådd 
(6). I No reg har lang rei se tid til næraste føde in sti tu sjon vore knyt til 
auka ri si ko for kvin na og bar net, og vi har set aukande geo gra fis ke 
skil na der (7–9).

Dei fles te kvin ner har nor ma le svan ger skap og fø der fris ke barn. 
Få kvin ner og barn vert alvorleg sju ke el ler døyr i No reg. Kvifor  
er det vik tig å un der sø ke sjeld syn te hendingar? Sy ste ma tisk gjen-
nom gang av hen dings for løp ved alvorleg sjukdom og død kan både 
på vi se svikt og kart leg ge faktorar som betrar hel se ut fall (10).

Betra gjennomsnitstal i mød re- og nyføddhelse kan dekke over 
aukande ab so lut e og re la ti ve skil na der mel lom land og innan uli ke 
grup per i folkesetnaden. Ru ti ne sta tis tikk vil sjeldan vere tilstrekke-
leg til å vise slike skil na der. Vi treng pålitelege data og særskilde 
analysar for sår ba re grup per, mel lom anna geo gra fi, et ni si tet, ut dan-
ning og re li gi on (2, 5, 11). Det er ut ar beidd ei in ter na sjo nal ret lei ing 

for fors king med definisjonar og vurderingar av uret vi se skil na der  
i hel se (12). Ret lei in ga er oversiktleg og klart for mu lert, og de fi ni sjo-
nen av uret vi se skil na der i hel se klargjer vesentlege pre miss for 
po li tisk ord skif te og prioriteringar. Endringar i fød sels om sor ga som 
forsterkar barrierar for sår ba re grup per, vil motverke må let om 
li ke ver di ge helsetenester. Slike endringar kan der med auke uret vis 
ulik skap i hel se, mel lom anna ved leng re rei se tid (6). Sjølv be hand-
ling ved sto re fødeinstitusjonar ser ikkje ut til å vege opp for ulem-
pe ne ved lang rei se tid (9).

Løn ner det seg å spa re pengar på fød sels om sorg? I EU var re duk-
sjon i offentlege løyvingar til hel se knyt til auka mødredødelegheit 
(13). JAMA kri ti se rer inn sats styrt fi nan si e ring i fød sels om sorg (4).  
Det er i alle høve vik tig med eit godt kunn skaps grunn lag og eit 
sakleg ord skif te som tek med og be ly ser både gode erfaringar og 
uro.

HIL DE ENG JOM
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Forfattaren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen interessekonfliktar.

«I No reg har lang rei se tid til næraste  
føde institu sjon vore knytt til auka ri si ko  
for kvin na og bar net»

«Rett be hand ling til rett tid er må let for  
fød sels om sor ga»
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Eit sviktande hjarte
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Det er som om hel se ve se net vårt slit med dia sto lisk 
hjartesvikt. Det går fint i kvilepuls, men stuvar seg lett 
når det blir for my kje ad re na lin.

Eg hugsar godt før s te gong eg såg mel lom vak ta mi gråte. Eg var 
turnuslækjar, og det var godt ut i nat e vak ta. Vi kava i kvitvatnet 
et er bølgja med pasientar vi over tok frå før re vakt lag. AMKsen tra
len mel de at eit nyt set med bå rer var på veg inn. Brot sjø og sjuk
dom har det til fel les at ein kan rekne med at det kjem, men ald ri 
heilt når.

Et er kvart for stod eg kva des se tå re ne var. Mot slut en av ein tøff 
vakt pe ri ode had de det ret og slet blit for my kje av alt. Det var 
mjøl ke sy ra som pip la fram et er lang tid over anae rob ters kel.  
Alt mel lom vak ta trong var fem mi nut åleine utanfor mot a ket  
for å tørke vekk det sal te. Så heldt ho fram vak ta som før.

Nilsen og medarbeidarar har in ter vj ua hel se per so nell i so ma tis ke 
avdelingar om korleis dei opp le ver ar beids be last nin ga (1). Re sul ta ta 
vi ser at hel se per so nell oppfatar ar bei det som meir hek tisk enn før 
og at det ikkje er nok ressursar til å ut fø re oppgåvene. Målt både  
i tid, rom og hen der. Og når det er hek tisk, går tida med til meir 
lo gi stikk enn te ra pi.

Fleire av oss som ar bei der på sju ke hus kan nok kjen ne oss igjen  
i det e, men li ke vel må vi spørje oss: Har informantane i den ne 
grans kin ga det ret e biletet? Er det e kan skje ber re «klinikarstøy»  
frå ein ge ne ra sjon hel se per so nell som ikkje for står at yr ket er ann
leis enn det var før? Kan skje dei hel ler bør inn ret e seg enn å mot set
te seg? Skal vi tru på dei? Har det fak tisk blit meir tra velt? Det er let 
for både lei ar og lækjar å seie «det er ber re slik det er blit». Men bak 
ligg ei haldning vi skal pas se oss for. David Hume (1711 – 76) hevda at 
ein ikkje kan slut e ut ifrå eit «er» til eit «bør vere» (2). Alt så frå det 
de skrip ti ve til det nor ma ti ve.

Informantane i Nilsen og medarbeidarar si stu die er fa rer at når 
tem po et aukar, går eff ek ti vi te ten ned. Meir tid går til lo gi stikk og 
brannsløkking i sta den for pleie og be hand ling. Den planlagde og 
meir lønsame ak ti vi te ten blir ut set. Stu di en teiknar nær mast Frank
Starlingkurva for oss: eit sviktande hjarte som ikkje mak ter å ta 
unna len ger. Dag Brat lid hevdar i ein kro nikk at trass i at ta let på 
lækjarar aukar, går tida ein bru kar per pa si ent ned (3). Meir av tida 
går med til mer kan ti le oppgåver og rap por te ring. Det e høyrest lite 
eff ek tivt ut, reint in tui tivt.

Skal du på tur på Sunn mø re må du ofte gjen nom ein bom opp  
til tindane. Ein be ta ler i kon vo lut ved grin da. Ret nok kan nokon 
sni ke, men ein be man na bom ville ha kos ta meir enn sni kin ga til 
ein og annan tur glad tjuv radd! Det e til lits ba ser te sy ste met fun ge

rer så bra at ein knapt ser ein di gi tal bom på Sunn mø re. Vipps er  
det einaste mo der ne mid de let grunneigarane har teke i bruk. Fleire 
mei ner at til lit er grunn pi la ren i den skan di na vis ke mo del len (4). 
Til lit er eff ek tivt for di ein slepp å be ta le for rap por te ring og kon troll. 
Ein må sjølvsagt sik re kva li tet, men ein må pas se seg for å ende opp 
med ein skokk grind vak ter.

Studiar på såkalla mul ti tas king vi ser at ein kan tape opp til 40 %  
av eff ek ti vi te ten ved å sta dig måt e skifte frå ei arbeidsoppgåve til  
ei anna (5). Mul ti tas king ser kan skje eff ek tivt ut, men er i røyn da 
ver ken trygt el ler smart. Ved høg ar beids meng de bør ein hel ler 
ska pe rom for ro rundt den en kel te for å kun ne gjere seg fer dig.  
Éin ting om gon gen. Kor man ge sengepostar har slik stra te gi?

Nilsen og medarbeidarar hevdar at full res surs ut nyt ing kan opp
levast som uforsvarleg. Det e er i sam svar med ein my kje si tert ar tik
kel der ein fann auka mor ta li tet når be leg get bik ka 92,5 % (6). Ved 
høgt be legg går det for raskt, både i pleie, ob ser va sjon og vur de ring. 
Stu di en hevda at ein bur de ut vik le buff er ka pa si tet i både per so na let 
og struk tu ren, slik at ein had de flek sib le ekstraressursar å set e inn. 
Det e er slik ein ge ne ral kal lar inn reservane når slaget står på det 
hardaste. Eg trur ein må vere for sik tig med å plan leg ge høgt tem po 
utan å ha plan for «toppane». Det stuvar seg let for eit stivt hjarte.

Vi manglar sjukepleiarar og lækjarar, både i dag og i fram ti da (7). 
Sjølv om det e merkast mest i primærhelsetenesta utanfor bom ring 
og by, kjen ner vi godt på re krut e rings pro blem ved sju ke hu sa våre. 
Manglande ressursar og sviktande re krut e ring heng nok sam an, 
men eg trur ikkje hardt ar beids press, stor ut skif ting og høgt tem po  
i seg sjølv er pro ble met. Det er kjens la av å gå heim utan å ha gjort 
ein god jobb som gneg mest.

Ho med tå re ne blei et er kvart ei av dei man ge som fann seg ein 
annan jobb. Av de lin ga tap te ikkje ber re ein svært dyk tig og godt likt 
lækjar, men òg to år med in ves te ring. Seinare var det eg som tok 
over den plas sen. Og det hen der ret som det er at eg må ta meg fem 
mi nut i frisk luft og tørke salt vatn frå kin net – ikkje for di eg er trist 
el ler noko alvorleg har skjedd, det er ret og slet mjøl ke sy re.

Eg elskar job ben min. Men kven veit kor len ge det held, for det er 
noko usunt over des se tå re ne, noko lite berekraftig.

EGIL ROMS LO SCHI STAD
egil.romslo.schistad@helse-mr.no
er lege i spe sia li se ring, sty re med lem i Hel se tje nes te ak sjo nen og en av ini tia tiv 
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«Det er kjens la av å gå heim utan å ha gjort  
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Gra vid og med høyt  
glu ko se nivå
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Gra vi de kvin ner må få god in for ma sjon og opp føl ging 
både un der og et er svan ger ska pet.

Da ny na sjo nal ret nings lin je for svan ger skaps dia be tes ble inn ført  
i 2017, før te den til stor uenig het og ster ke me nings bryt nin ger både 
in nen for det all menn me di sins ke og det gy ne ko lo gis ke mil jø et (1, 2). 
En noe for sømt pro blem stil ling, svan ger skaps dia be tes, fikk be ty de-
lig opp merk som het og ble mye dis ku tert.

Dis ku sjo nen drei de seg i ho ved sak om hvor vidt ret nings lin jens 
an be fa ling om glu ko se be last ning av alle førs te gangs gra vi de over  
25 år og alle kvin ner med kropps mas se in deks over 25 kg/m2 var en 
hen sikts mes sig bruk av res sur ser. Kri ti ke re av ret nings lin jen hev det 
at det var pro ble ma tisk å sy ke lig gjø re fle re gra vi de enn nød ven dig, 
og at det nær mer seg ge ne rell screen ing når nes ten 70 % av gra vi de 
skal tes tes, en dog uten sik ker hel se ge vinst (2). For fat e re av ret nings-
lin jen hev det at ved bare å tes te kvin ner med kjent høy ri si ko for 
dia be tes, slik man gjor de tid li ge re, ri si ker te man at 30 – 50 % av kvin-
ner med svan ger skaps dia be tes ikke ble fan get opp (1, 3). Ri si ko en for 
uhel di ge ut fall for bar net øker li ne ært med mors blod glu ko se nivå 
al le re de in nen for det om rå det som blir re fe rert til som «nor mal om-
rå det» (4). Det hers ker fort sat fag lig uenig het om hvor vidt de nå væ-
ren de kri te ri e ne er de kor rek te og de beste.

Lee ves og med ar bei de res ar tik kel som nå pub li se res i Tids skrif tet, 
brin ger opp da tert og nyt ig kunn skap om dia be tes i svan ger ska pet 
(5). Stu di en vi ser at fra 2004 til 2015 økte pre va len sen av svan ger-
skaps dia be tes i Nordland og Troms, slik den også gjor de i res ten av 
lan det. Pre va len sen av type 1-dia be tes og type 2-dia be tes i svan ger-
ska pet var ufor and ret. Pre va len sen av pre ek lamp si falt blant gra vi de 
med dia be tes, men den ne grup pen had de 2 – 4 gan ger høy ere pre va-
lens av pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snit sam men lik net med 
alle fø den de i sam me re gi on.

Det er mu lig den økte pre va len sen av svan ger skaps dia be tes  
i stu die pe ri oden ho ved sa ke lig skyl des stør re opp merk som het hos 
hel se per so nell og økt tes ting av ri si ko grup per. Tall fra Me di sinsk 
fød sels re gis ter vi ser sto re fyl kes vise va ria sjo ner frem til 2017 (6), 
hvil ket sann syn lig vis re flek te rer ulik et er le vel se av tid li ge re an be -
faling om tes ting av gra vi de med an tat høy ri si ko for dia be tes.

Gjen nom snit lig HbA1c blant alle med dia be tes i svan ger ska pet 
sank fra 45 til 40 mmol/mol fra 2004 til 2015, og pre va len sen av 
pre ek lamp si falt også i sam me pe ri ode (5). Syn ken de HbA1c kan 
for kla res med at fle re kvin ner med gjen nom gå en de la ve re blod glu-
ko se nivå dia gnos ti se res med dia be tes i svan ger ska pet, men kan 
også re flek te re en bed ret dia be tes kon troll. Stu di en vi ser at kvin ner 
med type 1- og type 2-dia be tes had de høy ere HbA1c enn kvin ner med 
svan ger skaps dia be tes, og at fle re ut vik let pre ek lamp si og ble for løst 

med kei ser snit. En god opp føl ging av den gra vi de in ne bæ rer at 
må le ne for blod glu ko se ni vå er opp nås.

En god svan ger skaps om sorg må evne å fan ge opp de kvin ne ne 
som står i fare for å ut vik le dia be tes i svan ger ska pet, uten at man 
ska per unø dig be kym ring og sy ke lig gjør fris ke gra vi de. Kvin ner 
med svan ger skaps dia be tes har økt ri si ko for å ut vik le type 2-dia be-
tes se ne re i li vet, men ut vik lin gen av dia be tes kan fo re byg ges el ler 
ut set es ved livs stils in ter ven sjon (1).

Over vekt bi drar til ut vik ling av in su lin re sist ens, type 2-dia be tes  
og svan ger skaps dia be tes (1). Svan ger skaps dia be tes og over vekt er 
uav hen gi ge ri si ko fak to rer for svan ger skaps kom pli ka sjo ner, og kom-
bi na sjo nen av dis se gir størst ri si ko (3). Av kvin ner med svan ger-
skaps dia be tes er 60 – 70 % over vek ti ge. Lee ves og med ar bei de re pro-
ble ma ti se rer at fore koms ten av svan ger skaps dia be tes og over vekt  
i svan ger ska pet fort sat er høy til tross for at ri si ko en det e med fø rer, 
er vel kjent. Som fast le ger opp le ver vi ofte en stor grad av til lit fra 
pa si en te ne, og vi kjen ner ofte den gra vi de kvin nen og hen nes dis po-
si sjo ner. Den ne stu di en bør mo ti ve re oss til å råde unge over vek ti ge 
til vekt re duk sjon i for kant av plan lagt svan ger skap.

Det er fort sat stor va ria sjon i opp føl gin gen av gra vi de i Norge. 
Kvin nen har krav på at fast le ge og jord mor tar an be fa lin gen om  
at alle gra vi de skal til bys en sam ta le om vekt øk ning, kost il tak og 
fy sisk ak ti vi tet ved før s te svan ger skaps kon troll, på al vor (1). Er fa-
rings mes sig er det mye å hen te ved en god kost anam ne se med 
enk le, in di vi du elt til pas se de råd. Den ne kon sul ta sjo nen er også 
eg net til en dia log om kring an be falt glu ko se be last ning i uke 24 – 28 
av svan ger ska pet, slik at kvin nen selv kan ta et in for mert valg byg get 
på da gens kunn skap.

Ved på vist svan ger skaps dia be tes vil kost il tak og dag lig mo de rat 
fy sisk ak ti vi tet være til strek ke li ge til tak for man ge av kvin ne ne. 
Ran do mi ser te stu di er har vist at be hand ling av svan ger skaps dia -
betes med livs stils end rin ger, og me di ka men ter om nød ven dig, har 
re du sert fore koms ten av svan ger skaps kom pli ka sjo ner (7, 8).

HIL DE BEA TE GUDIM
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«Stu di en bør mo ti ve re oss fast le ger til å råde 
unge over vek ti ge til vekt re duk sjon i for kant 
av plan lagt svan ger skap»
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Referanser: 1. Sturdee DW & Panay N, Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric 2010;13(6):509–522 2. DiBonaventura M, Luo X, Moffatt M, et al.The Association 
Between Vulvovaginal Atrophy Symptoms and Quality of Life Among Postmenopausal Women in the United States and Western Europe. Journal of women’s health 2015;24(9):713–722 3. R.E. Nappi & M. M Kokot-
Kierepa, (2012) Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) –results from an international survey,Climacteric, 15(1): 36-44, DOI: 10.3109/13697137.2011.647840 4. Vagifem® 10 μg SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 
4.8 og 5.2 (sist oppdatert 05.09.2018) 5. Dugal R, Hesla K, Sordal T, et al. Comparison of usefulness of estradiol vaginal tablets and estriol vagitories for treatment of vaginal atrophy. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2000;79(4):293–297 6. Simon J, Nachtigall L, Gut R, et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol. 2008;112(5):1053–1060. 7. Hosseinzadeh, P. Ghahiri, 
A.Daneshmand,F. et al. A comparative study of vaginal estrogen cream and sustained-release estradiol vaginal tablet (Vagifem) in the treatment of atrophic vaginitis in Isfahan, Iran in 2010-2012, Journal of Reaserch in 
Medical Sciences, 2015 Dec; 20(12) 1160-1165

Indikasjon: 
Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring 
med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Ved oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør den laveste effektive 
dose brukes over kortest mulig tid.

Bivirkninger:

•  Vanlige (≥1/100 til<1/10):  
Hodepine, magesmerter, vaginal blødning, utflod og vaginalt ubehag.

•  Mindre vanlige (≥1/1000 til<1/100):  
Kvalme, hetetokter, hypertensjon, utslett, vulvovaginal mykotisk infeksjon, økt vekt.

Se SPC vedrørende risikoestimater for brystkreft, ovariekreft, venøs tromboembolisme, koronar 
arteriell sykdom og iskemisk slag.

Advarsler og forsiktighetsregler: 
Risiko kontra nytte vurderes grundig minst en gang pr. år og hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) 
bør bare forsettes så lenge nytten oppveier risikoen. 

Kontraindikasjoner:

•  Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer

• Udiagnostisert genitalblødning

• Ubehandlet endometriehyperplasi 

•  Tidligere, eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeembolisme) 

• Kjente trombofile sykdommer

•  Aktiv, eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina eller hjerteinfarkt) 

•  Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert

• Porfyri

Vagifem® 10 µg: Utvalgt sikkerhetsinformasjon4
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Vagifem 10 µg 1«Novo Nordisk»1
Østrogen. 
ATC-nr.: G03C A03
VAGINALTABLETTER 10 μg: Hver vaginaltablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 10 μg, laktose, hjelpestoffer. Filmdrasjerte.1
Indikasjoner: Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.
Dosering: Lokal østrogenbehandling. Startdose: 1 vaginaltablett daglig i 2 uker. Behandlingen kan startes på en hvilken som helst passende dag. Vedlikeholdsdose: 1 vaginaltablett 2 ganger i uken. Generelt: Ved 
oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer, bør lavest effektiv dose brukes over kortest mulig tid. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, anbefales 
ikke tillegg av gestagen. Preparatet kan brukes av kvinner med eller uten intakt uterus. Vaginale infeksjoner bør behandles før behandling med Vagifem startes. Glemt dose: Bør tas så snart pasienten husker det. Dobbel 
dose bør unngås. Administrering: Føres inn i skjeden vha. applikator. Følg nøye bruksanvisning som beskrevet i pakningsvedlegg. Kontraindikasjoner: Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente, tidligere eller 
mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, 
lungeembolisme). Kjente trombofile sykdommer (f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel eller antritrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt 
leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Porfyri. Forsiktighetsregler: Ved behandling av postmenopausale symptomer bør 
hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) bare startes hvis symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. I alle tilfeller bør nytte/risiko vurderes grundig minst 1 gang pr. år, og HRT bør bare fortsettes så lenge nytten 
oppveier risikoen. En fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. underliv og bryst) bør foretas før behandling initieres eller gjeninnsettes. Under behandlingen bør 
pasienten følges opp rutinemessig. Kvinnen bør rådes om hva slags forandringer i brystene som bør rapporteres til legen. Undersøkelser, inkl. egnet billeddiagnostikk, f.eks. mammografi, bør foretas iht. gjeldende 
screeningpraksis og tilpasses den enkelte. Data viser at det er svært lav systemisk absorpsjon av østradiol under behandling, men siden Vagifem er et HRT-preparat er det imidlertid nødvendig å ta følgende tilstander i 
betraktning, spesielt ved langtidsbehandling eller ved gjenopptatt behandling. Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling, 
bør pasienten følges nøye opp: Leiomyomer (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. 1. grads arvelig disposisjon for brystkreft, 
hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, kolelitiasis, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, 
astma, otosklerose. Residiv eller forverring av tilstandene nevnt over er mindre sannsynlige enn ved systemisk østrogenbehandling. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart hvis en kontraindikasjon oppdages og i følgende 
situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, nye anfall av migrenelignende hodepine og graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Kvinner med intakt uterus med unormale 
blødninger av ukjent etiologi eller kvinner med intakt uterus som tidligere er behandlet med østrogen alene, bør undersøkes spesielt nøye for å utelukke mulig hyperstimulering/malignitet av endometriet før 
behandlingsoppstart. Langtidsbehandling med systemiske østrogener alene ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt 
postmenopausalt nivå ved bruk av Vagifem, anbefales ikke tillegg av gestagen. Under behandling kan det hos noen pasienter forekomme en liten grad av systemisk absorpsjon, spesielt i løpet av de første 2 ukene med 
administrering 1 gang daglig. Endometriesikkerhet ved langtidsbruk (>1 år) eller gjenopptatt bruk av lokal vaginalt administrert østrogen er uklar. Derfor bør behandlingen, hvis den gjenopptas, evalueres minst 1 gang 
pr. år, spesielt med henblikk på alle mulige symptomer på endometriehyperplasi eller karsinom. Østrogensubstitusjonsbehandling bør ikke forskrives i >1 år uten at ny legeundersøkelse foretas, inkl. gynekologisk 
undersøkelse. Ved blødning eller sporblødning under behandlingen bør årsaken utredes. Dette kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Kvinnen bør rådes til å kontakte legen ved blødning 
eller sporblødning. Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign eller malign transformasjon i gjenværende endometriosevev. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved bruk hos kvinner som har gjennomgått 
hysterektomi pga. endometriose, spesielt hvis det er kjent at de har rester igjen av endometriosen. Risiko for følgende er forbundet ved systemisk HRT, og gjelder i mindre grad for Vagifem hvor systemisk eksponering 
for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, risikoene bør imidlertid vurderes ved langtidsbruk eller ved gjentatt bruk av dette preparatet: Brystkreft: Bevis tyder på økt risiko for brystkreft ved inntak av 
kombinert østrogen-gestagen, og muligens også systemisk østrogen gitt alene ved HRT, og at risikoen er avhengig av varigheten av HRT. Den økte risikoen blir tydelig innenfor få års bruk, men går tilbake til baseline 
innen få år (maks. 5 år) etter avsluttet behandling. Ovariekreft: Epidemiologiske funn fra en stor metaanalyse antyder noe økt risiko hos kvinner som bruker systemisk HRT med østrogen alene. Økt risiko vises innen 5 års 
bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. Venøs tromboembolisme: Systemisk HRT er forbundet med en høyere risiko (1,3-3 ganger høyere risiko) for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyp 
venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av et slikt tilfelle er mer sannsynlig i det 1. året av behandlingen. Pasienter med kjente trombofile tilstander har en økt risiko for VTE, og HRT kan øke denne risikoen 
ytterligere, HRT er derfor kontraindisert hos disse. Hvis pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales det å stoppe HRT-behandlingen midlertidig i 4-6 uker før inngrepet. Behandling bør ikke 
gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert igjen. HRT er kontraindisert ved familiær trombofil tilstand som har gitt seg utslag i trombose hos et familiemedlem, eller hvis det foreligger en alvorlig koagulasjonsdefekt 
(f.eks antitrombin-mangel, protein S-mangel, protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves det grundig vurdering av nytte/risiko ved bruk 
av HRT. Pasienten bør informeres om å kontakte lege umiddelbart ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig brystsmerte, dyspné). Koronar arteriesykdom: Data har ikke vist 
noen økt risiko for koronar arteriell sykdom hos hysterektomerte kvinner som behandles med systemisk østrogen alene. Iskemisk slag: Systemisk behandling med østrogen alene er forbundet med en opptil 1,5 ganger 
økt risiko for iskemisk slag. Relativ risiko forandres ikke med alder eller tid siden menopause. Risiko for slag ved baseline er likevel svært aldersavhengig, og total risiko for slag ved bruk av HRT vil øke med alderen. Andre 
tilstander: Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor følges opp nøye. Kvinner med pre-eksisterende hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av 
forhøyede plasmatriglyseridnivåer har ført til pankreatitt. Østrogener øker tyreoidbindende globulin (TBG) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet 
TBG. Konsentrasjonene av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, som kortikoidbindende globulin (CBG) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), kan være forhøyet i serum, og gi økte 
konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Andre plasmaproteiner kan økes (angiotensinogen/renin substrat, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin). Den minimale systemiske absorpsjonen av 
østradiol ved lokal vaginal administrering resulterer sannsynligvis i mindre uttalt effekt på plasmabindende proteiner enn systemiske hormoner. Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt 
risiko for sannsynlig demens hos kvinner som starter behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene etter fylte 65 år. Intravaginal applikator kan forårsake et mindre alvorlig lokalt traume, 
spesielt hos kvinner med sterk uttalt vaginal atrofi. Det er begrenset med evidens vedrørende risikoen knyttet til HRT i behandlingen av prematur menopause. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner kan likevel balansen 
av nytte og risiko være mer fordelaktig hos yngre enn hos eldre kvinner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Pga. vaginal administrering og minimal systemisk 
absorpsjon er klinisk relevante interaksjoner usannsynlig. Interaksjoner med annen lokal vaginal tilført behandling bør i midlertid vurderes. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke indisert ved graviditet eller amming. Blir 
kvinnen gravid skal behandlingen avsluttes umiddelbart. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal blødning, utflod, vaginalt ubehag. Nevrologiske: 
Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Hetetokter, hypertensjon. Hud: Utslett. Infeksiøse: Vulvovaginal mykotisk infeksjon. Undersøkelser: Økt vekt. Etter markedsføring: 
Spontanrapportert med Vagifem 25 μg og som har mulig sammenheng med behandlingen: Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Diaré. Hjerte/kar: Dyp venetrombose. Hud: Urticaria, erytematøst utslett, kløende 
utslett, genital pruritus. Immunsystemet: Systemisk hypersensitivitetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk). Kjønnsorganer/bryst: Endometriehyperplasi, vaginal irritasjon, vaginal smerte, vaginisme, vaginal 
ulcerasjon. Nevrologiske: Forverret migrene. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Svulster/cyster: Brystkreft, endometriekreft. Undersøkelser: Vektøkning, økt østrogennivå i blod. Øvrige: Uvirksomt 
legemiddel. Bivirkninger ved systemisk østrogen/gestagen-behandling (ukjent om disse gjelder lokal behandling): Galleblæresykdom, chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, mulig 
demens >65 år. Klasseeffekter forbundet med systemisk HRT (gjelder i mindre grad Vagifem hvor systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå): Se SPC vedrørende risikoestimater for 
brystkreft, ovariekreft, venøs tromboembolisme og iskemisk slag. Overdosering/Forgiftning: Overdosering er ikke sannsynlig pga. lav østradioldose. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger for 
østrogener G03C på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk 17-β-østradiol, kjemisk og biologisk identisk med endogent humant østradiol til lokal bruk i vagina. Virkningsmekanisme: Substituerer 
redusert østrogenproduksjon, og lindrer symptomene på vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Steroidreseptorkompleks bindes til cellenes DNA og induserer syntesen av spesifikke 
proteiner. Modningen av det vaginale epitelet er østrogenavhengig. Østrogener øker antall overflateceller og intermediære celler og reduserer antall basalceller i vaginalt utstryk. Østrogener opprettholder vaginal pH på 
normalnivå (ca. 4,5), noe som fremmer normal bakterieflora. Absorpsjon: Absorberes godt gjennom hud, slimhinner og mage-tarmkanal. First pass-metabolisme unngås ved vaginal administrering. Metabolisme: 
Hovedsakelig i leveren til sulfat- og glukuronidkonjugater. Utskillelse: Via urin.
Pakninger og priser: 24 stk. (blister) kr 286,60. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.09.2018
Pris per oktober 2019
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SNAKK MED KVINNER  
I MENOPAUSAL ALDER OM SYMPTOMER  

PÅ OVERGANGSALDER

Lokalbehandling  
med lav systemisk  

absorpsjon*4

Lindrer plagsomme  
symptomer som tørrhet, kløe, 
sårhet, smertefull vannlatning 

og smerter ved samleie6

Gir mindre lekkasje 
enn vagitorier** og er 
mer hygienisk i bruk 

enn kremer***5,7
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Vaginal atrofi rammer omtrent halvparten av alle postmenopausale  
kvinner, som følge av at østrogenproduksjonen avtar1,2

30% av norske kvinner med vaginal atrofi har ikke  
vært hos legen med sine problemer3

* I en 12 ukers studie så man at gjennomsnittlig plasma konsentrasjoner av østradiol forble innenfor normalt postmenopausalt nivå for alle personer behandlet med Vagifem® 10 μg.  
** Andel kvinner som rapporterte lekkasje i en studie: 6% versus 65%, P ≤ 0.0001. *** Andel kvinner som rapporterte hygieniske problemer i en studie: 0% versus 23%, P < 0.001.

Indikasjon: Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.
Erfaring med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.4

Vagifem® 10 μg

10 µg 17-ß-østradiol
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Referanser: 1. Sturdee DW & Panay N, Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric 2010;13(6):509–522 2. DiBonaventura M, Luo X, Moffatt M, et al.The Association 
Between Vulvovaginal Atrophy Symptoms and Quality of Life Among Postmenopausal Women in the United States and Western Europe. Journal of women’s health 2015;24(9):713–722 3. R.E. Nappi & M. M Kokot-
Kierepa, (2012) Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) –results from an international survey,Climacteric, 15(1): 36-44, DOI: 10.3109/13697137.2011.647840 4. Vagifem® 10 μg SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 
4.8 og 5.2 (sist oppdatert 05.09.2018) 5. Dugal R, Hesla K, Sordal T, et al. Comparison of usefulness of estradiol vaginal tablets and estriol vagitories for treatment of vaginal atrophy. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2000;79(4):293–297 6. Simon J, Nachtigall L, Gut R, et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol. 2008;112(5):1053–1060. 7. Hosseinzadeh, P. Ghahiri, 
A.Daneshmand,F. et al. A comparative study of vaginal estrogen cream and sustained-release estradiol vaginal tablet (Vagifem) in the treatment of atrophic vaginitis in Isfahan, Iran in 2010-2012, Journal of Reaserch in 
Medical Sciences, 2015 Dec; 20(12) 1160-1165

Indikasjon: 
Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring 
med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Ved oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør den laveste effektive 
dose brukes over kortest mulig tid.

Bivirkninger:

•  Vanlige (≥1/100 til<1/10):  
Hodepine, magesmerter, vaginal blødning, utflod og vaginalt ubehag.

•  Mindre vanlige (≥1/1000 til<1/100):  
Kvalme, hetetokter, hypertensjon, utslett, vulvovaginal mykotisk infeksjon, økt vekt.

Se SPC vedrørende risikoestimater for brystkreft, ovariekreft, venøs tromboembolisme, koronar 
arteriell sykdom og iskemisk slag.

Advarsler og forsiktighetsregler: 
Risiko kontra nytte vurderes grundig minst en gang pr. år og hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) 
bør bare forsettes så lenge nytten oppveier risikoen. 

Kontraindikasjoner:

•  Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer

• Udiagnostisert genitalblødning

• Ubehandlet endometriehyperplasi 

•  Tidligere, eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeembolisme) 

• Kjente trombofile sykdommer

•  Aktiv, eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina eller hjerteinfarkt) 

•  Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert

• Porfyri

Vagifem® 10 µg: Utvalgt sikkerhetsinformasjon4
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Vagifem 10 µg 1«Novo Nordisk»1
Østrogen. 
ATC-nr.: G03C A03
VAGINALTABLETTER 10 μg: Hver vaginaltablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 10 μg, laktose, hjelpestoffer. Filmdrasjerte.1
Indikasjoner: Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.
Dosering: Lokal østrogenbehandling. Startdose: 1 vaginaltablett daglig i 2 uker. Behandlingen kan startes på en hvilken som helst passende dag. Vedlikeholdsdose: 1 vaginaltablett 2 ganger i uken. Generelt: Ved 
oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer, bør lavest effektiv dose brukes over kortest mulig tid. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, anbefales 
ikke tillegg av gestagen. Preparatet kan brukes av kvinner med eller uten intakt uterus. Vaginale infeksjoner bør behandles før behandling med Vagifem startes. Glemt dose: Bør tas så snart pasienten husker det. Dobbel 
dose bør unngås. Administrering: Føres inn i skjeden vha. applikator. Følg nøye bruksanvisning som beskrevet i pakningsvedlegg. Kontraindikasjoner: Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente, tidligere eller 
mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, 
lungeembolisme). Kjente trombofile sykdommer (f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel eller antritrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt 
leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Porfyri. Forsiktighetsregler: Ved behandling av postmenopausale symptomer bør 
hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) bare startes hvis symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. I alle tilfeller bør nytte/risiko vurderes grundig minst 1 gang pr. år, og HRT bør bare fortsettes så lenge nytten 
oppveier risikoen. En fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. underliv og bryst) bør foretas før behandling initieres eller gjeninnsettes. Under behandlingen bør 
pasienten følges opp rutinemessig. Kvinnen bør rådes om hva slags forandringer i brystene som bør rapporteres til legen. Undersøkelser, inkl. egnet billeddiagnostikk, f.eks. mammografi, bør foretas iht. gjeldende 
screeningpraksis og tilpasses den enkelte. Data viser at det er svært lav systemisk absorpsjon av østradiol under behandling, men siden Vagifem er et HRT-preparat er det imidlertid nødvendig å ta følgende tilstander i 
betraktning, spesielt ved langtidsbehandling eller ved gjenopptatt behandling. Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling, 
bør pasienten følges nøye opp: Leiomyomer (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. 1. grads arvelig disposisjon for brystkreft, 
hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, kolelitiasis, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, 
astma, otosklerose. Residiv eller forverring av tilstandene nevnt over er mindre sannsynlige enn ved systemisk østrogenbehandling. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart hvis en kontraindikasjon oppdages og i følgende 
situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, nye anfall av migrenelignende hodepine og graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Kvinner med intakt uterus med unormale 
blødninger av ukjent etiologi eller kvinner med intakt uterus som tidligere er behandlet med østrogen alene, bør undersøkes spesielt nøye for å utelukke mulig hyperstimulering/malignitet av endometriet før 
behandlingsoppstart. Langtidsbehandling med systemiske østrogener alene ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom. Siden systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt 
postmenopausalt nivå ved bruk av Vagifem, anbefales ikke tillegg av gestagen. Under behandling kan det hos noen pasienter forekomme en liten grad av systemisk absorpsjon, spesielt i løpet av de første 2 ukene med 
administrering 1 gang daglig. Endometriesikkerhet ved langtidsbruk (>1 år) eller gjenopptatt bruk av lokal vaginalt administrert østrogen er uklar. Derfor bør behandlingen, hvis den gjenopptas, evalueres minst 1 gang 
pr. år, spesielt med henblikk på alle mulige symptomer på endometriehyperplasi eller karsinom. Østrogensubstitusjonsbehandling bør ikke forskrives i >1 år uten at ny legeundersøkelse foretas, inkl. gynekologisk 
undersøkelse. Ved blødning eller sporblødning under behandlingen bør årsaken utredes. Dette kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Kvinnen bør rådes til å kontakte legen ved blødning 
eller sporblødning. Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign eller malign transformasjon i gjenværende endometriosevev. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved bruk hos kvinner som har gjennomgått 
hysterektomi pga. endometriose, spesielt hvis det er kjent at de har rester igjen av endometriosen. Risiko for følgende er forbundet ved systemisk HRT, og gjelder i mindre grad for Vagifem hvor systemisk eksponering 
for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå, risikoene bør imidlertid vurderes ved langtidsbruk eller ved gjentatt bruk av dette preparatet: Brystkreft: Bevis tyder på økt risiko for brystkreft ved inntak av 
kombinert østrogen-gestagen, og muligens også systemisk østrogen gitt alene ved HRT, og at risikoen er avhengig av varigheten av HRT. Den økte risikoen blir tydelig innenfor få års bruk, men går tilbake til baseline 
innen få år (maks. 5 år) etter avsluttet behandling. Ovariekreft: Epidemiologiske funn fra en stor metaanalyse antyder noe økt risiko hos kvinner som bruker systemisk HRT med østrogen alene. Økt risiko vises innen 5 års 
bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. Venøs tromboembolisme: Systemisk HRT er forbundet med en høyere risiko (1,3-3 ganger høyere risiko) for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyp 
venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av et slikt tilfelle er mer sannsynlig i det 1. året av behandlingen. Pasienter med kjente trombofile tilstander har en økt risiko for VTE, og HRT kan øke denne risikoen 
ytterligere, HRT er derfor kontraindisert hos disse. Hvis pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales det å stoppe HRT-behandlingen midlertidig i 4-6 uker før inngrepet. Behandling bør ikke 
gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobilisert igjen. HRT er kontraindisert ved familiær trombofil tilstand som har gitt seg utslag i trombose hos et familiemedlem, eller hvis det foreligger en alvorlig koagulasjonsdefekt 
(f.eks antitrombin-mangel, protein S-mangel, protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves det grundig vurdering av nytte/risiko ved bruk 
av HRT. Pasienten bør informeres om å kontakte lege umiddelbart ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig brystsmerte, dyspné). Koronar arteriesykdom: Data har ikke vist 
noen økt risiko for koronar arteriell sykdom hos hysterektomerte kvinner som behandles med systemisk østrogen alene. Iskemisk slag: Systemisk behandling med østrogen alene er forbundet med en opptil 1,5 ganger 
økt risiko for iskemisk slag. Relativ risiko forandres ikke med alder eller tid siden menopause. Risiko for slag ved baseline er likevel svært aldersavhengig, og total risiko for slag ved bruk av HRT vil øke med alderen. Andre 
tilstander: Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor følges opp nøye. Kvinner med pre-eksisterende hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av 
forhøyede plasmatriglyseridnivåer har ført til pankreatitt. Østrogener øker tyreoidbindende globulin (TBG) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet 
TBG. Konsentrasjonene av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, som kortikoidbindende globulin (CBG) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), kan være forhøyet i serum, og gi økte 
konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Andre plasmaproteiner kan økes (angiotensinogen/renin substrat, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin). Den minimale systemiske absorpsjonen av 
østradiol ved lokal vaginal administrering resulterer sannsynligvis i mindre uttalt effekt på plasmabindende proteiner enn systemiske hormoner. Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt 
risiko for sannsynlig demens hos kvinner som starter behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene etter fylte 65 år. Intravaginal applikator kan forårsake et mindre alvorlig lokalt traume, 
spesielt hos kvinner med sterk uttalt vaginal atrofi. Det er begrenset med evidens vedrørende risikoen knyttet til HRT i behandlingen av prematur menopause. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner kan likevel balansen 
av nytte og risiko være mer fordelaktig hos yngre enn hos eldre kvinner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Pga. vaginal administrering og minimal systemisk 
absorpsjon er klinisk relevante interaksjoner usannsynlig. Interaksjoner med annen lokal vaginal tilført behandling bør i midlertid vurderes. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke indisert ved graviditet eller amming. Blir 
kvinnen gravid skal behandlingen avsluttes umiddelbart. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal blødning, utflod, vaginalt ubehag. Nevrologiske: 
Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Hetetokter, hypertensjon. Hud: Utslett. Infeksiøse: Vulvovaginal mykotisk infeksjon. Undersøkelser: Økt vekt. Etter markedsføring: 
Spontanrapportert med Vagifem 25 μg og som har mulig sammenheng med behandlingen: Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Diaré. Hjerte/kar: Dyp venetrombose. Hud: Urticaria, erytematøst utslett, kløende 
utslett, genital pruritus. Immunsystemet: Systemisk hypersensitivitetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk). Kjønnsorganer/bryst: Endometriehyperplasi, vaginal irritasjon, vaginal smerte, vaginisme, vaginal 
ulcerasjon. Nevrologiske: Forverret migrene. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Svulster/cyster: Brystkreft, endometriekreft. Undersøkelser: Vektøkning, økt østrogennivå i blod. Øvrige: Uvirksomt 
legemiddel. Bivirkninger ved systemisk østrogen/gestagen-behandling (ukjent om disse gjelder lokal behandling): Galleblæresykdom, chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, mulig 
demens >65 år. Klasseeffekter forbundet med systemisk HRT (gjelder i mindre grad Vagifem hvor systemisk eksponering for østrogen er innenfor normalt postmenopausalt nivå): Se SPC vedrørende risikoestimater for 
brystkreft, ovariekreft, venøs tromboembolisme og iskemisk slag. Overdosering/Forgiftning: Overdosering er ikke sannsynlig pga. lav østradioldose. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger for 
østrogener G03C på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk 17-β-østradiol, kjemisk og biologisk identisk med endogent humant østradiol til lokal bruk i vagina. Virkningsmekanisme: Substituerer 
redusert østrogenproduksjon, og lindrer symptomene på vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Steroidreseptorkompleks bindes til cellenes DNA og induserer syntesen av spesifikke 
proteiner. Modningen av det vaginale epitelet er østrogenavhengig. Østrogener øker antall overflateceller og intermediære celler og reduserer antall basalceller i vaginalt utstryk. Østrogener opprettholder vaginal pH på 
normalnivå (ca. 4,5), noe som fremmer normal bakterieflora. Absorpsjon: Absorberes godt gjennom hud, slimhinner og mage-tarmkanal. First pass-metabolisme unngås ved vaginal administrering. Metabolisme: 
Hovedsakelig i leveren til sulfat- og glukuronidkonjugater. Utskillelse: Via urin.
Pakninger og priser: 24 stk. (blister) kr 286,60. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.09.2018
Pris per oktober 2019

C

18024719 NN Vagifem SPC Vers B_NO 210x297+4_Tidsskriftet.indd   1 21/11/2019   12.17

SNAKK MED KVINNER  
I MENOPAUSAL ALDER OM SYMPTOMER  

PÅ OVERGANGSALDER

Lokalbehandling  
med lav systemisk  

absorpsjon*4

Lindrer plagsomme  
symptomer som tørrhet, kløe, 
sårhet, smertefull vannlatning 

og smerter ved samleie6

Gir mindre lekkasje 
enn vagitorier** og er 
mer hygienisk i bruk 

enn kremer***5,7
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Vaginal atrofi rammer omtrent halvparten av alle postmenopausale  
kvinner, som følge av at østrogenproduksjonen avtar1,2

30% av norske kvinner med vaginal atrofi har ikke  
vært hos legen med sine problemer3

* I en 12 ukers studie så man at gjennomsnittlig plasma konsentrasjoner av østradiol forble innenfor normalt postmenopausalt nivå for alle personer behandlet med Vagifem® 10 μg.  
** Andel kvinner som rapporterte lekkasje i en studie: 6% versus 65%, P ≤ 0.0001. *** Andel kvinner som rapporterte hygieniske problemer i en studie: 0% versus 23%, P < 0.001.

Indikasjon: Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.
Erfaring med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.4

Vagifem® 10 μg

10 µg 17-ß-østradiol
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Generiske lege- 
midler – ikke så like 
som vi tror?

Skovlund tar opp et viktig tema når hun 
poengterer hvor forskjellige godkjente 
bioekvivalente legemidler kan være (1). Ved 
såkalte «narrow therapeutic index» (NTI) 
legemidler, dvs. legemidler der avstanden 
fra subterapeutisk til toksisk plasmakonsen
trasjon er kort og små forskjeller i legemid
lers formulering kan få alvorlige konsekven
ser for pasienten er kravene til «likhet» imid
lertid satt enda strengere. Både Food and 
Drug Administration og European Medi
cines Agency (EMA) har definert at for  
slike legemidler skal bioekvivalensgrensen 
snevres inn til 0,90 – 1,11 for enten AUC eller 
Cmaxratioene, eller begge deler.

I transplantasjonsmedisin bruker vi flere 
NTI legemidler. Et av de viktigste immun
dempende legemidlene ved organtransplan
tasjon er takrolimus og originalpreparatet 
doseres 2 ganger daglig. For å unngå for lave 
(økt fare for avstøtning) eller for høye nivåer 
(økt risiko for bivirkninger som kreft, diabe

tes, hyperlipidemi etc.) doseres takrolimus 
etter målte C0 konsentrasjoner.

Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospi
talet ble det i 2011 bestemt at vi skulle bytte  
fra original til generisk takrolimus. Bioekvi
valensdata på eldre friske frivillige fantes 
ikke. Ved nyretransplantasjon er nå 30 % av 
pasientene > 65 år. Vi ønsket derfor å veri
fisere bioekvivalens og randomiserte 
30  pasienter > 65 år på transplantasjonstids
punktet til enten original takrolimus eller 
det generiske preparatet (2). I en stabil fase 
(uten behov av takrolimus dosejusteringer) 
gjennomførte vi en full 12timers farmako
kinetisk (PK) undersøkelse av takrolimus  
(14 konsentrasjonsmålinger) før pasienten 
ble switchet 1:1 til generika eller originalen 
(crossover). Annen medikasjon forble 
 uendret. Ny 12timers PK undersøkelse ble 
gjennomført en drøy uke etterpå. Vi fant da 
at det vi til daglig brukte som monitorerings
verktøy  C0 for original vs generika viste 
bioekvivalens (6.6 ± 1.4 vs 6.6 ± 1.4 µg/L, 90 % 
konfidense intervall (KI) 0.92 – 1.06, p=0.80).  
Til vår store overraskelse fant vi stor forskjell  
i AUC 0 – 12 (original vs generika ; 115 ± 27 vs  
136 ± 38 µg*h/L, 90 % KI 1.10 – 1.24, p < 0.01) og 
for Cmax (originalen vs generika; 19.6 ± 6.3 vs 
30.2 ± 6.3 µg/L, 90 % KI 1.35 – 1.65, p<0.01). Medi
kamentene var definitivt ikke bioekvivalente! 
Det var ekstra u rovekkende at C0 konsentra
sjonene ikke avslørte den store forskjellen  
i AUC og Cmax mellom preparatene. Lege
middelutvalget ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet forstod alvoret, avbrøt kontak
ten med firma og vi har etter dette forholdt 
oss til originalmedikamentet.

Vi støtter Skovlund i sin oppfordring om  
å lytte til pasientenes opplevelser ved bytte 
mellom generiske legemidler og anmoder 
kollegaer om å være på vakt ved innføring 
av nye generika. Pasientene kan ha rett! Vi 
oppfordrer også SLV til å kontakte EMA og 
be om at det for NTI medikamenter også må 
stilles krav til utprøving på faktiske pasien
ter i alle aldersgrupper og ikke bare (unge) 
friske frivillige som får enkeltdoser.

KARSTEN MIDTVEDT
kmidtved@ous-hf.no
er overlege ved Oslo universitetssykehus.

IDA ROBERTSEN
ANDERS ÅSBERG
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I Tidsskriftets utgave 11/2019 skrev 
en lege om hvordan hun opplevde 
at det ble opprettet tilsynssak mot 
hennes mann, som også er lege.  
I kjølvannet av denne teksten skrev 
Erlend Hem en kommentar der 
han stilte flere spørsmål til Statens 
helsetilsyn. Her er svaret:

For lang saks- 
behandlingstid  
i enkeltsaker

I en kommentar publisert 14. oktober 2019 
stiller Erlend Hem flere spørsmål til Statens 
helsetilsyn som gjelder saksbehandlingen  
i tilsynssaker (1). Som vi skrev i vårt innlegg 
av 19. september 2019, har vi fullt ut tatt 

«Vi støtter Skovlund i sin 
oppfordring om å lytte til 
pasientenes opplevelser 
ved bytte mellom generiske 
legemidler og anmoder 
kollegaer om å være på vakt 
ved innføring av nye generika»
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Følg debatten på tidsskriftet.no

innover oss at saksbehandlingstiden i den 
aktuelle saken omtalt i Tidsskriftet 2. august 
2019 var altfor lang, og vi har beklaget det  
(2, 3). Det er vår praksis at alvorlige saker 
som denne skal prioriteres.

Vi er videre godt kjent med forskningen 
som omhandler forhøyet selvmordsrate hos 
leger og at tilsynssaker er en risikofaktor. Vår 
klare målsetning er å ivareta leger og annet 
helsepersonells rettssikkerhet i tilsynssaker, 
samtidig som vi utfører vårt samfunnsopp
drag.

Når det gjelder Hems konkrete spørsmål 
vedrørende vår saksbehandling, så kan vi 
svare følgende:

(a) Saksbehandlingstid er en sentral del  
av våre kvalitetskrav og framgår av forvalt
ningsloven (4). Stortinget bestemmer krav 
til saksbehandlingstid, og kravet til saks
behandlingstid fremgår hvert år av stats
budsjettet og embetsoppdraget til fylkes
mannen. Fylkesmannsembetene og Statens 
helsetilsyn har som mål at median saks
behandlingstid ikke skal være mer enn 
henholdsvis 5 og 6 måneder. Enkelte saker 
kan likevel ta vesentlig lengre tid.

(b) I det løpende arbeidet med tilsyns
saker har vi et kontinuerlig fokus på saks
behandlingstid. Ansvaret ligger på ledernivå 
i vår organisasjon. Ved hjelp av vårt elektro
niske styringsverktøy holder vi oversikt over 
saksomfanget og i våre tertialrapporter er 
saksbehandlingstid alltid et sentralt tema. 
Våre saksbehandlere følges opp med regel
messige saksgjennomganger, og priorite

ring av saker er en sentral del av denne 
oppfølgingen.

(c) Vi tilstreber rask og effektiv saks
behandling og vår målsetning vil alltid  
være å overholde saksbehandlingsfristene 
som Stortinget har fastsatt. Per i dag er 
median saksbehandlingstid i samsvar med 
kravet fra Stortinget. I enkeltsaker kan imid
lertid saksbehandlingstiden bli uforholds
messig lang, noe som var tilfelle i saken 
omtalt i Tidsskriftet 2. august (3).

(d) Som hovedregel er saksbehandlingen  
i forvaltningen skriftlig. Helsepersonell  
skal varsles per brev når frister ikke over
holdes. I våre brev oppgis navn og direkte 
telefonnummer til saksbehandlerne, og 
helseper sonell som får en tilsynssak mot 
seg, er velkommen til å ta kontakt per tele
fon ved behov for informasjon om saksgan
gen.

Når det gjelder alvorlige saker og saker 
der vi ser at saksbehandlingstiden kan bli 
uforholdsmessig lang, er det særlig viktig 
med god informasjon til involvert helse
personell.

LISBETH HOMLONG
lho@helsetilsynet.no
er seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.
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Kunnskapsbasert 
praksis mer 
dekkende enn 
evidensbasert 
medisin

Det er fint at Petter Gjersvik i Tidsskriftet  
nr. 14, 2019 starter en debatt om begrepet 
kunnskapsbasert medisin, alternativt evi
densbasert medisin. Det trenger vi. Han 
redegjør imidlertid ikke for alle argumenter, 
og jeg er uenig i hans konklusjon. Det bør 
hete kunnskapsbasert medisin, eller slik det 
oftere omtales: kunnskapsbasert praksis.

Praksis i helsefagene er å gjøre noe for  
å oppnå noe – det er med andre ord hand
ling (1). Hvordan skal vi treffe beslutninger 
om hva som er «riktig» handling? Det gjør vi 
best sammen med den det gjelder, ved hjelp 
av innsikt fra tre eller fire kilder. Da blir det 
til en velinformert beslutning, som gjør det 
mulig å våge spranget fra informasjon til 
konklusjon. Vi henter lærdom fra forskning 
(systematisk innhentet erfaring om andre  
i liknende situasjoner), men også fra egen 
klinisk erfaring, og enda viktigere – fra og 
om pasienten. Slik brukerkunnskap er en 
essensiell del av beslutningsunderlaget – vi 
kan simpelthen ikke greie oss uten (når vi 
gjør det kalles det paternalisme). Kunn
skapsbasert praksis er også ofte informert  
av kunnskap om konteksten – beslutninger 
preges av hvilken sammenheng en befinner 
seg i. Slik sett er kunnskapsbasert praksis et 
rikere og mer dekkende begrep enn evidens
basert, som kun peker mot forskning.

Evidensbasert brukes også noen steder 

«Vår klare målsetning er  
å ivareta leger og annet helse- 
personells rettssikkerhet  
i tilsynssaker, samtidig som  
vi utfører vårt samfunns- 
oppdrag»
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Hvor forskjellige kan generiske  
legemidler være?
Eva Skovlund
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/
tidsskr.19.0383.

I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1581 skal benev
ningen på yaksen i figur 1 være Studie.

Vi be kla ger fei len, den er rett et på nett.

Tourettes syndrom hos barn i Norge
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(særlig i USA) synonymt med «godt doku
mentert». Da tillegges begrepet et annet 
meningsinnhold, for å karakterisere selve 
kunnskapsgrunnlaget. Det innebærer  
å sette kunstige grenser for hva som er  
godt dokumentert og hva som ikke er det. 
Forsikringsselskapene bruker lister over 
«evidence based treatments» til å avgjøre 
hvilke behandlingsformer som refunderes. 
Men for å treffe gode beslutninger må vi vite 
noe mer enn at noe er «dokumentert», bl.a. 
hvor mye forskning som foreligger, hvor 
entydig den er, hvor sterk effekten er mm.

«Kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse 
eller innsikt», står det i Store norske leksi
kon. Videre heter det: «Evidens er det at  
noe er helt innlysende, bevismateriale eller 
resultat av undersøkelse som støtter en 
 antagelse». Også med utgangspunkt i disse 
beskrivelsene er det evident (synonymer: 
innlysende, åpenbart, soleklart) at kunn
skapsbegrepet bør brukes.

Dessuten brukes det mest allerede. Hvis 
Petter Gjersvik hadde valgt søketermen 
«kunnskapsbasert praksis» i Nasjonalbiblio
tekets søketjeneste over ordbruk i bøker 
(takket være denne diskusjonen oppdaget 
jeg denne fantastiske ressursen), ville han 
blitt overrasket. Kunnskapsbasert praksis 
brukes mange ganger oftere enn evidens
basert medisin eller evidensbasert praksis. 
Begrepet er kommet for å bli.

ARILD BJØRNDAL
ab@r-bup.no
er direktør ved stiftelsen RBUP Øst og Sør og profes
sor II ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har ikke oppgitt noen interessekonflikter.
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P. GJERSVIK SVARER
Jeg takker for gode kommentarer fra Arild 
Bjørndal, som mener det engelske uttrykket 
evidence-based medicine bør oversettes til 
kunnskapsbasert praksis på norsk.

Det er vanskelig å være uenig i at medi
sinsk praksis skal være basert på kunnskap.  
I mine ører blir dermed uttrykket kunn
skapsbasert praksis lite meningsbærende  
og altfor upresist. Søk på Nasjonalbiblio
tekets database med søkeord ’kunnskaps
basert praksis’ vil også omfatte andre fag 
enn medisin.

Gode oversettelser er gjerne kjennetegnet 
av at de er lette å oversette tilbake til det 
opprinnelige ordet. Kunnskap og praksis på 
norsk må oversettes til henholdsvis know-
ledge og practice på engelsk. Det er nå en 
gang slik at det heter evidence-based medi-
cine på engelsk, ikke knowledge-based prac-
tice. Når man ikke er helt fornøyd med et 
engelsk uttrykk, er det fristende, men ikke  
å anbefale, å prøve å forbedre det. Hvis man 
likevel velger å gjøre det, er det ikke lenger 
en oversettelse, men et forsøk på å etablere 
et nytt begrep.

PETTER GJERSVIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er professor ved Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Forfatteren oppgir ingen interessekonflikter.

Addendum til Bruk 
ordet fosterantalls- 
reduksjon

En nylig kommentar fra SMER (Statens med
icinsketiska råd, 2017) i Sverige som var 
ukjent for oss ved innsendelse av språk
spalteinnlegget «Bruk ordet fosterantalls
reduksjon» (1), støtter ytterligere opp  
om dette som beste fagterm (2). På side 2  
i denne kommentaren uttaler Smer at «När 
ett foster avlägsnas kallas det i allmänhet 
abort. När ett foster vid flerbörd avlägsnas 
utan att hela havandeskapet avbryts rör det 
sig om ett i förhållande till traditionell abort 
en annan sak. I litteraturen och av professio
nen används flera olika begrepp som: foster
reduktion, fosterantalsreduktion, fetocid 
samt partiell abort. Termerna ’reduktion av 
antalet foster’ och ’fosterantalsreduktion’ är 
de termer Smer valt att använda synonymt  
i detta dokument.» Kommentaren drøfter 
ikke dette valget av terminologi, men viser 
blant annet til Det etiske råd i Danmark (3). 
Dermed kan vi nå vise til en gryende kon
sensus om terminologien fra de ulike medi
sinsketiske rådene i Skandinavia (4), samt at 
denne konsensusen sammenfaller med vårt 
forslag.

Offentlig avtale: 
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

Offentlige avtaler*

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)

• Prostatadiagnostikk (transperineal biopsi)
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• Øre-nese-hals
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• Fordøyelsessystemet
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• Kardiologi

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Medisinsk ansvarlig: Per Kvandal

Korte ventetider for 
pasienten

Korte svartider til 
deg som henviser
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Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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1.  FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner- mot- 

de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.10.2019)

2.  FHI, Vaksinasjonsveilederen, vaksinasjon av personer 65 år og eldre: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-personer-65-ar-og-eldre/(01.10.2019)

3. FHI, Helseregistre og registre, SYSVAK : https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/ (01.10.2019)

4. Pneumovax SPC oktober 2019. Avsnitt 4.1.
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Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her



Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

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

Referanser:
1.  FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner- mot- 

de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.10.2019)

2.  FHI, Vaksinasjonsveilederen, vaksinasjon av personer 65 år og eldre: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-personer-65-ar-og-eldre/(01.10.2019)

3. FHI, Helseregistre og registre, SYSVAK : https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/ (01.10.2019)

4. Pneumovax SPC oktober 2019. Avsnitt 4.1.

C

(Pneumokokkpolysakkaridvaksine, MSD) 

MSD (Norge) AS  |  Pb.458 Brakerøya  |  N-3002 Drammen  |  msd.no Copyright © 2019 MSD (Norge) AS. All rights reserved. 

Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her
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Hvor dan be hand le LADA-dia be tes?

Skjult au to im mun vok sen dia 
betes (LADA) kan be trak tes  
som en mel lom form av type 1  
og type 2dia be tes. Be hand lin
gen av den ne er om dis ku tert.  
Vi har ny lig pub li sert en ran do
mi sert stu die som vi me ner kan 
ha be tyd ning for te ra pi valg.

Dia be tes type 1 og type 2 er aner kjen te 
 ho ved for mer av dia be tes. Type 1 er en au to
im mun syk dom som ty pisk de bu te rer  
i barne el ler ung doms å re ne og gir av hen
gig het av in su lin. Type 2, også be nevnt 
 al ders dia be tes, de bu te rer ty pisk i godt 
 vok sen al der og da uten av hen gig het av 
in su lin. År sa ke ne er kob let til ge ne tikk  
og livstil, men ikke til au to im mu ni tet.

I se ne re år har man fun net ut at man ge 
pa si en ter som tid li ge re fikk dia gno sen 
dia be tes type 2 grun net al der for de but av 
syk dom men og kli nisk uav hen gig het av 
in su lin, har vist seg å være po si ti ve for an ti
stof er som er ty pis ke ved dia be tes type 1. 
Dis se pa si en te ne gir man i dag dia gno sen 
LADAdia be tes (la tent au to im mu ne dia be tes 
in the adult). Den ne dia gno sen blir som 
re gel stilt ut fra føl gen de kri te ri er: Pa si en ten 
er po si tiv for an ti stof er mot glutaminsyre
dekarboksylase (antiGAD), er over 30 år og 
har kli nisk sett ikke hatt be hov for in su lin
be hand ling de 3 – 6 før s te må ne de ne ett er 
dia be tes de but. Per so ner med LADAdia be tes 
ut gjør inn til en ti del av alle med dia be tes 
debut i vok sen al der (1). Dett e er en be ty de
lig del av all dia be tes.

Selv om per so ner med LADAdia be tes ikke 
tren ger in su lin be hand ling den før s te ti den, 
vil man ge tren ge det ett er hvert. Be ho vet 
opp står når egen pro duk sjo nen av in su lin 
av tar, noe som skjer tid li ge re og i stør re 
ut strek ning ved LADAdia be tes enn ved type 
2dia be tes. En op ti mal be hand ling av LADA
dia be tes bør alt så ha som mål å opp rett 
holde pa si en tens egen in su lin pro duk sjon.

Hva er den beste be hand lin gen?
Opp fat nin ge ne rundt dett e har va ri ert  
mye i Skan di na via. Det har vært van lig  
å be hand le LADAdia be tes på sam me  

måte som type 2dia be tes, det vil si i før s te 
 om gang med ett el ler fle re per ora le an ti dia
be ti ka (tab lett be hand ling). Al ter na tivt har 
man gitt in su lin di rek te ett er dia be tes de but. 
Ett ar gu ment for tid lig in su lin be hand ling 
har vært at LADApa si en ter før el ler se ne re 
vil få be hov for slik be hand ling. Et an net 
ar gu ment har vært at ek so gent in su lin vil 
kun ne av las te pa si en tens egne in su lin pro
du se ren de beta cel ler og der igjen nom bi dra 
til å for hind re at beta cel le ne suk ses sivt 
for svin ner.

Va ria sjo nen i be hand lings prak sis skyl des  
i stor grad man ge len på ran do mi ser te 
 be hand lings stu di er. I den for bin del se me ner 
vi at re sul ta te ne fra vår ny lig pub li ser te 
stu die (2) gir evi dens ba sert vei led ning for 
be hand ling av LADAdia be tes. I vår norsk
svenske ran do mi ser te stu die med 64 del ta 
kere ble tid lig in su lin be hand ling sam men
lig net med be hand ling med sitagliptin 
(Januvia) gjen nom en in ter ven sjons pe ri ode 

på 21 må ne der (beg ge be hand lin ge ne gitt 
som til legg til met for min). I stu di en fo ku 
serte vi på ut vik lin gen av egen in su lin pro
duk sjon over tid, målt i form av Cpep tid. 
Re sul ta te ne vis te at be hand lin gen med 
hen holds vis in su lin og sitagliptin var li ke  ver
di ge for gra den av be vart egen pro duk sjon av 
in su lin. Der med fal ler det sist nevn te ar gu
men tet for tid lig in su lin be hand ling bort.

Kan det li ke vel være for nuf tig å gi in su lin 
på et tid lig sta di um ved LADAdia be tes for  
å fo re byg ge akutt in su lin be hov med på føl
gen de dysmetabolisme, her un der ketoaci
dose? Vi fant i stu di en vår at de pa si en te ne 
med LADAdia be tes som i ut gangs punk tet 
(ba se li ne) had de høye ni vå er av antiGAD  
(og i til legg and re an ti stof er), fikk be ty de lig 
re du sert egen pro duk sjon av in su lin i lø pet 
av stu di ens gang. Pa ral lelt med re duk sjo nen 
mått e in su lin do se ne økes hos dem som ble 
ran do mi sert til in su lin, mens en del av dem 
som ble ran do mi sert til sitagliptin mått e 

over fø res til in su lin be hand ling. Den ne 
ut vik lin gen stod i sterk kon trast til den vi så 
hos pa si en ter med lave ni vå er av antiGAD. 
Hos dis se så vi in gen ned gang i in su lin sek re
sjo nen i lø pet av de 21 må ne de ne stu di en 
på gikk.

Ba sert på dis se re sul ta te ne kon klu de rer  
vi med føl gen de: For be va ring av ev nen til 
in su lin pro duk sjon gir ikke tid lig in su lin 
behand ling for de ler sam men lig net med et 
mye brukt per oralt be hand lings al ter na tiv. 
Ni vå ene av antiGAD er kob let til beta cel le
nes over le vel se. For pa si en ter med høye 
ni vå er kan tid lig in su lin be hand ling mo ti ve
res, dett e for å unn gå kon se kven se ne av et 
plut se lig opp stått in su lin be hov med på føl
gen de dysmetabolisme. Der imot mang ler 
det in di ka sjon på tid lig in su lin be hand ling 
hos pa si en ter med lave (men fort satt pa to 
logis ke) antiGADni vå er. For å vel ge den best 
mu li ge be hand lings for men for LADAdia be
tes er det alt så svært vik tig å ta hen syn til 
pa si en tens ni vå er av dett e an ti stof et.

Av slut nings vis ty der stu di en vår på at  
kun be hand lings for mer som di rek te på vir
ker im mun sy ste met vil kun ne mot vir ke 
ned gan gen av beta cel ler hos LADApa si en ter 
med høye ni vå er av antiGAD. Vi plan leg ger 
nå en ny be hand lings stu die der vi øns ker  
å tes te nett opp en slik di rek te ef ekt.

Mot at 17.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 16.10.2019, 
 godkjent 18.10.2019.
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«For be va ring av ev nen til 
 insulin pro duk sjon gir ikke 
 tidlig in su lin be hand ling 
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In gen må ne ferd uten rom farts me di sin

Må ne lan din gen og se ne re rom far ter ville ikke vært mu lig uten me di sinsk 
kom pe tan se og kjenn skap til hvor dan as tro nau te ne kan be skyt es fra de 
eks tre me for hol de ne i ver dens rom met.

Et er Apol lo-pro gram met og må ne lan-
din gen har det kun vært ube man ne de 
far tøy på må nen, men det har li ke vel 
ald ri vært stør re ak ti vi tet in nen men-

nes ke lig rom fart enn i dag. Den in ter na sjo-
na le rom sta sjo nen (ISS) har vært kon ti nu er-
lig be man net de siste 20 åre ne, og va rig -
heten av rom fer de ne har økt fra tim ers 
va rig het tid lig i 1960-åre ne til over seks 
må ne der lan ge eks pe di sjo ner. Den ame ri-
kans ke (NASA) og den eu ro pe is ke rom farts-
or ga ni sa sjo nen (ESA) plan leg ger å re tur ne re 
til må nen in nen få år og har pla ner om  
å sen de men nes ker til Mars i lø pet av 2030- 
åre ne. Et øken de an tall kom mer si el le rom-
farts ak tø rer har vokst frem det siste ti å ret 
(1), og fle re av dis se har vi sjo ner om rom -
turis me i stor ska la.

Rom farts his to ri en ville ikke vært mu lig 
uten rom farts me di sinsk kom pe tan se og 
kunn skap om hvor dan as tro nau te ne kan 
be skyt es fra de eks tre me på kjen nin ge ne  
de blir ut sat for (2). Et er hvert som rom fer-
de ne va rer len ger og stør re av stan der til -
bake leg ges, føl ger det med yt er li ge re me di-
sins ke ut ford rin ger, både for å hol de as tro-
nau te ne i live og for å sik re god hel se og 
op ti mal yt el se. Pro fe sjo nel le as tro nau ter  
har gjen nom gåt en be ty de lig me di sinsk  
og psy ko lo gisk se lek sjons pro sess, men hel se-
kra ve ne for de fles te rom tu ris ter vil bli 
 be trak te lig la ve re. De hel se mes si ge kon se-
kven se ne av even tu ell rom tu ris me er usik re, 
men at det i så fall vil kre ve rom farts me di-
sinsk kom pe tan se, er udis ku ta belt. Den ne 
ar tik ke len har som mål å gi et kort inn blikk  
i rom farts me di sin som fag felt og de vik tig ste 
me di sins ke ut ford rin ge ne in nen rom fart.

Rom farts me di sin som spe sia li tet
Rom farts me di sin er et spe sia li sert, men 
sam ti dig bredt fag felt. Det in klu de rer alle 
me di sins ke for hold som bi drar til både 
sik ker het og op ti mal yt el se in nen men nes-
ke lig rom fart. I fle re land har hel se myn dig-
he te ne aner kjent fly- og rom farts me di sin 
som en selv sten dig me di sinsk spe sia li tet (3). 
Om fang og nor mert tid for spe sia list ut dan-
nel se in nen fly- og rom farts me di sin til sva rer 
de fles te and re me di sins ke spe sia li te ter, for 
eks em pel seks år i Eng land (3). Rom farts -

medi sin er imid ler tid kjent som et kom pe  ti-
tivt fag om rå de med få stil lin ger (4), og de 
fles te rom farts me di si ne re in ne har der for 
and re me di sins ke spe sia li te ter i til legg.

Ak se le ra sjon og vib ra sjon
Un der opp skyt ning og lan ding blir as tro nau-
ten eks po nert for ak se le ra sjon og  vib ra sjon. 
G-kref ter er egent lig ikke en fy sisk kraft, men 
en kon se kvens av treg het  (in er tia) ved ak se le-
ra sjon el ler de se le ra sjon. Ana to mis ke og 
fy sio lo gis ke ef ek ter av hen ger av stør rel sen 
og ret nin gen på g-kref te ne i til legg til for-
hold hos in di vi det (2, 5) (fi gur 1). De ver ti ka le 
gz-kref te ne vir ker i krop pens leng de ak se og 
på vir ker blod for sy nin gen til hjer nen. Det e 
ut gjør nor malt den stør ste ut ford rin gen, 
et er som hjer nen er sen si tiv for både ane-
misk hy pok si (ved +gz) og stagnasjonshy-
poksi (ved −gz). Der som det er mu lig, vil 
man plas se re as tro nau ten i en po si sjon  
som mi ni ma li se rer ak se le ra sjon langs  
gz-ak sen. Et er lang va rig opp hold i vekt løs-
het re du se res to le ran sen yt er li ge re over for 
gz-kref ter.

Vib ra sjon kan også for plan tes gjen nom 
krop pen og med fø re fy sio lo gis ke el ler psy-
ko lo gis ke ef ek ter, in klu dert re du sert syns-
skarp het el ler for styr ret nev ro mus ku lær 
kon troll (2). Det e er for hold som må tas 
hen syn til ved kon struk sjon av rom far tøy  
og ra ket opp skyt ning.

Mik ro gra vi ta sjon og vekt løs het
Vekt løs het be tyr ikke fra vær av gra vi ta sjons-
på virk ning, men fra vær av as so sier te g-kref-
ter (2). Den in ter na sjo na le rom sta sjo nen går 
i bane rundt jor den i ca. 400 km høy de med 
en has tig het på nes ten 30 000 km/t. Gra vi ta-
sjons kref te ne i den ne høy den er nes ten 90 % 
av gra vi ta sjons kref te ne på Jor dens over fla te, 
men as tro nau te ne opp le ver li ke vel vekt -
løshet et er som de be fin ner seg i frit fall. 
Man ge fore trek ker be teg nel sen mik ro gra vi-
ta sjon, da vekt løs he ten ikke er kom plet.  
I lav jord ba ne vil blant an net for hold som 
egen be ve gel ser og va ria sjo ner i jordgravita-
sjon med fø re g-be last nin ger på mik ro ni vå.

Nes ten alle or gan sy ste mer i krop pen 
gjen nom går fy sio lo gis ke og ana to mis ke 
for and rin ger i vekt løs het (2, 6–8). De nor -

male hyd ro sta tis ke trykk gra di en te ne i krop-
pen opp hø rer, hvil ket med fø rer om for de-
ling av blod vo lum og in ter sti ti ell vevs væs ke. 
De se kun dæ re kon se kven se ne er sig ni fi kan-
te. Vekt løs het as so sie res også med be ty de -
lige nevrosensoriske ef ek ter, kar dio vas ku -
lære og pul mo na le for and rin ger, at ro fi av 
skje let vev og mus ku la tur samt im mu no lo-
gis ke end rin ger.

Ved gjen nom gang av rom farts me di sinsk 
lit e ra tur vil man se et skille i data av ny ere 
dato sam men lik net med stu di er da tert før 
2009 (2, 6). Det e skyl des til dels inn fø rin gen 
av in ten sivt tre nings re gi me på den in ter na-
sjo na le rom sta sjo nen. Si den 2009 har as tro-
nau ter også re sir ku lert vann fra egen urin, 
hvil ket har hat stor be tyd ning for å sik re 
ade kvat hyd re ring på rom sta sjo nen.

I lø pet av det siste ti å ret har det vært  
stort fo kus på ce re bro vas ku læ re end rin ger, 
in trak ra ni elt trykk, om for de ling av ce re bro-
spinal væs ke og for styr rel ser i ce re bral ve nøs 
dre na sje un der rom fart (7). Bak grun nen for 
det e er funn av vi sus for and rin ger, av fla tet 
øye ep le ved MR-un der sø kel ser, papilleødem, 
he vel se i nervus opticus og funn av let 
for høy et spinaltrykk i et er kant av lang va rig 
opp hold i rom met.

Lavt at mo sfær isk trykk
Jor dens at mo sfæ re blir tyn ne re des to høy ere 
opp man be fin ner seg. Der som pla ne ten vår 

Fi gur 1  Uli ke g-kref ter. +gz vir ker i ret ning fra ho det 
mot se tet, mens −gz vir ker fra se tet mot ho det. +gx 
vir ker i ret ning for fra og bak over, og −gx vir ker frem-
over. Gy-kref te ne vir ker la te ralt mot venst re (+gy) el ler 
høy re (-gy). Fi gu ren er gjentegnet ut ifra ar tik kel for-
fat e rens kom pen di um i fly me di sin (5).
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sam men lik nes med en fot ball, kan den 
de len av at mo sfæ ren som er i stand til  
å opp ret hol de men nes ke lig liv, sam men -
liknes med tyk kel sen på et strøk ma ling 
over fot bal len.

Ok sy gen man gel er ikke den enes te kon se-
kven sen av lavt at mo sfær isk trykk. På ca. 
19 km høy de lig ger Arm strong-gren sen, hvor 
luft ryk ket er så lavt at van nets ko ke punkt 
til sva rer kropps tem pe ra tu ren på 37 °C.  
Uten trykk drakt vil det opp stå gass bob ler  
i kropps væs ken, også kjent som ebul lis me 
(2). Det blir ofte hev det at blo det be gyn ner  
å koke i den ne høy den, men det e er ikke 
helt kor rekt, da det intravasale blod tryk ket 
også bi drar til å be va re blo dets væs ke form. 
Væs ker på krop pens over fla te og i lun ge ne 
vil imid ler tid be gyn ne å koke, og et er hvert 
som tryk ket fal ler yt er li ge re, vil det dan nes 
gass bob ler i un der hu den. Der som man 
eks po ne res for til nær met va kuum, vil det 

også kun ne dan nes gass bob ler i de sto re 
samlevenene, hvor det intravasale tryk ket  
er lavt.

Uten for rom sta sjo nen er det nes ten va-
kuum. Un der rom vand ring (extravehicular 
ac tiv i ty, EVA) er as tro nau ten der for av hen gig 
av en rom drakt med til strek ke lig trykk til  
å mot vir ke både ebul lis me og hy pok si. For 
høyt trykk vil imid ler tid med fø re im mo bi li-
tet. En ty pisk EVA-drakt har der for et trykk 
som til sva rer rundt en tred je del av nor malt 
at mo sfær isk trykk, men den er met et med 

ok sy gen. For å unn gå trykkfallsyke må as tro-
nau ten grad vis ak kli ma ti se res til det lave 
tryk ket i rom drak ten. Det kre ves der for 
man ge tim ers for be re del se før en rom vand-
ring.

Tem pe ra tu rer og strå ling
Tem pe ra tu ren uten for rom sta sjo nen va ri e-
rer fra −157 °C i skyg gen til +121 °C i ly set (2). 
Grun net nes ten fra vær av luft mo le ky ler vil 
det i prak sis ikke fore lig ge noen grad av 
kon duk sjon (var me led ning) el ler kon vek-
sjon (var me strøm ning). Man vil der for ikke 
umid del bart kjen ne de eks tre me tem pe ra -
ture ne. Var me over fø ring vil li ke vel skje ved 
elek tro mag ne tisk strå ling, slik at tem pe ra -
ture ne kan by på me di sins ke ut ford rin ger. 
Over opp he ting er det hyp pig ste pro ble met 
un der rom vand ring, og EVA-drak ten er 
der for ut styrt med av kjø len de væs ke som 
sir ku le rer i små rør inn til hu den (2).

Il lust ra sjon: In gunn Dy ben dal / illustratorene.no

«Det er bred enig het om at 
minst én av as tro nau te ne  
må være lege med re le vant 
akutt me di sinsk kom pe tan se»
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vokst frem som et selv sten dig me di sinsk 
fag felt, og in ter na sjo nalt fin nes det i dag 
fle re mu lig he ter for le ger som øns ker å 
vi de re ut dan ne seg in nen det e fa get (12).  
Det ar ran ge res også år lig kon fe ran se i eks-
trem me di sin i Oslo, i regi av Forsvaret og 
Fly me di sinsk in sti tut.

Vei en vi de re
Rom farts me di sin be skri ves ofte som et 
kom pe ti tivt fag om rå de med få til gjen ge li ge 
stil lin ger in ter na sjo nalt. Da gens pla ner om 
lang va rig rom ferd uten for lav jord ba ne 
samt frem veks ten av kom mer si ell rom fart 
vil by på mu lig he ter for fle re le ger med 
in ter es se for det e in no va ti ve og spen nen de 
fag om rå det. For de mest even tyr lyst ne vil 
det også være mu lig å søke på nes te opp tak 
av as tro nau ter. For ri ge se lek sjon av eu ro -
peis ke as tro nau ter var i 2009, hvor den 
eu ro pe is ke rom farts or ga ni sa sjo nen valg te 
ut seks kan di da ter blant ca. 10 000 sø ke re. 
Det vil sann syn lig vis gjen nom fø res opp tak 
av nye as tro nau ter i 2020/21 der som det e 
støt es po li tisk og øko no misk av med lems-
lan de ne. Det in ter na sjo na le mil jø et in nen 
rom farts me di sin byr også på de di ker te 
kol le ga er med bak grunn fra uli ke me di -
sinske spe sia li te ter og en kul tur som in te-
gre rer aka de mis ke am bi sjo ner med in te r-
esse for eks tremt mil jø og eks pe di sjo ner  
på jor den el ler bor ten for.

Mot at 11.8.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.8.2019, 
 godkjent 23.10.2019.

TER JE SÆH LE
tse@caa.no
er ph.d., spe sia list i nev ro ki rur gi, og er fly- og rom-
farts me di si ner. Han er chair man i Eu ro pean Space 
Agency Med i cal Board og as si ste ren de sjefl e ge for 
de si vi le luft farts myn dig he te ne i Norge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Kos misk el ler ga lak tisk strå ling be står av 
svært ener gi ri ke par tik ler fra ut si den av 
sol sy ste met. Jor dens at mo sfæ re og mag ne-
tis me vil i all ho ved sak be skyt e li vet på 
bak ken, men ved opp hold på må nen el ler 
un der rei se til Mars ut gjør kos misk strå ling 
en av de stør ste me di sins ke ut ford rin ge ne 
(2). As tro nau ter eks po ne res også for sol vind, 
en strøm av ioni se ren de par tik ler som slen-
ges ut fra so len. Et spe si elt be kym rings ver-
dig fe no men er eks plo si ve sol stor mer med 
eks tra ener gi rik strå ling. Dis se kan ha sto re 
kon se kven ser og er van ske li ge re å pre di ke re.

Van Allen-bel te ne be står av elek trisk 
 la de de par tik ler som er fan get av Jor dens 
mag net felt. Det e geo mag ne tis ke fe no me net 
be skyt er li vet på Jor den, men ved rom fer-
der uten for lav jord ba ne vil det bli nød ven-
dig å krys se bel te ne hvor man eks po ne res 
for høy do se strå ling.

I hen hold til strå le vern for skrif ten er 
 gren se ver di en for ak ku mu lert strå ling for 
all menn he ten på 1 mil li sie vert (mSv)/år, 
mens dose gren sen for yr kes eks po ner te er 
sat til 20 mSv/år. Til sam men lik ning vil en 
as tro naut på ISS nor malt bli eks po nert for 
80 – 160 mSv i lø pet av et seks må ne ders langt 
opp hold på rom sta sjo nen (2). For ven tet 
ak ku mu lert dose for en tre år lang eks pe di-
sjon til Mars og til ba ke er rundt 1 000 mSv.

Psy ko lo gis ke stres so rer
Iso la sjon og av stand fra jor den kan ut gjø re 
en psy ko lo gisk ut ford ring un der lang va ri ge 
rom fer der (9, 10). So si a le kon flik ter el ler 
mang len de sam ar beids ev ne kan ha sto re 
kon se kven ser, og det set es der for høye krav 
til per son li ge egen ska per hos as tro nau te ne. 
Un der frem ti di ge eks pe di sjo ner til Mars vil 
mann ska pet leve tet på hver and re i rundt 
tre år.

Da gens rom fer der in ne bæ rer in ten si ve 

ar beids da ger, hvil ket kan bi dra til ut mat  else/
fat ig ue. Det e kan på vir ke pre sta sjons ev nen 
og sik ker he ten, og rom farts me di sin har 
fo kus på til tak som kan mot vir ke ut mat el se 
og op ti ma li se re den men nes ke li ge yt el sen 
(2). As tro nau ten kan også på vir kes av for styr-
rel ser i den bio lo gis ke cirkadiane ryt men. 
Rom sta sjo nen bru ker rundt 90  mi nut er 
rundt Jor den, slik at as tro nau te ne ombord 
opp le ver 16 sol ned gan ger hver dag.

Akutt me di sinsk be red skap
Ved akut me di sins ke hen del ser kan det bli 
be hov for te le me di sinsk as si stan se fra Jor-
den (2). I slike til fel ler bør spe sia lis ten på 
bak ken in ne ha romfartmedisinsk kom pe-
tan se, in klu dert inn sikt i de fy sio lo gis ke og 
ana to mis ke end rin ge ne som as tro nau te ne 
gjen nom går i vekt løs het. Det er også be kref-
tet gjen nom fle re stu di er at far ma ko ki ne -
tiske og far ma ko dy na mis ke egen ska per til 
man ge me di ka men ter er an ner le des i rom-
met (11), og man kan ikke nød ven dig vis 
be nyt e sam me prin sip per og do ser som på 
Jor den. Der som hen del sen er svært al vor lig, 
kan as tro nau ten eva ku e res fra den in ter na-
sjo na le romfartstasjonen til Jor den med 
So jus-far tøy et.

Un der frem ti dens rom fer der til må nen og 
et er hvert Mars vil det set es høy ere krav til 
mann ska pets me di sins ke au to no mi, og det 
er bred enig het om at minst én av as tro nau-
te ne må være lege med re le vant akut me di-
sinsk kom pe tan se. Man vil ikke len ger ha 
sam me mu lig het for eva kue ring til Jor den, 
og un der eks pe di sjo ner på Mars vil en veis-
kom mu ni ka sjon med Jor den in ne bæ re en 
for sin kel se på 3 – 22 mi nut er (2).

Pre hos pi tal hånd te ring av akut me di sins-
ke hen del ser i et eks tremt og iso lert mil jø 
skil ler seg fra et mo der ne og godt ut styrt 
sy ke hus. Eks trem me di sin har det siste ti å ret 
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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 vurder-ing 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 lever-funksjon (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 kriter-ier 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 forebygging 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: Forebyg-ging 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. Pasi-enter 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 misdan-nelser, 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 ek-sponering, 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. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 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 punks-jon: 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 hemo-stasen. 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 interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 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 bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. 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. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 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 apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-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 bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, 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, plateaggregas-jonshemmere, 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. ASA. 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 y-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), operasjonsblød-ninger. 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, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. 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. Immunsyste-met: 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 administreringsste-
det, 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: Retroperito-neal 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, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-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: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: 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 ferskfrosset 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.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 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 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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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
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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 vurder-ing 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 lever-funksjon (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 kriter-ier 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 forebygging 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: Forebyg-ging 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. Pasi-enter 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 misdan-nelser, 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 ek-sponering, 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. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 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 punks-jon: 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 hemo-stasen. 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 interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 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 bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. 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. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 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 apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-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 bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, 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, plateaggregas-jonshemmere, 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. ASA. 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 y-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), operasjonsblød-ninger. 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, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. 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. Immunsyste-met: 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 administreringsste-
det, 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: Retroperito-neal 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, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-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: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: 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 ferskfrosset 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.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 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 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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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
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Si mu le rings ba sert team tre ning vir ker

Tre ning av tverr pro fe sjo nel le team med bruk av si mu le ring bru kes sær
lig ved for be re del se til akutt me di sins ke si tua sjo ner. Det fore lig ger nå god 
 dokumen ta sjon for at slik tre ning har be tyd ning for pa si en te ne.

27. mars 1977 skjed de ver dens hit il vers te 
fly ka ta stro fe, der 583 per so ner om kom på 
Te ne ri fe et er at to jum bo je ter kol li der te på 
fly plas sen i tet tåke. Gransk nin gen et er 
ka ta stro fen av dek ket man gel full kom mu ni
ka sjon og mis for stå el ser som sann syn li ge 
ho ved år sa ker til hen del sen (1). Fort sat, den 
dag i dag, er det van ske lig å for stå at det e 
kun ne fore kom me med så man ge tek nis ke 
hjel pe mid ler til gjen ge lig. En øken de for stå
el se av hvor dan feil og uøns ke de hen del ser 
opp står, vi ser at vi må fo ku se re mer på men
nes ke ne i sy ste me ne og på hvor dan vi for
hol der oss til hver and re og over for ri si ko 
enn å sto le blindt på tek nis ke sy ste mer (2).

Ikke-tek nis ke fer dig he ter
Be tyd nin gen av godt sam ar beid, ty de lig 
kom mu ni ka sjon, klar le del se og be slut
nings ev ne har vært aner kjent in nen luft fart 
i man ge år og be teg nes gjer ne som ikketek
nis ke fer dig he ter (nontech nic al skills) (3). 
Her inn går også ev nen til å ut vik le fel les 
men ta le mo del ler og å kun ne opp fat e en 
si tua sjon på sam me måte som and re med
lem mer i tea met (4, 5). Alle fly sel ska per 
dri ver re gel mes sig så kalt «crew re sour ce 
ma na ge ment»tre ning, hvor man også øver 
på å be nyt e dis se fer dig he te ne for å løse 
akut e si tua sjo ner. Må let er å ut nyt e all 
til gjen ge lig kom pe tan se i tea met på en 
ef ek tiv måte for å opp nå best mu lig re sul tat 
og unn gå ska de på per so ner el ler ma te ri ell.

Kost na der
Selv om den fore byg gen de ef ek ten av slik 
form for team tre ning ald ri har vært en ty dig 
do ku men tert i luft far ten, gjen nom fø res 
li ke vel tre nin gen re gel mes sig. Man ge  nors ke 
sy ke hus har i mer enn 20 år dre vet til sva 

rende team tre ning for å gjø re sine akuteam 
bedre i stand til å hånd te re uli ke kre ven de 
si tua sjo ner (6). Kost na de ne for bun det med 
tre nin gen er be ty de li ge, først og fremst  
i form av ar beids tid for del ta ker ne. Et an ke
punkt har vært man gel på forsk nings re sul ta
ter som kan do ku men te re ef ek ten av slik 
sam ar beids tre ning og så le des ret fer dig gjø re 
res surs bru ken. Nå fore lig ger det imid ler tid 
re sul ta ter fra man ge stu di er som do ku men
te rer at team tre ning fø rer til bedre re sul tat 
for pa si en te ne. På ge ne relt nivå er det e 
opp sum mert i fle re over sikts ar tik ler (7–9)  
og i fle re stu di er som har vist en klar ef ekt 
på pa si ent over le vel se (10–18).

Ef ekt på be hand lin gen
Blød ning hos mor et er fød sel kan være 
dø de lig. Spe si elt i de ler av ver den uten gode 
trans fu sjons tje nes ter er det e en be ty de lig 
år sak til ma ter nell mor ta li tet (10). I en stu die 
i Stavanger ble be ho vet for blod over fø ring 
ved al vor lig blød ning et er fød sel sam men
lig net før og et er at per so nel let had de del
tat i seks tim ers tverr fag lig opp læ ring med 
sce na rio ba sert team tre ning i hånd te ring av 
slike si tua sjo ner (11, 12). Over 1 000 føds ler 
var in klu dert i stu di en. An de len av fø den de 
som fikk blod trans fu sjon et er et es ti mert 
blod tap på mer enn 500 ml, ble nes ten 
hal vert – fra 21 % til 12 % (12). Gruppen fant  
en til sva ren de ned gang i an tall trans fu sjo
ner i en stu die fra Tan za nia (11), der det var 
gjort en lik nen de kort va rig si mu le rings 
basert in ter ven sjon.

I en dok tor grad fra Syddansk Uni ver si tet 
un der søk te man hvor dan det gikk med 
al vor lig skad de pa si en ter ved trau me sen te
ret i Oden se. Det e sy ke hu set har si den 2004 
dre vet re gel mes sig tre ning av sine trau me
team. Stu di en vis te at sjan sen for at al vor lig 
skad de pa si en ter over lev de var sig ni fi kant 
høy ere når team med lem me ne var er far ne 
og/el ler had de del tat i tverr fag lig team tre
ning (13). Er fa ring opp nås over tid, men 
team tre ning kan alt så kom pen se re for 
mind re er fa ring hos team med lem mer. Dis se 
fun ne ne sam sva rer med til sva ren de stu di er 
fra USA (14).

Hjer ne slag er en av de le den de år sa ker til 
sy ke lig het og dø de lig het på ver dens ba sis. 

Rask trom bo ly tisk og/el ler en do vas ku lær 
be hand ling er av gjø ren de for best mu lig 
pa si ent ut fall. Ved Stavanger uni ver si tets sju
ke hus har man klart å re du se re gjen nom
snit lig dørtilnåltid fra 30 mi nut er til 
13 mi nut er med en på føl gen de re duk sjon  
i 90da gers sy ke lig het og dø de lig het (15). 
Det e hen ger sann syn lig vis sam men med et 
tverr fag lig kva li tets for bed rings ar beid hvor 
re gel mes si ge teamsimuleringer i akut mot
ta ket har vært helt sen tralt.

En stu die fra en ne der landsk in ten siv av de
ling be skrev ef ek ten av team tre ning i av de
lin gen i en pe ri ode på tre år, før og et er 
team tre ning av alt per so nell. Et er tre ning 
falt fore koms ten av hjer te stans til en tred je
del sam men lig net med før tre ning. Sam ti
dig økte over le vel sen fra 19 % til 55 % (16). 
An tall al vor li ge hen del ser falt også sig ni fi
kant. Til sva ren de er det vist i en ame ri kansk 
stu die at yng re le ger med si mu le rings ba sert 
tre ning i avan sert hjer te og lun ge red ning 
gir bedre pa si ent be hand ling ved re ell hjer te
stans (17).

Øko no mis ke ef ek ter
Royal Hospital for Sick Child ren i Edin burgh 
gjen nom før te en kon trol lert inn fø ring av 
akuteam og ukent lig tre ning av tea me ne  
i av de lin ge ne (18). Tre nin gen før te til kor te re 
tid til ak ti ve ring av team og fær re inn leg gel
ser i in ten siv av de ling. For fat er ne an slo 
kost na de ne ved tre nin gen til 74 000 bri tis ke 
pund (kr 876 767), mens be spa rel se ne ved 
re du sert bruk av in ten siv av de lin gen ble 
an slåt til 801 000 bri tis ke pund (kr 9 490 
408). For fat er ne ob ser ver te et pa ral lelt fall  
i mor ta li tet ved sy ke hu set fra 2,9 til 1,4 døds
fall per 1 000 inn leg gel ser. Til sva ren de funn 
er gjort i et lav inn tekts lan det Tan za nia, der 
si mu le rings ba sert opp læ ring og ved li ke
holds tre ning in nen re su sci te ring av ny fød te 
var svært kost nads ef ek tivt: 2 211 nors ke 
kro ner per red det liv og kr 38,50 per vun net 
le ve år (19).

Do ku men ta sjon
Kon klu sjo nen i alle dis se stu di e ne er at team
tre ning har po si tiv ef ekt på be hand lin gen og 

«Vi må fo ku se re mer på   
men nes ke ne i sy ste me ne  
og på hvor dan vi for hol der  
oss til hver and re og over for  
ri si ko enn å sto le blindt  
på tek nis ke sy ste mer»

«Må let er å ut nyt te all til gjen ge
lig kom pe tan se i tea met på en 
ef fek tiv måte for å opp nå best 
mu lig re sul tat og unn gå ska de 
på per so ner el ler ma te ri ell»
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re sul ta tet for pa si en te ne. Gjen nom fle re år 
har man ge nors ke sy ke hus dre vet re gel mes
sig tre ning, både av trau me team og and re 
akuteam. Det e star tet på fire lo kal  syke hus 
(20). Fag folk har selv over ført tre nings me to
den fra al vor lig skad de til and re akut si tua
sjo ner som hjer ne slag, syke ny fød te og akut e 
til stan der hos barn. Se nest vis te kol le g er på 
Oslo uni ver si tets sy ke hus at sep sis be hand ling 
skjer ras ke re ved or ga ni sert team mot ak (21). 
Re gel mes sig tre ning av trau me team har 
si den 2017 vært ob li ga to risk i den na sjo na le 
trau me pla nen, som er ved tat i alle de fire 
re gio na le hel se fo re  take ne (22).

Å få til team tre ning
Hyp pig hø rer vi kol le g er si at det er van ske
lig å få til team tre ning i en tra vel hver dag. 

Man gel på res sur ser, en ga sjer te fag folk og 
kom pe tan se i å lede slike øv el ser er de år sa
ke ne som of test nev nes. Det e er i tråd med 
re sul ta te ne fra en stu die vi gjen nom før te  
for noen år tilbake der vi un der søk te hva 
som var av be tyd ning for å lyk kes med team
tre ning i en av de ling (23). Et ve sent lig funn 
var at sy ke hus der trau me ut valg el ler and re 
med an svar for å or ga ni se re tre ning var 
or ga ni sert di rek te un der le del sen og ikke 
langt nede «i lin jen», had de stør re sjan se  
for å lyk kes.

Ut over for få res sur ser og en ga sjer te 
fag folk var en tred je år sak til mang len de 
gjen nom fø ring av team tre ning at man må 
ha per so nell med kom pe tan se i å fa si li te re 
team tre ning. Den ne kom pe tan sen skil ler 
seg fra den tra di sjo nel le rol len som in struk

tør (ta bell 1). Det gjen nom fø res nå fa si li ta
tor opp læ ring i alle hel se re gi o ner, og det er 
øken de in ter es se for slike kurs. Fle re og fle re 
av de lin ger vil nå et er hvert ha den nød ven
di ge kom pe tan sen. Også her støt er forsk
ning og er fa rin ger at sam ar beid på tvers av 
av de lin ger og in sti tu sjo ner øker sjan sen for 
å lyk kes (23).

Opp læ ring og tre ning i ikketek nis ke 
fer dig he ter, fel les men ta le mo del ler og 
«crew re sour ce ma na ge ment» på tvers av 
di sip li ner og pro fe sjo ner har blit over ført 
og til pas set fra luft fart til hel se ve se net med 
do ku men tert ef ekt (24). Ut ford rin gen nå er 
å de fi ne re de om rå de ne i hel se tje nes ten der 
vi bør ut nyt e det e, og å im ple men te re 
tre nin gen slik at den blir en ob li ga to risk  
del av van lig ar beid, både for fly be set nin ger 
og trau me team.

Kla rer vi å opp nå det e, er det mind re 
sann syn lig at vi ved gjen nom gang av uøns
ke de hen del ser i hel se ve se net i frem ti den 
en der opp med sam me kon klu sjon som 
fly ha va ri kom mi sjo nen på Te ne ri fe.

Takk til  høgskolelektor Astrid Forstrønen ved VID 
vitenskapelige høgskole i Bergen for innspill til tabell 1.

Mot at 6.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.10.2019, 
 godkjent 4.11.2019.

Ta bell 1  Tra di sjo nell for stå el se av rol ler hos in struk tø rer ver sus fa si li ta to rer.
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Instruktør i sentrum Deltakere i sentrum
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Følger tidsplan for gjennomføring Følger læringsmål

Bedømmer deltakerne Lar deltakerne bedømme seg selv

Styrer tydelig Styrer i det skjulte

Holder kortene tett til brystet Spiller med åpne kort

Opptatt av å korrigere Opptatt av å styrke

Leter etter feil for forbedring Leter etter styrker for forsterkning
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Samarbeid med NAV
Sykmeldinger sendes automatisk til riktig 
NAV-kontor
I forbindelse med kommunereformen har  
noen leger meldt bekymring for om de skriver 
inn riktig NAV-kontor i sykmeldingen.  
NAVs systemer sørger automatisk for at syk-
meldingen sendes til riktig NAV-kontor. Det 
er derfor ikke lenger nødvendig for legen å 
skrive dette i sykmeldingen.
 
Feil i sykmeldinger blir oppdaget raskt
Sykmeldinger som ikke er utfylt i henhold til 
retningslinjene, blir nå automatisk avvist.  

Dette er en fordel for pasienten, som nå får  
digital beskjed fra NAV samtidig som det går 
melding til legen gjennom journalsystemet.  
Tidligere kunne pasienten gå lenge i uviten-
het om feilen, som kanskje først ble oppdaget 
da pasienten ikke fikk søkt om sykepenger. 
Den automatisere avvisningen gjør at feilen 
blir avdekket med det samme. Årsaken blir 
beskrevet i meldingen både til pasienten og 
legen. Pasienten får samtidig vite at legen har 
fått beskjed om å skrive ny sykmelding.  
Les mer om årsaker til at sykmeldinger blir 
avvist på nav.no/lege.

For mer informasjon se www.nav.no/lege

ANNONSE

Cefotaksim er et bredspektret antibakterielt middel mot alvorlige infeksjoner, blant annet 
bakteriell lungebetennelse, kompliserte urinveisinfeksjoner, alvorlige hud- og bløtdels- 
infeksjoner og infeksjoner i bukhulen. 

Under inspeksjon av virkestoffprodusenten av cefotaksim ble det funnet flere avvik i den 
aseptiske produksjonsprosessen og sterilitet av virkestoffet. På bakgrunn av dette stanses 
salget av Cefotaxim MIP i Norge (1).   

Cefotaxim Sandoz 1 g og 2 g er ikke tilgjengelig og avregistreres 01.12.2019. Det blir levert 
et parti Cefotaxim Villerton 1 g og 2 g til Norge i midten av desember som kan dekke opp 
etterspørselen dersom leger følger nye doseringsanbefalinger. 

For å unngå at lageret hos apotek og sykehus tømmes har Legemiddelverket, i samråd 
med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og 
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten 
(Mangelsenteret), utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim. 
 
 

 

 
Klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er endret fra 2019 (4).  EUCAST, den  
europeiske brytningspunktkomitéen, har publiserte nye doseringsanbefalinger som  
gradvis vil bli innarbeidet i oppdateringen av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus.
For å avhjelpe mangelsituasjonen kan de nye doseringsanbefalingene benyttes nå.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 18/19

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Viagra Reseptfri (sildenafil 50 mg)  
kommer på markedet fra nyttår og blir 
det første legemidlet i den nye  
ordningen «Reseptfri medisin med  
veiledning» (6). Ordningen skal styrke 
befolkningens mulighet til egen- 
behandling, utnytte kompetansen i 
apotek og bidra til mindre kjøp av falske 
legemidler på nett. 

Legemiddelverket mener sildenafil 50 
mg er egnet for reseptfritt salg, men vi 
har valgt å kreve veiledning ved  
utlevering. Konkret består  
veiledningen i at kunden fyller ut et 
skjema med sju spørsmål og at  
farmasøyten forsikrer seg om at kunden 
har forstått spørsmålene. Farmasøyten 
skal ikke spørre om seksualfunksjon.

Hensikten med veiledningen er å avklare 
om kunden har sykdommer eller bruker 
medisiner som gjør at han ikke kan bruke 
Viagra Reseptfri. Dersom betingelsene
for reseptfritt kjøp ikke er oppfylt, 
skal apoteket anbefale at pasienten  
kontakter lege. Ved kjøp i norske  
nettapotek må pasienten svare på de 
samme spørsmålene.

Ulemper ved ordningen
Bruk av reseptfrie legemidler registreres 
ikke i Kjernejournal. Informasjon vil ikke 
være tilgjengelig om pasienten skulle 
havne bevisstløs på sykehus.  

Leger som skriver ut legemidler som 
kan interagerer med sildenafil, må nå 
spørre om pasienten bruker reseptfri 
sildenafil.

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/salgsstopp-pa-cefotaxim-mip- 2. https://www.helsedirekto-
ratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus 3. http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EU-
CAST_files/Breakpoint_tables/Dosages_EUCAST_Breakpoint_Tables_v_9.0.pdf 4. https://tidsskriftet.
no/2019/09/debatt/valg-av-antibiotika-viktig-endring-i-provesvar-fra-mikrobiologen 
5. https://www.ssb.no/klimagassn. 6. https://legemiddelverket.no/nyheter/viagra-reseptfri-sildena-
fil-som-forste-reseptfri-medisin-med-veiledning#kan-viagra-reseptfri-kjøpes-i-nettapotek?-

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Fare for mangel på cefotaksim

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Reseptfri sildenafil 50 mg

Råd til leger

Vær nøye med indikasjonen for behandling med cefotaksim. 
Sjekk retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus for alternativer (2). 
Lungebetennelse oppstått utenfor sykehus bør behandles med penicillin. 
Anbefalt standarddosering er nå 1 og 3 ganger daglig (3). 
Cefotaxim Villerton 0,5 g må reserveres til behandling av barn. 
Bruk mikrobiologiske prøvesvar med resistensbestemmelse. 
Vurder om overgang til peroral behandling er aktuelt.

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser
Inhalasjonsaerosoler bruker enten norfluran eller apafluran som drivgasser. Begge er  
hydrofluorokarboner (HFK) som er kraftige drivhusgasser. 10 gram norfluran tilsvarer 13 
kilo CO2-ekvivalenter, mens 10 gram apafluran tilsvarer 32 kilo CO2-ekvivalenter.  

De totale utslippene i Norge tilsvarer 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter (5). HFK (først og 
fremst fra kjøle- og airconditionanlegg) står for 2 % av de totale utslippene.   

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke 
helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2- 
ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil. En 
pasient som erstatter inhalasjonsaerosol med inhalasjonspulver, vil kutte utslippene med i 
størrelsesorden 200 – 400 kilo CO2-ekvivalenter per år (tilsvarer 2-3 korte flyreiser).  

En del pasienter må bruke inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonskammer (spacer) 
for å sikre effektiv inhalasjon av virkestoffet. Det gjelder særlig små barn og voksne med 
nedsatt belgfunksjon. For andre pasienter som like gjerne kan bruke en pulverinhalator, 
bør miljøaspektet være en del av vurderingen ved valg av inhalator. 
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fil-som-forste-reseptfri-medisin-med-veiledning#kan-viagra-reseptfri-kjøpes-i-nettapotek?-

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Fare for mangel på cefotaksim

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Reseptfri sildenafil 50 mg

Råd til leger

Vær nøye med indikasjonen for behandling med cefotaksim. 
Sjekk retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus for alternativer (2). 
Lungebetennelse oppstått utenfor sykehus bør behandles med penicillin. 
Anbefalt standarddosering er nå 1 og 3 ganger daglig (3). 
Cefotaxim Villerton 0,5 g må reserveres til behandling av barn. 
Bruk mikrobiologiske prøvesvar med resistensbestemmelse. 
Vurder om overgang til peroral behandling er aktuelt.

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser
Inhalasjonsaerosoler bruker enten norfluran eller apafluran som drivgasser. Begge er  
hydrofluorokarboner (HFK) som er kraftige drivhusgasser. 10 gram norfluran tilsvarer 13 
kilo CO2-ekvivalenter, mens 10 gram apafluran tilsvarer 32 kilo CO2-ekvivalenter.  

De totale utslippene i Norge tilsvarer 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter (5). HFK (først og 
fremst fra kjøle- og airconditionanlegg) står for 2 % av de totale utslippene.   

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke 
helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2- 
ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil. En 
pasient som erstatter inhalasjonsaerosol med inhalasjonspulver, vil kutte utslippene med i 
størrelsesorden 200 – 400 kilo CO2-ekvivalenter per år (tilsvarer 2-3 korte flyreiser).  

En del pasienter må bruke inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonskammer (spacer) 
for å sikre effektiv inhalasjon av virkestoffet. Det gjelder særlig små barn og voksne med 
nedsatt belgfunksjon. For andre pasienter som like gjerne kan bruke en pulverinhalator, 
bør miljøaspektet være en del av vurderingen ved valg av inhalator. 



1738 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2019;  139

VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Nors ke fors ke re har le det ar bei det med 
å ut vik le en stan dard for kva li tets vur de
ring av stu di er om bio lo gisk va ria sjon.

En ar beids grup pe le det av Aas ne K. Aar sand 
ved Norsk kva li tets sik ring av la bo ra to rie
virk som het (Noklus) og Hau ke land uni ver si
tets sju ke hus har ut vik let en stan dard for 
kva li tets vur de ring av stu di er på bio lo gisk 
va ria sjon og hvor dan slike stu di er bør ut fø
res. Ar bei det ble i 2018 pub li sert i tids skrif tet 
Clin i cal Chem is try (1). For fat er ne mot ok 
ny lig en pre sti sje tung pris fra Eu ro pean 
Fed er a tion of Laboratory Medicine and 
Clin i cal Chem is try (EFLM).

– Data på bio lo gisk va ria sjon be nyt es  
til en rek ke for mål in nen for la bo ra to rie 
medi sin, for tel ler Aar sand.

– End rin ger i ana ly se re sul ta ter kan blant 
an net skyl des na tur lig bio lo gisk va ria sjon 
el ler syk dom. Es ti mat på bio lo gisk va ria sjon 
bru kes blant an net til å set e mål for hvil ken 
kva li tet ana ly se in stru ment i la bo ra to ri e ne 
skal ha. Det er imid ler tid stor va ria sjon 
i bio lo gisk va ria sjons data rap por tert for 
sam me ana ly se, og det har vært stilt spørs
mål ved kva li te ten på en del av da ta ene som 
be nyt es, sier hun.

Den ak tu el le stu di en i Clin i cal Chem is try 
bruk te den ut vik le de stan dar den til å eva lu
e re bio lo gis ke va ria sjons stu di er for 28 van li
ge la bo ra to rie ana ly ser iden ti fi sert ved hjelp 
av sy ste ma tisk lit e ra tur søk. Re sul ta te ne vis te 
at man ge stu di er er av for dår lig kva li tet el ler 
har ut da ter te re sul ta ter. Ar beids grup pen 
har også ut vik let en metaanalysemetode  
til å lage fel les bio lo gisk va ria sjons es ti mat 
ba sert på stu di er av ak sep ta bel kva li tet.

Stu di en ut går fra to in ter na sjo na le 
 ar beids grup per i Eu ro pean Fed er a tion of 
Laboratory Medicine and Clin i cal Chem is try, 
som le des av hen holds vis Aar sand og Sver re 
Sandberg. Ar beids grup pe ne be står av fors ke
re fra syv land, og den ak tu el le stu di en er 
re sul tat fra fire års ar beid. Den ene ar beids
grup pen har også etab lert en stor bio lo gisk 

Pre sti sje tung pris for forsk ning på bio lo gisk 
va ria sjon

va ria sjons stu die med del ta ge re fra fem 
eu ro pe is ke land.

Re sul ta te ne fra ar beids grup pe nes ar beid 
leg ges fort lø pen de inn i en of ent lig til gjen
ge lig da ta ba se (2), som ble lan sert på en stor 
eu ro pe isk la bo ra to rie kon gress i Bar ce lo na 
i mai 2019. Må let for ar bei det er å bi dra til  
at bio lo gisk va ria sjons data er kor rekt og let 
til gjen ge lig for la bo ra to ri er ver den over.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Aar sand AK, Rør aas T, Fer nan dezCal le P et al. The 

bio log i cal var i a tion data crit i cal ap prais al check
list: A stan dard for eval u ating stu dies on bio log i cal 
var i a tion. Clin Chem 2018; 64: 501 – 14. 

2 The EFLM Bio log i cal Var i a tion Da ta ba se.  Lest 
31.10.2019.

Fra venst re, Sver re Sandberg le der av Eu ro pean Fed er
a tion of Laboratory Medicine and Clin i cal Chem is try 
(EFLM) Task Group on the Bio log i cal Var i a tion Da ta
ba se, Michael Neumaier pre si dent i EFLM og Aas ne K. 
Aar sand, le der av EFLM Work ing Group on BIo log i cal 
Var i a tion. Foto: Eu ro pean Fed er a tion of Laboratory 
Medicine and Clin i cal Chem is try

Fors ke re har lyk tes med å bygge opp 
en E. colistam me med fær re ko do ner 
ved å kom bi ne re bi ter av DNA.

Et ko don be står av en se kvens på tre nu kleo
ti der langs en mRNAtråd og de fi ne rer 20 
es sen si el le ami no sy rer. To talt fin nes det 64 
ko do ner, in klu dert ko do ner for start og 
slut sig nal.

En forsk nings grup pe i Cam brid ge har 
klart å bygge et bakteriegenom med re du
sert an tall ko do ner som hol der liv i bak te rie
stam men Escherichia coli (1). Bakteriegeno
met ble gjen nom gåt, og an tall ko do ner ble 
re du sert fra 64 til 61 ko do ner ved at to ko do
ner for aminonsyren se rin og et for slut sig
nal ble fjer net. DNA ble kje misk syn te ti sert 
i bi ter på 1 kb (dvs. 1 000 nukloetider) og 
for delt i åte bak te rie stam mer. Ved å bru ke 
av bak te ri ens na tur li ge sy stem for ut veks ling 
av ge ne tisk ma te ria le ble DNAbi te ne kom bi
nert, og ge no met kom plet. Re sul ta tet ble en 
E. colistam me med et syn te tisk ge ne rert 
ge nom som kan leve og vok se un der or di næ
re la bo ra to rie be tin gel ser, dog re du sert sam
men lig net med van li ge E. colibak te ri er.

– Det e om fat en de ar bei det med å set e 
sam men DNAbyg ge klos ser be stilt fra en 
le ve ran dør er den stør ste genomjobben som 
noen sin ne er gjort, sier Rah mi Lale, som er 
før s te ama nu en sis ved Institut for bio tek no
lo gi og mat vi ten skap ved NTNU.

– DNAse kven se ring er som å lese en DNA
se kvens, men den ne stu di en vi ser hvor dan 
man kan skrive et helt ge nom. Ved å fri gjø re 
en kel te ko do ner ser man for seg at den 
le di ge ka pa si te ten kan bru kes til nye funk
sjo ner. På sikt kan den ne ka pa si te ten kan
skje bru kes til å de sig ne og syn te ti se re nye 
pro tei ner, sier Lale.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Fre dens J, Wang K, de la Tor re D et al. To tal syn the sis 

of Escherichia coli with a recoded ge nome. Nature 
2019; 569: 514 – 8. 

Bak te ri er med  
syn te tisk ge nom
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Nors ke ret nings lin jer an be fa ler ti  
da gers be hand ling ved ton sil litt. Nye 
funn ty der på at be hand lings ti den  
kan hal ve res.

En svensk mul ti sen ter stu die som ny lig er 
pub li sert i tids skrif tet The BMJ, ty der på at 
man kan opp nå like godt kli nisk re sul tat av 
be hand ling av ton sil lit selv om man re du se
rer be hand lings ti den til fem da ger (1). Pa si
en ter med sår hals ble vur dert for in klu sjon 
i stu di en. In klu sjons kri te ri e ne var al der over 
seks år, minst tre po si ti ve Centorkri te ri er 
(fe ber > 38,5 °C, hov ne lym fe knu ter, pu ru
lent tonsillært ek su dat og fra vær av hos te) 
og po si tiv strep to kokkhur tig test. Et er 
vur de ring for in klu sjon ble 433 del ta ke re 
ran do mi sert til be hand ling med pe ni cil lin V 
i do ser på en ten 1 000 mg × 3 i ti da ger el ler 
800 mg × 4 i fem da ger.

Et er endt be hand ling var det in gen sig ni
fi kant for skjell i be hand lings ef ekt mel lom 
grup pen som fikk pe ni cil lin i ti da ger og 
grup pen som fikk pe ni cil lin i fem da ger. 
Ra ten for bak te ri ell ut ryd ding var noe la ve re 
hos dem som fikk be hand ling i fem da ger, 
men til gjen gjeld ble dis se ras ke re symp
tom frie. De som fikk an ti bio ti ka lengst, 
had de of te re bi virk nin ger.

– Den ne stu di en bi drar til å av kla re et 
vik tig spørs mål i all menn prak sis: Hvor 
man ge da ger er det nød ven dig å be hand le 
strep to kokkton sil lit hvis an ti bio ti ka er 
på kre vet? Den ne stu di en vi ser rik tig nok at 
kor te re be hand lings tid fø rer til noe mind re 
bak te ri ell ut ryd del se, men sam ti dig ble 
den ne grup pen ras ke re symp tom fri. Og 
symp tom fri het er et langt vik ti ge re be hand
lings mål i vest li ge land enn ut ryd ding av 
strep to kok ker, sier Mor ten Lindbæk, pro fes
sor i all menn me di sin ved Uni ver si te tet i 
Oslo og forsk nings le der ved An ti bio ti ka sen
te ret for pri mær me di sin.

– De na sjo na le fag li ge ret nings lin je ne i 

Norge har fra 2008 fast holdt ti da gers be
hand ling som nød ven dig for å unn gå re si
div av ton sil lit. Den ne an be fa lin gen er 
ba sert på gam le stu di er av lav kva li tet. Med 
den ne stu di en kan vi an be fa le fem da gers 
be hand ling, sier Lindbæk, som sam ti dig 
pre si se rer vik tig he ten av å ta pe ni cil lin V fire 
gan ger i døg net på grunn av le ge mid lets 
kor te hal ve rings tid.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Ed lund C et al. Pe ni

cil lin V four times dai ly for five days ver sus three 
times dai ly for 10 days in pa ti ents with pharyn
gotonsillitis caused by group A streptococci: 
ran dom ised con trolled, open la bel, nonin fe ri or i ty 
study. BMJ 2019; 367: l5337. 

Fem da gers be hand ling er nok ved ton sil litt

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB Scan pix
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De fles te me di ka men ter som tas per o
ralt, blir tro lig me ta bo li sert av bak te ri er 
i tar men.

Me di ka men ter vir ker ofte for skjel lig på 
pa si en ter. Det e kan skyl des in di vi du elt 
uli ke medikamentmetaboliserende le ver 
enzy mer. Men også tarmmikrober kan spille 
en vik tig rol le: Prontosil, et an ti bio ti kum, 
må ak ti ve res av tarmmikrober til sulfanila
mid for å gi kli nisk ef ekt, og levodopa, som 
bru kes mot Parkinsons syk dom, kan in ak ti
ve res i tar men.

I en bredt an lagt stu die ble på virk nin gen 
fra hver av 76 tarm bak te rie ar ter på 271 uli ke 
me di ka men ter ana ly sert (1). Mik ro be og 
test sub stans ble in ku bert sam men. Ved 
hjelp av mas se spek tro me tri ble det vist 
hvor dan 176 av me di ka men te ne ble om dan
net, noen til fle re enn én me ta bo lit, bl.a. 
gjen nom ace ty le ring og deacetylering. Alle 
bak te rie ar te ne kun ne om dan ne minst et  
av me di ka men te ne.

For å på vi se me ka nis men bak om dan nel
sen stu der te ar tik kel for fat er ne en bak te rie
ty pe som kun ne mo di fi se re kal si um an ta go
nis ten dil tia zem. Bakteriegenomet ble kut et 
opp og bit for bit ført inn i hver sin Esche
richia colibak te rie ved hjelp av plasmider.  
De E. coliklo ne ne som kun ne me ta bo li se re 
dil tia zem, had de da fåt en DNAbit som 
kun ne kode for et me ta bo li se ren de en zym, 
som så kun ne iden ti fi se res. Fun net av rik tig 
me ta bo li se ren de gen ble va li dert ved at 

bak te ri er der ge net var slåt ut, ikke len ger 
kun ne me ta bo li se re dil tia zem. For fat er ne 
vis te også at in di vi du ell va ria sjon i men nes
kers tarmmikrobiom kan knyt es til in di vi
du el le for skjel ler i me di ka ment me ta bo lis
men.

– Den ne stu di en kan dan ne møns ter for 
bedre ut vik ling av per son til pas set me di ka
men tell be hand ling, sier Finn Olav Levy, som 
er pro fes sor ved Av de ling for far ma ko lo gi 
ved Uni ver si te tet i Oslo og ved Oslo uni ver si
tets sy ke hus. Per son til pas set el ler skred der
sydd me di ka men tell be hand ling in ne bæ rer 
at hver pa si ent skal få in di vi du elt til pas set 
le ge mid del be hand ling, både med tan ke på 
virk ning og do se ring.

– At tarm bak te ri e ne kan bi dra til om set
ning av le ge mid ler har vært kjent, men ikke 
så mye stu dert. Den ne stu di en har kart lagt 
det e i en helt an nen grad enn tid li ge re. 
Per son til pas set le ge mid del be hand ling  
må der med ta hen syn til fle re fak to rer enn 
pa si en tens ge ne tisk be stem te evne til å 
om set e le ge mid le ne. Må ling av se rum kon
sen tra sjon og ef ekt av le ge mid ler vil der for 
fort sat være vik tig, sier Levy.

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

LIT TE RA TUR
1 Zim mer mann M, Zim mer mannKogadeeva M, 

Wegmann R et al. Map ping hu man microbiome 
drug me tab o lism by gut bac te ria and their genes. 
Nature 2019; 570: 462 – 7. 

Tarm flo ra en for and rer le ge mid ler

Il lust ra sjon: jamesbenet/iStock

En te ral er næ ring til pre ma tu re barn 
kan økes noe ras ke re enn det som er 
van lig i Norge. Dett e vi ser en bri tisk 
stu die.

Svært pre ma tu re (gestasjonsalder < 32 uker) 
el ler små (vekt < 1 500 g) ny fød te barn får 
grad vis øken de en te ral til før sel av melk 
inn til fullt vo lum er opp nådd. En ras ke re 
dag lig vo lum øk ning re du se rer ri si ko en for 
sep sis, for di pe ri oden med pa ren te ral er næ
ring blir kor te re. Men ob ser va sjons stu di er 
har git mis tan ke om at rask vo lum øk ning 
kan føre til nek ro ti se ren de en te ro ko lit 
i sped bar nas umod ne tarm.

I en bri tisk stu die ble rundt 2 800 sped
barn (< 32 uker el ler < 1 500 g) på 55 sy ke hus 
ran do mi sert til rask (dvs. 30 ml/kg) el ler 
sak te re (18 ml/kg) dag lig øk ning av en te ral 
melke til før sel (1). Pa ren te ral er næ ring ble 
av slut et et er hen holds vis ni og el le ve da ger 
(me di an). Et er to år var over le vel se uten 
mo de rat el ler al vor lig nev ro kog ni tivt se kve
le om trent den sam me, hen holds vis 65,5 % 
og 68,1 % (p = 0,16). Fore koms ten av nek ro ti
se ren de en te ro ko lit og sep sis var også om
trent den sam me.

– Den ne stu di en ty der på at det er trygt 
å gå noe hur ti ge re frem med en te ral er næ
ring til pre ma tu re barn enn hva som sy nes 
å være van lig prak sis i Norge, sier Arild 
Røn ne stad. Han er sek sjons le der ved Ny født
in ten siv av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Riks hos pi ta let, og le der av Norsk ny født me
di sinsk kva li tets re gis ter.

– Fore koms ten av nek ro ti se ren de en te ro
ko lit i den ne stu di en var høy ere enn hva 
som er re gist rert i Norge. Det e kan skyl des 
at kun en fi re del av bar na i stu di en fikk bare 
mors melk, mens det e er ho ved re ge len 
i Norge, sier Røn ne stad.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Dorling J, Ab bot J, Berrington J et al. Con trolled 

tri al of two in cre men tal milkfeeding ra tes in 
pre term infants. N Engl J Med 2019; 381: 1434 – 43. 

Ras ke re over gang til 
en te ral er næ ring av 
pre ma tu re er trygt
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Ame ri kans ke fors ke re har prøvd  
en ny GABAreseptormodulator mot 
de pre sjon.

I hen hold til teo ri en om at kje misk uba lan se 
i hjer nen bi drar i pa to ge ne sen ved de pre
sjon, har en for søkt å ut vik le le ge mid ler 
som mo du le rer ni vå er av nev ro trans mit e re 
som se ro to nin, nor ad re na lin og do pa min. 
Den kli nis ke ef ek ten er rap por tert å kom
me in nen fire–åte uker, men med sto re 
va ria sjo ner fra pa si ent til pa si ent. Man ge 
øns ker seg der for le ge mid ler med ras ke re 
og bedre ef ekt.

I en ran do mi sert stu die som ny lig ble 
pub li sert i New Eng land Journal of Medicine 
ble et me di ka ment med be teg nel sen SAGE
217 prøvd ut. Mid let om ta les som en po si tiv 
allosterisk mo du la tor av GABAAre sep to rer 
(1). 89 pa si en ter ble ran do mi sert til å få 
en ten SAGE217 el ler pla ce bo dag lig i to uker.

Et er to uker var pa si en te ne i beg ge grup
per bedre, men den gjen nom snit li ge re duk
sjo nen i skår på Hamiltons de pre sjons ska la 

Svak stu die om nytt le ge mid del mot 
de pre sjon

Il lust ra sjons fo to: Stu art Ritchie / iStock

Kjønns be kref ten de kir ur gi re du se rer 
psy kis ke hel se pla ger knytt et til kjønns
in kon gru ens.

Man ge per so ner som opp le ver kjønns in kon
gru ens, dvs. per so ner som har fåt til delt et 
an net kjønn ved fød se len enn det de iden ti
fi se rer seg med og le ver ut, øns ker kjønns 
bekref ten de be hand ling. Slik be hand ling, 
som kan be stå av hor mo ner og kir ur gi, har 
bl.a. som mål å re du se re dys fo ri knyt et til 
kjønns in kon gru ens. Hva er lang tids ef ek ten 
av slik be hand ling?

En ny re gis ter stu die pub li sert i tids skrif tet 
Ame ri can Journal of Psy chi a try om fat et alle 
per so ner som søk te kjønns be kref ten de 
be hand ling i Sve ri ge i pe ri oden 2005 – 15 (1). 
Kun pa si en ter som opp fyl te kri te ri e ne for 
dia gno se ne trans sek sua lis me el ler kjønns
iden ti tets for styr rel se, for øv rig dia gno ser 
som nå er på vei ut av dia gno se sy ste met (2), 
fikk til bud om be hand ling, dvs. nes ten 
2 700 pa si en ter. Om lag 70 % av dis se fikk 
hor mo nell be hand ling, og nes ten halv par
ten kjønns be kref ten de kir ur gi. Det var en 
over vekt av per so ner med kvin ne lig ju ri disk 
kjønn, og grup pen som ble un der søkt, had
de høy ere ut dan ning og la ve re inn tekt enn 
res ten av be folk nin gen. Per so ner med 
kjønns in kon gru ens had de seks gan ger 
høy ere ri si ko for kon takt med hel se ve se net 
pga. angst el ler stem nings li del ser og seks 
gan ger høy ere ri si ko for sy ke hus inn leg gel se 
som føl ge av selv mords for søk. Det var in gen 
sta tis tisk sig ni fi kant sam men heng mel lom 
tid si den opp start av hor mo nell be hand ling 
og sann syn lig het for å ha mot at hel se hjelp 
i psy kisk hel se vern, men kjønns be kref ten de 
kir ur gi re du ser te sann syn lig he ten for å ha 
mot at psy kisk hel se hjelp (jus tert odds ra tio 
0,92; 95 % KI 0,87 til 0,97). Sann syn lig he ten 
for å ha mot at be hand ling for angst el ler 
de pre sjon sank med 8 % per år et er at 
kjønns be kref ten de kir ur gi had de blit ut
ført. An tal let sy ke hus inn leg gel ser et er 
selv mords for søk sank også, men sam men
hen gen var ikke sta tis tisk sig ni fi kant.

KE TIL SLAG STAD UNI VER SI TE TET I OSLO

LIT TE RA TUR
1 Brän ström R, Pachankis JE. Re duc tion in men tal 

health treat ment uti li za tion among transgender 
in di vi du als af ter gen deraf rming surgeries: 
A to tal pop u la tion study. Am J Psy chi a try 2019; 
p201919010080. 

2 Lie AK, Slag stad K. Dia gno sens makt. Tidsskr Nor 
Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0438.

Kjønns be kref ten de 
be hand ling gir bedre 
psy kisk hel se

var sig ni fi kant høy ere i grup pen som fikk 
SAGE217 (7,0 po eng, 95 % KI 3,9 – 10,3). Fire 
uker et er av slut et be hand ling var det ikke 
len ger sta tis tisk sig ni fi kant for skjell mel lom 
de to grup pe ne. In gen del ta ke re rap por ter te 
om al vor li ge bi virk nin ger.

– Her er det lite nyt å hen te, sier Pål Gjer
den, som er over le ge ved Dis trikts psy kiat risk 
sen ter ned re Telemark.

– Stu di en fo ku se rer på GABA, og for alle 
kli nis ke for mål hø res SAGE217 nær mest ut 
som et ben zo dia ze pin. Stu di en går over kort 
tid og har få pa si en ter, og 9 av 14 for fat e re 
er an sat hos pro du sen ten, sier Gjerde, som 
sy nes at stu di en gir inn trykk av å være re kla
me for et nyt ben zo dia ze pin lig nen de me di
ka ment.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 GunduzBruce H, Sil ber C, Kaul I et al. Tri al of SAGE

217 in pa ti ents with ma jor de pres si ve dis or der. N 
Engl J Med 2019; 381: 903 – 11. 
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Hel se per so nells opp fat el se  
av ka pa si tets press  
i spe sia list hel se tje nes ten

BAK GRUNN
Det er et hel se po li tisk mål å øke ut nyt el sen av le dig 
ka pa si tet i sy ke hu se ne, men fle re er be kym ret for at det 
er lite uut nyt et ka pa si tet igjen. For må let med stu di en 
var å un der sø ke hvor dan hel se per so nell opp le ver og 
hånd te rer ka pa si tets press i so ma tisk spe sia list hel se 
tjenes te.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I den ne kva li ta ti ve stu di en ut før te vi se mi struk tu rer te 
in ter vju er med en hets le de re, ut skri ven de le ger og 
sy ke plei e re ved to nors ke hel se fo re tak. Ni in ter vju er 
(både in di vi du el le og i grup pe) med til sam men 19 
in for man ter ble ut ført ok to ber 2017 – feb ruar 2018. 
In ter vju ene ble ana ly sert ved hjelp av sy ste ma tisk 
tekst kon den se ring.

RE SUL TA TER
Ka pa si tets press ble be skre vet som et sta dig press om  
å be hand le fle re. In for man te ne lan ser te be gre pet 
«un der ka pa si tet»: en si tua sjon der økte krav uten 
til strek ke li ge res sur ser går på be kost ning av noe(n). 
Fer dig be hand le de eld re pa si en ter som ven tet på et 
kom mu nalt til bud, ble reg net som spe si elt sår ba re, da 
de ofte var over re pre sen tert blant dem som ble flyt et 
mel lom av de lin ger og sen ger for å fri gi plass ved stort 
be hov for le di ge sen ger. Sy ke hus an sat e opp lev de li ten 
inn fly tel se på hva slags kom mu na le til bud pa si en te ne 
fikk et er ut skriv ning.

FOR TOLK NING
In for man te ne for tal te at da gens ar beids hver dag var 
ne ga tivt på vir ket av un der ka pa si tet. Hel se per so nells 
opp le vel se av ka pa si tets press er vik tig kunn skap  
i po li tikk ut for min gen på fel tet.

SARA MA RIE NILSEN
sara.marie.nilsen2@stolav.no
Re gio nalt sen ter for hel se tje nes te ut vik ling
St. Olavs hos pi tal

AN DRE AS AS HEIM
Re gio nalt sen ter for hel se tje nes te ut vik ling
St. Olavs hos pi tal

GUN HILD TØN DEL
Av de ling Mang fold og In klu de ring
NTNU Sam funns forsk ning
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var in spi rert av sy ste ma tisk tekst kon den se
ring, hvor fors ke ren ope re rer steg vis fra te ma
ti se ring av data til sor te ring av da ta en he ter, 
ko ding, kon den se ring og syn te ti se ring av 
funn (13).

Norsk sen ter for forsk nings da ta (NSD) vur
der te at stu di en til freds stil te kra ve ne i per son
opp lys nings lo ven (55124/3/LH).

Re sul ta ter

In for man te nes over ord ne de for tel ling om 
 ka pa si tets press hand let om te ma ene «ef ek ti
vi se ring», «jobbe smar te re», «un der ka pa si tet» 
og «løse [opp ga ver] in nen for ram me ne». 
Snakk om ka pa si tets press ut løs te stort en ga
sje ment. Det e kan opp fat es som et te ra peu
tisk be hov for å «snakke seg gjen nom» er fa rin
ger fra sy ke hu se nes kor ri do rer, men in for
man te ne ut ryk te klart at ka pa si tets press tok 
stor plass i de res ar beids hver dag og skyld tes 
struk tu rel le for hold som ikke kun ne re du se
res til in di vi du ell fø lel se av press og stress. Det 
drei de seg om or ga ni se rin gen av og inn hol
det i det hel se fag li ge ar bei det og hvor dan ef
fek ti vi tets krav end ret opp ga ver som pa si ent
ut skriv ning. I det føl gen de be skri ves der for 
ikke bare opp levd ka pa si tets press, men også 
en til pas ning av det hel se fag li ge ar bei dets 
form.

Hva hand ler ka pa si tets press om?
In for man ter be skrev ka pa si tets press som en 
del av det hel se fag li ge ar bei dets vil kår, som 
en fak tor de all tid måt e for hol de seg til og 
til pas se seg et er. Vi de re be skrev de at pres set 
har blit en sta dig stør re del av hver da gen ved 
stør re sy ke hus. Fle re men te at ka pa si tets press 
kun ne være et mis vi sen de be grep og fore slo 
at man hel ler bur de snakke om un der ka pa 
sitet:

«Det hand ler om un der ka pa si tet i alle ledd, 
ret og slet. Og da me ner jeg at det er are al
knapp het, per so nal knapp het og det er en for
mi da bel til strøm ming av pa si en ter som er 
øken de. […] Så det går vel dig mye på lo gi stikk, 
pres set på å få pa si en ter fort nok be hand let, 
vur dert og sendt ut igjen, få de sir ku lert fra 
alle de sti na sjo ne ne vi har (A).»

Un der ka pa si tet for stås som økte krav i for
hold til til gjen ge li ge res sur ser, og at det e går 
på be kost ning av noe(n). En un der di men sjo
nert or ga ni sa sjon har un der ka pa si tet, ikke 
ka pa si tets press. Det mang ler rom og an sat e.

hel se tje nes te opp fat er og hånd te rer ka pa si
tets press i ar beids hver da gen.

Ma te ria le og me to de

Vi har gjen nom ført en kva li ta tiv stu die med 
ana ly se av in ter vju er med hel se per so nell fra 
to nors ke hel se fo re tak, ut ført ok to ber 2017 – 
feb ruar 2018. Ut val get re pre sen te rer en hets 
lede re, ut skri ven de le ger og sy ke plei e re fra 
me di sins ke, kir ur gis ke og or to pe dis ke av de
lin ger, som hånd te rer stor til strøm ming av 
akut pa si en ter til van lig. Be leggs pro sen ten 
ved de ut valg te sy ke hu se ne var 84 – 95 % i pe
rio den 2016 – 18. Det na sjo na le gjen nom snit et 
i sam me pe ri ode var 85 % (11). In for man te ne 
ble re krut ert gjen nom hen ven del ser til en
hets le der, som der et er fore slo ak tu el le per so
ner ved sin en het.

Et se mi struk tu rert in ter vju or ga ni se res et er 
en for hånds de fi nert, men sam ti dig åpen plan. 
Det er sær lig eg net for å ge ne re re data om 
sub jek ti ve fe no men, me nin ger, fø lel ser og 
 er fa rin ger (12). Vi de sig net en in ter vju gui de 
et er te ma ene «ka pa si tets press», «ut skri ving 
av pa si en ter» og «fullt sy ke hus». Vei led nin gen 
in ne holdt blant an net spørs mål om ar beids
meng de, hvor dan en ro lig vs. en tra vel dag ser 
ut på jobb, og hånd te ring av stor til strøm
ming av akut e pa si en ter.

Fem in for man ter ble in ter vju et in di vi du elt, 
mens 14 and re in for man ter ble delt i fire 
grup per. Grup pe in ter vju ene be sto av 3 – 5 le 
dere, le ger og sy ke plei e re. In ter vju ene var te 
1 – 1,5 time. Vi av slut et re krut e rin gen av in for
man ter da vi opp lev de at yt er li ge re in ter  vjuer 
ikke til før te ny in for ma sjon (12). Un der plan
leg gin gen av stu die me to dikk dis ku ter te vi 
hvor vidt in for man te ne ville til pas se sine for
tel lin ger et er in ter vju si tua sjo nen. Vi ut  førte 
både in di vi du el le in ter vju og grup pe  inter vju. 
Sist nevn te åp ner for dis ku sjon mel lom in for
man te ne un der veis, noe som kan bi dra til 
 yt er li ge re va ria sjon i da ta ma te ria let.

Alle in for man te ne mot ok et in for ma sjons
skriv i for kant av in ter vju et og ga skrift lig 
sam tyk ke til del ta kel se. In ter vju ene ble først 
tat opp på lyd fil, og der et er over ført til en 
ad gangs be gren set in tern map pe og tran skri
bert i sin hel het. Per son opp lys nin ger ble be
hand let kon fi den si elt, hvor navn, in sti tu sjons
navn og steds navn ble ano ny mi sert. In ter 
vjuene ble til ord net iden ti fi ka to rer (A–I). Si ta
ter an gis med re fe ran se i pa ren tes. Ana ly sen 

HO VED FUNN
Da gens ar beids hver dag på sy ke hus 
ble i in ter vju be skre vet som ne ga tivt 
på vir ket av un der ka pa si tet.

Eld re, fer dig be hand le de pa si en ter 
som ven tet på kom mu nalt til bud, 
ble truk ket frem som sær lig sår ba re 
for ka pa si tets press.

Ut vik lin gen ved nors ke sy ke hus 
har over tid gått i ret ning av 
kor te re lig ge ti der, øk ning i an
tall pa si en ter og en klar drei
ning mot mer dag og po li 
klinisk be hand ling (1). Sam ti dig 

ut ryk ker ster ke stem mer be kym ring for at 
det er lite uut nyt et ka pa si tet igjen og at krav 
om ef ek ti vi se ring kan gi dår li ge re ef ek ti vi tet 
(2–5). I en tysk stu die fra 2014 fore slås etab le
ring av en klar gren se for for svar lig pa si ent
be legg (6). Dis ku sjo nen er også ak tu ell i 
 Norge, hvor Le ge for en in gens tid li ge re pre si
dent er en av man ge som har ut rykt be kym
ring (7).

Sam hand lings re for men ble inn ført i 2012 
for blant an net å dem pe den øken de bru ken 
av spe sia list hel se tje nes ter ved å over fø re mer 
be hand lings an svar til pri mær hel se tje nes ten 
(8). Den de mo gra fis ke ut vik lin gen med en 
ald ren de be folk ning (9) in ne bæ rer imid ler tid 
mer press på hele sek to ren, for eks em pel på 
are al og per so nal. For å løse frem ti dens ut
ford rin ger sat ses det på ny tek no lo gi, bedre 
lo gi stikk og res surs ut nyt el se samt økt opp
ga ve over fø ring til kom mu ne ne (10).

Ade kvat pa si ent be hand ling for ut set er ko
or di ne ring og pri ori te ring av ka pa si tet mel
lom hel se tje nes tens for skjel li ge ni vå er. Ka pa
si tets pro ble mer et sted i hel se tje nes ten kan 
på vir ke kva li tet og ka pa si tet i and re de ler av 
tje nes ten. Et sy ke hus kan kom pen se re uven tet 
høy til strøm ming av pa si en ter med be hov for 
øye blik ke lig hjelp ved å ut set e/stry ke plan
lag te ope ra sjo ner, re du se re lig ge ti den og 
skrive ut fle re pa si en ter til hjem kom mu nen. 
En slik re spons kan ha util sik te de kon se kven
ser, blant an net for hel se per so nell, pa si en ter 
og på rø ren de.

Alle for hold ved ka pa si tets press er ikke til
strek ke lig do ku men tert ved sy ke hu se ne. For
må let med den ne stu di en var å un der sø ke 
hvor dan hel se per so nell i so ma tisk spe sia list

Se også lederartikkel side 1718 
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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of te re og du skri ver ut tid li ge re» (B). Det e 
ka rak te ri ser te en in for mant som at «vi le ver 
vel i en sånn hver dag at man ofte kjen ner på 
at sen ga egent lig blir gjort le dig før den skul le 
vært le dig, på grunn av at vi vet at det er sånn 
press for å få nye inn» (D).

Det kre ves skarp me di sinsk kom pe tan se for 
å tref e rik tig be slut ning når pa si en ter skal 
sor te res et er hvem som får bli og hvem som 
skri ves ut: «Det kom mer an på hvor mo dig 
le gen er og hvor kom pe tent han er. Jo flin ke re 
de er, jo mer tref er de rik ti ge valg» (A), på 
pekte en in for mant. Å tref e de rik ti ge val ge ne 
er des to vik ti ge re når ut skri ven de lege har 
li ten inn fly tel se på hva som mø ter pa si en ten 
i et er kant av sy ke hus opp hol det. Kom mu nen 
av gjør hvil ke tje nes ter pa si en ten even tu elt 
har be hov for. En in for mant gjenga en frus
trert sam ta le med en kol le ga: «Han sa at han 
syn tes at den ne pa si en ten måt e få en in sti tu
sjons plass, men så kom mer kom mu nen og 
sier at vi gir hjem me sy ke pleie, for det sy nes vi 
er nok. Og da er det ikke noe vi kan gjø re» (I).

Bedre dia log med kom mu ne ne ble også 
 et er spurt:

Per i dag «er [det] jo in gen dia log, vi får jo 
ikke lov å rin ge kom mu nen en gang om trent 
[…] Sy ke plei er ne skal bare sen de PLO [pleie 
og om sorgs mel din ger] […] Av og til rin ger vi 
til fast le gen, men det er jo van ske lig å få tak i, 
sy ke hjems lege er også van ske lig å få tak i, så 
det er vel dig sjel den at vi dis ku te rer pa si en ter. 
Vi skri ver i epi kri sen da, våre an be fa lin ger, 
men dia log mø ter på tvers av, det ek si ste rer jo 
knapt. Det er hvis vi har noen som har vært 
inn lagt mye som vi ser at her fun ge rer det 
ikke, vi må få kom mu nen inn, så tar vi kan skje 
noen på rø ren de mø ter» (H).

Mu lig he te ne til å ha en dia log om pa si ent
be hov et er ut skriv ning var få. Sam ti dig ut
tryk te per so na let stor in ter es se i ut skriv nin
gens ut fall. «Le ge ne har jo hel ler ikke lyst til å 
sen de dem ut, men så er det noen som er sy
ke re som skal inn. Det er kon ti nu er lig press 
fra man ge egent lig», opp sum mer te en in for
mant (D).

Dis ku sjon

Mens vi stil te spørs mål om sy ke hu sets ka pa
si tet, drei de in for man te ne dis ku sjo nen til å 
hand le om un der ka pa si tet. Full res surs ut nyt
tel se be tyr at man må ba lan se re på gren sen 
mot un der ka pa si tet, som kan gå over til opp

In for man te ne var ty de li ge på at en kel te pa
si en ter ble res surs kre ven de for di de måt e til
pas ses sy ke hu se nes «strøm lin je for me de pro
duk sjons lin jer». Sy ke hu se nes lin jer kun ne ikke 
til pas ses dem, sam ti dig som at pa si en  tene 
ikke klar te å til pas se seg. Som en in for mant 
på pek te: «vi ope re rer eld re og eld re men nes
ker, og de tå ler ofte dår lig å bli ope rert, man ge 
blir psy ko tisk et er på, sånn delir da, og da må 
de jo ha fast vakt, for da har de mas se ut styr og 
vi må leie inn eks tra per so na le til dem, og det 
er jo enormt res surs kre ven de» (C). På grunn 
av man gel på le di ge sen ger og økt pa si ent gjen
nom strøm ming krev de pa si en te ne også jevnt 
over mer opp føl ging. Spe si elt ble eld re be skre
vet som ut ford ren de pa si en ter i møte med 
sy ke hu sets ef ek ti vi tets be hov:

«Pa si en ten kom mer inn. Og hos oss skal det 
skje fort. Så de kom mer ofte sam me dag som 
de skal ope re res. De har ord net seg hjem me 
og er klar, og kom mer med dat e ren sin til 
ope ra sjon. Og så skal det gå vel dig fort. Pri
mært for di vi må ha de fort ut, for di vi har 
 li ten ka pa si tet, men også for di dis se myn dig
hets kra ve ne pres ser på hele ti den. Så da vil en 
gam mel krok kom me på ho det inn her. Vi 
ope re rer han, men han blir syk et er på, for di 
han egent lig ikke er frisk og for be redt nok til 
å bli ope rert» (B).

Pa si en tens prak tis ke, fy sis ke og men ta le 
 for be re del ses ar beid ble be skre vet som sen
tralt for ope ra sjo nens suk sess. Noen pa si en ter 
ble lagt inn kvel den før et inn grep, for di de 
treng te hjelp og inn gre pet var stort: «Det er 
kjem pe vik tig at [pa si en te ne] får sove godt og. 
Hvis de ikke kla rer å hånd te re for be re del se ne 
de skal gjø re, må de leg ges inn.» Når for be re
del ses ar bei det ble over lat til pa si en ten og 
på rø ren de, had de hel se per so nel let ikke len
ger kon troll over hvor vidt for be re del se ne ble 
gjen nom ført.

Ka pa si tets press og ut skriv nings prak sis
Eld re pa si en ter som var me di sinsk fer dig 
behand let, men ven tet på et kom mu nalt til
bud, ble frem he vet i in ter vju ene som spe si elt 
sår ba re for ka pa si tets press i sy ke hu set. Når 
be ho vet for le di ge sen ger var stort, var det 
gjer ne dis se vente pa si en te ne som ble flyt et 
mel lom av de lin ger og sen ger for å fri gi plass 
til nye pa si en ter. En in for mant sa at de fak tisk 
snud de på en del lis te pa si en ter også når det 
var som verst. Det e in ne bar at plan lag te opp
hold ble av be stilt. I til legg skrev de ut pa si en
ter også i hel ge ne, og «tid li ge re, du skri ver ut 

Å finne plass til pa si en te ne ble be skre vet 
som en dag lig ut ford ring. Det kun ne for ek
sem pel være van ske lig å finne en le dig seng 
på rik tig av de ling, noe som igjen med før te 
mer trans port: «Når [vi] ikke fin ner plass på 
rik tig av de ling, så må vi finne en plass for å få 
inn pa si en ten der det er plass, en seng, men 
ikke ret fag om rå de, det hen der seg. Så da blir 
pa si en te ne igjen flyt et i et er tid når det er 
mu lig (D)».

Pres set ble også opp fat et å på vir ke re la sjo
nen mel lom kol le g er, da «vak ter på lav be man
ning […] kre ver at du gir 100 % […] å ha en 
per son som ikke kan jobbe op ti malt er kre 
vende» (D). Å jobbe sam men med noen som 
kre ver til ret e leg ging, med fø rer at and re må 
gjø re mer, noe som in for man te ne be skrev som 
en «fø lel se av util strek ke lig het kon stant» (C).

Fle re in for man ter ut ryk te at end re de ar
beids for hold i li ten grad ga rom for fag ut vik
ling og for bed rings ar beid. Sek sjons le der ne 
ved sen ge pos te ne kal ku ler te at «de bru ker 
kan skje 90 % av ti den sin på lo gis tis ke ut ford
rin ger i ste det for le del se. Det er ikke bra» (A).

Ef ek ti vi se ring = bedre ef ek ti vi tet?
Hvor vidt ef ek ti vi se ring gir bedre ef ek ti vi tet, 
ble pro ble ma ti sert i fle re av in ter vju ene. Som 
en in for mant sa, «jeg bru ker jo mye av min tid 
på å si at her er det for fullt, her går det for 
fort, her er det så mar gi nalt med ka pa si tet at 
vi lig ger […] over top pen av kur ven. Jeg vil ta 
[far ten] til ba ke, og jeg tror det er mer ef ek
tivt» (B). Far ten i ar bei det var et gjen gan ger
tema. And re in for man ter un der støt et det e 
ar gu men tet:

«Det som ir ri te rer meg mest i det e er ikke 
hvis det er tra velt og en job ber på, men når 
jeg blir gå en de å være in ef ek tiv da. Bru ke 
kjem pe lang tid for å få tak i folk, på å plas se re 
pa si en ter, mas se unød ven dig ar beid. Sånn 
som når jeg bru ker fle re ti mer der jeg i ste det 
kun ne bi drat i av de lin gen hvis jeg had de fåt 
tak i folk med en gang, el ler hat den sen ga 
med en gang» (D).

En in for mant på pek te at «det er en opp fat
ning om at vi bare må jobbe smar te re, el ler 
mer ef ek tivt, og å jobbe mer med lo gi stik ken. 
Selv sy nes vi at vi ikke gjør an net enn det […] 
vi rek ker ikke så mye av det and re, som å bygge 
kva li tet» (A). Iføl ge in for man te ne skap te ka pa
si tets press på trykk for bedre or ga ni se ring, 
men øken de press krev de også tid til 
 pri ori te ring og pa si ent lo gi stikk, som kun ne 
vært brukt på pa si en ter.
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Kon klu sjon
Sy ke hus an sat e har stor lo ja li tet til pa si en te ne 
og sy ste met. Det e kan bi dra til en høy ters kel 
for å ut ryk ke kri tikk el ler be kym ring. Sam ti
dig kan nett opp er fa rin ger fra «inn si den» 
være det som bi drar til bedre til pas se de til tak. 
Å lyt e til de an sat e sam sva rer med krav i hel
se po li tik ken om bru ker med virk ning (16) og 
kan kva li tets sik re le tin gen et er gode løs nin
ger for frem ti dens or ga ni se ring. Det å ikke 
et er spør re er fa rin ger fra hel se per so nell er et 
po li tisk og le del ses mes sig ver di valg – og må 
be hand les som det.

Sara Ma rie Nilsen har fått fi nan si e ring til stu di en fra 
Norges forsk nings råd, pro sjekt num mer 256579.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 15.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 20.6.2019, 
 godkjent 9.9.2019.

på vir ket av man gel på tid og sy ke hus sen ger, 
hel se per so nell med man ge sam ti di ge opp ga
ver samt be gren se de res sur ser i pri mær hel se
tje nes ten (15).

Styr ker og be grens nin ger
Stu di en er ba sert på in ter vju er med 19 in for
man ter ved to nors ke hel se fo re tak. Re sul ta 
tene kan ikke ge ne ra li se res til hele den nors ke 
sy ke hus sek to ren, men gjel der for de ar beids
si tua sjo ner, av de lin ger og sy ke hus som hel se
per so nell selv opp le ver å kjen ne seg igjen i 
(12). Vår bruk av be gre pet ka pa si tets press som 
over ord net tema for in ter vju ene kan ha med
ført at hel se per so nell frem he vet kri tis ke for
hold ved sine sy ke hus.

Vi de re kan re krut e rings stra te gi en ha skapt 
skjev he ter i ut val get, ved at en hets le der re
krut er te per so ner som men te det sam me 
som seg selv. Vi me ner li ke vel at data og tolk
ning ikke bæ rer preg av dis se svak he te ne. 
 In for man te ne var for eks em pel ikke en si dig 
kri tis ke i sine syns punk ter.

levd ufor svar lig het. In ter vju ob jek te ne ut ryk
te skep sis mot yt ter li ge re ka pa si tets press, 
spe si elt ved sto re sy ke hus. Fle re på pek te uøns
ke de ef ek ter av un der ka pa si tet, i form av 
pres se de an sat e og dår li ge re pa si ent il bud – 
og at den ne kost na den i li ten grad blir aner
kjent.

Eld re, fer dig be hand le de pa si en ter ble truk
ket frem som sær lig sår ba re for ka pa si tets
press. Eld re, kro nisk syke pa si en ter tå ler dår
lig trav le, uover sikt li ge og skif ten de mil jø. 
Våre in for man ter be kref tet be kym rin gen som 
Evensen og med ar bei de re i en ori gi nal ar tik kel 
har ut rykt for at over be legg, kort lig ge tid og 
lav be man ning bi drar til dår li ge re pa si ent 
behand ling (14). In for man te ne be skrev vi de re 
at ut skriv nings pro ses sen ble på vir ket av ka
pa si tets press, med hyp pi ge re og tid li ge re ut
skriv nin ger, hvor kom mu ni ka sjo nen med 
kom mu nen var for ma li sert og for hand lings
pre get. Stu di ens ho ved funn lig ger også nært 
opp mot funn i en kva li ta tiv stu die fra fem 
EUland hvor man vis te at ut skriv nin ger ble 
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Spiolto Respimat 
Boehringer Ingelheim Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum  
(muskarinreseptorantagonist).    ATC-nr.: R03A L06    C T

INHALASJONSVÆSKE, oppløsning  2,5 µg/2,5 µg i Respimat  
gjenbruksinhalator: Hver levert dose inneh.: Tiotropiumbromidmono-
hydrat tilsv. tiotropium 2,5 μg, olodaterolhydroklorid tilsv. olodaterol 
2,5 μg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, saltsyre, vann.

Indikasjoner: Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre 
symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Dosering: Voksne inkl. eldre:  2 inhalasjoner 1 gang pr. døgn, til 
samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. 
Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Administre-
ring: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat gjenbruksinhalator.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene, atropin eller 
dets derivater, f.eks. ipratropium eller oksitropium.

Forsiktighetsregler: Astma:  Bør ikke brukes ved  astma, da 
effekt og sikkerhet ved  astma  ikke er undersøkt.  Akutt bronko-
spasme:  Ikke indisert for behandling av akutt bronkospasme, dvs. 
som akuttbehandling.  Paradoksal bronkospasme:  Legemidler som 
inhaleres kan gi paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. 
Behandlingen må da avbrytes umiddelbart og erstattes med alternativ 
behandling.  Systemiske effekter:  Brukes med forsiktighet ved 
trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. 
Pasienten bør advares mot å få sprayen i øynene. Dette kan utløse eller 
forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter eller ubehag, forbigående 
tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge 
av økt blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i kornea. Ved symptomer 
på trangvinkelglaukom skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes 
umiddelbart. Munntørrhet, som er sett ved antikolinerg behandling, kan 
over lengre tid gi karies. Nedsatt nyrefunksjon: Plasmakonsentrasjonen 
øker ved nedsatt nyrefunksjon. Skal derfor kun brukes ved moderat 
til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR  ≤50 ml/minutt) hvis forventet 
nytte oppveier potensiell risiko.  Kardiovaskulære effekter:  Brukes 
med forsiktighet ved nylig hjerteinfarkt, ustabil eller livstruende hjer-
tearytmi, paroksysmal  takykardi  eller nylig sykehusinnleggelse med 
hjertesvikt, pga. begrenset erfaring. Kan gi klinisk signifikant kardio-
vaskulær effekt hos enkelte, målt som økning i hjertefrekvens, blod-
trykk og/eller symptomer. Seponering bør vurderes dersom dette 
oppstår. Langtidsvirkende β2-agonister  bør brukes med forsiktighet 
ved kardiovaskulære lidelser, spesielt iskemisk hjertesykdom, alvorlig 
dekompensert hjertesvikt, hjertearytmier, hypertrofisk obstruktiv kar-
diomyopati, hypertensjon og aneurisme, ved krampelidelser eller  ty-
reotoksikose, kjent eller mistenkt forlengelse av QT-intervallet, og hos 
pasienter som er uvanlig følsomme overfor sympatomimetiske amin-
er. Hypokalemi: β2-agonister kan føre til hypokalemi, som er en potensi-
ell risikofaktor for utvikling av kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvor-
lig kols kan dette forsterkes av hypoksi og samtidig behandling som 
øker faren for  hjertearytmi.  Hyperglykemi:  Inhalasjon av høye doser 
kan gi økt glukosenivå i plasma. Anestesi: Forsiktighet bør utvises ved 
planlagte operasjoner der det skal brukes halogenert hydrokarbon 
som  anestesi, da det er økt risiko for kardielle bivirkninger av 
betaagonistiske bronkodilatatorer. Preparatet skal ikke brukes sammen 
med andre langtidsvirkende β2-agonister.  Hypersensitivitet:  Akutte 
hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalasjon. Hjelpe-
stoffer:  Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi tungpustethet og 
pusteproblemer, spesielt hos astmapasienter.  Bilkjøring og bruk av 
maskiner:  Svimmelhet eller tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil 
eller bruke maskiner.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om rel-
evante interaksjoner, se R03A L06 Samtidig bruk av tiotropiumbromid 
og andre antikolinergika er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke. 
Samtidig bruk av andre adrenerge preparater (alene eller i kombinas-
jon) kan forsterke bivirkningene av preparatet. Samtidig behandling 
med xantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan 
forsterke enhver hypokalemisk effekt av olodaterol. Betablokkere kan 
svekke eller blokkere effekten av olodaterol. Kardioselektive betablok-
kere kan vurderes, men bør gis med forsiktighet. Effekten av olodat-
erol på det kardiovaskulære systemet kan forsterkes av  MAO-hem-
mere,  TCA  eller andre legemidler som kan forlenge QTC-intervallet. 
Samtidig bruk av ketokonazol, en potent P-gp- og CYP3A4-hemmer, 
øker systemisk eksponering av olodaterol med ca. 70%. Ingen dose-
justering er nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Det an-
befales å unngå bruk under graviditet. Amming: Ukjent om tiotropium 
eller olodaterol går over i morsmelk. Det må tas en beslutning om am-
ming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på nytte-/risiko-
vurdering. Fertilitet: Ingen data. 

Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):  Gastrointes-
tinale:  Munntørrhet. Hjerte/kar:  Takykardi. Luftveier:  Dysfoni, 
hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine.  Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000):  Gastrointestinale: Forstoppelse,  gingivitt,  kvalme, orofa-
ryngeal candidiasis,  stomatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner, 
supraventrikulær  takykardi,  hypertensjon. Hud:  Angioødem,  urticar-
ia, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Epis-
takse, laryngitt,  faryngitt, bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: 
Ryggsmerter, artralgi, hevelse i ledd. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/
urinveier: Urinretensjon,  urinveisinfeksjon,  dysuri. Øye: Tåkesyn.  Uk-
jent frekvens: Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, paralytisk ileu
s,  karies,  dysfagi,  gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt. Hud: Tørr 
hud, hudinfeksjon og hudsår. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier:  Sinusitt. Stoffskifte/ernæring: 
Dehydrering. Øye: Glaukom, økt intraokulært trykk. Økt antikolinerg 
effekt kan forekomme med økende alder.  Bivirkninger relatert til 
langtidsvirkende β2-agonister:  Arytmi, myokardial  iskemi,  angina 
pectoris,  hypotensjon, tremor, nervøsitet,  muskelkramper, 
tretthet, sykdomsfølelse (malaise), hypokalemi,  hyperglykemi  og 
metabolsk acidose.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer:  Høye doser tiotropiumbro-
mid kan gi antikolinerge tegn og symptomer. Overdose av olodaterol 
kan gi forsterkning av bivirkninger typiske for β2-agonister. Behan-
dling:  Støttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges 
på sykehus. Kardioselektive betablokkere kan vurderes med ytterste 
forsiktighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger:  For tiotropiumbro-
mid R03B B04 og olodaterol R03A C19

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Kombinasjonen gir additiv bronko-
dilatasjon pga. ulike virkningsmekanismer. Tiotropiumbromid bindes 
til muskarine reseptorer. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og 
reversibel antagonisme til M3-reseptorene, som hemmer de kolinerge 
effektene av acetylkolin (bronkokonstriksjon) og fører til relaksering av 
bronkienes glatte muskulatur. Effekten er doseavhengig og varer i >24 
timer. Olodaterol aktiverer β2-reseptorer, noe som fører til forhøyet nivå 
av cAMP, som induserer bronkieutvidelse ved å relaksere glatt musku-
latur i luftveiene. Absorpsjon: Tiotropium: Ca. 33% av inhalert dose når 
systemisk sirkulasjon. Cmax nås etter 5-7 minutter. Olodaterol: Cmax nås 
innen 10-20 minutter. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 30%. Protein-
binding: Tiotropium: 72%, olodaterol: Ca. 60%. Fordeling: Vd for tiotro-
pium er 32 liter/kg og for olodaterol 1110 liter. Halveringstid: Effektiv 
t1

/2  for tiotropium etter inhalasjon er 27-45 timer hos kolspasienter. 
Total clearance: 880 ml/minutt. Olodaterol plasmakonsentrasjon etter 
inhalasjon har en multifasisk nedgang, med en terminal t1

/2 på ca. 45 
timer. Total clearance: 872 ml/minutt. Metabolisme: Tiotropium metab-
oliseres i liten grad. Esteren av tiotropiumbromid gjennomgår ikke-en-
zymatisk spalting til inaktive  metabolitter. Olodaterol metaboliseres 
hovedsakelig ved direkte glukuronidering og O-demetylering, etterful-
gt av konjugering. Utskillelse: Tiotropium: Ca. 20% via urin, resten via 
feces. Olodaterol: Det meste i feces. 5-7% utskilles uforandret i urin 
hos friske.

Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet 
etter anbrudd: 3 måneder.  Respimat gjenbruksinhalator:  Skal kastes 
etter 1 års bruk. Anbefalt bruk: 6 patroner pr. inhalator.

Pakninger og priser: 
60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator) 561745, kr 495,00. 
3 x 60 doser (3 patroner + Respimat gjenbruksinhalator) 579491, kr 1 
413,70. 3 x 60 doser (3 patroner) 490823, kr 1 413,70. 

Refusjon: Refusjon ytes til pasienter med moderat til alvorlig kols med 
en FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi. Se R03A L06_1 side. 
d. i Refusjonslisten.

Sist endret: 10.07.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag)

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 22.02.2019

Vedlikeholdsbehanding av KOLS

Samme effekt — mindre avfall1

FØR NÅ

Fra 12 til 2 inhalatorer per pasient i året

SIKKERHETSINFORMASJON: Hyppigste bivirkning 
er munntørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes 
med forsiktighet ved kardiovaskulære lidelser. Som 
andre beta2-adrenerge agonister, kan olodaterol 

gi økning i hjertefrekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang 
daglig. Les alltid fullstendig preparatomtale før 
forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.

Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
E-post: MedInfo.no@boehringer-ingelheim.com 1. SPC 22.02.2019
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Spiolto Respimat 
Boehringer Ingelheim Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum  
(muskarinreseptorantagonist).    ATC-nr.: R03A L06    C T

INHALASJONSVÆSKE, oppløsning  2,5 µg/2,5 µg i Respimat  
gjenbruksinhalator: Hver levert dose inneh.: Tiotropiumbromidmono-
hydrat tilsv. tiotropium 2,5 μg, olodaterolhydroklorid tilsv. olodaterol 
2,5 μg, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, saltsyre, vann.

Indikasjoner: Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre 
symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Dosering: Voksne inkl. eldre:  2 inhalasjoner 1 gang pr. døgn, til 
samme tid hver dag. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. 
Barn og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Administre-
ring: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat gjenbruksinhalator.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene, atropin eller 
dets derivater, f.eks. ipratropium eller oksitropium.

Forsiktighetsregler: Astma:  Bør ikke brukes ved  astma, da 
effekt og sikkerhet ved  astma  ikke er undersøkt.  Akutt bronko-
spasme:  Ikke indisert for behandling av akutt bronkospasme, dvs. 
som akuttbehandling.  Paradoksal bronkospasme:  Legemidler som 
inhaleres kan gi paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. 
Behandlingen må da avbrytes umiddelbart og erstattes med alternativ 
behandling.  Systemiske effekter:  Brukes med forsiktighet ved 
trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. 
Pasienten bør advares mot å få sprayen i øynene. Dette kan utløse eller 
forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter eller ubehag, forbigående 
tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge 
av økt blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i kornea. Ved symptomer 
på trangvinkelglaukom skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes 
umiddelbart. Munntørrhet, som er sett ved antikolinerg behandling, kan 
over lengre tid gi karies. Nedsatt nyrefunksjon: Plasmakonsentrasjonen 
øker ved nedsatt nyrefunksjon. Skal derfor kun brukes ved moderat 
til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR  ≤50 ml/minutt) hvis forventet 
nytte oppveier potensiell risiko.  Kardiovaskulære effekter:  Brukes 
med forsiktighet ved nylig hjerteinfarkt, ustabil eller livstruende hjer-
tearytmi, paroksysmal  takykardi  eller nylig sykehusinnleggelse med 
hjertesvikt, pga. begrenset erfaring. Kan gi klinisk signifikant kardio-
vaskulær effekt hos enkelte, målt som økning i hjertefrekvens, blod-
trykk og/eller symptomer. Seponering bør vurderes dersom dette 
oppstår. Langtidsvirkende β2-agonister  bør brukes med forsiktighet 
ved kardiovaskulære lidelser, spesielt iskemisk hjertesykdom, alvorlig 
dekompensert hjertesvikt, hjertearytmier, hypertrofisk obstruktiv kar-
diomyopati, hypertensjon og aneurisme, ved krampelidelser eller  ty-
reotoksikose, kjent eller mistenkt forlengelse av QT-intervallet, og hos 
pasienter som er uvanlig følsomme overfor sympatomimetiske amin-
er. Hypokalemi: β2-agonister kan føre til hypokalemi, som er en potensi-
ell risikofaktor for utvikling av kardiovaskulære bivirkninger. Ved alvor-
lig kols kan dette forsterkes av hypoksi og samtidig behandling som 
øker faren for  hjertearytmi.  Hyperglykemi:  Inhalasjon av høye doser 
kan gi økt glukosenivå i plasma. Anestesi: Forsiktighet bør utvises ved 
planlagte operasjoner der det skal brukes halogenert hydrokarbon 
som  anestesi, da det er økt risiko for kardielle bivirkninger av 
betaagonistiske bronkodilatatorer. Preparatet skal ikke brukes sammen 
med andre langtidsvirkende β2-agonister.  Hypersensitivitet:  Akutte 
hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalasjon. Hjelpe-
stoffer:  Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi tungpustethet og 
pusteproblemer, spesielt hos astmapasienter.  Bilkjøring og bruk av 
maskiner:  Svimmelhet eller tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil 
eller bruke maskiner.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om rel-
evante interaksjoner, se R03A L06 Samtidig bruk av tiotropiumbromid 
og andre antikolinergika er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke. 
Samtidig bruk av andre adrenerge preparater (alene eller i kombinas-
jon) kan forsterke bivirkningene av preparatet. Samtidig behandling 
med xantinderivater, steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan 
forsterke enhver hypokalemisk effekt av olodaterol. Betablokkere kan 
svekke eller blokkere effekten av olodaterol. Kardioselektive betablok-
kere kan vurderes, men bør gis med forsiktighet. Effekten av olodat-
erol på det kardiovaskulære systemet kan forsterkes av  MAO-hem-
mere,  TCA  eller andre legemidler som kan forlenge QTC-intervallet. 
Samtidig bruk av ketokonazol, en potent P-gp- og CYP3A4-hemmer, 
øker systemisk eksponering av olodaterol med ca. 70%. Ingen dose-
justering er nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Det an-
befales å unngå bruk under graviditet. Amming: Ukjent om tiotropium 
eller olodaterol går over i morsmelk. Det må tas en beslutning om am-
ming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på nytte-/risiko-
vurdering. Fertilitet: Ingen data. 

Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):  Gastrointes-
tinale:  Munntørrhet. Hjerte/kar:  Takykardi. Luftveier:  Dysfoni, 
hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine.  Sjeldne (≥1/10 000 til 
<1/1000):  Gastrointestinale: Forstoppelse,  gingivitt,  kvalme, orofa-
ryngeal candidiasis,  stomatitt. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner, 
supraventrikulær  takykardi,  hypertensjon. Hud:  Angioødem,  urticar-
ia, kløe, utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Luftveier: Epis-
takse, laryngitt,  faryngitt, bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: 
Ryggsmerter, artralgi, hevelse i ledd. Nevrologiske: Søvnløshet. Nyre/
urinveier: Urinretensjon,  urinveisinfeksjon,  dysuri. Øye: Tåkesyn.  Uk-
jent frekvens: Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, paralytisk ileu
s,  karies,  dysfagi,  gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt. Hud: Tørr 
hud, hudinfeksjon og hudsår. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier:  Sinusitt. Stoffskifte/ernæring: 
Dehydrering. Øye: Glaukom, økt intraokulært trykk. Økt antikolinerg 
effekt kan forekomme med økende alder.  Bivirkninger relatert til 
langtidsvirkende β2-agonister:  Arytmi, myokardial  iskemi,  angina 
pectoris,  hypotensjon, tremor, nervøsitet,  muskelkramper, 
tretthet, sykdomsfølelse (malaise), hypokalemi,  hyperglykemi  og 
metabolsk acidose.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer:  Høye doser tiotropiumbro-
mid kan gi antikolinerge tegn og symptomer. Overdose av olodaterol 
kan gi forsterkning av bivirkninger typiske for β2-agonister. Behan-
dling:  Støttende og symptomatisk. Alvorlige tilfeller bør innlegges 
på sykehus. Kardioselektive betablokkere kan vurderes med ytterste 
forsiktighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger:  For tiotropiumbro-
mid R03B B04 og olodaterol R03A C19

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Kombinasjonen gir additiv bronko-
dilatasjon pga. ulike virkningsmekanismer. Tiotropiumbromid bindes 
til muskarine reseptorer. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og 
reversibel antagonisme til M3-reseptorene, som hemmer de kolinerge 
effektene av acetylkolin (bronkokonstriksjon) og fører til relaksering av 
bronkienes glatte muskulatur. Effekten er doseavhengig og varer i >24 
timer. Olodaterol aktiverer β2-reseptorer, noe som fører til forhøyet nivå 
av cAMP, som induserer bronkieutvidelse ved å relaksere glatt musku-
latur i luftveiene. Absorpsjon: Tiotropium: Ca. 33% av inhalert dose når 
systemisk sirkulasjon. Cmax nås etter 5-7 minutter. Olodaterol: Cmax nås 
innen 10-20 minutter. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 30%. Protein-
binding: Tiotropium: 72%, olodaterol: Ca. 60%. Fordeling: Vd for tiotro-
pium er 32 liter/kg og for olodaterol 1110 liter. Halveringstid: Effektiv 
t1

/2  for tiotropium etter inhalasjon er 27-45 timer hos kolspasienter. 
Total clearance: 880 ml/minutt. Olodaterol plasmakonsentrasjon etter 
inhalasjon har en multifasisk nedgang, med en terminal t1

/2 på ca. 45 
timer. Total clearance: 872 ml/minutt. Metabolisme: Tiotropium metab-
oliseres i liten grad. Esteren av tiotropiumbromid gjennomgår ikke-en-
zymatisk spalting til inaktive  metabolitter. Olodaterol metaboliseres 
hovedsakelig ved direkte glukuronidering og O-demetylering, etterful-
gt av konjugering. Utskillelse: Tiotropium: Ca. 20% via urin, resten via 
feces. Olodaterol: Det meste i feces. 5-7% utskilles uforandret i urin 
hos friske.

Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Patronens holdbarhet 
etter anbrudd: 3 måneder.  Respimat gjenbruksinhalator:  Skal kastes 
etter 1 års bruk. Anbefalt bruk: 6 patroner pr. inhalator.

Pakninger og priser: 
60 doser (1 patron + Respimat gjenbruksinhalator) 561745, kr 495,00. 
3 x 60 doser (3 patroner + Respimat gjenbruksinhalator) 579491, kr 1 
413,70. 3 x 60 doser (3 patroner) 490823, kr 1 413,70. 

Refusjon: Refusjon ytes til pasienter med moderat til alvorlig kols med 
en FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi. Se R03A L06_1 side. 
d. i Refusjonslisten.

Sist endret: 10.07.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. 
dag)

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 22.02.2019

Vedlikeholdsbehanding av KOLS

Samme effekt — mindre avfall1

FØR NÅ

Fra 12 til 2 inhalatorer per pasient i året

SIKKERHETSINFORMASJON: Hyppigste bivirkning 
er munntørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes 
med forsiktighet ved kardiovaskulære lidelser. Som 
andre beta2-adrenerge agonister, kan olodaterol 

gi økning i hjertefrekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang 
daglig. Les alltid fullstendig preparatomtale før 
forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.
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LISA TANG NES LEE VES
lisa.tangnes.leeves@unn.no
Kvin ne kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge, Tromsø

CA MIL LA AN DRE ASEN
Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Pre va lens av dia be tes blant  
gra vi de og svan ger skaps ut fall  
i Nordland og Troms 2004–15

BAK GRUNN
For må let var å un der sø ke pre va lens av dia be tes  
i svan ger ska pet og svan ger skaps ut fall hos kvin ner  
med dia be tes i svan ger ska pet i Nordland og Troms.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi in klu der te alle 1 067 kvin ner med type 1-dia be tes, type 
2-dia be tes og svan ger skaps dia be tes blant 34 915 føds ler 
ved fire sy ke hus i Nordland og Troms fra 2004 til 2015. 
Pre va lens av dia be tes ble be reg net ba sert på ICD-10- 
ko der i pa si ent jour na ler for kvin ner med dia be tes  
i Nordland og Troms og sam men holdt med na sjo na le 
pre va len stall fra Me di sinsk fød sels re gis ter. Pre va lens  
av pre ek lamp si, mak ro so mi (fød sels vekt > 4 500 gram) 
og kei ser snitt ble be reg net blant alle kvin ner med 
dia be tes og alle fø den de i sam me re gi on.

RE SUL TA TER
Pre va lens av type 1-dia be tes og type 2-dia be tes var sta bil. 
Pre va lens av svan ger skaps dia be tes økte fra 1,0 % til 4,0 %  
i Nordland og Troms og fra 1,0 % til 3,8 % na sjo nalt. Blant 
alle med dia be tes falt pre va lens av pre ek lamp si fra 18,8 % 
i 2004 – 06 til 12,4 % i 2013 – 15. Kvin ner med dia be tes had de 
4,6 gan ger så høy pre va lens av pre ek lamp si, 3,5 gan ger  
så høy pre va lens av mak ro so mi og 2,3 gan ger så høy 
keisersnittsandel som bak grunns po pu la sjo nen.

FOR TOLK NING
Pre va lens av svan ger skaps dia be tes økte i Nordland og 
Troms som na sjo nalt. Pre va lens av pre ek lamp si falt blant 
gra vi de med dia be tes, men pre va lens av pre ek lamp si, 
mak ro so mi og kei ser snitt var høy ere enn i bak grunns- 
po pu la sjo nen.

SIRE MAR RA BLE
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

MAR TI NE UT LAND GLASØ
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

MIA-KRIS TIN RO STAD
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Måls elv kom mu ne

ING RID PE TRIK KE OLSEN
Kvin ne- og bar ne av de lin gen
Kli nikk Ham mer fest
Finn marks sy ke hu set, Ham mer fest sy ke hus

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

ÅS HILD BJØR NE REM
Kvin ne kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge, Tromsø

Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet
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gitt i pa ren tes: al der, høy de, pre-gra vid vekt, 
HbA1c un der svan ger ska pet, pa ri tet (0, ≥ 1), 
røy king (ja, nei), ikke-eu ro pe isk et ni si tet (ja, 
nei), pre ek lamp si (ja, nei), fød sels vekt, mak ro-
so mi (fød sels vekt > el ler ≤ 4 500 gram), for løs-
nings me to de (nor mal, va kuum/tang el ler 
kei ser snitt) og svan ger skaps leng de. Pre-gra vid 
kropps mas se in deks ble be reg net som pre-gra-
vid vekt di vi dert med kva dra tet av høy den 
(kg/m2).

Ba sert på alle dia be tes dia gno ser fra DIPS og 
fød sels tall fra Me di sinsk fød sels re gis ter (1) be-
reg net vi gjen nom snitt lig pre va lens av type 
1-dia be tes, type 2-dia be tes, svan ger skaps dia-
be tes og dia be tes to talt per 100 føds ler i fire 
tre års pe ri oder for Nordland og Troms. For å 
sam men hol de re sul ta te ne med na sjo na le tall, 
be reg net vi gjen nom snitt lig pre va lens på 
sam me måte og hen tet data fra Me di sinsk 
fød sels re gis ter for type 1-dia be tes, type 2-dia-
be tes, svan ger skaps dia be tes og dia be tes to talt 
blant alle kvin ner som fød te i Norge i sam me 
pe ri ode (1). Vi de re sam men lik net vi pre va lens 
av pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt i 
ko hor ten med alle kvin ner som fød te i Nord-
land og Troms i sam me pe ri ode ba sert på tall 
fra Me di sinsk fød sels re gis ter. Tids trend for 
gjen nom snitt lig kropps mas se in deks, HbA1c 
og pre va lens av pre ek lamp si, mak ro so mi og 
kei ser snitt ble tes tet i li ne ær re gre sjons ana-

svan ger skaps ut fall mel lom kvin ner med dia-
be tes og bak grunns po pu la sjo nen. I til legg 
un der søk te vi ef ekt av høy kropps mas se in-
deks og gly ko sy lert he mo glo bin A (HbA1c) på 
ri si ko for pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser-
snitt.

Ma te ria le og me to de

Alle kvin ner med type 1-dia be tes, type 2-dia be-
tes og svan ger skaps dia be tes (hhv. ICD-10-kode 
O24.0, O24.1 og O24.4) som fød te ved Nord-
lands sy ke hu set Bodø og Uni ver si tets sy ke hu-
set Nord-Norge, av de ling Tromsø, fra og med 
1.1.2004 til og med 31.12.2015, og ved Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge, av de ling Narvik og 
Harstad, fra og med 1.1.2007 (da de ble inn lem-
met i UNN) til og med 31.12.2015 ble in klu dert 
i ko hor ten (11, 12). Av to talt 1 067 svan ger skap 
ble syv tvil ling svan ger skap in klu dert i be reg-
ning av pre va lens av dia be tes, men eks klu dert 
fra vi de re ana ly ser. Av 1 060 en kelt svan ger-
skap med dia be tes var 501 fra Nord lands sy ke-
hu set og 559 fra Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge. Per son vern om bu det ved beg ge sy ke-
hus god kjen te dett e kva li tets sik rings pro sjek-
tet.

Vi sam let føl gen de opp lys nin ger fra jour-
nal sy ste met DIPS, med uli ke ka te go ri er opp-

HO VED FUNN
Pre va lens av svan ger skaps dia be tes 
økte i Nordland og Troms fra 2004 til 
2015, og øk nin gen til svar te den som 
er ob ser vert el lers i lan det.

Pre va lens av pre ek lamp si blant alle 
gra vi de med dia be tes falt i Nordland 
og Troms fra 2004 til 2015.

Gra vi de med dia be tes had de to  
til fire gan ger høy ere pre va lens av 
pre ek lamp si, mak ro so mi og kei - 
ser snitt sam men lik net med alle 
fø den de i sam me re gi on.

Fore koms ten av dia be tes i svan ger-
ska pet har økt i Norge de siste ti - 
å re ne. Data fra Me di sinsk fød sels - 
re gis ter har vist en øk ning i pre va-
lens av svan ger skaps dia be tes fra 
0,8 % i 2000 til 5 % i 2017 (1). Ny na sjo-

nal fag lig ret nings lin je for svan ger skaps dia-
be tes ble inn ført i 2017 (2). Gra vi de kan ha type 
1-dia be tes el ler type 2-dia be tes pregestasjonelt 
el ler ut vik le svan ger skaps dia be tes (3, 4).

Pregestasjonell dia be tes er as so siert med 
svan ger skaps kom pli ka sjo ner som pre ek lamp-
si, mak ro so mi, skulderdystoci, kei ser snitt, 
med fød te mis dan nel ser og økt pe ri na tal mor-
ta li tet (3–6). En stor mul ti sen ter stu die vis te at 
også for gra vi de uten tid li ge re kjent dia be tes 
er det en li ne ær øk ning i svan ger skaps kom-
pli ka sjo ner ved øken de ma ter nell serumglu-
kose, uten noen ters kel ef ekt (7). Over vekt 
bi drar til ut vik ling av in su lin re sist ens, type 
2-dia be tes og svan ger skaps dia be tes (2, 4, 8). 
Svan ger skaps dia be tes og over vekt er uav hen-
gi ge ri si ko fak to rer, og kom bi na sjo nen av dis se 
gir størst ri si ko for svan ger skaps kom pli ka sjo-
ner (8, 9).

Si den op ti ma li sert ma ter nell serumglukose 
er av gjø ren de for å re du se re kom pli ka sjo ner, 
bør fer ti le kvin ner med dia be tes plan leg ge 
sine svan ger skap (10). Un der svan ger ska pet 
føl ges de av en do kri no log, gy ne ko log, all-
menn le ge, jord mor og dia be tes sy ke plei er i 
sam ar beid (3, 4).

Hen sik ten med dett e pro sjek tet var å un der-
sø ke pre va len sen av dia be tes i svan ger ska pet 
i en ko hort fra Nordland og Troms og sam-
men lik ne den ne med tall fra Me di sinsk fød-
sels re gis ter for sam me pe ri ode, dvs. fra 2004 
til 2015. Vi stu der te pre va lens av pre ek lamp si, 
mak ro so mi og kei ser snitt samt for skjell i 

Fi gur 1  Gjen nom snitt lig pre va lens av dia be tes to talt, svan ger skaps dia be tes, type 1-dia be tes og type 2-dia be tes 
ved a) Nord lands sy ke hu set (NLSH) og Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge (UNN) og i b) na sjo na le tall fra Me di-
sinsk fød sels re gis ter i fire tre års pe ri oder fra og med 2004 til og med 2015. An tall føds ler ved NLSH og UNN var  
7 227 i 2004–06, 9 457 i 2007–09, 9 318 i 2010–12 og 8 913 i 2013–15. An tall føds ler på lands ba sis var 171 315 i 2004–06, 
180 455 i 2007–09, 182 176 i 2010–12 og 176 977 i 2013–15.

Se også lederartikkel side 1719
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40 mmol/mol fra pe ri oden 2004 – 06 til pe ri o-
den 2013 – 15, og at pre va len sen av pre ek lamp-
si sank fra 18,8 % til 12,4 % (p ≤ 0,05) (fi gur 2). Vi 
fant in gen end ring over tid for kropps mas se-
in deks el ler pre va lens av mak ro so mi og kei-
ser snitt. Pre va lens av pre ek lamp si, mak ro - 
so mi og kei ser snitt blant alle fø den de i Nord-
land og Troms i tall fra Me di sinsk fød sels re gis-
ter er også vist i fi gur 2. Sam men lik net med 
alle fø den de i Nordland og Troms had de kvin-
ner med dia be tes 4,6 gan ger så høy pre va lens 
av pre ek lamp si (14,3 % kontra 3,1 %), 3,5 gan ger 
så høy pre va lens av mak ro so mi (12,3 % kontra 
3,5 %) og 2,3 gan ger så høy pre va lens av kei - 
ser snitt (36,7 % kontra 15,8 %). Kvin ner med 
type 1-dia be tes var gjen nom snitt lig yng re, 
had de la ve re kropps mas se in deks og var of te re 
førs te gangs fø den de enn kvin ner med type 
2-dia be tes og svan ger skaps dia be tes (ta bell 1). 
Fær re kvin ner med type 1-dia be tes had de ikke-
eu ro pe is ke et ni si tet sam men lik net med  
de and re dia be tes ty pe ne. Kvin ner med type 
1-dia be tes og type 2-dia be tes had de høy ere 
HbA1c, ut vik let of te re pre ek lamp si og had de 
fle re for løs nin ger med kei ser snitt sam men lik-
net med kvin ner med svan ger skaps dia be tes  
(ta bell 2).

Mul ti va riab le ana ly ser av pre ek lamp si, 
mak ro so mi og kei ser snitt
Per 5 kg/m2 høy ere kropps mas se in deks var 
odds ra tio (95 % kon fi dens in ter vall, KI) for pre-
ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt hen-
holds vis 1,4 (1,1–1,6), 1,2 (1,0 – 1,5) og 1,2 (1,0 – 1,3) i 
mul ti va riab le mo del ler (ta bell 3). Per 5 mmol/
mol høy ere HbA1c var odds ra tio (95 % KI) for 
pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt hen-
holds vis 1,4 (1,2–1,6), 1,2 (1,1–1,4) og 1,2 (1,1–1,4). 
For førs te gangs fø den de kontra fler gangs - 
fø den de var odds ra tio med 95 % KI for pre ek-
lamp si og mak ro so mi hen holds vis 2,6 (1,6–4,2) 
og 0,5 (0,3 – 0,9).

Sen si ti vi tets ana ly ser
Kvin ner med dia be tes som mang let ver di er 
for noen av va riab le ne, had de høy ere HbA1c 
(44,5 mmol/mol kontra 42,1 mmol/mol), var 
sjeld ne re førs te gangs fø den de (31,1 % kontra 
40,3 %) og had de of te re svan ger skaps dia be tes 
(76,4 % kontra 70,9 %) (alle p < 0,05) sam men-
lik net med kvin ner som ikke mang let ver di er. 
Vi fant om trent sam me es ti ma ter i de ujus- 
 ter te ana ly se ne også når vi bruk te all til gjen-
ge lig in for ma sjon (ikke bare de 636 som ikke 
mang let ver di er for noen av de re le van te  
va riab le ne).

plett in for ma sjon ved hjelp av va ri ans ana ly-
ser. Ana ly se ne ble ut ført i SAS ver sjon 9.4, med 
p ≤ 0,05 som sig ni fi kans ni vå.

Re sul ta ter

Pre va lens av svan ger skaps dia be tes
Blant 34 915 fø den de ved Nord lands sy ke hu set 
og Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge fra 2004 
til 2015 had de 1 067 dia be tes. To talt 204 fø den de 
had de type 1-dia be tes, 81 had de type 2-dia be-
tes og 782 had de svan ger skaps dia be tes. Fra 
pe ri oden 2004 – 06 til pe ri oden 2013 – 15 økte 
pre va len sen av dia be tes i svan ger ska pet to talt 
fra 1,8 % til 4,8 % (fi gur 1). Pre va len sen av type 
1-dia be tes og type 2-dia be tes var ufor and ret, 
mens pre va len sen av svan ger skaps dia be tes 
økte fire gan ger fra 1,0 % til 4,0 %. I tall fra  
Me di sinsk fød sels re gis ter økte pre va len sen  
av dia be tes i svan ger ska pet to talt i Norge i 
sam me pe ri ode fra 1,8 % til 4,6 %, mens pre va-
len sen av svan ger skaps dia be tes økte 3,8 gan-
ger fra 1,0 % til 3,8 %.

Pre va lens av pre ek lamp si, mak ro so mi  
og kei ser snitt
Blant alle med dia be tes i svan ger ska pet fant 
vi at gjen nom snitt lig HbA1c sank fra 45 til 

lyse ved å leg ge inn ver di ene 0, 1, 2 og 3 for  
de fire tre års pe ri ode ne som en kon ti nu er lig 
va ria bel. For ka rak te ris ti ka av kvin ner med de 
uli ke dia be tes ty pe ne og for alle med dia be tes 
be reg net vi gjen nom snitt og stan dard av vik 
for kon ti nu er li ge va riab ler, og an tall og an del 
for ka te go ri va riab ler i hele pe ri oden.

Vi es ti mer te odds ra tio for pre ek lamp si, 
mak ro so mi og kei ser snitt per 5 kg/m2 høy ere 
kropps mas se in deks og 5 mmol/mol høy ere 
kon sen tra sjon av HbA1c i ujus ter te og jus ter te 
lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser. Ujus ter te ana ly-
ser ble først ut ført med all til gjen ge lig in for-
ma sjon for hver va ria bel. Der ett er ble da ta set-
tet be gren set til kun å in klu de re de 636 kvin-
ne ne som ikke mang let ver di er for noen av de 
ak tu el le va riab le ne. I de jus ter te ana ly se ne 
in klu der te vi først alle de kli nisk re le van te  
va riab le ne: al der, kropps mas se in deks, HbA1c, 
førs te gangs fø den de, røy king, ikke-eu ro pe isk 
et ni si tet og dia be tes type. De tre mo del le ne 
ble der ett er be gren set til kun å in ne hol de  
va riab ler som var sta tis tisk sig ni fi kan te. Sen-
si ti vi tets ana ly ser ble ut ført ved å sam men - 
lik ne odds ra tio for hver va ria bel i det kom-
plett e da ta sett et med de før s te es ti ma te ne 
ba sert på all til gjen ge lig in for ma sjon. Be tyd-
nin gen av fra fall ble vi de re stu dert ved å sam-
men lik ne de 424 kvin ne ne som mang let en-
kel te ver di er med de 636 kvin ner med kom-

Fi gur 2  Gjen nom snitt lig pre va lens av pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt blant a) alle kvin ner med dia be tes 
som fød te ved Nord lands sy ke hu set (NLSH) og Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge (UNN) og blant b) alle kvin ner 
som fød te i Nordland og Troms i fire tre års pe ri oder fra og med 2004 til og med 2015. An tall kvin ner med dia be tes 
som fød te ved NLSH og UNN var 128 i 2004–06, 192 i 2007–09, 320 i 2010–12 og 420 i 2013–15. An tall kvin ner som fød te 
i Nordland og Troms var 13 044 i 2004–06, 13 518 i 2007–09, 13 158 i 2010–12 og 12 620 i 2013–15.
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Ran do mi ser te stu di er har vist at be hand ling 
av svan ger skaps dia be tes, i form av livs stils end-
rin ger og me di ka men tell be hand ling om nød-
ven dig, har re du sert fore koms ten av svan ger-
skaps kom pli ka sjo ner (15–17). Mo ti ve ren de til-
tak som bi drar til et sunt kost hold og fy sisk 
ak ti vi tet blant unge kvin ner er vik tig for å 
unn gå kom pli ka sjo ner når de blir gra vi de (10).

Det har vært mye de batt rundt ny na sjo nal 

gig av hver and re var as so siert med høy ere 
ri si ko for pre ek lamp si, mak ro so mi el ler kei-
ser snitt blant alle kvin ner med dia be tes. Dett e 
be kref ter tid li ge re funn i en stor mul ti sen ter-
stu die (7). At pre va len sen av dis se svan ger-
skaps ut fal le ne fort satt er be ty de lig for høy et 
til tross for at dett e er vel kjent kunn skap, gjen-
spei ler noe av kom plek si te ten i svan ger skaps-
om sor gen.

Dis ku sjon

Vi fant at pre va len sen av svan ger skaps dia be-
tes i Nord-Norge ble fi re dob let fra 2004 til 
2015, på lik lin je med pre va len sen na sjo nalt. 
Pre va len sen av pre ek lamp si blant kvin ner 
med dia be tes falt i den ne pe ri oden. Kvin ner 
med dia be tes had de to til fire gan ger høy ere 
ri si ko for pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser-
snitt enn alle fø den de fra sam me geo gra fis ke 
om rå de. Høy ere kropps mas se in deks og 
HbA1c-kon sen tra sjon var, uav hen gig av hver-
and re, as so siert med økt ri si ko for pre ek lamp-
si, mak ro so mi og for løs ning med kei ser snitt. 
Våre re sul ta ter sy nes å være gan ske ro bus te, 
da vi fant at for skjel li ge mo del le rings stra te -
gi er le det til vel dig like re sul ta ter.

Vår stu die vis te økt pre va lens av svan ger-
skaps dia be tes i sam svar med na sjo na le tall 
samt in ter na sjo na le rap por ter (2). Pre va lens 
av svan ger skaps dia be tes va ri e rer med et ni si-
tet (13), og uli ke stu di er bru ker for skjel li ge 
ri si ko fak to rer som grunn lag for å iden ti fi se re 
kvin ner med økt ri si ko for svan ger skaps dia-
be tes, noe som gjør sam men lik ning ut ford-
ren de (14). Tall fra Me di sinsk fød sels re gis ter 
vis te fyl kes vise for skjel ler i pre va lens fra 2,8 % 
til 11 % i 2017 (1). Det er lite tro lig at slike for-
skjel ler skyl des bio lo gi, men hel ler ulik ett er-
le vel se av ret nings lin je for screen ing. Det er få 
nors ke stu di er om pre va lens av svan ger skaps-
dia be tes. Vi me ner der for at det mang ler gode 
na sjo na le pre va len stall for svan ger skaps dia-
be tes.

Tross øk ning av svan ger skaps dia be tes blant 
gra vi de fant vi ikke øk ning i kropps mas se- 
 in deks el ler i pre va lens av mak ro so mi og kei-
ser snitt i stu die pe ri oden. Der imot fant vi en 
tids trend for syn ken de HbA1c og en syn ken de 
pre va lens av pre ek lamp si blant alle med dia-
be tes. Vi tol ker dett e som en ut van nings ef ekt 
og et re sul tat av at fle re med serumglukose-
nivå i ned re dia gnos tis ke om rå de – og der med 
la ve re ut gangs ri si ko for pre ek lamp si – sann-
syn lig vis er tes tet og dia gnos ti sert med dia be-
tes. Det kan også være at fle re kvin ner med 
svan ger skaps dia be tes har fått bedre opp føl-
ging og me di ka men tell be hand ling i pe ri o-
den.

Over vekt og hy per gly ke mi hos mor øker  
ri si ko en for svan ger skaps kom pli ka sjo ner (2–
10). I over ens stem mel se med dett e fant vi at 
kvin ner med dia be tes had de to til fire gan ger 
så høy pre va lens av pre ek lamp si, mak ro so mi 
og for løs ning med kei ser snitt som bak-
grunns po pu la sjo nen. Vi de re fant vi at både 
høy ere kropps mas se in deks og HbA1c uav hen-

Ta bell 1  Ka rak te ris ti ka for kvin ner med dia be tes som fød te ved Nord lands sy ke hu set og Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge i pe ri oden 2004–15. Gjen nom snitt ± SD der som an net ikke er an gitt.

Variabel

Type 
1-diabetes 
(n = 204)1

Type  
2-diabetes 

(n = 81)2

Svanger-
skapsdiabetes 

(n = 775)3

Diabetes 
totalt 

(n = 1 060)4

Mors alder (år) 29,7 ± 5,2 33,4 ± 5,05 31,9 ± 5,65, 6 31,6 ± 5,6

Pre-gravid kroppsmasse-
indeks (kg/m2) 26,4 ± 5,3 33,9 ± 6,85 29,6 ± 6,45, 6 29,3 ± 6,5

HbA1c under svanger-
skapet (mmol/mol) 48,9 ± 9,9 46,8 ± 7,35 40,0 ± 6,25, 6 42,6 ± 8,3

Førstegangsfødende,  
n (%) 97 (47,6) 20 (24,7)5 271 (35,0)5 388 (36,6)

Røyker, n (%) 27 (15,2) 11 (15,1) 82 (11,5) 120 (12,4)

Ikke-europeisk etnisitet, 
n (%) 3 (1,5) 10 (12,7)5 111 (14,7)5 124 (12,0)

1 Antall kvin ner med mang len de data var 0, 45, 15, 0, 26 og 9 for de uli ke variablene.
2 Antall kvin ner med mang len de data var 0, 26, 7, 0, 8 og 2 for de uli ke variablene.
3 Antall kvin ner med mang len de data var 0, 122, 208, 0, 59 og 19 for de uli ke variablene.
4 Antall kvin ner med mang len de data var 0, 193, 230, 0, 93 og 30 for de uli ke variablene.
5 p < 0,05 sam men lik net med kvin ner med type 1-dia be tes i va ri ans ana ly ser (ANOVA).
6 p < 0,05 sam men lik net med kvin ner med type 2-dia be tes i va ri ans ana ly ser (ANOVA).

Ta bell 2  Uli ke svan ger skaps ut fall for kvin ner med dia be tes som fød te ved Nord lands sy ke hu set og Uni ver si tets-
sy ke hu set Nord-Norge i pe ri oden 2004–15. An tall (%) der som an net ikke er an gitt

Variabel

Type 
1-diabetes
(n = 204)1

Type  
2-diabetes 

(n = 81)

Svangerskaps-
diabetes 
(n = 775)2

Diabetes 
totalt 

 (n = 1 060)3

Preeklampsi 42 (20,6) 19 (23,5) 91 (11,7)4, 5 152 (14,3)

Fødselsvekt (gram), 
gjennomsnitt ± SD 3 780 ± 736 3 534 ± 9714 3 707 ± 686 5 3 708 ± 723

Makrosomi, fødselsvekt  
> 4 500 gram 29 (14,3) 12 (14,8) 89 (11,5) 130 (12,3)

Fødemetode

Keisersnitt 98 (48,0) 38 (46,9) 252 (32,6)4, 5 388 (36,7)

Vakuum/tang 25 (12,3) 2 (2,5)4 62 (8,0) 89 (8,4)

Normal fødsel 81 (39,7) 41 (50,6) 458 (59,3)4 580 (54,9)

For tidlig fødsel 33 (16,4) 17 (21,0) 66 (8,6)4, 5 116 (11,0)

1 Antall kvin ner med mang len de data va ri er te mel lom 0 og 3 for de uli ke variablene.
2 Antall kvin ner med mang len de data va ri er te mel lom 0 og 4 for de uli ke variablene.
3 Antall kvin ner med mang len de data va ri er te mel lom 0 og 6 for de uli ke variablene.
4 p < 0,05 sam men lik net med kvin ner med type 1-dia be tes i ujus ter te va ri ans ana ly ser (ANOVA).
5 p < 0,05 sam men lik net med kvin ner med type 2-dia be tes i ujus ter te va ri ans ana ly ser (ANOVA).
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m2 (18). Ar gu men tet fra for fatt e re av ret nings-
lin jen har vært at man ved den tid li ge re, høy-
ri si ko ba ser te tes tin gen mis tet 30 – 50 % av kvin-
ner med svan ger skaps dia be tes (2, 17). And re 
har kon klu dert (16) med at det til tross for god 
ef ekt av be hand ling ikke er kost nads ef ek tivt 

ret nings lin je for svan ger skaps dia be tes (2), og 
en kel te me ner at 70 % av gra vi de sy ke lig gjø res 
uten sik ker hel se ge vinst el ler til strek ke lig 
kost nad-nytt e-ef ekt når man an be fa ler glu ko-
se be last ning for førs te gangs fø den de over 25 
år og alle med kropps mas se in deks over 25 kg/

Ta bell 3  Sam men hen ger mel lom kli nis ke fak to rer og pre ek lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt for alle kvin ner 
med dia be tes som fød te ved Nord lands sy ke hu set og Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge i pe ri oden 2004–15  
(n = 636 med kom plett in for ma sjon for alle va riab ler). Ujus ter te og jus ter te lo gis tisk re gre sjons ana ly ser.  
OR = odds ra tio.

Utfall og  
eksponeringer Enhet

Ujustert estimat UJustert estimat1

OR  
(95 % KI) p-verdi

OR  
(95 % KI) p-verdi

Preeklampsi

Alder 5 år 0,8 (0,7 – 1,0) 0,037

Kroppsmasse- 
indeks 5 kg/m2 1,3 (1,1 – 1,5) 0,006 1,4 (1,1 – 1,6) 0,001

HbA1c under 
svangerskapet 5 mmol/mol 1,4 (1,3 – 1,6) < 0,001 1,4 (1,2 – 1,6) < 0,001

Førstegangs-
fødende Ja vs. nei 2,5 (1,6 – 3,9) < 0,001 2,6 (1,6 – 4,2) < 0,001

Røyker Ja vs. nei 1,4 (0,7 – 2,6) 0,352

Ikke-euro-
peisk etnisitet Ja vs. nei 0,6 (0,3 – 1,4) 0,250

Makrosomi

Alder 5 år 1,0 (0,8 – 1,3) 0,760

Kroppsmasse-
indeks 5 kg/m2 1,2 (1,0 – 1,4) 0,051 1,2 (1,0 – 1,5) 0,035

HbA1c under 
svangerskapet 5 mmol/mol 1,2 (1,1 – 1,4) 0,001 1,2 (1,1 – 1,4) 0,007

Førstegangs-
fødende Ja vs. nei 0,5 (0,3 – 0,9) 0,023 0,5 (0,3 – 0,9) 0,013

Røyker Ja vs. nei 0,5 (0,2 – 1,4) 0,195

Ikke-euro-
peisk etnisitet Ja vs. nei 0,5 (0,2 – 1,4) 0,207

Keisersnitt

Alder 5 år 1,1 (1,0 – 1,3) 0,184

Kroppsmasse-
indeks 5 kg/m2 1,1 (1,0 – 1,3) 0,082 1,2 (1,0 – 1,3) 0,031

HbA1c under 
svangerskapet 5 mmol/mol 1,3 (1,2 – 1,4) < 0,001 1,2 (1,1 – 1,4) < 0,001

Førstegangs-
fødende Ja vs. nei 1,2 (0,9 – 1,7) 0,223

Røyker Ja vs. nei 1,4 (0,9 – 2,4) 0,147

Ikke-euro-
peisk etnisitet Ja vs. nei 0,8 (0,5 – 1,4) 0,414

1 Disse mo del le ne er be gren set til kun å in ne hol de va riab ler som var sta tis tisk sig ni fi kan te.

å scree ne så man ge som et in ter na sjo nalt kon-
sen sus pa nel har fore slått (19) – et for slag som 
ny norsk ret nings lin je byg ger på – for di det 
mang ler gode data på lang tids ef ekt for mor 
og barn.

Våre re sul ta ter gir et si tua sjons bil de ba sert 
på van lig kli nisk prak sis i pe ri oden før inn - 
fø ring av ny og om dis ku tert ret nings lin je, og 
er der for vik tig som et ut gangs punkt for eva-
lue ring av den mer om fatt en de opp føl gin gen 
av kvin ner med svan ger skaps dia be tes. En 
styr ke ved stu di en er at data ble inn sam let 
ved grun dig gjen nom gang av me di sins ke 
opp lys nin ger i pa si ent jour na ler fra et stort 
an tall gra vi de med dia be tes, og at dis se da ta-
ene her er sam men holdt med bak grunns po-
pu la sjo nen ba sert på tall fra Me di sinsk fød-
sels re gis ter. Be grens nin ger er at data ble 
inn sam let re tro spek tivt, med et fra fall på 
40 % av kvin ner med dia be tes grun net mang-
len de ver di er for ak tu el le va riab ler. Av de som 
mang let ver di er, var det fle re fler gangs fø den-
de og fle re med svan ger skaps dia be tes, men 
de had de in gen for skjell i al der, kropps mas-
se in deks el ler pre va lens av pre ek lamp si, mak-
ro so mi og kei ser snitt. I sen si ti vi tets ana ly ser 
var det svært små for skjel ler mel lom kvin ne-
ne som var in klu dert i ana ly se ne og alle kvin-
ne ne med dia be tes. Vi me ner der for at re sul-
ta te ne sann syn lig vis er re pre sen ta ti ve for alle 
kvin ner med dia be tes i svan ger ska pet i re gio-
 nen.

Kon klu sjon

Stu di en vis te at pre va len sen av type 1-dia be tes 
og type 2-dia be tes var ufor and ret, mens svan-
ger skaps dia be tes økte i Nord-Norge som and-
re ste der i Norge. Kvin ner med dia be tes had de 
syn ken de pre va lens av pre ek lamp si i pro sjekt-
pe ri oden, men li ke vel en be ty de lig høy ere 
pre va lens av pre ek lamp si, mak ro so mi og kei-
ser snitt enn bak grunns po pu la sjo nen. Både 
høy ere kropps mas se in deks og HbA1c var  
as so siert med svan ger skaps ut fal le ne pre ek-
lamp si, mak ro so mi og kei ser snitt.

Ar tik ke len er ba sert på tred je for fat e rens mas ter opp ga ve  
i me di sin ved UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet (12).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 29.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 24.2.2019,  
god kjent 10.10.2019.
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LISA TANG NES LEE VES
er lege i spe sia li se ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

CA MIL LA AN DRE ASEN
er lege i spe sia li se ring og dok tor grads sti pen di at.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIRE MAR RA BLE
er lege i spe sia li se ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAR TI NE UT LAND GLASØ
er lege i spe sia li se ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MIA-KRIS TIN RO STAD
er lege i spe sia li se ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ING RID PE TRIK KE OLSEN
er over le ge og før s te ama nu en sis.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ÅS HILD BJØR NE REM
er over le ge og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.



Tivicay «ViiV Healthcare»
Antiviralt middel, integrasehemmer.            ATC-nr.: J05A X12
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 10 mg, resp. 25 mg og 50 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 25 mg og 50 mg: Gult jernoksid 
(E 172). Indikasjoner: Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av voksne, ungdom og barn ≥6 år, som er infisert med humant immunsviktvirus (hiv). Dosering: Behandlingen bør 
initieres av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon. Voksne infisert med hiv-1, uten dokumentert eller klinisk mistenkt resistens for integraseklassen: Anbefalt dose er 50 mg (1 tablett) 1 gang daglig. 
Bør administreres 2 ganger daglig dersom det samtidig gis efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin, se Interaksjoner. Voksne infisert med hiv-1, med resistens for integraseklassen (dokumentert 
eller klinisk mistenkt): Anbefalt dose er 50 mg (1 tablett) 2 ganger daglig. Beslutningen om å bruke dolutegravir bør bygge på integraseresistensmønsteret. Ved dokumentert resistens inkl. Q148 + ≥2 sekundære 
mutasjoner fra G140A/C/S, E138A/K/T, L74I, bør doseøkning vurderes ved begrensede behandlingsalternativer (<2 aktive virkestoff), pga. fremskreden multiklasseresistens. Ungdom 12-<18 år og ≥40 kg infisert 
med hiv-1, uten resistens for integraseklassen: Anbefalt dose er 50 mg 1 gang daglig. Utilstrekkelige data for å kunne gi doseringsanbefaling ved resistens mot integrasehemmere. Barn 6-<12 år og ≥15 kg infisert 
med hiv-1, uten resistens for integraseklassen: Doseanbefalinger iht. vekt:  
Kroppsvekt  Dosering 
15-<20 kg  20 mg 1 gang daglig (tas som 2 stk. 10 mg tabletter) 
20-<30 kg  25 mg 1 gang daglig 
30-<40 kg  35 mg 1 gang daglig (tas som 1 stk. 25 mg og 1 stk. 10 mg tablett) 
≥40 kg  50 mg 1 gang daglig  
Doseanbefalingene for 10 mg-tabletten, spesifisert i tabellen, må følges. I tilfeller der 50 mg skal gis 1 gang daglig, må ikke 5 stk. 10 mg-tabletter brukes. Utilstrekkelige data for å kunne gi doseringsanbefaling ved 
resistens mot integrasehemmere. Glemt dose: Ved glemt dose bør pasienten ta dosen så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 timer. Da bør pasienten fortsette iht. vanlig doseringsplan. Spesielle 
pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Ingen tilgjengelige data for alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C); 
bør brukes med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Ingen tilgjengelige data for dialysepasienter, men forskjeller i farmakokinetikken er ikke forventet. Barn: Sikkerhet og effekt hos 
barn <6 år eller <15 kg, er ikke fastslått. Pga. utilstrekkelige data finnes ingen doseanbefaling til barn og ungdom som har resistens for integrasehemmere. Ingen data om bruk av dolutegravir pluss lamivudin som 
to-komponentregime. Eldre: Begrenset erfaring hos pasienter >65 år. Det er ingenting som tilsier at dosen må justeres. Administrering: Oral bruk. Kan tas med eller uten mat. Tas fortrinnsvis med mat ved resistens 
mot integrasehemmere, for å øke eksponeringen (spesielt hos pasienter med Q148-mutasjoner). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig administrering av dofetilid. Forsiktighetsregler: 
Forhindrer ikke risiko for overføring av hiv til andre via seksuell kontakt eller blodsmitte. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas. Ved resistens mot integrasehemmere: Det bør tas hensyn til at dolutegravirs 
aktivitet er betydelig svekket for virusstammer inneholdende Q148 + ≥2 sekundære mutasjoner fra G140A/C/S, E138A/K/T, L74I. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner som hudutslett, konstitusjonelle 
funn, og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, er rapportert. Dolutegravir og ev. andre mistenkte legemidler seponeres umiddelbart ved tegn eller symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner 
(inkl. men ikke begrenset til, alvorlig utslett eller utslett ledsaget av økte leverenzymverdier, feber, generell sykdomsfølelse, tretthet, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnlesjoner, konjunktivitt, ansiktsødem, 
eosinofili, angioødem). Klinisk status inkl. leveraminotransaminaser og bilirubin bør overvåkes. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos pasienter med alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan det oppstå en 
inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener. Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller månedene etter at 
kombinasjonsbehandling er initiert. Eks. er cytomegalovirus-retinitt, generelle og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner, og Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og 
autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdiene er anbefalt 
ved samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Vær spesielt oppmerksom ved initiering eller vedlikehold av effektiv 
hepatitt B-behandling (se preparatomtalen for disse), ved oppstart av dolutegravirbasert behandling hos hepatitt B-infiserte pasienter. Pasienten bør informeres om at antiretrovirale midler ikke er en kur og at de fortsatt 
kan utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under klinisk oppfølging av lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Alle faktorer som 
reduserer eksponeringen for dolutegravir bør unngås ved resistens mot integrasehemmere. Osteonekrose: Osteonekrose er rapportert i særlig grad ved fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for 
antiretroviral kombinasjonsbehandling. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Lamivudin og dolutegravir: To-komponentregime med dolutegravir 50 mg 
daglig og lamivudin 300 mg daglig er kun egnet for behandling av hiv-1-infeksjon der det ikke er kjent/mistenkt resistens mot integraseinhibitorklassen eller lamivudin. Se SPC. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten 
bør informeres om at svimmelhet er rapportert. Pasientens kliniske tilstand og bivirkningsprofil bør tas i be-traktning. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Effekt på dolutegravir: Ved resistens mot integrasehemmere bør samtidig administrering med legemidler som reduserer eksponeringen for dolutegravir (f.eks. magnesium/aluminiumholdig antacida, jern- og 
kalsiumtilskudd, multivitaminer og induserende legemidler, tipranavir/ritonavir, rifampicin og noen antiepileptiske legemidler) unngås. Dolutegravir metaboliseres hovedsakelig via UGT1A1, og er også et substrat for 
UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-gp og BCRP, derfor kan legemidler som induserer disse enzymene redusere plasmakonsentrasjon og terapeutisk effekt av dolutegravir. Samtidig administrering med legemidler som 
hemmer disse enzymene kan øke plasma-konsentrasjonen av dolutegravir. Absorpsjonen av dolutegravir reduseres av antacida. Effekt av dolutegravir: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som 
utskilles vha. OCT2 eller MATE-1 (f.eks. dofetilid, metformin). Pasienten bør følges nøye og dosejustering kan være nødvendig. Hemming av OAT3 er ikke undersøkt, mulig økning i plasmakonsentrasjonen av 
legemidler som utskilles via OAT3. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. 
Dolutegravir kombinert med 
Etravirin uten boostret proteasehemmer
 
 
Efavirenz, nevirapin
Atazanavir
Tipranavir/ritonavir
Fosamprenavir/ritonavir
Dofetilid
Karbamazepin, okskarbamazepin, fenytoin, 
fenobarbital, johannesurt (prikkperikum) 
Metformin
 
Rifampicin
Magnesium/aluminiumholdig antacida, 
kalsiumtilskudd, jerntilskudd eller multivitaminer

Anbefalt daglig dolutegravirdose
Samtidig bruk reduserer dolutegravirkonsentrasjonen. Anbefalt dose dolutegravir til voksne er 50 mg 2 ganger daglig ved kombinasjon med etravirin uten boostret 
proteasehemmer. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Dolutegravir bør ikke gis sammen med etravirin uten at det samtidig gis 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir ved resistens mot integrasehemmere.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke gis i doser >50 mg 2 ganger daglig.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Kontraindisert.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Ved resistens mot integrasehemmere bør, hvis mulig, andre 
alternative kombinasjoner brukes.
Dolutegravir øker metforminkonsentrasjonen. Dosejustering av metformin kan være nødvendig, for å opprettholde glykemisk kontroll og ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon, pga. økt risiko for laktacidose grunnet økning i metforminkonsentrasjonen.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon er ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Bør tas godt adskilt i tid fra inntak av dolutegravir (minimum 2 timer etter eller 6 timer før).

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditetstest skal tas før behandling og effektiv prevensjon må brukes under behandlingen. Graviditet: Data indikerer økte tilfeller av nevralrørsmisdannelser ved eksponering for 
dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling uten dolutegravir. Pga. risiko for nevralrørsmisdannelser skal ikke dolutegravir brukes i 1. trimester, med mindre det ikke finnes noe alternativ. 
Data om bruk i 2. og 3. trimester indikerer ingen økt risiko for misdannelser/negativ påvirkning på foster/nyfødt. Mekanismen som gjør at dolutegravir kan påvirke graviditet ukjent, og sikkerhet kan ikke bekreftes. Skal 
kun brukes i 2. og 3. trimester dersom forventet fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Dolutegravir krysser placenta hos dyr. Amming: Ukjent om dolutegravir utskilles i morsmelk. Skilles ut i melk hos dyr, hos rotter 
i høyere konsentrasjon enn i blod. For å unngå hiv-overføring anbefales det at hiv-infiserte mødre ikke under noen omstendighet ammer sine barn. Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, flatulens, smerter i øvre del av mage, magesmerter, 
mageubehag. Hud: Utslett, pruritus. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Insomnia, unormale drømmer, depresjon, angst. Undersøkelser: Forhøyet ALAT, ASAT, CK. Øvrige: Utmattelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Immunsystemet: Hypersensitivitet, immunt reaktiveringssyndrom. Lever/galle: Hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Psykiske: Selvmordstanker, selvmordsforsøk, spesielt hos pasienter med 
depresjon eller psykiatriske lidelser i anamnesen. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Akutt leversvikt. Undersøkelser: Økning i serumkreatinin forekom innen 1. uke av behandling og forble stabil i 48 uker. 
Antas å ikke være av klinisk relevans, da glomerulær filtrasjonshastighet ikke endres. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyeste administrerte dose (250 mg) har ikke gitt symptomer utover kjente bivirkninger. 
Behandling: Det bør gis støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging. Usannsynlig at dolutegravir kan fjernes ved dialyse pga. sterk binding til plasmaproteiner. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger J05A X12 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral 
deoksyribonukleinsyre (DNA)-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Primære mutasjoner for raltegravir/elvitegravir (Q148H/R/K, N155H, Y143R/H/C, E92Q og T66I) påvirker ikke in 
vitro-følsomheten for dolutegravir som enkeltmutasjoner. Når mutasjoner listet som sekundære integrasehemmerassosierte mutasjoner (for raltegravir/elvitegravir) blir lagt til disse primære mutasjonene i forsøk med 
seterettede mutanter, er dolutegravirfølsomheten fremdeles uforandret (FC <2 vs villtypevirus), unntatt ved Q148-mutasjoner, hvor FC på ≥10 er sett med kombinasjoner med visse sekundære mutasjoner. Hos 
ubehandlede pasienter som har fått dolutegravir + 2 NRTIer, er det ikke sett utvikling av resistens mot integraseklassen eller mot NRTI-klassen. Hos tidligere ubehandlede pasienter som fikk dolutegravir + lamivudin 
ble det ikke sett noen utvikling av resistens mot integraseklassen eller NRTI-klassen. Hos pasienter med tidligere terapisvikt, men naive for integraseklassen, er det observert lite resistensutvikling. Ved kjent 
integraseresistens oppstår behandlingsavhengig integraseresistens for dolutegravir typisk hos pasienter med Q148-mutasjon i anamnesen (baseline eller tidligere). Absorpsjon: Absorberes raskt, median Tmax 2-3 timer. 
Mat øker graden og reduserer hastigheten av absorpsjonen. Dette kan være klinisk relevant ved visse typer integraseklasseresistens. Proteinbinding: >99%. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved lavt nivå av 
serumalbumin (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Fordeling: Vd 17-20 liter. Halveringstid: Terminal t1/2 ~14 timer. Tilsynelatende oral clearance ca. 1 liter/time. Metabolisme: Metaboliseres 
primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en mindre CYP3A-komponent. Utskillelse: 53% utskilles uforandret i feces. Ukjent om alt eller deler av dette er uabsorbert aktiv substans eller biliær utskillelse av 
det glukuroniderte konjugatet som kan brytes videre ned og danne modersubstansen i tarmlumen. 32% utskilles via urin. Pakninger og priser: 10 mg: 30 stk. (boks) kr 1411,50. 25 mg: 30 stk. (boks) kr 3524,70. 50 mg: 
30 stk. (boks) kr 6902,20. Refusjon: H-resept: J05A X12_1.  Dolutegravir. Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for HIV og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe. Vilkår: (216). Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist endret: 13.02.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.03.2019

GSK, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 22 70 20 00
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Referanser: 1. LIS avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 – 30.11.2021) (https://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/
HIV-seminar%202019/Helseforetakenes%20LIS%20hiv%20anbefalinger%202019_offentlig%20uten%20priser.pdf Sett 22.11.19). 
2. Tivicay SPC (12.03.2019) avsnitt a) 4.1 b) 5.1 c) 4.8. 3. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2019, http://hivfag.no/ (sett 15.11.19) 
4. WHO Policy brief HIV treatment: Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens. July 2019. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325892/WHO-CDS-HIV-19.15-eng.pdf?ua=1 Sett 15.11.19) PM-NO-HVX-ADVT-190001. November 2019

Les preparatomtale før forskrivning. Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
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dolutegravir/abakavir/
lamivudin1

dolutegravir/
rilpivirin1

dolutegravir
 + 2 NRTI1

dolutegravir/
lamivudin1

VALGMULIGHETER MED 

DOLUTEGRAVIR
SOM PLATTFORM

Dolutegravir (DTG) er en integrasehemmer til behandling av hiv-infeksjon2a 
      Har høy barriere mot resistens3

   Kan gis som et 2- eller 3-komponentregime2b

   Er anbefalt av WHO: Dolutegravir i kombinasjon med NRTI-backbone er 
       foretrukket førstelinje-behandling4

Alle dolutegravir-baserte 
regimer er tilgjengelig i 
nytt anbud. 
Se LIS avtaledokument i 
perioden 01.12.2019 – 
30.11.20211

DTG+

lamivudin1

rilpivirin1

lamivudin/abakavir1

FTC/TDF1

Antall 
virkestoff

Antall 
tabletter (min.)

2
2
3
3

1
1
1
2

De vanligste bivirkningene av dolutegravir er kvalme, diaré og hodepine.2c 
Graviditet: Pga. risiko for nevralrørsmisdannelser skal ikke dolutegravir brukes i 
1. trimester, med mindre det ikke finnes noe alternativ. 
HLA-B*5701: DTG/ABC/3TC skal ikke brukes til pasienter som er kjente bærere 
av  HLA-B*5701-allelet pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.2
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Tivicay «ViiV Healthcare»
Antiviralt middel, integrasehemmer.            ATC-nr.: J05A X12
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Dolutegravir 10 mg, resp. 25 mg og 50 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 25 mg og 50 mg: Gult jernoksid 
(E 172). Indikasjoner: Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av voksne, ungdom og barn ≥6 år, som er infisert med humant immunsviktvirus (hiv). Dosering: Behandlingen bør 
initieres av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon. Voksne infisert med hiv-1, uten dokumentert eller klinisk mistenkt resistens for integraseklassen: Anbefalt dose er 50 mg (1 tablett) 1 gang daglig. 
Bør administreres 2 ganger daglig dersom det samtidig gis efavirenz, nevirapin, tipranavir/ritonavir eller rifampicin, se Interaksjoner. Voksne infisert med hiv-1, med resistens for integraseklassen (dokumentert 
eller klinisk mistenkt): Anbefalt dose er 50 mg (1 tablett) 2 ganger daglig. Beslutningen om å bruke dolutegravir bør bygge på integraseresistensmønsteret. Ved dokumentert resistens inkl. Q148 + ≥2 sekundære 
mutasjoner fra G140A/C/S, E138A/K/T, L74I, bør doseøkning vurderes ved begrensede behandlingsalternativer (<2 aktive virkestoff), pga. fremskreden multiklasseresistens. Ungdom 12-<18 år og ≥40 kg infisert 
med hiv-1, uten resistens for integraseklassen: Anbefalt dose er 50 mg 1 gang daglig. Utilstrekkelige data for å kunne gi doseringsanbefaling ved resistens mot integrasehemmere. Barn 6-<12 år og ≥15 kg infisert 
med hiv-1, uten resistens for integraseklassen: Doseanbefalinger iht. vekt:  
Kroppsvekt  Dosering 
15-<20 kg  20 mg 1 gang daglig (tas som 2 stk. 10 mg tabletter) 
20-<30 kg  25 mg 1 gang daglig 
30-<40 kg  35 mg 1 gang daglig (tas som 1 stk. 25 mg og 1 stk. 10 mg tablett) 
≥40 kg  50 mg 1 gang daglig  
Doseanbefalingene for 10 mg-tabletten, spesifisert i tabellen, må følges. I tilfeller der 50 mg skal gis 1 gang daglig, må ikke 5 stk. 10 mg-tabletter brukes. Utilstrekkelige data for å kunne gi doseringsanbefaling ved 
resistens mot integrasehemmere. Glemt dose: Ved glemt dose bør pasienten ta dosen så raskt som mulig, med mindre neste dose skal tas innen 4 timer. Da bør pasienten fortsette iht. vanlig doseringsplan. Spesielle 
pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Ingen tilgjengelige data for alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C); 
bør brukes med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Ingen tilgjengelige data for dialysepasienter, men forskjeller i farmakokinetikken er ikke forventet. Barn: Sikkerhet og effekt hos 
barn <6 år eller <15 kg, er ikke fastslått. Pga. utilstrekkelige data finnes ingen doseanbefaling til barn og ungdom som har resistens for integrasehemmere. Ingen data om bruk av dolutegravir pluss lamivudin som 
to-komponentregime. Eldre: Begrenset erfaring hos pasienter >65 år. Det er ingenting som tilsier at dosen må justeres. Administrering: Oral bruk. Kan tas med eller uten mat. Tas fortrinnsvis med mat ved resistens 
mot integrasehemmere, for å øke eksponeringen (spesielt hos pasienter med Q148-mutasjoner). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig administrering av dofetilid. Forsiktighetsregler: 
Forhindrer ikke risiko for overføring av hiv til andre via seksuell kontakt eller blodsmitte. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas. Ved resistens mot integrasehemmere: Det bør tas hensyn til at dolutegravirs 
aktivitet er betydelig svekket for virusstammer inneholdende Q148 + ≥2 sekundære mutasjoner fra G140A/C/S, E138A/K/T, L74I. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner som hudutslett, konstitusjonelle 
funn, og noen ganger organdysfunksjon, inkl. alvorlige leverreaksjoner, er rapportert. Dolutegravir og ev. andre mistenkte legemidler seponeres umiddelbart ved tegn eller symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner 
(inkl. men ikke begrenset til, alvorlig utslett eller utslett ledsaget av økte leverenzymverdier, feber, generell sykdomsfølelse, tretthet, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnlesjoner, konjunktivitt, ansiktsødem, 
eosinofili, angioødem). Klinisk status inkl. leveraminotransaminaser og bilirubin bør overvåkes. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos pasienter med alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart, kan det oppstå en 
inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener. Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller månedene etter at 
kombinasjonsbehandling er initiert. Eks. er cytomegalovirus-retinitt, generelle og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner, og Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og 
autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Overvåkning av leververdiene er anbefalt 
ved samtidig infeksjon med hepatitt B og/eller C ved behandlingsstart, da økning i leververdier forenlig med immunt reaktiveringssyndrom er sett. Vær spesielt oppmerksom ved initiering eller vedlikehold av effektiv 
hepatitt B-behandling (se preparatomtalen for disse), ved oppstart av dolutegravirbasert behandling hos hepatitt B-infiserte pasienter. Pasienten bør informeres om at antiretrovirale midler ikke er en kur og at de fortsatt 
kan utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjon. De bør være under klinisk oppfølging av lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Alle faktorer som 
reduserer eksponeringen for dolutegravir bør unngås ved resistens mot integrasehemmere. Osteonekrose: Osteonekrose er rapportert i særlig grad ved fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering for 
antiretroviral kombinasjonsbehandling. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Lamivudin og dolutegravir: To-komponentregime med dolutegravir 50 mg 
daglig og lamivudin 300 mg daglig er kun egnet for behandling av hiv-1-infeksjon der det ikke er kjent/mistenkt resistens mot integraseinhibitorklassen eller lamivudin. Se SPC. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten 
bør informeres om at svimmelhet er rapportert. Pasientens kliniske tilstand og bivirkningsprofil bør tas i be-traktning. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 
Effekt på dolutegravir: Ved resistens mot integrasehemmere bør samtidig administrering med legemidler som reduserer eksponeringen for dolutegravir (f.eks. magnesium/aluminiumholdig antacida, jern- og 
kalsiumtilskudd, multivitaminer og induserende legemidler, tipranavir/ritonavir, rifampicin og noen antiepileptiske legemidler) unngås. Dolutegravir metaboliseres hovedsakelig via UGT1A1, og er også et substrat for 
UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-gp og BCRP, derfor kan legemidler som induserer disse enzymene redusere plasmakonsentrasjon og terapeutisk effekt av dolutegravir. Samtidig administrering med legemidler som 
hemmer disse enzymene kan øke plasma-konsentrasjonen av dolutegravir. Absorpsjonen av dolutegravir reduseres av antacida. Effekt av dolutegravir: Dolutegravir kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som 
utskilles vha. OCT2 eller MATE-1 (f.eks. dofetilid, metformin). Pasienten bør følges nøye og dosejustering kan være nødvendig. Hemming av OAT3 er ikke undersøkt, mulig økning i plasmakonsentrasjonen av 
legemidler som utskilles via OAT3. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. 
Dolutegravir kombinert med 
Etravirin uten boostret proteasehemmer
 
 
Efavirenz, nevirapin
Atazanavir
Tipranavir/ritonavir
Fosamprenavir/ritonavir
Dofetilid
Karbamazepin, okskarbamazepin, fenytoin, 
fenobarbital, johannesurt (prikkperikum) 
Metformin
 
Rifampicin
Magnesium/aluminiumholdig antacida, 
kalsiumtilskudd, jerntilskudd eller multivitaminer

Anbefalt daglig dolutegravirdose
Samtidig bruk reduserer dolutegravirkonsentrasjonen. Anbefalt dose dolutegravir til voksne er 50 mg 2 ganger daglig ved kombinasjon med etravirin uten boostret 
proteasehemmer. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Dolutegravir bør ikke gis sammen med etravirin uten at det samtidig gis 
atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir ved resistens mot integrasehemmere.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke gis i doser >50 mg 2 ganger daglig.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Kombinasjon ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Kontraindisert.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Ved resistens mot integrasehemmere bør, hvis mulig, andre 
alternative kombinasjoner brukes.
Dolutegravir øker metforminkonsentrasjonen. Dosejustering av metformin kan være nødvendig, for å opprettholde glykemisk kontroll og ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon, pga. økt risiko for laktacidose grunnet økning i metforminkonsentrasjonen.
50 mg 2 ganger daglig til voksne. Hos barn bør den vektbaserte doseringen gis 2 ganger daglig. Kombinasjon er ikke anbefalt ved resistens mot integrasehemmere.
Bør tas godt adskilt i tid fra inntak av dolutegravir (minimum 2 timer etter eller 6 timer før).

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditetstest skal tas før behandling og effektiv prevensjon må brukes under behandlingen. Graviditet: Data indikerer økte tilfeller av nevralrørsmisdannelser ved eksponering for 
dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling uten dolutegravir. Pga. risiko for nevralrørsmisdannelser skal ikke dolutegravir brukes i 1. trimester, med mindre det ikke finnes noe alternativ. 
Data om bruk i 2. og 3. trimester indikerer ingen økt risiko for misdannelser/negativ påvirkning på foster/nyfødt. Mekanismen som gjør at dolutegravir kan påvirke graviditet ukjent, og sikkerhet kan ikke bekreftes. Skal 
kun brukes i 2. og 3. trimester dersom forventet fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Dolutegravir krysser placenta hos dyr. Amming: Ukjent om dolutegravir utskilles i morsmelk. Skilles ut i melk hos dyr, hos rotter 
i høyere konsentrasjon enn i blod. For å unngå hiv-overføring anbefales det at hiv-infiserte mødre ikke under noen omstendighet ammer sine barn. Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, flatulens, smerter i øvre del av mage, magesmerter, 
mageubehag. Hud: Utslett, pruritus. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Insomnia, unormale drømmer, depresjon, angst. Undersøkelser: Forhøyet ALAT, ASAT, CK. Øvrige: Utmattelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Immunsystemet: Hypersensitivitet, immunt reaktiveringssyndrom. Lever/galle: Hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Psykiske: Selvmordstanker, selvmordsforsøk, spesielt hos pasienter med 
depresjon eller psykiatriske lidelser i anamnesen. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Akutt leversvikt. Undersøkelser: Økning i serumkreatinin forekom innen 1. uke av behandling og forble stabil i 48 uker. 
Antas å ikke være av klinisk relevans, da glomerulær filtrasjonshastighet ikke endres. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyeste administrerte dose (250 mg) har ikke gitt symptomer utover kjente bivirkninger. 
Behandling: Det bør gis støttende behandling basert på klinisk tilstand og nødvendig oppfølging. Usannsynlig at dolutegravir kan fjernes ved dialyse pga. sterk binding til plasmaproteiner. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger J05A X12 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer hiv-integrase ved å binde seg til integrasens aktive sete og blokkere trinnet for strengoverføring i retroviral 
deoksyribonukleinsyre (DNA)-integrasjon, som er vesentlig for hiv-replikasjonssyklusen. Primære mutasjoner for raltegravir/elvitegravir (Q148H/R/K, N155H, Y143R/H/C, E92Q og T66I) påvirker ikke in 
vitro-følsomheten for dolutegravir som enkeltmutasjoner. Når mutasjoner listet som sekundære integrasehemmerassosierte mutasjoner (for raltegravir/elvitegravir) blir lagt til disse primære mutasjonene i forsøk med 
seterettede mutanter, er dolutegravirfølsomheten fremdeles uforandret (FC <2 vs villtypevirus), unntatt ved Q148-mutasjoner, hvor FC på ≥10 er sett med kombinasjoner med visse sekundære mutasjoner. Hos 
ubehandlede pasienter som har fått dolutegravir + 2 NRTIer, er det ikke sett utvikling av resistens mot integraseklassen eller mot NRTI-klassen. Hos tidligere ubehandlede pasienter som fikk dolutegravir + lamivudin 
ble det ikke sett noen utvikling av resistens mot integraseklassen eller NRTI-klassen. Hos pasienter med tidligere terapisvikt, men naive for integraseklassen, er det observert lite resistensutvikling. Ved kjent 
integraseresistens oppstår behandlingsavhengig integraseresistens for dolutegravir typisk hos pasienter med Q148-mutasjon i anamnesen (baseline eller tidligere). Absorpsjon: Absorberes raskt, median Tmax 2-3 timer. 
Mat øker graden og reduserer hastigheten av absorpsjonen. Dette kan være klinisk relevant ved visse typer integraseklasseresistens. Proteinbinding: >99%. Fri fraksjon av dolutegravir i plasma øker ved lavt nivå av 
serumalbumin (<35 g/liter), som sees ved moderat nedsatt leverfunksjon. Fordeling: Vd 17-20 liter. Halveringstid: Terminal t1/2 ~14 timer. Tilsynelatende oral clearance ca. 1 liter/time. Metabolisme: Metaboliseres 
primært gjennom glukuronidering via UGT1A1 med en mindre CYP3A-komponent. Utskillelse: 53% utskilles uforandret i feces. Ukjent om alt eller deler av dette er uabsorbert aktiv substans eller biliær utskillelse av 
det glukuroniderte konjugatet som kan brytes videre ned og danne modersubstansen i tarmlumen. 32% utskilles via urin. Pakninger og priser: 10 mg: 30 stk. (boks) kr 1411,50. 25 mg: 30 stk. (boks) kr 3524,70. 50 mg: 
30 stk. (boks) kr 6902,20. Refusjon: H-resept: J05A X12_1.  Dolutegravir. Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for HIV og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe. Vilkår: (216). Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist endret: 13.02.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.03.2019
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Referanser: 1. LIS avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 – 30.11.2021) (https://sykehusinnkjop.no/seksjon/nyheter/Documents/
HIV-seminar%202019/Helseforetakenes%20LIS%20hiv%20anbefalinger%202019_offentlig%20uten%20priser.pdf Sett 22.11.19). 
2. Tivicay SPC (12.03.2019) avsnitt a) 4.1 b) 5.1 c) 4.8. 3. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2019, http://hivfag.no/ (sett 15.11.19) 
4. WHO Policy brief HIV treatment: Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens. July 2019. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325892/WHO-CDS-HIV-19.15-eng.pdf?ua=1 Sett 15.11.19) PM-NO-HVX-ADVT-190001. November 2019

Les preparatomtale før forskrivning. Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
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dolutegravir/abakavir/
lamivudin1

dolutegravir/
rilpivirin1

dolutegravir
 + 2 NRTI1

dolutegravir/
lamivudin1

VALGMULIGHETER MED 

DOLUTEGRAVIR
SOM PLATTFORM

Dolutegravir (DTG) er en integrasehemmer til behandling av hiv-infeksjon2a 
      Har høy barriere mot resistens3

   Kan gis som et 2- eller 3-komponentregime2b

   Er anbefalt av WHO: Dolutegravir i kombinasjon med NRTI-backbone er 
       foretrukket førstelinje-behandling4

Alle dolutegravir-baserte 
regimer er tilgjengelig i 
nytt anbud. 
Se LIS avtaledokument i 
perioden 01.12.2019 – 
30.11.20211

DTG+

lamivudin1

rilpivirin1

lamivudin/abakavir1

FTC/TDF1

Antall 
virkestoff

Antall 
tabletter (min.)

2
2
3
3

1
1
1
2

De vanligste bivirkningene av dolutegravir er kvalme, diaré og hodepine.2c 
Graviditet: Pga. risiko for nevralrørsmisdannelser skal ikke dolutegravir brukes i 
1. trimester, med mindre det ikke finnes noe alternativ. 
HLA-B*5701: DTG/ABC/3TC skal ikke brukes til pasienter som er kjente bærere 
av  HLA-B*5701-allelet pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.2
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Sår bar hets fak to rer hos eld re 
med kreft

BAK GRUNN
An tall pa si en ter over 70 år med kreft er øken de. Kro no
logisk al der gir be gren set in for ma sjon om to le ran se  
for kreft be hand ling og for ven tet le ve tid. Vi øns ket  
å kart leg ge sår bar hets fak to rer med po ten si ell be tyd
ning for be hand lings valg og be hov for tverr fag lig 
ut red ning hos kreft pa si en ter ≥ 70 år ved en on ko lo gisk 
po li kli nikk.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en er en jour nal ba sert re tro spek tiv un der sø kel se  
av før s te gangs kon sul ta sjo ner for pa si en ter ≥ 70 år ved 
On ko lo gisk po li kli nikk, Dram men sy ke hus i 2017. 
Me di ka ment bruk, ko mor bi di tet og re sul ta ter fra 
kart leg gings verk tøy et Geria tric8 (G8) ble re gist rert.

RE SUL TA TER
De 235 pa si en te ne ≥ 70 år som ble førstegangsvurdert  
i 2017 bruk te i me di an fire fas te le ge mid ler. Kar dio vas ku
lær syk dom ble re gist rert hos 101 pa si en ter (43 %), svek ket 
ny re funk sjon hos 47 (20 %), lun ge syk dom hos 37 (16 %)  
og dia be tes hos 25 (11 %). Blant 144 pa si en ter skå ret med 
Geria tric8 var to tal skår < 15 for 100 pa si en ter (69 %), noe 
som in di ke rer po ten si ell skrø pe lig het.

FOR TOLK NING
Sår bar hets fak to rer med po ten si ell be tyd ning for 
 be hand lings valg og opp føl ging er hyp pig hos eld re 
kreft pa si en ter.

ARNE STEN RUD BERG
arne.stenrud.berg@gmail.com
On ko lo gisk po li kli nikk
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

SIRI ROS TOFT
Ge ria trisk av de ling
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 FUNN
Ved hen vis ning til on ko lo gisk 
po li kli nikk had de 43 % av kreft 
pasien ter ≥ 70 år hatt symp tom 
given de el ler in ter ven sjons tren 
gende kar dio vas ku lær syk dom.

20 % av pa si en te ne had de ned satt 
ny re funk sjon og 26 % bruk te minst 
seks le ge mid ler fast.

An tall eld re med kreft øker (1). 
Sam ti dig ut vik les sta dig nye be
hand lings mu lig he ter som kan 
være ak tu el le også for eld re. 
Med øken de al der blir in di vi
du el le for skjel ler i hel se til stand 

mer utt alt, og kro no lo gisk al der ale ne gir be
gren set in for ma sjon om to le ran se for kreft 
behand ling og for ven tet le ve tid. En in ter na
sjo nal kon sen sus an be fa ler at eld re med kreft 
gjen nom går en ge ria trisk vur de ring som sy
ste ma tisk kart leg ger ko mor bi di tet, me di ka
ment bruk, funk sjons ni vå, mo bi li tet, kog ni tiv 
og emo sjo nell funk sjon, er næ rings sta tus og 
so si alt nett verk (2). Ame ri can Society of Med
i cal Oncology kom med til sva ren de an be fa lin
ger i 2018, der evi dens gra den ble vur dert som 
høy og an be fa lin ge ne som ster ke (3).

Hen sik ten med kart leg ging av sår bar hets
fak to rer er dels å av dek ke be hov for til tak som 
bør iverk sett es før og un der kreft be hand lin
gen. Vi de re gir det grunn lag for in di vi du ell 
til pas ning av den kreft spe si fik ke be hand lin
gen. Det er spe si elt vik tig å fan ge opp pa si en ter 
som er skrø pe li ge (frail) med økt ri si ko for 
kom pli ka sjo ner og kor te re for ven tet le ve tid. 
Skrø pe lig het er en kli nisk til stand som ka rak
te ri se res av økt sår bar het når pa si en ten ut set
tes for stres so rer som kje mo te ra pi og kir ur gi. 
Til stan den skyl des en re duk sjon av krop pens 
ho møo sta tis ke ka pa si tet. En skrø pe lig pa si ent 
er der for ut satt for kom pli ka sjo ner, sy ke hus
inn leg gel ser og død (4). Pa si en ter klas si fi se res 
som skrø pe li ge der som de har al vor lig ko mor
bi di tet, er av hen gig av hjelp i dag lig li vet, li der 
av de mens, un der er næ ring el ler al vor lig de pre
sjon. En sy ste ma tisk over sikts ar tik kel fra 2018 
har vist at ge ria trisk vur de ring av  eld re kreft
pa si en ter fø rer til end ret be hand ling hos i me
di an 28 % av pa si en te ne, van lig vis i mind re 
ag gres siv ret ning, og til ikkeon ko lo gis ke in ter
ven sjo ner hos i me di an 72 % av  pa si en te ne, 
samt gir en ten dens til at fle re pa si en ter kla rer 
å gjen nom fø re be hand lin gen (5).

Vi har i den ne stu di en kart lagt om fan get av 
sår bar hets fak to rer hos en grup pe eld re med 
kreft.

Ma te ria le og me to de

Vi har gjen nom ført en re tro spek tiv jour nal 
basert un der sø kel se av alle pa si en ter ≥ 70 år 
som ble førstegangsvurdert ved On ko lo gisk 
po li kli nikk, Dram men sy ke hus i 2017. Pa si en
ter som ble hen vist til ba ke ett er tid li ge re av
slutt e de for løp, ble også in klu dert. Dram men 
sy ke hus har lo kal sy ke hus funk sjon for over 
160 000 men nes ker og om rå de funk sjo ner 
 in nen kreft kir ur gi for ca. 475 000. Ho ved ak ti
vi te ten ved On ko lo gisk po li kli nikk er rett et 
mot voks ne in nen for lo kal sy ke hus om rå det 
med be hov for ikkekir ur gisk kreft be hand ling 
av so li de kreft for mer.

Kjønn, fød sels år og kreft dia gno se ble re gi
st rert. Be hand lings in ten sjon ble ka te go ri sert 
som ku ra tiv, pal lia tiv (livs for len gel se og/el ler 
symp tom lind ring) el ler kon troll (ett er av slut
tet ku ra tiv be hand ling). An tall fas te me di ka
men ter ble de fi nert som re sept plik ti ge le ge
mid ler til fast bruk i for kant av før s te gangs
kon sul ta sjo nen, med unn tak av er næ rings/
elek tro lytttil skudd og lak san tia. Funk sjons 
nivå ble klas si fi sert i hen hold til Eas tern 
 Co op er a tive Oncology Group (ECOG) på en 
ska la 0 – 4 (6): 0 = nor malt, ube gren set ak ti vi
tets ni vå, 1 = selv hjul pen med lett re du sert 
evne til kre ven de ar beid, 2 = selv hjul pen men 

ute av stand til ar beid / bun det til stol el ler 
seng < 50 % av da gen, 3 = bun det til stol el ler 
seng > 50 % av da gen / del vis pleie tren gen de, 
4 = full sten dig pleie tren gen de.

I til fel ler hvor ECOGsta tus ikke var an ført i 
førs te gangs no ta tet, gjor de før s te for fatt er en 
re tro spek tiv vur de ring der som det fore lå til
strek ke lig funk sjons be skri vel se i jour nal. Ko
mor bi di tet ble de fi nert in nen for fire ka te go 
rier for å kun ne iden ti fi se re re le van te grup per 
med økt ri si ko for kom pli ka sjo ner til on ko lo
gisk be hand ling: Kar dio vas ku lær syk dom ble 
de fi nert der som man ved jour nal gjen nom
gang svar te ja på om pa si en ten mott ok/had de 
mott att be hand ling for minst én av føl gen de 
til stan der: ko ro nar syk dom, hjer te svikt, hjerte
klaffefeil, hjer te ryt me for styr rel se, hjer ne slag/
TIA el ler pe ri fer vas ku lær syk dom, for eks em
pel dyp vene trom bo se el ler claudicatio in ter
mitt ens. Lun ge syk dom ble de fi nert som ast ma 
og/el ler kols. Dia be tes ble de fi nert som bruk av 
me di ka men tell an ti dia be tisk be hand ling. 
Svek ket ny re funk sjon ble de fi nert som es ti mert 
GFR < 60 ml/min ba sert på MDRDfor me len (7), 
som in klu de rer be reg net kropps over fla te ett er 
Du Bois & Du Bois’ for mel for høy de og vekt 
(8). Der som høy de og vekt ikke var til gjen ge lig, 
ble kropps over fla ten satt til 1,73 m2.

Kart leg gings verk tøy et Geria tric8 (G8) er 
det før s te screen ing verk tøy et som ble ut vik let 
spe si fikt for eld re kreft pa si en ter med mål om 
å fan ge opp pa si en ter som kun ne ha nytt e av 
en ge ria trisk vur de ring (9). G8 be står av åtte 
spørs mål om mat inn tak, vektt ap, mo bi li tet, 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Antall pasienter

Antall faste medikamenter
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Fi gur 1  Bruk av re sept plik ti ge le ge mid ler til fast bruk, unn tatt er næ rings/elek tro lytttil skudd og lak san tia, blant 
235 kreft pa si en ter ≥ 70 år i for kant av før s te gangs kon sul ta sjon ved On ko lo gisk po li kli nikk, Dram men sy ke hus  
i 2017.
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nev ro psy ko lo gis ke pro ble mer (de pre sjon og 
de mens), kropps mas se in deks, me di ka ment
bruk, pa si en tens egen vur de ring av hel se sta
tus og kro no lo gisk al der. Svar po en ge ne sum
me res til mak si malt 17 po eng. I en in ter na sjo
nal kon sen sus an be fa les dett e verk tøy et for å 
se lek te re eld re pa si en ter med kreft til en ge
ria trisk vur de ring ved en sam let skår < 15 (10). 

G8 er ut vik let i Frank ri ke og over satt til norsk, 
men ikke va li dert på norsk. Det tar om trent 
fem mi nutt er å fylle ut, og har en sen si ti vi tet 
på 85 % og en spe si fi si tet på 64 % for å av dek ke 
skrø pe lig het (11). Lav skår er vist å være en 
sterk og kon sis tent pre dik tor for død hos pa
si en ter med kreft, uav hen gig av me ta sta se sta
tus og tu mor type (12). Ved On ko lo gisk po li kli

nikk ble skje ma et i 2017 brukt for å fan ge opp 
sår bar hets fak to rer hos eld re kreft pa si en ter på 
en sy ste ma tisk måte. Le ge ne i av de lin ge ne ble 
opp ford ret til å bru ke skje ma et for alle nye 
pa si en ter ≥ 70 år. Skje ma et ble fylt ut av be
hand len de lege som ledd i et struk tu rert jour
nal opp tak og skan net inn i jour na len. Vi har 
i den ne gjen nom gan gen re gist rert sva re ne i 
G8 der skje ma et var be nytt et.

Av iden ti fi ser te data ble sam let i av de lin
gens lo ka le kva li tets re gis ter som er etab lert 
ett er til råd ning fra per son vern om bu det og 
lag res i hen hold til sy ke hu sets ru ti ner for lo
ka le kva li tets re gist re. Pub li se ring av re sul ta
te ne er av klart med per son vern om bu det. 
 De skrip ti ve ana ly ser er gjen nom ført ved hjelp 
av sta tis tikk pro gram met SPSS.

Re sul ta ter

Vi iden ti fi ser te 235 pa si en ter som var født i 
1947 el ler tid li ge re og som had de gjen nom ført 
før s te gangs kon sul ta sjon ved On ko lo gisk po
li kli nikk i 2017. Dis se ut gjor de 48 % av det to
ta le an tal let førs te gangs vur de rin ger. Me di an 
al der var 75 år (spred ning 69 – 93 år), og 130 
(55 %) var menn (ta bell 1). Be hand lings in ten
sjo nen var ku ra tiv for 66 pa si en ter (28 %), pal
lia tiv for 160 (68 %) og kon troll ett er tid li ge re 
ku ra tivt rett et be hand ling for 9 (4 %). Funk
sjons ni vå et var opp gitt el ler til strek ke lig be
skre vet hos 202 pa si en ter (86 %). Blant dis se 
had de 44 (22 %) ECOG 0, 88 (44 %) ECOG 1, 49 
(24 %) ECOG 2, 20 (10 %) ECOG 3 og 1 (0,4 %) 
ECOG 4. 33 av pa si en te ne (14 %) mang let til
strek ke lig funk sjons be skri vel se til at ECOG
sta tus kun ne vur de res.

Me di an an tall fas te me di ka men ter var fire 
(spred ning 0 – 14). 18 pa si en ter bruk te ikke 
 fas te le ge mid ler (8 %). Seks el ler fle re fas te 
 le ge  mid ler ble brukt av 61 pa si en ter (26 %) 
 (fi gur 1). Kar dio vas ku lær syk dom ble fun net 
hos 101 pa si en ter (43 %), svek ket ny re funk sjon 
hos 47 (20 %), lun ge syk dom hos 37 (16 %) og 
dia be tes hos 25 (11  %). 85  pa si en ter (36  %) 
 had de in gen av de de fi ner te for me ne for ko
mor bi di tet. G8skje ma et var brukt for 144 pa
si en ter (61 %). Blant pa si en ter med G8skår var 
me di an al der 76 år (spred ning 69 – 93), og 92 
(64 %) var menn (ta bell 1). Be hand lings in ten
sjo nen var pal lia tiv hos 74 %. Av pa si en te ne 
som ble skå ret med G8, rap por ter te 54 (38 %) 
mo de rat til al vor lig re duk sjon av mat inn tak 
de siste tre må ne der, 50 (35 %) vektt ap > 3 kg, 
29 (20 %) nev ro psy ko lo gis ke pro ble mer og 29 
(20 %) vur der te sin egen hel se som dår li ge re 

Ta bell 1  For de ling av kjønn, kreft dia gno ser, be hand lings in ten sjon, funk sjons ni vå, me di ka ment bruk og 
 komor  bi di tet hos pa si en ter født i 1947 el ler tid li ge re som ble vur dert for før s te gang ved On ko lo gisk po li kli nikk, 
Dram men sy ke hus i lø pet av 2017 (N = 235), samt for en un der grup pe pa si en ter som ble skå ret med skje ma et 
geria tric8 (G8) som ledd i struk tu rert jour nal opp tak (n = 144). An tall med av run det pro sent an del i pa ren tes der 
an net ikke er opp gitt.

Alle,  
N = 235 (%)

G-8-skjema fylt ut, 
N = 144 (%)

Menn 130 (55) 92 (64)

Alder (år), median (spredning) 75 (69–93) 76 (69 – 93)

Type kreft

Kolorektal 43 (18) 30 (21)

Lunge 41 (17) 18 (13)

Bryst 38 (16) 16 (11)

Prostata 29 (12) 27 (19)

Pancreas 18 (8) 14 (10)

Lymfom 15 (6) 8 (6)

Melanom 13 (6) 8 (6)

Andre 38 (16) 23 (16)

Behandlingsintensjon

Palliativ 160 (68) 106 (74)

Kurativ 66 (28) 34 (24)

Kontroll 9 (4) 4 (3)

ECOG-status

0 44 (19) 32 (22)

1 88 (37) 58 (40)

2 49 (21) 37 (26)

3 20 (9) 7 (5)

4 1 (0) 1 (1)

Ikke beskrevet 33 (14) 9 (6)

Antall faste medisiner, median (spredning) 4 (0 – 14) 4 (0 – 14)

Komorbiditet

Kardiovaskulær sykdom 101 (43) 64 (44)

Svekket nyrefunksjon 47 (20) 35 (24)

Lungesykdom 37 (16) 19 (13)

Diabetes 25 (11) 20 (14)
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enn and re på sam me al der. Av de 144 pa si en
te ne som ble skå ret med G8, had de 100 pa 
sien ter (69 %) mind re enn 15 po eng (ta bell 2).

Dis ku sjon

I vår kart leg ging av 235 pa si en ter ≥ 70 år som 
gjen nom gikk før s te gangs kon sul ta sjon ved 
On ko lo gisk po li kli nikk på Dram men sy ke hus, 
fant vi høy fore komst av sår bar hets fak to rer 
som po ten si elt kun ne gitt grunn lag for sup
ple ren de ut red ning og in ter ven sjon før og 
un der kreft be hand lin gen og/el ler in di vi du elt 
til pas set kreft be hand ling.

Me di ka men tell kreft be hand ling er for bun
det med økt ri si ko for kar dio vas ku læ re til
stan der, både akutt og som ledd i sen ska der 
(13, 14). Det at hele 43 % i vårt ma te ria le had de 
etab lert kar dio vas ku lær syk dom al le re de ved 
før s te gangs kon sul ta sjo nen, til si er at det er 
be hov for å fo re byg ge slike kom pli ka sjo ner 
og at en del pa si en ter sann syn lig vis vil kun ne 
pro fitt e re på sy ste ma tisk sam ar beid mel lom 
on ko lo ger og kar dio lo ger. Svek ket ny re funk
sjon, som ble fun net hos 20 % i vår po pu la sjon, 
er vist å øke ri si ko en for kjemoterapitoksisitet 
hos eld re kreft pa si en ter når ny re funk sjo nen 
be reg nes ut fra pa si en tens vekt og ikke bare 
krea ti nin (15). Av vei nin ger mel lom grad av 
svek ket ny re funk sjon og ri si ko en ved me di ka
men tell kreft be hand ling vil i van ske li ge til fel
ler kre ve sam ar beid med nefrolog. Pa si en te ne 
i stu di en bruk te i me di an fire fas te me di ka
men ter, og 26 % bruk te seks le ge mid ler el ler 
fle re. I en tra vel kli nisk hver dag kan det være 
kre ven de å få over sikt over hvil ke me di ka
men ter pa si en ten fak tisk bru ker samt po ten
si el le in ter ak sjo ner. Det vil kun ne være nytt ig 
å dis ku te re me di ka ment lis ten med en spe sia
list i ind re me di sin el ler ge ria tri. Stu di er in nen 
ge ria trisk on ko lo gi in di ke rer at en ge ria trisk 
vur de ring fø rer til end rin ger i pa si en tens me
di si ner hos 31 % (5).

Nev ro psy ko lo gis ke pro ble mer vil ofte på 
virke be hand lings for lø pet for en kreft pa si ent, 
blant an net vur de ring av sam tyk ke kom pe
tanse, hånd te ring av kom pli ka sjo ner og ett er
 level se av per ora le me di ka ment re gi mer. Mild 
grad av kog ni tiv svikt kan være van ske lig å 
fan ge opp un der kor te og mål rett e de un der
sø kel ser i spe sia list hel se tje nes ten. Blant pa 
sien te ne i den ne stu di en som var kart lagt 
med G8, rap por ter te 20 % mil de el ler al vor li ge 
for mer for nev ro psy ko lo gis ke pro ble mer. 
 Dett e in klu der te både de mens og de pre sjon.

Eld re kreft pa si en ter er un der re pre sen tert i 

kli nis ke stu di er (16). De som in klu de res i stu
di er er dess uten ofte de med godt funk sjons
ni vå (ECOG 0 – 1) og lite ko mor bi di tet. Vår gjen
nom gang vi ser at nær halv par ten av alle nye 
pa si en ter ved On ko lo gisk po li kli nikk var 70 år 
el ler eld re og at 34 % av dis se had de funk sjons
ni vå som var dår li ge re enn ECOG 1. Dett e til 
sier at evi dens ba sert kunn skap om eff ekt og 
bi virk nin ger av me di ka men tell kreft be hand

ling er ba sert på en li ten an del av de eld re pa
si en te ne.

I un der grup pen der G8 ble brukt, had de 
69 % ri si ko for skrø pe lig het og kun ne iføl ge 
in ter na sjo na le an be fa lin ger hatt nytt e av ge
ria trisk vur de ring. G8verk tøy et var ikke 
brukt hos 39 % av pa si en te ne, og fore koms ten 
av skrø pe lig het kan være over es ti mert, blant 
an net for di le ge ne kan ha hatt la ve re ters kel 

Ta bell 2  Svar for de ling for 144 pa si en ter født i 1947 el ler tid li ge re hvor be hand len de lege fyl te ut Geria tric8 
skjema et i for bin del se med førs te gangs vur de ring ved On ko lo gisk po li kli nikk, Dram men sy ke hus, i lø pet av 2017. 
To tal skår < 15 in di ke rer at pa si en ten er po ten si elt skrø pe lig og kan ha nytt e av ge ria trisk vur de ring.

Spørsmål i Geriatric-8 Svaralternativer
Svarfordeling n 

(%)

Er matinntaket redusert de siste 
tre måneder på grunn av mang-
lende appetitt, fordøyelses-
besvær, tygge- eller svelgvansker?

0: Alvorlig reduksjon av matinntak 16 (11)

1: Moderat reduksjon i matinntak 38 (26)

2: Ingen reduksjon i matinntak 90 (63)

Vekttap de siste tre måneder 0: > 3 kg 50 (35)

1: Vet ikke 2 (1)

2: 1–3 kg 21 (15)

3: Ingen vekttap 71 (49)

Mobilitet 0: Bundet til seng eller stol 1 (1)

1: Kan komme ut av seng eller 
stol, men går ikke ut 19 (13)

2: Går ut 124 (86)

Nevropsykologiske problemer 0: Alvorlig demens eller depresjon 4 (3)

1: Mild demens eller depresjon 25 (17)

2: Ingen psykologiske problemer 115 (80)

Kroppsmasseindeks 0: < 19 7 (5)

1: 19 – 21 15 (10)

2: 21–23 20 (14)

3: > 23 102 (71)

Bruker mer enn tre reseptbelagte 
medikamenter om dagen?

0 = Ja 92 (64)

1 = Nei 52 (36)

Hvordan vurderer pasienten sin 
helse sammenlignet med andre 
på samme alder?

0: Ikke så god 29 (20)

0.5: Vet ikke 10 (7)

1: Like god 48 (33)

2: Bedre 57 (40)

Alder 0: > 85 13 (9)

1: 80 – 85 34 (24)

2: < 80 97 (67)

Totalskår 0 – 14 100 (69)

15 – 17 44 (31)
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en mel lom stor ge ne rell on ko lo gisk po li kli
nikk in nen for et ka len der år. Det er en be
grens ning at kart leg ging av funk sjons ni vå og 
ko mor bi di tet ble gjort re tro spek tivt og at vi 
ikke har re la tert fun ne ne til kli nis ke ut falls
mål el ler vi de re hånd te ring av pa si en te ne.

Takk til Leiv Rus ten, Åse Hol len der, Wen che Gus taf son,  
Odd Ter je Brus tu gun, Ali na Porojnicu og Linn Reich born 
for bi drag til den ne ar tik ke len.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 16.2.2019, 
 godkjent 21.10.2019.

for å bru ke G8 hos pa si en ter som ble opp fat
tet å ha be hov for ytt er li ge re ut red ning. Pre
va len sen av po ten si ell skrø pe lig het og ko mor
bi di tet er uan sett høy og i tråd med and re 
stu di er in nen ge ria trisk on ko lo gi. Blant 439 
bel gis ke kreft pa si en ter over 70 år had de 75 % 
G8skår < 15 (17). Til sva ren de var fore koms ten 
av po ten si ell skrø pe lig het ba sert på G8 76 % 
blant pa si en ter over 70 år med lun ge kreft i 
Ne der land (18). I en norsk stu die fra Sy ke hu set 
Inn lan det der skrø pe lig het ble de fi nert ut ifra 
en ge ria trisk vur de ring, var fore koms ten 49 % 
hos pa si en ter over 70 år (19).

G8 ble i den ak tu el le pe ri oden brukt ved 
On ko lo gisk po li kli nikk til å kart leg ge sår bar
hets fak to rer, og det var opp til den en kel te 
lege hvil ke kon se kven ser kart leg gin gen skul le 
få. Vi har in gen oppfølgingdata i den ne stu 
dien og vet der for ikke om kart leg ging av sår
bar hets fak to rer før te til at pa si en ter ble hen
vist til vur de ring av ge ri a ter el ler an nen spe
sia list el ler i hvil ken grad en slik eva lue ring 
fikk inn virk ning på plan lagt on ko lo gisk be
hand ling.

Ho ved styr ken i den ne stu di en er at vi har 
in klu dert samt li ge nye pa si en ter ≥ 70 år ved 
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Legevaktkonsultasjoner  
julaften, nyttårsaften  
og en vanlig lørdag

BAKGRUNN
Hensikten var å sammenligne bruken av legevakt  
på julaften og nyttårsaften med en vanlig lørdag.

MATERIALE OG METODE
Materialet består av data fra alle elektroniske regnings-
kort fra legevaktleger i perioden 2008 – 18. Antall konsul-
tasjoner og sykebesøk med ulike diagnoser er registrert 
for julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar. Disse tre 
dagene er sammenlignet både på dag, kveld og natt.

RESULTATER
På siste lørdag i januar var det i alt 45 088 konsultasjoner, 
julaften 36 045 (80 % av lørdag) og nyttårsaften 50 377 
(112 % av lørdag). Lørdag natt var det 1 007 konsultasjoner 

på grunn av skader, julenatten 453 (45 % av lørdag)  
og nyttårsnatten 2 447 (243 % av lørdag). Nyttårsnatten 
var det 246 konsultasjoner på grunn av forbrenninger, 
julenatten 13 (5 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 11  
(4 % av nyttårsnatten). Nyttårsnatten var det 120 konsul-
tasjoner på grunn av øyeskader, julenatten 16 (13 % av 
nyttårsnatten) og lørdag natt 23 (19 % av nyttårsnatten). 
Nyttårsnatten var det 513 konsultasjoner på grunn av 
akutt alkoholberuselse, julenatten 53 (10 % av nyttårs-
natten), lørdag natt 260 (51 % av nyttårsnatten).

FORTOLKNING
På legevakt er julen fredelig. Nyttårsnatten er trolig årets 
travleste. Forbud mot privat fyrverkeri kan begrense 
skadeomfanget på nyttårsaften.

HOGNE SANDVIK
hogne.sandvik@uib.no
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
NORCE Norwegian Research Centre

Morvik legekontor
Bergen
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derfor uten konfidensintervall, og det er ikke 
utført statistiske tester.

Resultater

På lørdag var det i alt 45 088 konsultasjoner, 
julaften 36 045 (80 % av lørdag) og nyttårsaften 
50 377 (112 % av lørdag) (figur 1). Lørdag natt 
var det 1 007 konsultasjoner på grunn av ska-
der, julenatten 453 (45 % av lørdag) og nyttårs-
natten 2 447 (243 % av lørdag) (figur 2).

Fordelingen av konsultasjoner med ulike 
skadetyper er vist i tabell 1. Det var en betyde-
lig overhyppighet av alle skadetyper nyttårs-
natten. Denne natten var det 246 konsultasjo-
ner på grunn av forbrenninger, julenatten 13 
(5 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 11 (4 % av 
nyttårsnatten). Nyttårsnatten var det 120 kon-
sultasjoner på grunn av øyeskader, julenatten 
16 (13 % av nyttårsnatten) og lørdag natt 23 
(19 % av nyttårsnatten).

Psykiske problemer, selvmord/selvmords-
forsøk, alkoholberuselse og sosiale problemer 
var også overrepresentert nyttårsnatten  
(tabell 2). Nyttårsnatten var det 513 konsulta-
sjoner på grunn av akutt alkoholberuselse, 
julenatten 53 (10 % av nyttårsnatten), lørdag 
natt 260 (51 % av nyttårsnatten). Antall dødsfall 
viste ingen vesentlige forskjeller mellom jul, 
nyttår og lørdag.

og pasientene er henvist til å bruke legevak-
ten i stedet for å vente til fastlegekontorene 
åpner om morgenen. Siste lørdag i januar er 
valgt fordi dette er en tid uten spesielle fest-
lige anledninger og for å kunne gjøre sam-
menligninger innenfor samme årstid.

Variablene var kontakttidspunkt, diagnose-
koder (ICPC-2) og takster. Kontakttidspunkt er 
kategorisert som dag (kl. 1200 – 1759), kveld (kl. 
1800 – 2359) og natt (kl. 0000 – 0559). Av hensyn 
til valide sammenligninger er tiden før kl. 
1200 utelatt, ettersom mange fastlegekontor 
har åpent om formiddagen julaften og nytt-
årsaften, men ikke på lørdager. Natt er defi-
nert som natten etter 24. eller 31. desember, 
eller natt til søndag. For å få robuste og sta-
bile tall er alle årene 2008 – 2018 summert. 
Skader er definert og kategorisert på samme 
måte som Folkehelseinstituttet benyttet i rap-
porten Skadebildet i Norge (4).

Årsstatistikken for legevakt har blitt vurdert 
av personvernansvarlig i NAV og personvern-
ombudet for forskning (1). Siden det ikke er 
mulig å identifisere enkeltpersoner i materia-
let, verken direkte eller indirekte, er prosjek-
tet ikke underlagt meldeplikt etter person-
opplysningsloven.

Siden materialet omfatter alle elektroniske 
regningskort og ikke representerer et utvalg, 
er de påviste forskjellene reelle og ikke behef-
tet med statistisk usikkerhet. Data presenteres 

HOVEDFUNN
Julaften var antall konsultasjoner 
80 % av en vanlig lørdag.

Nyttårsnatten var antall konsulta-
sjoner 243 % av en vanlig lørdag  
og preget av mange skader, rus og 
psykososiale problemer.

Nyttårsnatten var det 22 ganger så 
mange forbrenninger og fem ganger 
så mange øyeskader som en vanlig 
lørdag.

De travleste periodene på lege-
vakt er påske- og juleferien (1).  
I ferieperioder er det dårligere 
tilgjengelighet hos fastlegene. 
Mange pasienter er dessuten 
bortreist, oppholder seg i andre 

kommuner og er dermed henvist til å bruke 
lokal legevakt.

Men selv om juleferien generelt er en travel 
periode på legevakt, er det ikke nødvendigvis 
slik at alle dager er like travle. Når julefreden 
senker seg over de tusen hjem, er det kanskje 
grunn til å tro at det samme skjer på legevak-
ten. Men de fleste leger som har hatt legevakt 
nyttårsaften, har nok erfart at da er julefreden 
for lengst over.

Det foreligger lite kunnskap fra Norge om 
hva som preger legevaktarbeid i juleferien (2). 
Målet med studien var å kartlegge omfanget 
av psykososiale problemer og skader på jul-
aften og nyttårsaften, og sammenligne dette 
med en vanlig lørdag.

Materiale og metode

Materialet består av data fra alle elektroniske 
regningskort som ble levert av legevaktleger 
i perioden 2008 – 18, tidligere brukt i utarbei-
ding av Årsstatistikk fra legevakt (1). Anonymi-
serte datafiler ble utlevert fra Kontroll og  
utbetaling av helserefusjoner (KUHR) ved 
Helfo.

Konsultasjoner og sykebesøk (takstkodene 
2ad, 2ak, 2fk, 11ad eller 11ak, heretter benevnt 
«konsultasjoner») er registrert for julaften, 
nyttårsaften og siste lørdag i januar (3). Lør-
dag er valgt fordi denne dagen etterfølges av 
en helgedag, på samme måte som julaften og 
nyttårsaften. Fastlegekontorene er da stengt, 

Antall legevaktbesøk

0
Dag Kveld

  Jul                Lørdag

Figur 1  Antall konsultasjoner og sykebesøk på legevakt julaften (N = 36 045), nyttårsaften (N = 50 377) og siste 
lørdag i januar (N = 45 088) for årene 2008–18. Dagtid omfatter kl. 1200–1759, kveld kl. 1800–2359, påfølgende natt 
kl. 0000–0559.

Tabell 1, 2 og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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øyeskader på grunn av uvettig bruk av fyrver-
keri i forbindelse med nyttårsfeiringen (10). 
Denne studien viser at det er en kraftig  
økning i alle typer skader nyttårsnatten, men 
den relative økningen er størst for øyeskader 
og forbrenninger. Det er all grunn til å tro at 
dette har sammenheng med privat bruk av 
fyrverkeri, og det må være betimelig å stille 
spørsmål ved om dette fortsatt skal få være 
lov.

Konklusjon

På legevakt er julaften fredelig. I motsetning 
til dette er nyttårsnatten trolig årets verste. 

Diskusjon

Fra et legevaktperspektiv er julaften noe roli-
gere enn en vanlig lørdag, mens nyttårsnatten 
er preget av alkoholrus, psykiske problemer, 
skader, selvmord/selvmordsforsøk og sosiale 
problemer. Det er ingen tvil om at nyttårsfei-
ringen innebærer en helserisiko.

Mange legevaktkontakter er ikke mer akutte 
enn at det ofte er greit å se det an en stund. 
Noen pasienter velger kanskje å avvente  
situasjonen hjemme i stedet for å forstyrre 
julefreden i familien. En avventende holdning 
kan være medvirkende til at besøkstallet på 
legevakten er lavt på selve julaften. Men døds-
fall skjer like hyppig, enten det er jul, nyttår 
eller en vanlig lørdag.

Utenlandske studier tyder på at det generelt 
er mindre psykiatrisk sykdom og selvmord i 
julen (5, 6). I Østerrike og Sverige har man fun-
net lave tall for selvmord på julaften, men 
høye tall nyttårsdagen (7, 8). Også i Norge er 
forekomsten av psykiske problemer lavere i 
julen enn nyttår. Det er lett å tenke seg at den 
fredelige julestemningen sammen med fami-
lien har en beskyttende effekt. Det arrangeres 
også ofte julesamlinger for de som ellers ville 
ha vært alene (9).

Derimot er nyttårsaften mer preget av alko-
hol og utagerende festing, som trolig kan  
bidra til å utløse psykiske symptomer. Det var 
også en betydelig overrepresentasjon av for-
giftninger nyttårsnatten, og det er rimelig å 
anta at også andre rusmidler enn alkohol har 
bidratt til dette. En annen forklaring på økte 
psykiske problemer i nyttårshelgen kan være 
effekten av forventningsbrudd, hvor jule- 
ferien kanskje ikke ble det man hadde fore-
stilt seg på forhånd (7, 8).

Øyeleger har lenge advart mot risikoen for 
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Antall legevaktbesøk grunnet skader
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  Jul                Lørdag

Figur 2  Antall konsultasjoner og sykebesøk på legevakt på grunn av skader julaften (N = 3 778), nyttårsaften  
(N = 6 675) og siste lørdag i januar (N = 6 107) for årene 2008–18. Dagtid omfatter kl. 1200–1759, kveld kl. 1800–2359, 
påfølgende natt kl. 0000–0559.
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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.: In-
sulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver 
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme 
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering 
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være 
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre 
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin 
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres 
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med mål-
tidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter 
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec 
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen 
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basa-
linsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, 
kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, 
etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin 
bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), 
etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og 
deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjo-
nene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og 
insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet 
til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig 
å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre 
≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: 
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre 
eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal alltid settes på en ny nål før 
hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre 
til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch ferdigfylt penn: Med 
ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i trinn på 1 enhet. 
Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 
2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning ved 
overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til 
å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med 
NovoFine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med 
NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun 
til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme 
område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige 
varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især 
infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan 
forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved 
bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning 
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: 
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene 
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller 
skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/
svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kon-
troll 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 in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved 
planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter 
fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk 
erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent 
om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/
spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvri-
ge: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: 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 leverfunksjon i forhold til den 
generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
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 injek-
sjonsområdet 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 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til 
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. 
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. 
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig 
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang dag-
lig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden 
er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved 
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innen-
for terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/
ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved 
steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige 
hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypogly-
kemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå 
og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme: 
Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch 
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten 
sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares 
<30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill 
sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
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

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244
 
Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels lang-
tidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per oktober 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

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

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

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

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

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

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

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

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

Hjerte
svikt

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

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 
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Refusjonskode:1

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

Vilkår:

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

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

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

Indikasjon:3

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

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

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

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Referanser: 
1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 18.10.2019)
2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
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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.: In-
sulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver 
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme 
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering 
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være 
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre 
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin 
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres 
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med mål-
tidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter 
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec 
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen 
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basa-
linsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, 
kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, 
etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin 
bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), 
etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og 
deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjo-
nene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og 
insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet 
til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig 
å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre 
≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: 
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre 
eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal alltid settes på en ny nål før 
hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre 
til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch ferdigfylt penn: Med 
ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i trinn på 1 enhet. 
Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 
2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning ved 
overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til 
å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med 
NovoFine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med 
NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun 
til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme 
område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige 
varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især 
infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan 
forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved 
bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning 
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: 
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene 
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller 
skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/
svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kon-
troll 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 in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved 
planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter 
fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk 
erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent 
om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/
spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvri-
ge: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: 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 leverfunksjon i forhold til den 
generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
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 injek-
sjonsområdet 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 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til 
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. 
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. 
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig 
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang dag-
lig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden 
er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved 
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innen-
for terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/
ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved 
steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige 
hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypogly-
kemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå 
og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme: 
Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch 
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten 
sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares 
<30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill 
sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
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

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244
 
Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels lang-
tidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per oktober 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

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

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

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

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

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

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

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

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

Hjerte
svikt

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

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 
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0484 Oslo
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Refusjonskode:1

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

Vilkår:

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

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

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

Indikasjon:3

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

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

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

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Tromsø kom mu ne

Forsk nings av de lin gen
Sy ke hu set Østfold Kal nes

PIA ZA DIG
Rønt gen av de lin gen
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

Hjem me be hand ling  
ved lun ge em bo lis me

BAK GRUNN
Tid lig ut skri vel se og hjem me be hand ling av lungeembo-
lismepasienter gir fær re sy ke hus kom pli ka sjo ner og kan 
re du se re be hand lings kost na de ne. Vi øns ket å un der sø ke 
om det er like trygt og ef ek tivt som sy ke hus be hand ling, 
og i så fall hvor dan man best kan se lek te re pa si en ter til 
hjem me be hand ling.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi søk te i da ta ba se ne Embase, Ovid MED LINE In-Pro cess  
& Other Non-Indexed Citations og Coch ra ne Li brary et er 
kli nis ke stu di er av akut, ob jek tivt ve ri fi sert lun ge em bo-
lis me hvor en sam men lig net ut fall mel lom sy ke hus -
behand ling og hjem me be hand ling.

RE SUL TA TER
For en se lek tert grup pe pa si en ter med akut, symp to ma-
tisk lun ge em bo lis me er hjem me be hand ling like trygt 
og ef ek tivt som sy ke hus be hand ling. PESI- (Pul mo nary 
Embolism Se ver i ty Index) og Hestia-kri te ri e ne har best 
do ku men tert nyt e ver di for se lek sjon av pa si en ter til 
hjem me be hand ling.

FOR TOLK NING
Hestia-kri te ri e ne er en prag ma tisk til nær ming til 
se lek sjon av pa si en ter som kan hjemmebehandles ved 
lun ge em bo lis me, og de kan an ven des uten å ta høy de  
for and re for mel le kri te ri er.

STI AN CHRIS TOF FER SEN
Ind re me di sinsk kli nikk
Sy ke hu set Østfold Kal nes

SO PHIA KAUS HAL
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EI RIK NORD EN GEN
Ind re me di sinsk kli nikk
Sy ke hu set Østfold Kal nes

INTHUJAN SHANMUGARAJAH
Kir ur gisk kli nikk
Sy ke hu set Østfold Kal nes

WA LEED GHA NI MA
Ind re me di sinsk kli nikk
Sy ke hu set Østfold Kal nes

Av de ling for blod syk dom mer
Institut for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
For lungeembolismepasienter med 
lav ri si ko kan tid lig ut skri vel se og 
hjem me be hand ling være like trygt 
og ef ek tivt som sy ke hus be hand ling.

PESI- (Pul mo nary Embolism Se ver i ty 
Index) og Hestia-kri te ri e ne er best 
un der søkt for se lek sjon av lunge-
embolismepasienter til hjem me -
behand ling.

Hestia-kri te ri e ne kan be nyt es til 
se lek sjon av pa si en ter som kan 
hjemmebehandles, uten å ta høy de 
for and re for mel le kri te ri er.

Ve nøs trom bo se er en kli nisk he-
te ro gen til stand som om fat er 
både dyp vene trom bo se og lun-
ge em bo lis me. En eu ro pe isk epi-
de mio lo gisk mo dell be reg net 
en år lig in si dens per 100 000 på 

148 for dyp vene trom bo se og 95 for lun ge -
embo lis me (1). Hjem me be hand ling med di-
rektevirkende per ora le an ti koa gu la sjons mid-
ler er in ter na sjo nalt ak sep tert for dyp vene-
trom bo se (2). Til gjen gjeld er hjem me be hand-
ling av lun ge em bo lis me mer om stridt. Ri si ko 
for død er es ti mert til 0,5 % ved dyp vene trom-
bo se uten lun ge em bo lis me, 3 % ved symp to-
ma tisk ikke-mas siv lun ge em bo lis me og 9,3 % 
ved symp to ma tisk mas siv lun ge em bo lis me 
(3). Den mest un der søk te og va li der te pro gno-
se mo del len er Pul mo nary Embolism Se ver i ty 
Index (PESI) (4, 5). Ba sert på en po eng vek ting 
av el le ve kli nis ke kri te ri er klas si fi se res pa si en-
ter i fem ri si ko klas ser, fra «svært lav» til «svært 
høy» ri si ko for død in nen 30 da ger. En for enk-
let ver sjon, Sim pli fied Pul mo nary Embolism 
Se ver i ty Index (sPESI), ba se rer seg på seks kri-
te ri er og di ko to mi se rer pa si en ter til grup pe 
med lav el ler høy ri si ko (6).

På li te lig ri si ko be reg ning har åp net opp for 
hjem me be hand ling av lungeembolisme-
pasienter med lav ri si ko pro fil, som kan ha 
både hel se mes si ge og øko no mis ke for de ler 
sam men lig net med sy ke hus be hand ling (7, 8). 
Me ta ana ly ser har vist sam men lign bar ri si ko 
for til ba ke fall av ve nøs trom bo se, sto re blød-
nin ger og død ved hjem me be hand ling og sy-
ke hus be hand ling for lungeembolismepasien-
ter med lav ri si ko (9, 10). En Coch ra ne-over-
sikts ar tik kel kon klu der te med at evi dens-
grunn laget ikke var til strek ke lig til å vur de re 

ef ekt og trygg het ved hjem me be hand ling 
(11).  Eu ro pean Society of Cardiology (ESC) 
 an slår i sine ret nings lin jer at inn til 50 % av pa-
si en ter med lun ge em bo lis me eg ner seg for 
hjem me be hand ling, men fast slår at det er 
av gjø ren de å se lek te re pa si en ter med lav ri si-
ko pro fil (12). De vi ser sær lig til en ran do mi sert 
stu die der in klu sjons kri te ri et for hjem me be-
hand ling var «svært lav» el ler «lav» ri si ko i 
hen hold til PESI (4). En kri tikk mot PESI er at 
den ikke ble ut vik let og va li dert for å for ut si 
be hov for sy ke hus be hand ling. Kri tik ken ble 
un der bygd av en ko hort stu die hvor 14 % opp-
lev de kli nisk for ver ring og be hov for sy ke hus-
be hand ling de før s te fem da ge ne et er dia-
gno se tids punk tet tross «svært lav» el ler «lav» 
ri si ko i hen hold til PESI (13).

Så le des har det blit ut vik let and re me to der 
for å iden ti fi se re pa si en ter som eg ner seg for 
hjem me be hand ling, for eks em pel Hestia-kri-
te ri e ne (14), Riete-skår (15) og må ling av lav 

se rum kon sen tra sjon av N-ter mi nalt frag ment 
av for lø pe ren til pep tid hor mo net hjer ne- nat-
ri ure tisk pep tid (NT-proBNP) (16). For at hjem-
me be hand ling skal være et trygt be hand lings-
valg, bør det fore lig ge en me to de som sik rer 
se lek sjon av pa si en ter med lav  ri si ko pro fil. 
Vårt mål var der for å gjø re en lit e ra tur stu die 
om hjem me be hand ling ved lun ge em bo lis me 
og vur de re hvil ken me to de som eg ner seg 
best til å se lek te re eg ne de pa si en ter.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i da ta ba se ne Embase, Ovid MED LINE 
In-Pro cess & Other Non-Indexed Citations og 
Coch ra ne Li brary med føl gen de sø ke streng 
(for enk let) for å inn hen te re le vant lit e ra tur: 
(pul mo nary embolism OR lung embolism OR 
pul mo nary in farc tion OR pul mo nary em bo li) 
AND (home treat OR home care OR home 

Fi gur 1  Se lek sjo nen av de in klu der te ar tik le ne som ut gjør kunn skaps grunn laget til ar tik ke len.

Appendiks på tidsskriftet.no
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Tabell 1  Oversikt over inkluderte studier som har sammenlignet ulike endepunkter ved hjemmebehandling (utskrivelse innenfor et døgn) og sykehusbehandling  
av pasienter med lungeembolisme. HLR = hjerte-lunge-redning, LE = lungeembolisme, PK = prospektiv kohort, RCT = randomisert klinisk studie, RK = retrospektiv kohort,  
* = signifikant forskjell (p < 5 %).

Første
forfatter Metode

Antall  
pasienter

Opp
følgingstid Endepunkter

Resultater hjemme  
vs. sykehus antall (%)

Roy (8) RK 505 hjemme1 
576 sykehus

14 dager Residiv, stor blødning eller død 17 (3,3) vs. 75 (13,0)*

90 dager Residiv, stor blødning eller død 35 (6,9) vs. 125 (21,7)*

den Exter (17) RCT 279 hjemme 
279 sykehus2

10 dager LE, blødningsrelatert død, HLR, innleggelse  
i intensivavdeling, trombolysebehandling 
eller kirurgisk embolektomi 1 (0,4) vs. 0 (0,0)

30 dager LE, blødningsrelatert død, HLR, innleggelse  
i intensivavdeling, trombolysebehandling 
eller kirurgisk embolektomi 3 (1,1) vs. 0 (0,0)

90 dager Residiv 3 (1,1) vs. 2 (0,7)

Stor blødning 3 (1,1) vs. 1 (0,4)

Død 3 (1,1) vs. 4 (1,5)

Ozsu (18) PK 31 hjemme 
21 sykehus

90 dager Residiv eller stor blødning 0 (0,0) vs. 1 (4,8)

Død 1 (3,2) vs. 3 (14,3) 

Font (19) PK 62 hjemme1 
76 sykehus

30 dager Residiv 0 (0,0) vs. 2 (2,6)

Stor blødning 3 (4,8) vs. 4 (5,3)

Død 2 (3,2) vs. 14 (18,4)*

LE-forårsaket død 0 (0,0) vs. 5 (6,6)*

LE-relatert død 2 (3,2) vs. 8 (10,5)

90 dager Residiv 1 (1,6) vs. 4 (5,3)

Stor blødning 3 (4,8) vs. 7 (9,2)

Død 6 (9,7) vs. 26 (34,2)*

LE-forårsaket død 0 (0,0) vs. 5 (6,6)

LE-relatert død 3 (4,8) vs. 3 (3,9)

Siragusa (20) PK 36 hjemme1 
32 sykehus

6 måneder Residiv 2 (5,5) vs. 3 (9,3)

Stor blødning 1 (2,7) vs. 0 (0,0)

Liten blødning 0 (0,0) vs. 0 (0,0)

Død 11 (30,5) vs. 12 (37)

Død eller residiv 3 (8,3) vs. 3 (9,3)

Aujesky (21) RCT 171 hjemme 
168 sykehus

14 dager Residiv 0 (0,0) vs. 0 (0,0)

Stor blødning 2 (1,2) vs. 0 (0,0)

Død 0 (0,0) vs. 0 (0,0)

90 dager Residiv 1 (0,6) vs. 0 (0,0)

Stor blødning 3 (1,8) vs. 0 (0,0)

Død 1 (0,6) vs. 1 (0,6)

Rodriguez-
Cerrillo (22)

PK 33 hjemme3 
31 sykehus

3 måneder Residiv 0 (0,0) vs. 0 (0,0)

Stor blødning 0 (0,0) vs. 0 (0,0)

Død 0 (0,0) vs. 0 (0,0)
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ther a py OR am bu lant OR am bu la tory OR out-
patient OR in the home). Søket ble av slut et 
15. de sem ber 2017. Vi fikk to talt 490 tref. An-
tall tref et er fjer ning av du pli ka ter og kon fe-
ran se bi drag var 208. Ori gi nal stu di er av pa -
sien ter med akut, ve ri fi sert lun ge em bo lis me 
hvor det ble gjort en sam men lig ning av sy ke-

hus be hand ling og hjem me be hand ling, ble 
in klu dert. Hjem me be hand ling ble de fi nert 
som ut skri vel se in nen for et døgn. Stu di e ne 
ble eks klu dert hvis de ikke rap por ter te ut fall 
for sy ke hus be hand le de og hjem me be hand -
lede se pa rat, og for lun ge em bo lis me og dyp 
vene trom bo se se pa rat. Hjem me be hand ling 

måt e sam sva re med ut skri vel se til hjem met 
for in klu sjon, dvs. at stu di er hvor pa si en ter 
ble inn lagt på pa si ent ho tell el ler døgn be man-
ne de bo li ger el ler ble over vå ket dag lig i eget 
hjem av sy ke hus per so nell, ble eks klu dert. 
 To talt ble 23 ar tik ler inn hen tet og gjen nom-
gåt i full tekst (fi gur 1).

Første  
forfatter Metode

Antall  
pasienter

Opp  
følgingstid Endepunkter

Resultater hjemme  
vs. sykehus antall (%)

Elf (23) RK 307 hjemme 
529 sykehus

7 dager Residiv 0 (0,0) vs. 1 (0,2)

Stor blødning 0 (0,0) vs. 8 (1,5)*

Liten blødning 1 (0,3) vs. 2 (0,4)

Død 0 (0,0) vs. 16 (3,0)*

LE-relatert død 9 (1,1) vs. 9 (1,7)*

90 dager Residiv 1 (0,3) vs. 9 (1,7)

Stor blødning 6 (2,0) vs. 17 (3,2)

Liten blødning 5 (1,6) vs. 15 (2,6)

Død 6 (2,0) vs. 72 (13,6)*

LE-relatert død 0 (0,0) vs. 21 (4,0)*

Erkens (24) RK 260 hjemme 
213 sykehus

14 dager Residiv 1 (0,4) vs. 4 (1,9)

Stor blødning 0 (0,0) vs. 13 (6,1)*

LE-relatert død 0 (0,0) vs. 5 (2,3)*

Reinnleggelse 4 (1,5) vs. 4 (1,9)

3 måneder Residiv 4 (1,5) vs. 17 (8,0)*

Stor blødning 0 (0,0) vs. 5 (2,3)*

LE-relatert død 0 (0,0) vs. 5 (2,3)*

Reinnleggelse 6 (2,3) vs. 11 (5,2)

Davies (25) PK 156 hjemme1 
85 sykehus

3 måneder Residiv 0 (0,0) vs. 2 (2,4)

Stor blødning 0 (0,0) vs. 3 (3,5)

Liten blødning 1 (0,6) vs. 3 (3,5)

Død 3 (1,9) vs. 3 (3,5)

Ong (26) RK 60 hjemme 
70 sykehus4

90 dager Residiv 3 (5,0) vs. 4 (5,7)

Stor blødning 1 (1,7) vs. 2 (2,9)

Død 1 (1,7) vs. 3 (4,3)

Reinnleggelse 3 (5,0) vs. 11 (16)

Kovacs (27) PK 81 hjemme 
27 sykehus

90 dager Residiv 5 (6,2) vs. 1 (3,7)

Stor blødning 1 (1,2) vs. 1 (3,7)

Død 4 (4,9) vs. 0 (0,0)

1 Alle pasientene var kreftpasienter.
2 Kun 34 (12 %) innlagt utover 24 timer, resten utskrevet til hjemmebehandling etter NT-proBNP målt til < 500 ng/ml.
3 Hadde en omsorgsperson i hjemmet og bosted i sykehusets nedslagsfelt.
4 Tidlig utskrivelse etter initial innleggelse, ikke spesifisert varighet.
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Re sul ta ter

Tolv stu di er opp fyl te kri te ri e ne (8, 17–27). To 
var ran do mi ser te kli nis ke stu di er (17, 21), 
mens res ten var ob ser va sjons stu di er. Over sikt 
over stu di e ne og de res de sign og re sul ta ter er 
git i ta bell 1. In gen stu di er fant sig ni fi kant økt 
ri si ko for død, stor blød ning el ler til ba ke fall 
av ve nøs trom bo se ved hjem me be hand ling 
sam men lig net med sy ke hus be hand ling. Én 
pros pek tiv ob ser va sjons stu die (19) fant en ab-
so lut ri si ko re duk sjon for død på 15,2 % ved 
hjem me be hand ling og tre re tro spek ti ve ob-

ser va sjons stu di er (8, 23, 24) fant sig ni fi kant 
økt ri si ko for kom pli ka sjo ner ved sy ke hus -
behand ling.

Fle re av stu di e ne har be skre vet til freds stil-
len de re sul ta ter med mer el ler mind re kon-
kre te, lo ka le kri te ri er. Fel les nev ne ren er for-
mel le kri te ri er og/el ler skjønns mes si ge kli -
niske vur de rin ger som for sø ker å fan ge opp 
he mo dy na misk el ler re spi ra to risk usta bi le 
pa si en ter med økt blød nings ri si ko og/el ler 
be hov for in tra ve nø se anal ge ti ka. Fles te par ten 
av dis se har ikke blit eks ternt va li dert el ler 
ut prøvd i ran do mi ser te kli nis ke stu di er. Selv 

om de vi ser at uli ke til nær min ger kan gi sam-
men lign ba re re sul ta ter, har vi vi de re fo ku sert 
på til nær min ger som har blit grun di ge re 
 un der søkt.

Av de to ran do mi ser te kon trol ler te kli nis ke 
stu di e ne (17, 21) re krut er te beg ge pa si en ter 
eld re enn 18 år med akutt, symp to ma tisk 
 (dys pné el ler bryst smer ter) lun ge em bo lis me 
som var be kref tet med ny til kom met fyl lings-
de fekt på spi ral-CT el ler angiogram, ny ven ti-
la sjon-per fu sjon-skann med høy sann syn lig-
het for lun ge em bo lis me el ler ny prok si mal 
dyp vene trom bo se dia gnos ti sert med ul tra lyd 

Ta bell 2  Over sikt over PESI-kri te ri e ne (Sim pli fied Pul mo nary Embolism Se ver i ty Index), Hestia-kri te ri e ne (17) og eks klu sjons kri te ri e ne brukt av Aujesky og med ar bei de re 
(21). Dis se kri te ri e ne har blit brukt til se lek sjon av lungeembolismepasienter for hjem me be hand ling. Ta bel len vi ser fle re lik he ter og for skjel ler. eGFR = es ti mert glo me ru-
lær filt ra sjons rate, LE = lun ge em bo lis me.

PESIkriteriene1 Hestiakriteriene (17)
Eksklusjonskriterier  
i Aujesky og medarbeidere (21)

Alder (1 poeng per år) 
Mann (10 poeng) 
Temperatur < 36 °C (20 poeng) 
Kreft (30 poeng)

– –

Systolisk blodtrykk < 100 mm Hg (30 poeng) 
Puls > 100 slag/min (20 poeng) 
Hjertesvikt (10 poeng) 
Endret mental status (60 poeng)

Hemodynamisk ustabil2 Systolisk blodtrykk < 100 mm Hg

Respirasjonsfrekvens > 30 pust/min (20 poeng) 
Arteriell O2-metning < 90 % (20 poeng) 
Kronisk lungesykdom (10 poeng)

Oksygentilskudd for å holde O2-metning > 
90 %

O2-metning < 90 % eller < 60 mm Hg 
pO2(a)

– Høy risiko for blødning3 Aktiv blødning eller høy risiko for blød-
ning4

– LE diagnostisert under pågående antikoagula-
sjonsbehandling

LE diagnostisert under pågående 
 antikoagulasjonsbehandling

– Alvorlige smerter med behov for intravenøse 
analgetika over 24 timer

Alvorlige brystsmerter med behov  
for parenterale opioider

– Medisinsk eller sosial grunn for innleggelse 
over 24 timer

Medisinske eller sosiale forhold5

– eGFR < 30 ml/min eGFR < 30 ml/min

– Trombolytisk behandling eller embolektomi 
nødvendig

–

– Alvorlig leversvikt etter klinisk skjønn –

– Gravid Gravid

– Tidligere heparin-indusert trombocytopeni Tidligere heparin-indusert trombocyto-
peni eller heparinallergi

– – Vekt > 150 kg

1  Hentet fra Aujesky og med ar bei de re (21). Ut reg nes ved å sum me re alle po en ge ne. Po eng sum < 66 og 66–85 til sva rer hhv. svært lav og lav risiko-
klasse.

2  Systolisk blod trykk < 100 mm Hg og puls > 100 slag/min el ler til stand som kre ver inn leg gel se på in ten siv av de ling. En de lig av gjø rel se et ter kli nisk 
skjønn.

3  Gastrointestinal blød ning el ler kir ur gi siste to uker, hjer ne slag siste må ned, blø der syk dom el ler blod pla ter < 75 000/l, ukon trol lert hy per ten sjon 
(sy sto lisk blod trykk > 180 mm Hg el ler dia sto lisk blod trykk > 110 mm Hg).

4 Gastrointestinal blød ning siste to uker, hjer ne slag siste ti da ger el ler blod pla ter < 75 000/l.
5  Uansett bar rie rer mot et ter le vel se av be hand ling el ler opp føl ging (f.eks. nå væ ren de al ko hol bruks li del se, ulov lig rus mid del bruk, psy ko se, de mens, 

fengs ling el ler hjem løs het).
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na der enn sy ke hus be hand ling av sam men-
lign ba re pa si ent grup per (7). Det er så le des 
gode grun ner for å be nyt e hjem me be hand-
ling i kli nisk prak sis, så fremt ut vel gel ses kri te-
ri e ne an ven des med omhu og i sam svar med 
kli nisk skjønn.

Det er også grunn til å tro at kri te ri e ne kan 
ut bed res. Eks em pel vis har stu di er vist at nyt-
te ver di en til for enk let PESI (sPESI) kan for -
bedres ved å in te gre re må lin ger av se rum-
troponiner, se rum-nat ri um og/el ler se rum- 
bikar bo nat i ny ere mo del ler (18, 30, 31). Det e 
in di ke rer rom for vi de re op ti ma li se ring, men 
si den fun ne ne ikke er re pro du sert i stør re kli-
nis ke stu di er, mang ler de do ku men ta sjon for 
bruk i kli nisk prak sis. Det kan nev nes at en 
stor, på gå en de ran do mi sert kli nisk stu die 
sam men lig ner bru ken av Hestia-kri te ri e ne 
med sPESI til se lek sjon av lungeembolisme-
pasienter til hjem me be hand ling (32).

Styr ken ved den ne over sikts ar tik ke len er at 
vi har brukt strenge in klu sjons kri te ri er ret et 
mot nors ke for hold som har dif e ren si ert mel-
lom dyp vene trom bo se og lun ge em bo lis me. 
Me to dik ken svek kes av at vi har brukt skjønn 
i vår tolk ning av hver en kelt stu die.

Kon klu sjon

Hjem me be hand ling av lungeembolisme-
pasienter med lav ri si ko kan være like trygt 
og ef ek tivt som sy ke hus be hand ling git god 
iden ti fi ka sjon av lav ri si ko pro fil. PESI- og 
Hestia-kri te ri e ne har best do ku men ta sjon for 
å se lek te re eg ne de pa si en ter til hjem me -
behand ling. Vår an be fa ling er å bru ke Hestia-
kri te ri e ne ved nors ke sy ke hus.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 6.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 20.6.2019, 
 godkjent 11.10.2019.

ikke høy ere enn for sam men lign ba re pa si ent-
po pu la sjo ner be hand let på sy ke hus (9).

Ut fra kunn skaps grunn laget som vi har 
iden ti fi sert, er det PESI- og Hestia-kri te ri e ne 
som har best do ku men ta sjon for se lek sjon av 
pa si en ter til hjem me be hand ling. Beg ge er 
blit eks ternt va li dert og un der søkt i ran do-
mi ser te kli nis ke stu di er. En ny ere over sikts -
artik kel om te ma et kon klu der te med at bruk 
av PESI og Hestia var li ke ver di ge me to der (29). 
Et pro blem med den ne slut nin gen er at stu-
di en – som un der støt er bru ken av PESI – ikke 
 en kelt kan over fø res til kli nisk prak sis, for di 
den bruk te en rek ke eks klu sjons kri te ri er i til-
legg (21). Bruk av PESI uten å ta høy de for  det e 
kan po ten si elt føre til ut skri vel se av pa si en ter 
som vil tren ge sy ke hus be hand ling de  før s te 
da ge ne et er dia gno se. Eks klu sjons kri te ri e ne 
er in ter es sant nok sam men lign ba re med 
Hestia-kri te ri e ne (se ta bell 2). Grovt sagt har 
stu di en eks klu dert pa si en ter som ikke opp fyl-
te Hestia-kri te ri e ne for hjem me be hand ling, 
og fun net en svært lav fore komst av be hand-
lings svikt, stor blød ning el ler død (21). Det e 
sam sva rer med stu di en som bruk te Hestia-kri-
te ri e ne for ran do mi se ring (17). Sam men slåt 
gir stu di e ne så le des støt e for å bru ke Hestia-
kri te ri e ne i kli nisk prak sis. En svak het ved 
den ne slut nin gen er at selv om ri si  koen for 
ne ga ti ve kli nis ke ut fall er svært lav ved bruk 
av Hestia-kri te ri e ne, er det for få pa si en ter 
som når kli nis ke en de punk ter til å kon klu de-
re med sik ker het at det ikke ek si ste rer en li ten 
for skjell mel lom hjem me be hand ling og sy ke-
hus be hand ling. Eks em pel vis var det bare 17 
av to talt 897 pa si en ter (1,9 %) i de to nevn te 
stu di e ne som nåd de et av en de punk te ne (17, 
21), og i stu di en til Den Exter og med ar bei de re 
var det bare 34 pa si en ter (12 % av bio mar kør-
grup pen) som var inn lagt ut over 24 ti mer (17). 
Sam ti dig gir hjem me be hand ling fær re iat ro-
ge ne kom pli ka sjo ner og be ty de lig la ve re kost-

el ler kontrastvenografi. For in klu sjon be nyt et 
 Aujesky og med ar bei de re «svært lav» el ler 
«lav» ri si ko klas si fi se ring med PESI (21) og en 
rek ke eks klu sjons kri te ri er før ran do mi se ring 
(se un der). Av 1 557 mu li ge pa si en ter var det 
470 (30 %) som ble in klu dert, hvor av 339 ble 
ran do mi sert til sy ke hus be hand ling el ler 
hjem me be hand ling. De fant in gen sig ni fi -
kante for skjel ler mel lom grup pe ne et er 14 og 
90 da ger.

Hestia-kri te ri e ne be står av el le ve di ko to me 
va riab ler som er blit ut vik let for å se lek te re 
lungeembolismepasienter til hjem me -
behand ling (28). Si den bio mar kø ren NT-
proBNP kan være nyt ig for sam me for mål 
(16), ran do mi ser te Den Exter og med ar bei de re 
558 pa si en ter som opp fyl te Hestia-kri te ri e ne 
til hjem me be hand ling el ler NT-proBNP-må-
ling (17). Av 1 202 mu li ge pa si en ter opp fyl te 
558 (51 %) kri te ri e ne. Hvis NT-proBNP-kon sen-
tra sjo nen var høy ere enn 500 ng/l, ble pa si en-
ten inn lagt, hvis ikke ble pa si en ten ut skre vet. 
De fant en ikke-sig ni fi kant for skjell i kli nis ke 
en de punk ter mel lom hjem me be hand ling og 
bio mar kør-grup pen et er 10 og 30 da ger. Kon-
klu sjo nen var at Hestia-kri te ri e ne – uav hen gig 
av NT-proBNP-nivå – var til strek ke lig for trygg 
se lek sjon av lungeembolismepasienter til 
hjem me be hand ling.

Dis ku sjon

For en se lek tert grup pe pa si en ter med lun ge-
em bo lis me har kli nis ke stu di er vist at hjem-
me be hand ling er minst like trygt og ef ek tivt 
som sy ke hus be hand ling. Det te sam sva rer 
med kon klu sjo nen i en tid li ge re me ta ana ly se 
som har es ti mert ab so lut ri si ko for død, stor 
blød ning og til ba ke fall av ve nøs trom bo se in-
nen tre må ne der ved hjem me be hand ling til 
hen holds vis 1,9 %, 0,97 % og 1,7 % (9). Det e er 
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig 
≥1/100 til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og 
av kort varighet.

Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for 
hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU/insulin ved oppstart.

Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med 
midlertidig forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter 
med eksisterende diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og 
forsiktighet bør utvises.

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg 
(1,34 mg/ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 
0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoler-
anse 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: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke 
kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksister-
ende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med 
sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke 
nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av 
sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose 
utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset er-
faring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i 
pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 
4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lek-
kasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. 
uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for 
ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fort-
settes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et 
erstatningspreparat for insulin. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være for-
bundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. 
Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreft-
es, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å 
minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle kom-
plikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retning-
slinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium 
(23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker 
magetømming og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever 
hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang hal-
veringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. 
Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i 
brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller 
moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrol-
ogiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av 
diabetisk retinopati. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle 
pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være 
nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% 
sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. 
Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot 
nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen 
med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukago-
nutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt 
redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere infor-
masjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. 
Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden 
og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Op-
pbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 
mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per August 2019.
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Novo Nordisk Scandinavia AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Novo Nordisk Scandinavia AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig 
≥1/100 til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og 
av kort varighet.

Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for 
hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU/insulin ved oppstart.

Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med 
midlertidig forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter 
med eksisterende diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og 
forsiktighet bør utvises.

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg 
(1,34 mg/ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 
0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoler-
anse 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: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke 
kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksister-
ende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med 
sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke 
nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av 
sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose 
utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset er-
faring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i 
pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 
4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lek-
kasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. 
uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for 
ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fort-
settes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et 
erstatningspreparat for insulin. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være for-
bundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. 
Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreft-
es, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å 
minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle kom-
plikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retning-
slinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium 
(23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker 
magetømming og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever 
hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang hal-
veringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. 
Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i 
brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller 
moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrol-
ogiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av 
diabetisk retinopati. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle 
pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være 
nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% 
sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. 
Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot 
nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen 
med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukago-
nutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt 
redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere infor-
masjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. 
Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden 
og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Op-
pbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 
mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per August 2019.
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#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Nevrologisk avdeling
Sykehuset Innlandet Lillehammer

En mann i 50-årene  
med varierende kraftsvikt  
og gangvansker

En mann i 50-årene fikk problemer 
med å gå vante distanser og opp-
levde at kraften i bena varierte dag 
for dag. Trass i aggressiv behandling 
mot antatt årsak, ble han avhengig 
av rullestol.

En mann i 50-årene med en fysisk kre-
vende jobb og aktiv fritid fikk påvist 
atrieflimmer og utført ablasjon. En 
uke etterpå var han på fjelltur, der han 
kjente svakhet i bena og måtte ta pau-
ser. Påfølgende dager hadde han van-

sker med å gå uten støtte, men opplevde gradvis 
bedring. Etter en lengre motorsykkeltur ble han 
symptomfri, deretter oppsto vansker med å bøye 
seg fremover og å gå. Tilstanden varierte fra dag 
til dag.

Ved undersøkelse hos nevrolog tre måneder 
etter symptomdebut ble det notert et fluktue-
rende forløp. Pasienten beskrev redusert følelse 
i tær og fotsåler. Vannlatningen var tidvis treg, 
tidvis normal. Undersøkelse av hjernenerver og 
over-ekstremiteter var upåfallende. Det var økt 
tonus i høyre underekstremitet. Sensibiliteten 
var flekkvis redusert distalt for Th11–Th12. Det var 

par-ese grad 4- for fleksjon i venstre hofte og 3+ 
for hamstrings bilateralt, men kraften over an-
klene var god. Gangen var spastisk og høyre 
patellarrefleks forøket. Akillesrefleksene var nor-
male, og man fant mulige dorsale napp på plan-
tarrefleks.

Supplerende utredning viste spinalvæske med 
økt protein på 0,90 g/l (0,15 – 0,55), normalt celle-
tall 3 · 106/l celler (< 5), normal cytologi negativ 
for borreliaantistoffer. Isoelektrisk fokusering 
viste ett bånd.

Forhøyet proteinnivå er en sensitiv, men uspe-
sifikk indikator på patologi i sentralnervesys-
temet. Forhøyet proteinnivå finnes ved infek-
sjoner, intrakranial blødning, multippel skle-
rose (MS) og andre inflammatoriske, demye-
liniserende tilstander som neuromyelitis op-
tica og akutt disseminert encefalomyelitt, 
malignitet, høy alder og enkelte endokrine 
forstyrrelser (1, 2). Ett bånd ved isoelektrisk 
fokusering regnes ikke som patologisk.

Nevrografi viste manglende F-respons. Elektro-
myografi viste denervasjonsaktivitet og fasci-ku-
lasjoner som ved affeksjon av nedre motor-nev-
ron.

PÅL BACHE MARTHINSEN
Radiologisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

JARLE SUNDSETH
Nevrokirurgisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

FRODE KOLSTAD
Nevrokirurgisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

EMILIA KERTY
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

AHMED ELSAIS
Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

F-responsen er et indirekte mål på funksjon 
proksimalt i motornevronene. Denne kan 
mangle ved tidlig polyradikulitt og myelitt. 
Elektromyografi skiller myopatiske og nevro-
gene forandringer i nedre motornevroner.

MR caput viste spredte uspesifikke høysignalfor-
andringer periventrikulært, der demyeliniserende 
forandringer eller kronisk iskemi ikke kunne ute-
lukkes. MR totalcolumna viste uttalt ødem og 
diffus kontrastoppladning fra nivå TH4/5 og t.o.m. 
konus, mulig forenlig med demyeliniserende for-
andringer.

Uspesifikke hvitsubstansforandringer i hjer-
nen er relativt vanlig og kan indikere småkar-
sykdom. Pasienter med slike tegn på MR bør 
ifølge norske anbefalinger kartlegges med 
tanke på risikofaktorer for arteriosklerose og 
anamnestisk for arvelige tilstander (3).

Man mistenkte inflammatorisk myelitt og startet 
behandling med intravenøs metylprednisolon,  
1 000 mg × 1 i tre dager på lokalsykehus. Etter 
 førs te kur utviklet pasienten tilnærmet paralyse 
i underekstremitetene. Tre dager etter avsluttet 
 behandling ble kraften bedre igjen. Pasienten ble 
overflyttet til et universitetssykehus, der man fant 
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sentrale pareser i underekstremitetene, svekket 
sensibilitet for stikk og berøring distalt med grad-
vis normalisering ved Th10, dorsale napp ved 
plantarrefleks og tidvis behov for urinkateterise-
ring.

Ved regranskning av MR-bildene ble primær-
beskrivelsen opprettholdt. Det var ikke primært 
mistanke om multippel sklerose og det var ikke 
påfallende markerte kartegninger. Intramedullær 
kontrastladning i nedre del av medulla til konus, 
spesielt anteriort, var diffus og med utseende som 
myelitt.

Utredning med somatosensorisk fremkalt re-
spons (SEP) viste at respons manglet bilateralt i 
tibialis, men var normal i medianus. Visuelt frem-
kalt respons (VEP) og auditivt fremkalt respons 
(AER) var normale. Emisjonscomputertomografi 
(PET-CT) viste normalt opptak i medulla. Spinal-
væsken var negativ for nevrotrope virus. Protein-
nivået var 0,59 g/l (0,15 – 0,55), det var 1 · 106/l celler 
(< 5) og ingen oligoklonale bånd. Akvaporin 
4-IgG-antistoff i serum var negativ, og det var ikke 
kliniske tegn til synsnervebetennelse.

Fremkalt respons-undersøkelser gir informa-
sjon om ledningsevnen i sentralnervesyste-
met (4). Somatosensorisk fremkalt respons 
benyttes til å bedømme ledningshastighet og 
demyelinisering i bakstrengsystemet og til 
prog-nosevurdering ved anoksisk hjerneska-
de. Auditivt fremkalt respons brukes til å lo-
kalisere sykdom i pontine hørselsbaner, mens 
vis-uelt fremkalt respons brukes oftest til å 
dokumentere gjennomgått synsnervebeten-
nelse.

Pasienten hadde gangvansker, og MR viste 
kraftig ødem og kontrastladning som ved 
myelitt, med en langstrakt lesjon over 6 – 8 ver-
tebrale segmenter. Myelitt karakteriseres av 
akutt eller subakutt innsettende pareser og 
ofte påvirkning av andre ryggmargsfunksjo-
ner, med inflammatoriske forandringer i 
medulla. Tilstanden kan forårsakes av demy-
eliniserende sykdommer, infeksjoner (for 
eksempel borrelia og nevrotrope virus som 
herpes eller varicella), systemisk autoimmun 
sykdom som sarkoidose, systemisk lupus ery-
thematosus, Behçets sykdom og paraneoplasi.

Neuromyelitis optica eller nevromyelitt-
spektersykdom (NMOSD) var aktuelle diffe-
rensialdiagnoser på grunn av lesjonens utbre-
delse. Disse tilstandene rammer primært 
synsnerver og ryggmarg med inflammatorisk 
demyelinisering, men også cerebrale struktu-
rer. Tilstanden skilles fra multippel sklerose 
ved typisk langstrakte medullære lesjoner 
over tre vertebrae og ofte normale funn ved 

MR av hjernen. Patofysiologisk mekanisme er 
astrocyttskade, og ikke oligodendrocyttap 
som ved multippel sklerose. Sykdommen klas-
sifiseres etter tilstedeværelse av akvaporin-
4-antistoff, som finnes hos 40 – 70 % av pasien-
ter med neuromyelitis optica og enkelte med 
nevromyelittspektersykdom (5). Tilstanden 
kan være paramalign (6).

Ny intravenøs behandling med metylprednisolon 
ble startet, med tillegg av 60 mg prednisolon dag-
lig gitt peroralt. Ved kontroll etter seks uker rap-
porterte pasienten noe bedring, men fortsatt vari-
erende symptomer. Pasienten hadde tidvis behov 
for rullestol og ellers rullator. Grunnet urinreten-
sjon måtte han urinkateteriseres. MR viste relativt 
uendret diffust ødematøs oppdriving av nedre 
medulla, med noe mindre utbredelse.

Etter seks uker med prednisolonbehandling var 
det altså kun en marginal bedring klinisk og  
radiologisk. Pasienten hadde fortsatt betydelige 
gangvansker og behovet for urinkateterisering 
hadde økt. Han opplevde bivirkninger etter lang-
varig steroidbehandling. På grunn av alvorlige 
symptomer med tentativ diagnose myelitt av 
ukjent, antatt autoimmun årsak, ble det igang-

satt behandling med 1 000 mg intravenøst admi-
nistrert rituksimab med to ukers mellomrom.

Ved myelitt kan intravenøs metylprednisolon 
forkorte forløpet, men har ikke sikker betyd-
ning for langtidsprognosen (7). Rituksimab er 
et monoklonalt antistoff mot CD 20 på B-lym-
focytter. Det ødelegger normale og maligne 
B-lymfocytter, men ikke plasmaceller, og bru-
kes i behandling av lymfom og leukemi samt 
en rekke autoimmune sykdommer. Studier 
har vist effekt av rituksimab ved demye-lini-
serende tilstander (8, 9).

Pasienten ble innlagt til planlagt kontroll fire må-
neder etter rituksimabbehandlingen. I mellomti-
den hadde han vært på rehabiliteringsopphold og 
trent godt. Han opplevde likevel ingen sikker bed-
ring. Anamnesen ble gjennomgått på nytt og han 
ble igjen nøye undersøkt klinisk. Syke-historien var 
påfallende ved at graden av sym-ptomer kunne 
forandre seg dag for dag. Innleggelsesdagen  
kunne han gå uten støtte 20 – 30 meter, hvilket ville 
vært umulig dagen før. Funn ved nevrologisk un-
dersøkelse varierte avhengig av om han ble under-
søkt liggende eller sittende, hvilket ikke hadde blitt 

Figur 1  Sagittalt T2-vektet MR av Th-L-columna. 
Volumøkt, hyperintens medulla med sentralt ødem 
(Th6–L1). Signaltap (flow void) i dilaterte vener på 
medullas overflate (piler).

Figur 2  Koronal maksimal intensitetsprojeksjon (MIP)- 
reformatering av spinal 3D-rotasjonsangiografi. Selek- 
tiv injeksjon av kontrastmiddel i venstre L3-lumbal- 
arterie viser tilførende arterie (a), fistelsted og venøs 
ektasi (b) og dilaterte drenerende vener intraduralt (c).
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bemerket tidligere. Anamnese og kliniske funn ble 
formidlet til radiolog.

Ny MR av ryggen viste uendret intramedullært 
ødem fra midtre torakalmedulla til konus med 
vedvarende patologisk kontrastopplading. Det 
var prominerende karstrukturer omkring med-
ulla (figur 1), og dermed mistanke om arteriove-
nøs fistel. MR angiografi og spinal digital sub-
traksjonsangiografi (DSA) viste fistel i nivå L3, 
forsynt fra venstre L3- lumbalarterie og intradural 
refluks til perimedullære vener (figur 2). Nevro-
kirurg utførte stenging av dural arteriovenøs fis-
tel ved hjelp av hemoklips (figur 3a og b).

Ved kontroll tre måneder etter operasjonen opp-
levde pasienten en klar bedring og ikke lenger 
svingende dagsform. Han hadde ikke behov for 
rullestol. Gangdistanse uten støtte var 200 – 300 m. 
Blærefunksjonen var bedre og behovet for fast ka-
teterisering var borte. Pasienten kjente fortsatt 
antydning til stivhet og smerter, spesielt i hams-

trings, og måtte ta hyppige pauser. Ved nevrologisk 
undersøkelse ble det funnet uendret sensibilitets-
nedsettelse distalt i bena, med gradvis normalise-
ring ved Th10. Ved testing på benk var det kraft-
grad 4 i bena. Det var ikke lenger sikker forskjell 
mellom kraftprestasjon i liggende og sittende 
stilling. MR medulla viste tilnærmet normalisering.

Diskusjon

Spinale durale arteriovenøse fistler utgjør om 
lag 70 % av alle spinale arteriovenøse mal-
formasjoner og har en insidens på 5 – 10/ 
1 000 000 per år (10, 11). Forandringene sitter 
ofte torakolumbalt. Patofysiologisk meka-
nisme er antatt å bestå av venøs hypertensjon, 
som gir sekundært ødem og som kan føre til 
medullær venøs iskemi. Det kan også tilkom-

me mindre hematomer. Diagnose stilles gjen-
nomsnittlig 11 – 18 måneder etter symptom-
start, og tilstanden er ofte feildiagnostisert 
som spinalstenose, demyeliniserende syk-
dom, transvers myelitt eller spinal tumor (11).

Peri- og intramedullære arteriovenøse mal-
formasjoner gir vanligvis symptomer i 20 – 30 
års alder, mens durale fistler oftest blir sym-
ptomatiske i 40 – 50 års alder. Tilstanden dia-
gnostiseres hos dobbelt så mange menn som 
kvinner. Årsaken til kjønnsforskjellen er 
ukjent (10, 11).

MR kan vise fortykket medulla med sentralt 
ødem og eventuelt dilaterte intradurale vener 
med tydelig signaltap (flow void). Ved MR  
angio kan man få fremstilt de patologiske  
venene og eventuelt dural fistel. Digital sub-
traksjonsangiografi brukes for å påvise og 
lokalisere den arterielle forsyningen til den 
durale fistelen. I to nylige studier fant man at 
ødemutbredelse på MR korrelerte med post-
operativt funksjonsnivå (12, 13) på Aminoff-
Logue disability (ALD)-skalaen, der funksjon 
graderes ut ifra gangfunksjon og vannlatings-
forstyrrelser (14).

Behandlingen er enten nevrokirurgisk med 
åpen kirurgi eller nevroradiologisk med endo-
vaskulær lukking ved hjelp av flytende embo-
liserende materiale. Behandlingsmåten avgjø-
res av fistelens tilgjengelighet, pasientens  
alder og komorbiditet. Åpen kirurgi velges 
såfremt det ikke er kontraindikasjoner og gir 
94 – 100 % obliterasjonsrate (15). Radiologisk, 
endovaskulær intervensjon har lavere luk-
ningsgrad (15, 16). Målet med stenging av fis-
telsted er å eliminere blodstrømningen gjen-
nom fistelovergangen og dermed gjenopp-
rette normal medullær perfusjon og intravas-
kulære trykkforhold.

Den kirurgiske prosedyren gjøres som oftest 
under kontinuerlig nevrofysiologisk moni-
torering med somatosensorisk fremkalt re-
spons og motorisk fremkalt respons for opti-
mal informasjon om ryggmargsfunksjonen 
under inngrepet. Operasjonen utføres under 
generell intubasjonsnarkose med pasienten i 
mageleie. For tilgang til spinalkanalen fjernes 
lamina med den skråstilte ryggtaggen (proses-
sus spinosus) ved hjelp av ultralydkniv. Deret-
ter gjøres mikrokirurgi der først dura mater, 
og så arachnoidea, åpnes langsgående i fistel-
nivå slik at karstrukturene på ryggmargens 
overflate visualiseres (figur 3a). Varsom dissek-
sjon for lokalisering av den aktuelle dorsale 
nerveroten leder så til fistelstedet. Mikrodopp-
ler registrerer blodstrømmens retning og has-
tighet slik at den patologiske arterien og fistel-

Figur 3  a) Illustrasjonen viser ryggmargen bakfra. Dura mater er åpnet og hengslet med tråder til sidene. 
På ryggmargen sees dilaterte slyngede arterialiserte vener med forhøyet trykk. Fistelarterien entrer typisk 
gjennom dura mater der nerven kommer inn. Den går videre intraduralt langs med nerveroten, vanligvis  
som en enkel patologisk arterie. På ryggmargens overflate tømmer arterien seg så direkte i venesystemet  
uten mellomliggende kapillærer. b) En mikrodopplerprobe brukes til å verifisere den patologiske arterien  
og blodstrømmens retning. Fistelarterien er stengt med et klips i god avstand til selve fistelstedet. 
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stedet kan verifiseres. Selve fistelen stenges 
med mikroklips, og fistelen klippes mellom 
disse (figur 3b).

Langtidsprognosen avhenger av preopera-
tive symptomer. Bedring av motoriske utfall 
kan finnes hos 80 %, mens sensoriske utfall 
bedres hos under 50 % (16, 17). Jo mer sympto-
mer før kirurgi, jo dårligere er prognosen. 
Høyt symptomtrykk bør heller fremskynde 
enn forhindre behandling (11).

Vår pasient fikk diagnosen i underkant av 
ett år etter symptomdebut. Dette er i samsvar 
med gjennomsnittlig diagnosetidspunkt for 
spinale durale arteriovenøse fistler (11, 12).  
Retrospektivt kunne diagnosen ha blitt stilt 
tidligere dersom vi hadde lagt sterkere vekt 
på anamnesen (posisjonsavhengige utfall og 
betydelig symptomfluktuasjon) og mindre 
vekt på de første MR-funnene. Den opplevde 

forverringen under steroidbehandling er rap-
portert tidligere og kan skyldes forbigående 
lokal steroidindusert væskeretensjon med økt 
medullært ødem via økt venøst trykk (18).

Spinal dural AV-fistel er en underdiagnosti-
sert tilstand (19) og bør særlig mistenkes hos 
middelaldrende personer med nyoppstått 
myelopati som ikke responderer på vanlig 
steroidbehandling. Hvis symptomene øker 
ved Valsalva-manøver, stillingsendring eller 
varierer over kort tid, er det enda større grunn 
til mistanke (10, 11).

Over de neste 18 månedene fant vi fire lig-
nende tilfeller, hvilket viser at man gjerne fin-
ner det man er oppmerksom på. Lang sym-
ptomvarighet før diagnostisering indikerer 
også at diagnosen ofte blir oversett i begyn-
nelsen.

Ny gjennomgang av anamnese, gjentatt 

klinisk undersøkelse med påvist diskrepans i 
kraftprestasjoner i liggende og stående posi-
sjon, kombinert med gjentatt MR/MR-angio-
grafi av ryggen ga diagnosen i dette tilfellet.  
I en klinisk hverdag der avanserte suppleren-
de undersøkelser ofte er lett tilgjengelige, 
minner denne kasuistikken oss om at reflek-
sjoner rundt anamnese og kliniske funn er 
avgjørende for å kunne stille riktige spørsmål 
til undersøkelsene vi bestiller.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Takk til kollega Ingrid Nysveen ved Nevrologisk avdeling, 
Sykehuset Innlandet Lillehammer, for diagnostisering av 
flere pasienter etter at kasuistikken ble skrevet.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Mottatt 26.10.2018, første revisjon innsendt 8.4.2019, 
godkjent 7.10.2019.
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ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste 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. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
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Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemdiler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2. ICD: E11 Diabetes mel-
litus type 2. 
Vilkår: Ingen spesifisert.

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

MSD (Norge) AS  |  Pb.458 Brakerøya  |  N-3002 Drammen  |  msd.no

STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26
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HbA1c REDUKSJON PÅ
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Kontraindikasjoner ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR 
< 60. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. 
Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Før forskrivning, les preparatomtalen.

Før forskrivning av Steglatro®, se preparatomtalen

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

INDIKASJONER1

Referanser: 
1. Steglatro SPC mai 2019, avsnitt 4.1 og 5.1.
2.  Dagogo-Jack S, Liu J, Eldor R et al. Efficacy and safety of the addition of ertugliflozin in pati-

ents with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with metformin and sitagliptin: The 
VERTIS SITA2 placebo-controlled randomized study Diabetes Obes Metab. 2018;20:530-540.

Copyright © 2019 MSD (Norge) AS. All rights reserved. 

Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivi tet, for å bedre 
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC 
for informasjon om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll.
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pasienter med type 2 diabetes1

En SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1



C
T

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 kontraindikasjoner, eller som tillegg 
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll. Dosering: Anbefalt 
startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 1 gang daglig, kan 
dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov for ytterligere glykemisk 
kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekretagog, kan 
reduk sjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen være nødvendig for 
å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon av volumdeplesjon anbe-
fales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten 
husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved 
lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt lever funksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurde-
ring av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. 
Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. 
Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyre-
funksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til dialysepasienter, pga. 
manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig pga. alder. Nyrefunk-
sjon 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 knu-
ses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. Hypoten
sjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir ertu gliflo zin 
osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært volum. 
Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlings start, 
spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved diuretika-
behandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver 
og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart bør volumsta-
tus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for 
tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander som kan føre 
til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales nøye overvåk-
ning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, 
laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behand-
lingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. Diabetisk 
keto acidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av 
DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I noen tilfel-
ler er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier 
(<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt risiko for 
DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som kvalme, 
oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, 
uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. 
Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnosti-
sert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstan-
den er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens anamnese vur-
deres for faktorer som kan predisponere for DKA, slik som lave reser-
ver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes og lavt 
C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankrea titt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (primært tær) er sett i 
studie med ertugliflozin gitt sammen med eksisterende behandling hos 
pasienter med diabetes mellitus type 2 og etablert kardiovaskulær syk-
dom, og i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Underliggen-
de mekanisme er ikke fastslått, og andre enn generelle risikofaktorer er 
ukjent. Faktorer i pasientens anamnese som kan gi økt risiko for ampu-
tasjoner bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med høyere risi-
ko for amputasjonshendelser bør monitoreres nøye og gis råd om 
viktig heten av rutinemessig forebyggende fotbehandling og opprett-
holdt adekvat hydrering. Ved bivirkninger som kan føre til amputasjo-
ner, slik som hudsår på underekstremiteter, infeksjon, osteomyelitt eller 
gangren, kan avslutning av behandlingen vurderes. Nedsatt nyrefunk
sjon: Effekten er avhengig av nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og 
deretter regelmessig, se Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av 
insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjon
er: I kliniske studier med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlig-

het for at pasienter med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og 
uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør 
overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: Glukose-
utskillelse i urinen kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfek-
sjoner. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling 
av pyelonefritt eller urosepsis. Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren): Rapportert hos kvinner og menn ved bruk av 
SGLT2-hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende til-
stand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotika-
behandling. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved en kombina sjon 
av symptomer som smerte, ømhet, erytem, eller hevelse i genital- eller 
perinealområdet, med feber eller malaise. Urogenital infek sjon eller pe-
rineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Ved mistanke skal 
Steglatro seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Hjerte
svikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse I-II. Ingen erfa-
ring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose- 
galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil glukose-
testing av urinen være positiv. Alternative metoder bør brukes for å 
overvåke glykemisk kontroll. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk 
effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan 
øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og/eller in-
sulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog kan være nød-
vendig. Ertugliflozin metaboliseres primært via UGT1A9 og UGT2B7. 
Klinisk relevante effekter forventes ikke med andre induktorer. Interak-
sjonsstudier 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 fertili-
tet: Graviditet: Begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestu-
dier har vist påvirkning på renal utvikling og modning. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i 
melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke 
brukes under amming. Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. 
Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp infeksjon og andre genitale 
sopp infeksjoner hos kvinner. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Tør-
ste. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos 
menn. Kar: Hypovolemi. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. 
Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Un-
dersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, økt karbamid. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkrea-
tinin/redusert GFR. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ 
ernæring: Diabetisk ketoacidose (DKA). Ukjent frekvens: Infeksiøse: 
Nekro tiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).Overdosering/ 
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, gitt oralt, og 
gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste ingen toksi-
sitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk status. Fjern-
ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste 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. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
Sist endret: 27.06.2019
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STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26
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Kontraindikasjoner ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR 
< 60. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. 
Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Før forskrivning, les preparatomtalen.
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Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivi tet, for å bedre 
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC 
for informasjon om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll.
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Akershus uni ver si tets sy ke hus

En mann i 40-åre ne med akutt 
inn sett en de ta le van sker  
og en si dig lam mel se

En mann i slut en av 40-åre ne ble 
inn lagt med akut inn set en de slag-
symp to mer. Ut red nin gen av slør te 
en syk dom som ofte glem mes, men 
som fore kom mer i øken de grad og er 
be hand lings tren gen de.

En mann av norsk opp rin nel se i slut en 
av 40-åre ne ble frak tet med am bu lan-
se til lo kal sy ke hus og inn lagt på grunn 
av akut inn set en de ord le ting, høy re-
si dig an sikts skjev het og pa re se, sty-
rings van s ker og ned sat sen si bi li tet i 

høy re arm og ben. Pa si en ten had de fron tal ho de-
pi ne, men var afe bril og ikke nak ke stiv. Ved un-
der sø kel se ble det be mer ket sidelike pu pil ler med 
noe treg lys re ak sjon bi la te ralt. CT ca put med per-
fu sjon og an gio gra fi av pre- og in tra ce re bra le kar 
var nor mal. Trom bo ly se be hand ling ble git to ti-
mer og tre mi nut er et er ik tus. Ved un der sø kel se 
da gen et er had de pa si en ten nor mal tale, men 
frem de les let e sen so mo to ris ke ut fall i høy re side.

CT-kon troll 24 ti mer et er trom bo ly se var nor-
mal. Pa si en ten had de ri si ko fak to rer for ce re bro-
vas ku lær syk dom i form av MODY type 2 (ma tu-
ri ty-on set dia be tes of the young) og over vekt. Han 
had de stil le sit en de ar beid, had de ald ri røkt og 

bruk te ikke al ko hol el ler rus mid ler. Pa si en ten 
frem stod ved inn komst ge ne relt ut mat et med 
re du sert stem nings leie, la tens og gråtelabilitet. 
Siste halv å ret var han blit sy ke meldt grun net 
 de pres si ve symp to mer.

Pa si en ten gjen nom gikk stan dard ba sal etio lo-
gisk slag ut red ning. Orien te ren de blod prø ver var 
nor ma le med unn tak av lett for høy et SR på 
22  mm (re fe ran se om rå de < 20  mm) og CRP 
6 mg/l (< 5 mg/l). Ko le ste rol ver di ene var nor  male, 
men HbA1C var noe for høy et på 69 mmol/mol 
(28 – 42 mmol/mol). Det ble re gist rert nor malt 
blod trykk, og stan dard EKG og 24-tim ers EKG var 
upå fal len de. Ul tra lyd un der sø kel se vis te nor ma le 
hals kar. Grun net pa si en tens re la tivt lave al der 
ble dia gnos tik ken sup plert med ut red ning av 
pro trom bo tis ke til stan der, som gav nor ma le 
funn. Det ble ikke på vist an ti nu kle æ re an ti stof er 
(ANA) el ler anti-nøytrofilt cy to plas ma-an ti stof 
(ANCA).

Det fin nes man ge år sa ker til hjer ne in farkt (1). 
De fles te hjer ne in fark ter skyl des storkarsyk-
dom (ca. 50 %) med ar te rie-til-ar te rie-em bo li-
se ring el ler trom be i sto re kar, småkarsykdom 
(20 – 25 %) og kardioembolisme (25 %). I til legg 
fin nes det en rek ke uvan li ge til stan der som til 
sam men ut gjør sjeld ne år sa ker til hjer ne in-
farkt. Pa si en tens symp to mer med dys fa si og 

AIJA ZULERON MYRO
Nevroklinikken
Akershus uni ver si tets sy ke hus

KJE TIL VEGGE
Bil de dia gnos tisk av de ling
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PAT RI CIA CAMPBELL
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ba re in fek sjo ner
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sen so mo to ris ke ut fall i høy re side gav mis tan-
ke om kor ti kalt in farkt i venst re he mi sfæ re.

Da gen et er inn leg gel se i slag av de ling fikk pa -
sien ten på ny ta le van sker, be skre vet som dy sar tri 
med stakatokarakter, samt let e sen so mo to ris ke 
ut fall i høy re over eks tre mi tet med va rig het på 
om trent fem mi nut er. CT ca put var fort sat nor-
mal. MR ca put uten kon trast med time-of-flight-
an gio gra fi tat to da ger et er inn leg gel sen vis te 
an tyd ning til dif u sjons inn skrenk ning kor ti kalt 
og sub kor ti kalt i primærmotoriske cor tex i vens-
t re fron tal lapp med be skje den T2-høy sig nal-for-
and ring sam me sted (fi gur 1). Le sjo nen var dif ust 
av gren set og der for noe aty pisk for hjer ne in farkt.

MR-fun net ble tol ket av nevroradiolog. Det var 
ikke helt ty pisk for et kor ti kalt in farkt, men 
kun ne være et re sul tat av tid lig trom bo ly tisk 
in ter ven sjon. For and rin ger et er et epi lep tisk 
an fall kun ne hel ler ikke ute luk kes.

Nes te mor gen fikk pa si en ten på ny an fall med 
ord le ting og num men het dis talt i høy re over eks-
tre mi tet med mu lig stiv het i sam me eks tre mi tet. 
Pa si en ten an gav også van s ker med å få med seg 
alt som ble sagt. Va rig he ten av symp to me ne var 
på opp til fle re mi nut er. Det ble også rap por tert 
om lig nen de an fall nes te dag. Stan dard EEG to 
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da ger et er inn leg gel sen var nor mal. En kel kog-
ni tiv tes ting med mini men tal sta tus-eva lue ring 
(MMSE), klok ke test og trail ma king test A og B 
(TMT-A og TMT-B, tes ter for psy ko mo to risk tem po, 
delt opp merk som het og si mul tan ka pa si tet) vis te 
noe ned sat psy ko mo to risk tem po, kon sen tra sjon 
og opp merk som het.

Grun net ved va ren de sen so mo to ris ke ut fall i 
høy re over eks tre mi tet ble dia gno sen kor ti kalt 
hjer ne in farkt i venst re he mi sfæ re an set som 
mest sann syn lig. An falls vise symp tom for ver-
rin ger ga imid ler tid mis tan ke om fo ka le, 
postapoplektiske epi lep tis ke an fall med be-
visst hets på virk ning. Hy po gly ke mi ble også 
vur dert som en mu lig het, da pa si en ten un der 
et av an fal le ne had de blod suk ker kon sen tra-
sjon på 3 mmol/l (4 – 6 mmol/l).

Pa si en ten ble sat på se kun dær fore byg gen de me-
di ka sjon med trom bo se pro fy lak se i form av dipy-
ridamol/ace tyl sa li syl sy re og ko le ste rol sen ken de 
sim vas ta tin. I til legg ble ora le og sub ku ta ne an-
ti dia be ti ka kon ti nuert, men med noe re du sert 
kvelds dose for å unn gå for lave blod suk ker ver  dier 
på mor ge nen. Pa si en ten ble ut skre vet i god bed-
ring et er ti da gers inn leg gel se med let taleflyt-
problematikk.

Søvn de pri vert EEG to uker et er ut skri vel se  vis te 
un der inn sov ning ved noen få an led nin ger kor te 
løp med po ly morf thetaaktivitet på venst re side 
for en lig med funk sjons for styr rel se uten epi lep ti-
form ak ti vi tet. MR ca put uten kon trast et er en 
må neds tid vis te nor ma li se ring av be skrev ne sig-
nal for and rin ger, men til kom met sub tilt T2-høy sig-
nal kor ti kalt og sub kor ti kalt la te ralt for om rå det 
som had de pa to lo gisk sig nal sist uten mas se -
efekt el ler dif u sjons inn skrenk ning. MR-un der sø-
kel se et er yt er li ge re en må ned vis te til ba ke gang 
av tid li ge re på vist høysignalforandring.

Både ved te le fo nisk kon takt et er en må neds tid 
og po li kli nisk kon troll et er tre må ne ders tid kom 
det frem at pa si en ten frem de les slet med ho de -
pine, re du sert hu kom mel se og in ter mit e ren de 
ord le ting, spe si elt når han ble sli ten. Han had de 
re du sert fin mo to rikk i høy re hånd, men også svikt-
ten dens i høy re ben ved gan ge over leng re distan-
ser. Pa si en ten for tal te at han måt e av bry te et 
 re ha bi li te rings opp hold, da det ble for psy kisk be-
las ten de. Vi de re an gav han nate svet e og vekt ap 
siste uker.

På bak grunn av for an der li ge, aty pis ke funn 
på MR ca put og ved va ren de kog ni ti ve, psy kia-
tris ke og fokalnevrologiske symp to mer ble 
pa si en ten ut re det po li kli nisk med lum bal-
punk sjon fem må ne ders tid et er ut skri vel sen. 
Det e ble gjort for å ute luk ke in flam ma to -

riske, in fek si ø se og ma lig ne til stan der. Funn i 
ce re bro spinal væs ken før te til at pa si en ten 
raskt ble re inn lagt på nev ro lo gisk av de ling.

Analyse av ce re bro spinal væs ke vis te for høy et leu-
kocytall med 127 leu ko cyt er per mm3 (< 5 per 
mm3) med 98 % mononukleære cel ler, for høy et 
pro tein 1,7 g/l (0,15 – 0,50 g/l), IgG 4,2 g/l (< 0,7 g/l) 
og serumulike oli go klo na le bånd. Det var ne ga tiv 
PCR for nev ro tro pe vi rus (her pes sim plex, vari cella 
zoster og en te ro vi rus), og tes ter for Borrelia burg-
dorferi-IgG og -IgM var ne ga ti ve. Det var in gen 
vekst ved bak te rio lo gisk dyrk ning. Nev ron an ti-
stof- og encefalitantistofprøver i se rum og ce re-
bro spinal væs ke var ne ga ti ve. Cy to lo gi og flow-
cytometri av ce re bro spinal væs ke vis te re ak tiv 
leu ko cy to se uten fe no ty pis ke av vik og uten aty pis-
ke cel ler. MR ca put og MR totalmedulla med kon-
trast vis te in tet pa to lo gisk. Sy fi lis screen ing vis te 
imid ler tid po si tiv test for Treponema pallidum-
to tal an ti stof i se rum. T. pallidum-hemagglutina-
sjonstest (TPHA, 4+) og sy fi lis-reagintest med ti ter 
64 (< 8) var beg ge po si ti ve, mens test for T. palli-
dum-IgM var ne ga tiv. Ved un der sø kel se av 

 ce re bro spinal væs ke ble det på vist T. pallidum- 
total an ti stof og -DNA.

Sy fi lis dia gno sen stil les ho ved sa ke lig ved anti-
stoffpåvisning i se rum. Der som screen ing test 
for T. pallidum-to tal an ti stoff i se rum er po si tiv, 
un der sø ker man vi de re med sup ple ren de se-
ro lo gis ke tes ter. Se ro lo gis ke tes ter be står av 
spe si fik ke Treponema-an ti stoff tes ter (T. pal li-
dum-to tal an ti stoff, -IgM og -hemagglutina-
sjonstest) med høy sen si ti vi tet og spe si fi si tet 
og non-treponematester med høy sen si ti vi tet, 
men lav spe si fi si tet (sy fi lis-reagintest – an ti stoff 
mot cardiolipin). Sy fi lis-reagintest kan kor re -
lere med ak ti vi tet av in fek sjon, men kan også 
være po si tiv blant an net ved tu ber ku lo se, hiv 
og im mu no lo gisk syk dom. T. pallidum-IgM og 
-hemagglutinasjonstest be nyt es for å be kref te 
dia gno sen, og sy fi lis-reagintest be nyt es for å 
vur de re syk doms ak ti vi tet og føl ge be hand-
lings eff ekt. På vis ning av T. pallidum-DNA ut fø-
res fra pri mær le sjon el ler i an net prø ve ma te-
ria le ved PCR. I ce re bro spinal væs ke kan trepo-
nematester (T. pallidum-to tal an ti stoff og -IgM) 

Fi gur 1  MR ca put uten kon trast med be skje dent T2-høy sig nal kor ti kalt og sub kor ti kalt i primærmotoriske 
 cortex i venst re fron tal lapp.
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og PCR ut fø res, men det er ikke ak tu elt med 
un der sø kel se av ce re bro spinal væs ke der som 
se ro lo gis ke prø ver er ne ga ti ve. Ved po si ti ve 
 se ro lo gis ke prø ver og kli nisk mis tan ke om nev-
rosyfilis tas prø ve fra se rum og ce re bro spinal-
væs ke sam ti dig (2).

Pa si en ten had de ikke tid li ge re fåt på vist sy fi lis, 
og han had de ald ri ob ser vert sjan ker el ler ut slet. 
Han var gift med sam me kvin ne i fle re tiår og 
had de ikke tid li ge re blit be hand let for sek su elt 
over før bar syk dom. Se ro lo gis ke prø ver for hiv og 
he pa tit B og C var ne ga ti ve. Det ble ikke på vist 
and re kjønns syk dom mer. Pa si en ten ble over flyt et 
til in fek sjons me di sinsk av de ling for 14 da gers in-
tra ve nøs be hand ling med pe ni cil lin 5 mill. IE × 
4 mot nevrosyfilis. Det ble sendt mel ding til MSIS 
(Mel dings sy stem for smit som me syk dom mer), 
og smit e opp spo ring ble ut ført i hen hold til gjel-
den de an be fa lin ger (3).

Et er endt be hand ling rap por ter te pa si en ten 
om bed ring. Ho de pi nen had de for svun net, og 
han føl te seg mind re de pri mert. Han an gav 
frem de les re du sert ener gi ni vå og hu kom mel-
ses- og kon sen tra sjons vans ker, noe som også 
ble be kref tet ved nev ro psy ko lo gisk tes ting. Kon-
troll av blod prø ver og ce re bro spinal væs ke fire 
må ne der et er an ti bio ti ka be hand ling vis te til-
freds stil len de re spons med re duk sjon både i 
sy fi lis-reagintest (ti ter 16) og leukocytall (8 per 
mm3), samt at T. pallidum-PCR i ce re bro spinal-
væs ke nå var ne ga tiv.

Dis ku sjon

Sy fi lis er for år sa ket av bak te ri en Treponema 
pallidum og over fø res via di rek te kon takt smit-
te gjen nom slim hin ner ved sek su ell kon takt 
samt pe ri na talt fra mor til fos ter (4). In ku ba-
sjons tid fra ino ku la sjon til ut vik ling av sjan-
kre er 3 – 90 da ger, av hen gig av ino ku la sjons-
dose (5). Syk doms for lø pet de les tra di sjo nelt 
inn i tre sta di er: pri mær, se kun dær og ter ti ær 
sy fi lis (6), men ikke alle smit e de gjen nom går 
alle fa se ne (4). I til legg fore kom mer en sym-
ptom fri pe ri ode med la tent sy fi lis for ut for 
det ter ti æ re sta di et (6). Dia gnos ti se ring av sy-
fi lis er ut ford ren de på grunn av syk dom mens 
aty pis ke pre sen ta sjons for mer og dens lik het 
med and re syk dom mer (7). Sy fi lis kal les der-
for ofte den sto re imi ta tor (4, 8).

Nevrosyfilis opp står når T. pallidum in fi se-
rer sen tral ner ve sy ste met på hvil ket som helst 
sta di um av syk dom men (9). Det an tas at ca. 
5 % av ikke-be hand le de sy fi lis pa si en ter med 
in va sjon av sen tral ner ve sy ste met ut vik ler 

symp to ma tisk nevrosyfilis, van lig vis in nen de 
før s te må ne der el ler år et er smit e, men pa-
si en ten kan være asymp to mat isk i åre vis (10). 
Sy fi lis kan af  se re ner ve sy ste met på  man ge 
må ter, og det e kan re sul te re i fo ka le nev ro lo-
gis ke ut fall el ler glo bal dys funk sjon i sen tral-
ner ve sy ste met (7). Nevrosyfilis inn de les der for 
i fem ofte over lap pen de ka te go ri er: Asymp to-
mat isk, me nin ge al, meningovaskulær, pa ren-
ky ma tøs og gummatøs (11). Meningovaskulær 
sy fi lis opp står van lig vis fem–ti år et er smit e 
og er en in flam ma to risk pro sess hvor ar te rit 
kan føre til inn snev ring og ok klu sjon av blod-
åre ne, som igjen re sul te rer i is ke mi og in farkt. 
Det e kan med fø re fo ka le nev ro lo gis ke ut fall 
samt fo ka le el ler ge ne ra li ser te an fall (8). 
Rundt 10 % av pa si en te ne med nevrosyfilis pre-
sen te rer seg med hjer ne in farkt (7). Hjer ne in-
farkt for år sa ket av nevrosyfilis kan ha pro dro-
mer i må neds vis i form av for eks em pel ho de-
pi ne, ver ti go, in som ni, emo sjo nell la bi li tet og 
per son lig hets for and rin ger (9).

Dia gno sen nevrosyfilis stil les på bak grunn 
av kli nis ke symp to mer, økt cel le tall og pro -
tein inn hold i ce re bro spinal væs ke samt po si-
tiv syfilisserologi (12). MR-funn ved nevrosyfi-
lis er ikke spe si fik ke. De van lig ste av vi ke ne 
ved MR er funn av ce re bral vas ku lit, kon trast-
opp tak, at ro fi, le sjo ner i hvit sub stans, ce re-
bra le in fark ter og ødem. Helt nor ma le funn 
er også van lig (13).

Vår pa si ent fikk på vist nevrosyfilis ved lum-
bal punk sjon et er en leng re ut red nings pe -
riode. Det var ukjent når syk dom men opp stod, 
da pa si en ten ikke kjen te til smit e tids punk tet 
og ikke had de ob ser vert sjan ker. Han had de 
fåt tid lig trom bo ly tisk be hand ling, noe som 
kun ne for kla re det spar som me fun net på den 
før s te MR ca put. I et er tid ser vi imid ler tid at 
pa si en ten had de en ty de lig prodromal fase 
med ho de pi ne, kog ni ti ve end rin ger og psy kia-
tris ke symp to mer. De van lig ste pre sen ta sjons-
for me ne for nevrosyfilis er net opp psy kia -
triske symp to mer og kog ni ti ve end rin ger (14). 
Let for høy e de infeksjonsparametre i se rum, 
tregt lysreagerende pu pil ler, diff u se MR-funn 
og gjen tat e slag lik nen de til fel ler som kun ne 
min ne om transi to risk is ke misk at akk el ler 
fo ka le epi lep tis ke an fall, pas set godt med nev-
rosyfilis. Pa si en tens prodromale fase var sann-
syn lig hans før s te symp tom på sy fi lis og bur de 
vært til lagt stør re vekt ved før s te inn leg gel se, 
og han skul le vært ut re det med lum bal punk-
sjon al le re de da. Den dia gnos tis ke for sin kel sen 
un der stre ker vik tig he ten av lav ters kel for rask 
cerebrospinalvæskeundersøkelse hos pa si en-
ter med nev ro lo gis ke symp to mer.

Sy fi lis var tid li ge re en vel kjent diff e ren si al-

dia gno se til nev ro psy kiat ris ke li del ser, men 
har i lø pet av den an ti bio tis ke æra blit en sjel-
den het i in du stri ali ser te land (15). Man ser 
imid ler tid nå en opp blomst ring av sy fi lis i Eu-
ro pa (16). Iføl ge Folkehelseinstitutet har an tall 
sy fi lis til fel ler i Norge økt be ty de lig fra slut en 
av 1990-åre ne. I 2017 fikk MSIS mel ding om 223 
til fel ler av sy fi lis mot 188 til fel ler i 2016. Man 
må 40 år til ba ke for å finne like høye årsinsi-
denser av sy fi lis i Norge. Øk nin gen sees sær lig 
i den hyp pigst ram me de grup pen – menn som 
har sex med menn – hvor syk dom men nå kan 
be trak tes som en de misk, men det er også en 
øk ning blant he te ro sek su el le menn og kvin-
ner. Det er imid ler tid spe  sielt hiv-po si ti ve 
menn som har sex med menn, som er ut sat 
for sy fi lis smit e. Det opp ford res der for til økt 
år vå ken het i hel se tje nes ten (17).

Man har tid li ge re ikke an be falt ru ti ne mes-
sig screen ing un der sø kel se av use lek ter te pa-
si en ter med nev ro lo gis ke symp to mer for å 
av dek ke sy fi lis på grunn av den lave in si den-
sen i Norge (18). In si den sen av sy fi lis er imid-
ler tid øken de (17), og det er på vist at ba ken for-
lig gen de sy fi lis ofte over se es hos hjer ne -
infarkt pa si en ter (11). Det er der for fore slåt at 
det bør ut fø res screen ing for sy fi lis hos dis se 
pa si en te ne (7, 11, 12, 19, 20). Screen ing test gjø-
res i dag re la tivt en kelt og ri me lig med hel -
auto ma ti sert un der sø kel se av T. pal li um-to tal-
an ti stoff i se rum (2). Meningovaskulær sy fi lis 
bør mis ten kes hos unge hjer ne in farkt pa si en-
ter med kryp to ge ne slag, prodromal fase og 
økt ri si ko for sy fi lis smit e samt fra vær av ri si-
ko fak to rer for ce re bro vas ku lær li del se (9). 
 Sy fi lis bør også mis ten kes der som pa si en ten 
har bak grunn fra el ler har opp holdt seg i en-
de mis ke om rå der (8).

Kon klu sjon

Sy ke his to ri en il lust re rer hvor ut ford ren de ut-
red ning av hjer ne in farkt kan være. Sy fi lis er 
en sjel den syk dom i Norge, og dia gnos ti se rin-
gen er ofte van ske lig og kre ver spe si fikk mis-
tan ke. Øken de fore komst og syk dom mens 
be hand lings mes si ge kon se kven ser gjør det 
vik tig med år vå ken het rundt til stan den.

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

Vi tak ker in fek sjons me di sinsk av de ling ved Akershus 
uni ver si tets sy ke hus for be hand ling og vi de re opp føl ging 
av den ne pa si en ten og Av de ling for mik ro bio lo gi ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål, for kon fir ma sjons tes ting.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.7.2019, 
 godkjent 7.10.2019.
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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 fasten-
de plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist 
skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtids-
virkende 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 over-
gangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 
10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregi-
me med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved 
lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemå-
ling 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 injek-
sjonsnåler 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. Forsiktighets-
regler: 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 ak-
tivitet, 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. Hypogly-
kemi 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 dosejuste-
ring 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-bi-
virkninger 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 inji-
serbare 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. Liraglu-
tid 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-be-
handling 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 ef-
fekter. 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 hyppi-
gere 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): Gastrointestina-
le: 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-resep-
torer. 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 1318,00. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 31.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.10.2019
Pris per  oktober 2019

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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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

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

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

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

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

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

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

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

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

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

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

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

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 15.10.2019) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 01.10.2019). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 01.10.2019). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 
4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).
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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 fasten-
de plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist 
skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtids-
virkende 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 over-
gangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 
10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregi-
me med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved 
lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemå-
ling 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 injek-
sjonsnåler 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. Forsiktighets-
regler: 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 ak-
tivitet, 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. Hypogly-
kemi 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 dosejuste-
ring 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-bi-
virkninger 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 inji-
serbare 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. Liraglu-
tid 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-be-
handling 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 ef-
fekter. 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 hyppi-
gere 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): Gastrointestina-
le: 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-resep-
torer. 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 1318,00. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 31.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.10.2019
Pris per  oktober 2019

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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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

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

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

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

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

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

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

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

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

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

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
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Roar Strøm –  
kir ur gen som kom Zollinger  
og El li son i for kjø pet

BAK GRUNN
I 1952 pub li ser te den nors ke kir ur gen Roar Strøm 
(1903 – 58) sy ke his to ri en til en 32 år gam mel mann  
med re si di ve ren de peptisk ul cus syk dom og svulst  
i pancreas. Tre år sei ne re be skrev to ame ri kans ke kir ur
ger en til sva ren de til stand, og al le re de året et er ble 
til stan den opp kalt et er dem: ZollingerEllisons syn
drom. Strøms bi drag har vært på fal len de lite kjent.  
I den ne ar tik ke len øns ker vi å syn lig gjø re hans fag li ge 
inn sats.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi har søkt in for ma sjon om Roar Strøm i ar ki ver  
og lit e ra tur da ta ba ser.

RE SUL TA TER
Roar Strøm voks te opp i Oslo, der han avla me di sinsk 
em bets eksa men i 1926, bare 23 år gam mel. Strøm had de 
en mål ret et kir ur gisk kar rie re: spe sia list i kir ur gi i 1935, 
me di sinsk dok tor grad i 1942 og stil ling som kir ur gisk 
over le ge ved Ro ga land sju ke hus i Stavanger i pe ri oden 
1945 – 56. Mens han var i Stavanger, pub li ser te han den 
om fat en de ka sui stik ken i Acta Chirurgica Scandinavica. 
Pa si en ten had de en fler årig sy ke his to rie med peptisk 
ul cus og had de gjen nom gåt to tid li ge re ope ra sjo ner  
for det e før han ble ope rert av Strøm vå ren 1951. Man nen 
døde to år et er ope ra sjo nen.

FOR TOLK NING
Ver ken Strøm el ler Zollinger og El li son var de før s te til  
å iden ti fi se re den ne kli nis ke til stan den som en ny 
sykdomsentitet. Men Strøms ar tik kel var et vik tig bi drag 
i den tid li ge lit e ra tu ren om syn dro met.

JON ARNE SØREIDE
jonarne.soreide@uib.no
Av de ling for gast ro en te ro lo gisk kir ur gi
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tut 1
Uni ver si te tet i Bergen

ER LEND HEM
Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Av de ling for me di sinsk at ferds vi ten skap
Institut for me di sins ke ba sal fag
Uni ver si te tet i Oslo
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A llerede i 1952 pub li ser te kir ur
gen Roar Strøm (fi  gur 1) en ar
tik kel der han i de talj gjor de 
rede for et syk doms til fel le hos 
en 32 år gam mel mann (1). 
Strøm had de ope rert man nen 

året før for til ba ke ven den de dys pep tis ke 
smer ter og ube hag. Det e er en av de før s te 
be skri vel  sene av det sjeld ne syn dro met som 
nå kal les ZollingerEllisons syn drom (2–5) (se 
ram me 1). Ny lig har vi med mo der ne mor fo
lo gis ke me to der be kref tet dia gno sen (6).

Strøms navn er i dag nes ten glemt, og han 
har nep pe fåt den aner kjen nel sen han for tje
ner for sin pio ner be skri vel se og for sine bi
drag i norsk me di sin. Han er for eks em pel 
ikke nevnt i ju bi le ums bo ken som Norsk kir
ur gisk for en ing utga ved sit 100års ju bi le um 
i 2011 (7). Vi øns ker i den ne ar tik ke len å pre
sen te re Strøms bio gra fi og gi en over sikt over 
hans fag li ge inn sats.

Ma te ria le og me to de

Vi har et er spurt in for ma sjon fra Stavanger 
uni ver si tets sju ke hus, Uni ver si te tet i Oslo, 
Den nors ke le ge for en ings ar kiv og Stats ar ki
vet i Stavanger uten re sul tat. Vi har søkt i Af
ten pos tens og Stavanger Af ten blads di gi tal
ar ki ver, PubMed og Web of Scien ce. De fles te 

ar tik le ne fant vi i Na sjo nal bib lio te kets di gi
tal ar kiv (bokhylla.no), der vi bruk te sø ke
stren ge ne «over le ge Strøm», «overlæge 
Strøm», «Roar Strøm» og «Hroar Strøm». Vi 
har også fåt in for ma sjon fra Strøms fa mi lie 
og fra en kol le ga som hus ker Strøm fra hans 
tid i Stavanger. Hånd te rin gen av Strøms dok
tor av hand ling har vi un der søkt i ar ki vet til 
Det me di sins ke fa kul tet ved Uni ver si te tet i 
Oslo i Riks ar ki vet.

En van ske lig start

Roar Strøm voks te opp på Frog ner i Kris tia nia 
som sønn av en høy es te rets ad vo kat. Han var 
født med lep peganespal te, noe som an gi ve
lig pla get og pre get ham en del (Atle Aas, per
son lig med de lel se). Han var eld st i en søs ken
flokk på fire. Fa mi li en var vel stå en de og eide 
fle re ei en dom mer i Osloom rå det (Atle Aas, 
per son lig med de lel se).

I 1908 kjøp te fa mi li en et land sted i Drø bak, 
som de be nyt et som mers tid (8). Det var her 
ti årin gen Roar – med fare for eget liv – red det 
to jevn ald ren de jen ter, Sig ne og In ge borg, fra 
å druk ne som me ren 1913. For det e fikk han 
Red nings sel ska pets høy es te ut mer kel se.

Året et er, i juni 1914, ble fa ren Os kar Strøm 
(1873 – 1914) skut og drept, 41 år gam mel, på 
åpen gate like ved Jern ba ne tor get i Kris tia nia 
sent rum. For an led nin gen var at han som ad
vo kat had de vært in vol vert i uenig he ter mel
lom draps man nen og den fra skil te ek te fel len. 
Den ne så kal te Wi borgsa ken vak te stor opp sikt 
i sam ti den (8) – stør re enn skud de ne i Sa ra je vo, 
som falt noen da ger sei ne re. Strøms enke sat 
igjen med fire mind re åri ge barn. Det yng ste 
var knapt fire må ne der gam melt, eld ste mann 
Roar var 11 år.

Roar Strøm ble stu dent i 1920 og avla me di
sinsk em bets eksa men ved Det Kon ge li ge Fre
deriks Uni ver si tet i Oslo seks år sei ne re, bare 
23 år gam mel. På den ne ti den møt te han 
 In ge borg Thygesen (1901 – 66), som var søs ter 
av hans nære venn og kull ka me rat Kaa re Kaa
rem (1899 – 1971). In ge borg var skilt og had de 
en dat er fra før s te ek te skap. Roar og In ge borg 
gif tet seg i 1933 og fikk to barn sam men (9).

Fag lig ak ti vi tet

Strøms før s te stil ling var som kon sti tuert dis
trikts le ge i Ul stein på Sunn mø re. Han var der 
i to år før han be gyn te på spe sia list ut dan nin
gen i sy ke hus. I åre ne 1930 – 37 var han lege ved 

for skjel li ge av de lin ger ved Riks hos pi ta let, fra 
1934 var han også hjel pe læ rer i kir ur gi ved 
uni ver si te tet, og i 1935 ble han god kjent spe
sia list i kir ur gi (9) (fi gur 2).

Han fikk bred kli nisk er fa ring og ut dan
ning, blant an net som be sty rer av den kir ur
gis ke po li kli nik ken på Riks hos pi ta let i to år, 
gjen nom pri vat kir ur gisk virk som het ved Vår 
Frue Hospital i Oslo og fra fyl kes sy ke hu se ne 
på Lillehammer og i Dram men, der han var 
re ser ve le ge ved kir ur gisk av de ling 1939 – 42. 
Strøm re tur ner te til Riks hos pi ta let som re ser
ve le ge ved kir ur gisk av de ling B fra 1942. Her 
ble han inn til han høs ten 1945, 42 år gam mel, 
fikk fast stil ling som kir ur gisk over le ge ved 
Ro ga land sju ke hus i Stavanger (fi gur 3).

Strøm var fag lig svært ak tiv som lege. Al le
re de i 1928 meld te lo kal avi sen på Sunn mø re, 
der han var dis trikts le ge, at han skul le til Pa ris 
i to uker på le ge kon gress. I 1930åre ne fin ner 
vi nes ten år visst nav net hans på lis ten over 
sø ke re som har mot at mid ler fra Malthes 
le gat. Han re fe rer te, pub li ser te, un der vis te, 
fors ket, del tok på fag mø ter og en ga sjer te seg 
i fag for en ings ar beid.

I 1933 gjen nom før te han en tre må ne ders 
stu die rei se til Tysk land, fi nan si ert av Malthes 
le gat, for å lære mer om mo der ne ane ste si. 
Et er rei sen, som gikk til Kiel, Ham burg, Leip

Ram me 1 

Kort om Zollinger-Ellisons syndrom 
(ZES) (4, 5)

Sjeldent syndrom som skyldes én eller 
flere gastrinproduserende svulster, såkalte 
gastrinomer. Svulstene er oftest lokalisert  
i duodenum (> 70 %), men forekommer 
også i pancreas. Symptomene er uspesi
fikke (sure oppstøt, abdominalsmerter, 
 diaré). Residiverende eller behandlings
resistente peptiske symptomer, eller endo
skopisk påvisning av multiple ulcera eller 
ulcus på uvanlig lokalisasjon (for eksempel 
siste tredjedel av duodenum) bør vekke 
mistanke. Uforklarlig hyperkalsemi tyder 
på mulig MEN1 (multippel endokrin neo
plasi type 1)assosiert ZES. Måling av fas
tende serumgastrin bør foretas som ledd  
i utredningen av pasienter der man har 
klinisk mistanke. Bildediagnostikk rettes 
hovedsakelig mot pancreasområdet, men 
må også omfatte en generell onkologisk 
utredning med adekvate modaliteter. Minst 
halvparten av pasientene har lymfeknute
metastaser, mens 20–40 % har levermeta
staser ved diagnosetidspunktet. Det kan 
være utfordrende å identifisere pasienter 
med ZES i våre dager, dels på grunn av 
uttalt bruk av syrehemmere (protonpum
pehemmere) generelt i befolkningen, men 
også fordi analysemetodene for serum
gastrin varierer i kvalitet.

Fi gur 1  Roar Strøm. Por tret fo to, ukjent år. Fo to gra 
fiets ver ne tid reg nes som ut løpt.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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zig, Tü bin gen og Berlin, skrev han blant an net 
en leng re rap port om ane ste si tek nik ker, som 
en opp da te ring for nors ke kir ur ger. Han om
tal te tre vik ti ge me to der som var nye for ham: 
lystgassnarkosen, avertinnarkosen og den 
 in tra ve nø se evipannarkosen. Ar tik ke len vis te 
at ane ste si prak si sen i Norge i be gyn nel sen av 
1930åre ne lå et er det som var van lig prak sis 
på kon ti nen tet (10).

I PubMed står Strøm opp ført med bare to 
pub li ka sjo ner (1, 11). Han er eneforfater på 

beg ge. Men det e gir ikke et rik tig bil de av 
hans pub li se rings ak ti vi tet. Han skrev selv ved 
25års ju bi le et som stu dent at han had de ut git 
ca. 25 me di sins ke pub li ka sjo ner i fag pres sen 
om for skjel li ge kir ur gis ke em ner. Hans før s te 
ar tik kel sto i Tids skrif tet i 1929 og be skrev re
sul ta ter fra en skolebarnsundersøkelse i et 
fis ke ri dis trikt på Vestlandet (12). Ar tik ke len gir 
et ta len de so si al me di sinsk inn blikk i le ve for
hold i Norge i slut en av 1920åre ne. Strøm 
rap por ter te at 22 % av bar na var be ty de lig 

 un der vek ti ge, 50 – 60 % had de svært dår li ge 
ten ner, og 10 % «frem bød en sam ling av ten ner 
som den rene ruin hop».

Dok tor av hand ling og dis pu tas

Forsk nings mes sig var Strøm in ter es sert i å 
 be skri ve le ver for and rin ger hos pa si en ter med 
tyreotoksikose. Han dis pu ter te på det e  te ma et 
i de sem ber 1942. Av hand lin gen, som var en 
mo no gra fi på tysk, var de di sert til hans av 
døde far (13). Den var to delt og om fat et både 
pa to lo giskana to mis ke og dyreeksperimen
telle un der sø kel ser. Ho ved de len om fat et stu
di er av le ver for and rin ger på vist ved 37 ob duk
sjo ner, de fles te fra Riks hos pi ta let i pe ri oden 
1913 – 39. Det e ar bei det ble i ho ved sak ut ført i 
åre ne 1936 – 37. Den and re de len ble ut ført vin
te ren 1937 – 38 og be sto av stu di er av mor fo lo
gis ke le ver for and rin ger hos ka nin et er til før
sel av ty rok sin. Ar bei det ble gjort mens Strøm 
var as si stent ved pa to lo giskana to misk in sti
tut ved Riks hos pi ta let.

Strøm inn le ver te av hand lin gen i ok to ber 
1941, men det skul le alt så gå over et år før han 
fikk dis pu te re. Det opp sto nem lig uenig het i 
ko mi te en, som be sto av to pa to lo ger, Georg 
Waa ler (1895 – 1983) og Ole Ber ner (1874 – 1944), 
og én kir urg, Fred rik Ro scher (1891 – 1962). Ber
ner var mest kri tisk. Han skrev at ar bei det ikke 
brak te noe nyt, og over lot til fa kul te tet å kon
klu de re. Det e fikk fa kul te tet til å sup  plere 
 ko mi te en med yt er li ge re to med lem mer, kir
ur ge ne Nils BackerGrøndahl (1877 – 1975) og 
Ragn vald In ge brigt sen (1882 – 1975), som beg ge 
i ho ved sak var po si ti ve (14).

De or di næ re op po nen te ne ved dis pu ta sen 
var Waa ler og Ro scher, men det var op po si
sjo nen ex auditorio som vak te opp sikt. Kir ur
gen Leif Ef skind (1904 – 87), som sei ne re ble en 
av Norges le den de kir ur ger, gikk hardt ut. 
Iføl ge et avis re fe rat var inn leg get svært ne ga
tivt for met. Ef skind men te av hand lin gen in
ne holdt feil, og han nevn te ikke noe om 
 ar bei dets «ros ver di ge egen ska per». Som av
slut ning på sit «lan ge og tun ge rap pe inn
legg» fram la han egne, upub li ser te re sul ta ter. 
Dok to ran den valg te å inn ta en pas siv hold
ning, men på pek te et er inn leg get at han ikke 
føl te seg over be vist av op po nen tens re sul ta
ter (15). Et er dis pu ta sen inn hen tet fa kul te tet 
Efskinds op po si sjon, som be sto av nær me re 
30 ma skin skrev ne si der samt fle re lys bil der. 
Gjen nom hele vår se mes te ret 1943 gikk sa ken 
fram og til ba ke mel lom de in vol ver te. Alle 
fem ko mi te med lem me ne avga nye vur de rin

Fi gur 2  Roar Strøm i ar beids an trekk, ukjent år og sted. Fo to gra fi ets ver ne tid reg nes som ut løpt.
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ger. I slut en av mai 1943 skrev Strøm til de ka
nus om «den ne pin li ge og ret lang va ri ge 
be hand ling». Sa ken var da al le re de drøf tet i 
tre fa kul tets mø ter, og i juni sat e man en de lig 
strek: Fa kul te tet be slut et med tret en mot 
tre stem mer å an be fa le av hand lin gen, og 
sam me må ned ble Strøm kre ert til doc tor 
medicinae (14).

Kri gen

Krigs ti den bød også på von de opp le vel ser. 
Nyt års af ten 1944 bom bet bri te ne Gestapos 
ho ved kvar ter på Vic to ria ter ras se i Oslo, men 
an gre pet slo feil. En trikk ble truf et, og man
ge si vi le drept. Blant de 78 nord men ne ne som 
om kom, var Strøms svo ger Lars Fred rik 
 Un dall (1911 – 44), som døde på Riks hos pi ta let, 
der Strøm var re ser ve le ge (16). En ken, Roar 
Strøms søs ter, sat igjen med en dat er på 
15 må ne der.

Over le ge i Stavanger
Da Roar Strøm be gyn te som over le ge ved kir
ur gisk av de ling i Stavanger høs ten 1945, var 
han åpen bart en kom pe tent og kli nisk vel 
utdan net kir urg. Han var – slik kir ur ger gjer ne 
var på den ti den – en ge ne ra list som be hers ket 
hele fa get. Med av lagt dok tor grad had de han 
også en for mell aka de misk kom pe tan se.

I Stavanger var det to of ent li ge so ma tis ke 
sy ke hus: det kom mu na le Stavanger sy ke hus, 
som i før s te rek ke tok seg av by ens be folk ning, 
og det fyl kes kom mu na le Ro ga land sju ke hus, 
som pri mært had de an sva ret for be folk nin gen 
på Jæ ren og i Ry fyl ke. Sa ni tets for en in gens 
 fø de kli nikk, be man net av pri vat prak ti se ren de 
gy ne ko lo ger, og det ka tols ke sy ke hu set St. 
Fransiscus hos pi tal, i ho ved sak be tjent av pri
vat prak ti se ren de ørenesehalsle ger, kom plet
ter te det of ent li ge sy ke hus til bu det. I til legg 
var det mind re kom mu na le so ma tis ke sy ke
hus både i Sand nes og i Eger sund.

Strøm var over le ge ved Ro ga land sju ke hus, 
som ble etab lert i 1927. Han kom til et sy ke hus 
som frem de les var for holds vis mo der ne, men 
et er snart 20 års drift treng tes det man ge for
bed rin ger og for ny el ser for å være «up to 
date», sa han, og det hå pet han å kun ne ord ne 
et er hvert (17). Da Strøm til tråd te i stil lin gen 
var det bare to over le ger der: han selv ved kir
ur gisk av de ling og Ro ald Op sahl (1899 – 1980) 
ved me di sinsk av de ling. Kort tid et er til tre
del sen ga Strøm «ei ut grei ing til pres sen» og 
for tal te at han på for hånd had de kjenn skap 
til den høye kir ur gis ke stan dar den i Ro ga land 
og de rike kir ur gis ke tra di sjo ner som knyt et 
seg til det e sy ke hu set og dis trik tet el lers (17). 
Han vis te til sine for gjen ge re i byen, bl.a. over
le ge Axel Cap pe len (1858 – 1919).

Strøm for sik ret om at han triv des svært 
godt, og at vir ke fel tet var stort: «Her er så 
man ge opp ga ver å løse.» Hvert år ble det ut
ført om lag 1 500 ope ra sjo ner ved sy ke hu set, 
opp lys te han. Det var fem le ger ved av de lin

Fi gur 3  Ro ga land sju ke hus fo to gra fert i 1951 av Wi de røe Fly sel skap. Byg nin gen til høy re for sy ke hus byg nin gen er Røde Kors sy ke plei er sko le. Det hvi te hu set i høy re bil de
kant er den gam le over le ge bo li gen. Fo to gra fi et er gjen git med til la tel se fra Stavanger by ar kiv.
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tet det e som en ny sykdomsentitet og an tok 
at det fore lå en sam men heng mel lom fun 
nene, uten at de viss te hvil ken. I ok to ber sam
me år ble de res ob ser va sjo ner pub li sert i An
nals of Sur gery (2), og al le re de året et er fore
slo Eiseman og May nard at til stan den skul le 
kal les ZollingerEllisons syn drom (3). Søk på 
«ZollingerEl li son syn drome» gir over 3 500 
tref i PubMed si den 1956 (22.2.2019), og syk
dom men om ta les gjer ne med trebokstavsfor
kortelsen ZES.

Da Zollinger og El li son pre sen ter te sine 
funn, ble det klart at lig nen de ob ser va sjo ner 
også var gjort tid li ge re. Noen få en kelt rap por
ter fra USA og Eu ro pa var pub li sert i før s te 
halv del av 1900tal let (24, 25), men de var i li
ten grad for tol ket som del av en sam let til
stand, og det knyt er seg usik ker het til dia
gno sen på bak grunn av be gren se de kli nis ke 
opp lys nin ger (24).

Strøm ga en om fat en de og de tal jert be skri
vel se av sin pa si ent, men ar tik ke len ble ikke 
si tert av Zollinger og El li son. Hos nor dis ke 
kol le g er ble hans bi drag imid ler tid raskt aner
kjent (26, 27). Tid vis bru kes be teg nel sen 
StrømZollingerEllisons syn drom. I PubMed 
gir den ne søke ter men kun fire tref, men den 
bru kes f.eks. i Sto re me di sins ke lek si kon og 
eponymdatabasen Whonamedit? og gir fle re 
tref ved ge ne rel le søk på in ter net.

Iføl ge si te rings da ta ba sen Web of Scien ce 
var Eiseman og May nard de før s te som si ter te 
Strøms ar tik kel (3). Året et er, i 1957, ble syn
dro met om talt – og Strøms ar tik kel si tert – på 
le der plass i The Lan cet (28).

I et er kant av pub li se rin gen i 1952 hen vend
te fle re uten lands ke kol le g er seg til Strøm for 
å drøf te de tal jer el ler for å få vite mer. En kel te 
av dis se hen ven del se ne kom et er at Strøm var 
flyt et fra Stavanger, og også et er hans død. 
Den ne kor re spon dan sen fin nes i pa si en tens 
sy ke hus jour nal.

Zollinger og El li son var ikke de før s te som 
be skrev syn dro met, men de har li ke vel fåt 
nav ne ne sine knyt et til det. Slik er det ved 
man ge epo ny mer. Det er ikke all tid at første
gangsbeskriverne får æren. I det e til fel let var 
det Eiseman og May nard som lan ser te navne
idéen, tro lig som en hon nør til sine kol le g er, 
men kan skje også for å for enk le be skri vel sen 
av syn dro met (3).

Den van ske li ge slut en

Strøm fort sat te å være fag lig ak tiv. I ap ril 
1955 meld te avi sen Nor disk Tidende at han 

gen, og han hå pet snart å få til sat en til. Sy ke
hu sets ka pa si tet var 220 – 250 sen ger, for delt 
om trent likt mel lom de to av de lin ge ne. Men 
på grunn av man gel på le ger og «sy ke søst re» 
kun ne man ikke «gå for full drift» (17).

Man ge len på sy ke plei e re var et stort pro
blem. I ap ril 1946 var «søs ter nø den» ved sy ke
hu se ne an gi ve lig stør re enn pub li kum var klar 
over. Gle den var der for stor da man det e året 
star tet opp Røde Kors sy ke plei er sko le i Stavan
ger (18). Tre år sei ne re ble det før s te kul let ut
eks ami nert. Strøm var sko le sty rets for mann, 
og et er ti års drift kun ne han kon sta te re at 
sko len had de ut dan net 204 sy ke plei e re (19).

Strøm var også opp tat av opp ga ver uten om 
av de lin gen. Han var in ter es sert i «alt som 
 kun ne bi dra til å frem me sam kvem met mel
lom le ge ne som ar bei der på sy ke hu se ne og 
le ge ne uten for». Han var be geist ret for tan ken 
om å stifte et me di sinsk sel skap i Stavanger. 
Ti den var utvil somt mo den for det, men te 
han. Her ville kol le g er kun ne kom me sam
men og dis ku te re vi ten ska pe li ge em ner, de
mon stre re for skjel li ge me to der og ska pe 
grunn lag for et nært kol le gi alt sam ar beid i et 
me di sinsk mil jø (17).

Da Strøm had de vært ved sy ke hu set i ti år, 
kun ne han se til ba ke på en svær ut vik ling. 
 An tall pa si en ter had de økt fra 3 000 til 5 000 
år lig. Me di sinsk av de ling had de en øk ning på 
60 % og kir ur gisk av de ling 80 %, in klu dert 
veks ten av fø de av de lin gen fra 200 til 700 år 
lige føds ler. Lig ge ti den var hal vert (19).

Over le ge Strøm en ga sjer te seg også i lo kal
mil jø et. Han holdt fag li ge fore drag for all
menn he ten, bl.a. om blod over fø ring, sli ta sje
syk dom mer i bein og rygg, og om kreft 
behand ling. Også den gang var det dis ku sjon 
om or ga ni se ring av hel se ve se net og plas se ring 
av sy ke hu se ne. I et fore drag i be de hu set Be tha
nia i 1948, da ti dens stor stue i Stavanger, tok 
han til orde for en sen tra li se ring av sy ke hu 
sene i Ro ga land, for å kun ne bygge opp in sti
tu sjo ner og fag mil jø er som kun ne ta i bruk 
fag li ge ny vin nin ger som krev de «nød ven di ge 
tek nis ke, øko no mis ke og ad mi nist ra ti ve ap pa
ra ter». I avis re fe ra tet fram går det at be de hu set 
var nes ten fullt, og at over le gen ble «løn net 
med kraf tig bi fall» et er fore dra get (20).

Strøm kun ne også ta i bruk mer ukon ven
sjo nel le me to der, som da han i 1946 in vi ter te 
to jour na lis ter på kjø re tur for å vise fram  vei en 
til sy ke hu set. Den var i elen dig for fat ning. Det 
var en pine for pa si en te ne å bli frak tet på  det e 
«vas ke bret et», og slik had de det vært i man ge 
år (21). Han yt ret seg også om and re, et er hans 
me ning, kri tikk ver di ge for hold. I et in dig nert 

le ser brev i lo kal avi sen skrev han i 1949 om en 
grup pe ung dom mer som had de opp ført seg 
«tar ve lig» un der en guds tje nes te i dom kir ken 
(22). Han var bredt en ga sjert.

Over le ge Strøm var også let gjen kjen ne lig i 
by bil det i Stavanger når han var ute og kjør te 
i sin bil – en stor, gul ame ri ka ner (Rei dar Vik, 
per son lig med de lel se). Som hob by sys let han 
«lit med por tretteg ning og ak va rell ma ling», 
skrev han selv (23).

Pio ner ar bei det

I de sem ber 1952 pub li ser te Strøm en ar tik kel 
der han gjor de rede for sy ke his to rie, dia gnos
tikk, be hand ling og mor fo lo gis ke funn hos en 
32 år gam mel mann fra Jæ ren. Pa si en ten 
 had de hat mage pla ger i fle re år. I 1948 had de 
han fåt ut ført en par ti ell re sek sjon av ma ge
sek ken, i 1950 en bi la te ral to ra kal vagotomi og 
i ap ril 1951 ope rer te Strøm pa si en ten med en 
subtotal gas trek to mi og dis tal pancreashale
reseksjon (1). Et er ope ra sjo nen føl te pa si en
ten seg som et nyt men nes ke. Han var helt 
kvit de kon stan te ma ge smer te ne. Strøms 
 ar tik kel ble pub li sert i Acta Chirurgica Scan
dinavica i de sem ber 1952 (1).

Strøms ka sui stikk er ny lig blit re vi dert og 
eva lu ert av Søreide og Lea (6). Opp lys nin ge ne 
i ar tik ke len fra 1952 var helt sam men fal len de 
med jour nal opp lys nin ge ne. Strøms siste opp
lys nin ger om pa si en ten var ved opp føl ging 
et er 13 må ne der, i mai 1952. Sei ne re ble pa 
sien tens til stand for ver ret, med til ba ke ven
den de epi gast ris ke smer ter, opp kast og vekt
tap, og han døde i ap ril 1953 på Ro ga land sju
ke hus, 24 må ne der et er ope ra sjo nen (6).

Ved hjelp av mo der ne mor fo lo gis ke me to
der, in klu dert im mun his to kje mi, kun ne 
Søreide og Lea be kref te at pa si en ten had de en 
funk sjo nell nevroendokrin svulst i pancreas, 
for en lig med et gast ri nom (6), slik vi i dag for
står til stan den (4). Strøm selv had de på vist 
le ver me ta sta ser hos pa si en ten, og un der sø
kel sen av for ma lin fik sert vev fra 1953 be kref ter 
at det fore lå le ver me ta sta ser fra et gast ri nom 
(6).

Drøye to år et er at Strøm had de pub li sert 
sin ar tik kel, pre sen ter te de ame ri kans ke kir
ur ge ne Ro bert M. Zollinger (1903 – 92) og 
 Ed win H. El li son (1918 – 70) to pa si en ter med 
hy per sek re sjon, hy per aci di tet og aty pisk pep
tisk ul cus as so siert med en ikkein su lin pro du
se ren de øycellesvulst i pancreas. Det skjed de 
i ap ril 1955 på kon gres sen til The Ame ri can 
Sur gi cal As so cia ti on i Phi la del phia. De opp fat
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syn drom, og på den må ten av klar te den pa to
fy sio lo gis ke sam men hen gen mel lom en 
gastrinproduserende pancreassvulst – gast ri
nom – og de kli nis ke symp to me ne og fun ne ne 
som er knyt et til det e syn dro met (34).

Strøm var ikke i tvil om at pa si en ten han 
had de ope rert, var spe si ell. Så langt vi vet, var 
ar tik ke len fra 1952 hans enes te pub li ka sjon på 
eng elsk. Han skrev at hen sik ten med å pub li
se re ka sui stik ken «egent lig ikke var så mye på 
grunn av den ne uvan li ge til stan den, men hel
ler at det e syk doms til fel let kun ne peke mot, 
og kan skje kaste lys over, pro blem stil lin ger av 
stor me di sinsk be tyd ning, både teo re tisk og 
prak tisk» (vår over set el se) (1).

Selv om Zollinger og El li son had de egne ob
ser va sjo ner fra to pa si en ter, var nep pe inn sik
ten de res dob bel så stor som Strøms, som kun 
had de én pa si ent. Men de tre kir ur ge ne had de 
det til fel les at de vå get å pre sen te re noe de 
ikke helt for sto.

Roar Strøm var en kli nisk er fa ren og ar beid
som kir urg med aka de misk kom pe tan se. Han 
vir ket som kir urg i over 25 år, og sat e ty de li ge 
spor et er seg i norsk me di sin. In gen har tid
li ge re skre vet bio gra fisk om ham, og vi me ner 
det er rik tig at hans bi drag blir be lyst. Heder 
går ikke ut på dato – iall fall ikke når den er 
for tjent.

Vi tak ker Roar Strøms dat er sønn Atle Aas og dr. Rei dar Vik 
for nyt i ge opp lys nin ger.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 8.4.2019, før s te re vi sjon inn sendt 2.9.2019, 
 godkjent 8.10.2019.

skam at fyl kes sy ke hu set i Ski en ikke har en 
slik av de ling», sa Strøm, og men te at en me di
sinsk av de ling måt e kom me på plass så fort 
som mu lig (32).

Snart be gyn te hel sen å svik te, og al le re de 
året et er måt e han trek ke seg til ba ke fra 
 ar bei det (33). Roar Strøm døde i ok to ber 1958, 
bare 55 år gam mel.

Det som står igjen

Strøms om fat en de ar tik kel var ba sert på én 
pa si ent. Hans ob ser va sjo ner og be skri vel ser 
var im po ne ren de, selv om den pa to fy sio lo 
giske for stå el sen av til stan den han be skrev, 
na tur lig nok var be gren set. Hy po gly ke mi for
år sa ket av for mye in su lin ut skilt fra en pan
creassvulst var be skre vet i lit te ra tu ren fra 
slut en av 1920åre ne, og Strøm kjen te til det e. 
Slike svuls ter ble den gang om talt som insu-
lomer; i dag bru ker vi of test be teg nel sen insu-
linomer. Pa si en ten had de imid ler tid ikke hat 
hy po gly ke mis ke symp to mer, så Strøm opp fat
tet svuls ten som et ikkefunk sjo nelt insulom. 
Han trod de at sam men hen gen mel lom insu
lomet og ma ge så ret var «en sam men fal len de 
til fel dig en kelt hen del se» (vår over set el se) (1), 
mens Zollinger og El li son var dris ti ge re og 
fore slo i sin ar tik kel at en sår fram kal len de fak
tor i pancreas kun ne for kla re til stan den. De 
an tok at det kun ne være glu ka gon som var 
det ak ti ve vir ke stof fet (2). Det var først i 
1967 – 15 år et er Strøms ar tik kel – at Gre go ry og 
med ar bei de re på vis te gast rin som et tu mor
eks trakt fra en pa si ent med ZollingerEllisons 

skul le opp hol de seg to må ne der i USA, det 
mes te av ti den ved Mayo Cli nic i Roc hes ter, 
Min ne so ta (29). Un der USAopp hol det be søk te 
han man ge lun ge kli nik ker. Han skrev si den 
at han var me get for bau set over at han ikke 
had de set en enes te torakoplastikk ut ført ved 
de ame ri kans ke lun ge kli nik ke ne han had de 
be søkt. Ame ri ka ner ne ut før te kun intratora
kale inn grep (11). Strøm had de stor in ter es se 
for thoraxkirurgi. I au gust 1957 pub li ser te han 
re sul ta te ne fra ti års lungetuberkulosekirurgi 
i Stavanger i pe ri oden 1946 – 56 med 713 inn
grep ut ført på 508 pa si en ter (11).

I au gust 1955 ble over le ge stil lin gen ved 
 Telemark fyl kes sju ke hus i Ski en lyst le dig. I 
ut lys nings teks ten sto det at sy ke hu set var et 
«blanda sju ke hus» på 120 sen ger med mest 
kir ur gis ke pa si en ter (30). Al le re de to må ne der 
sei ne re kun ne lo kal avi sen opp ly se at Strøm 
had de fåt stil lin gen. Avi sen for sik ret le ser ne 
om at Strøm «ny ter stor an se el se som en dyk
tig og sam vit ig hets full lege» (31). Kan skje 
 had de Strøm set for seg et noe ro li ge re tem
po på det mind re sy ke hu set i Ski en. Han 
 be gyn te i stil lin gen i juli 1956, men star ten var 
strev som. Et er tre må ne der ut al te han at det 
ved sy ke hu set var en «me get kri tisk le ge man
gel» (32). To le ger – han selv og as si stent le gen 
– skul le ta seg av ca. 100 inn lag te pa si en ter, og 
han be skrev det e som en «nær mest håp løs 
opp  gave». To le ger kun ne ikke over kom me alt 
ar bei det, sær lig på grunn av nat e vak te ne. 
Le ge man ge len skyld tes at de ikke fikk kan di
da ter si den det ikke var en egen me di sinsk 
av de ling ved sy ke hu set. Kan di da te ne var ikke 
in ter es sert i å ar bei de slike ste der. «Det er en 
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Ka sus–kon troll-stu di er

Hvis man vil un der sø ke om det 
er en sam men heng mel lom en 
eks po ne ring og en be stemt syk
dom, kan man sam men lik ne 
an de len syke i en grup pe som er 
eks po nert, med an de len syke i en 
grup pe som ikke er eks po nert. 
I en ka sus–kon trollstu die gjør 
man det om vendt og sam men
lik ner an de len eks po ner te blant 
per so ner med og uten syk dom
men.

Vil man finne ut om ri si ko en for å få en be
stemt syk dom øker med en be stemt eks po ne
ring, vil man ofte vel ge en pros pek tiv stu die
de sign: Man iden ti fi se rer en grup pe per so ner 
som er eks po nert, og en grup pe som ikke er 
eks po nert. Så føl ger man dem over en tid og 
re gist re rer hvor man ge som får den ak tu el le 
syk dom men i hver av grup pe ne. Men noen 
gan ger vil det være van ske lig el ler umu lig å 
gjen nom fø re en slik stu die de sign. Da kan en 
så kalt ka sus–kon trollstu die (1) være nyt ig.

«Bak lengs» inn sam ling av data
I en ka sus–kon trollstu die blir data sam let inn 
«bak lengs»: Man iden ti fi se rer en grup pe ka
sus, som er per so ner som har den ak tu el le 
syk dom men. Så iden ti fi se rer man en kon troll
grup pe, som be står av per so ner uten den ak
tu el le syk dom men, men som el lers er sam
men likn bar med grup pen med ka sus. Der et
ter re gist re rer man hvor man ge som har vært 
eks po nert i de to grup pe ne. En slik stu die 
design er spe si elt nyt ig hvis syk dom men er 
sjel den, da man el lers måt e ha sam let inn 
data fra svært man ge per so ner for å få in klu
dert til strek ke lig man ge syke i stu di en. Sam
ti dig bør man være opp merk som på mu lig
he te ne for se lek sjons skjev het el ler erind rings
skjev het (re call bias) ved en slik re tro spek tiv 
de sign.

Røy king og lun ge kreft
Ta bell 1 opp sum me rer data fra en ar tik kel om 
røy king og lun ge kreft, pub li sert av Doll og 

Hill i British Med i cal Journal i 1950 (2). For fat
ter ne inn hen tet data fra 709 sy ke hus pa si en ter 
som had de dia gno sen lun ge kreft, og av dis se 
var det 688 røy ke re. An de len eks po ner te blant 
ka su se ne var alt så 688/709. Det ble også inn
hen tet data fra 709 sy ke hus pa si en ter som ikke 
had de lun ge kreft, og 650 av dis se var røy ke re. 
Eksponeringsoddsforholdet er lik for hol det 
mel lom odds for å være eks po nert blant ka su
se ne og odds for å ha vært eks po nert blant 
kon trol le ne, som her blir for hol det mel lom 
(688/709)/(21/709) og (650/709)/(59/709). Det e 
kan en kelt be reg nes som kryss for hol det i 
2×2ta bel len, alt så eksponeringsoddsforhold 
= (688 ∙ 59) / (650 ∙ 21) = 2,97.

Ar tik ke len av Doll og Hill ble et av gjen nom
brud de ne for å do ku men te re sam men hen gen 
mel lom røy king og lun ge kreft. Men den ble 
kri ti sert av fle re, blant an net av den kjen te og 
inn fly tel ses ri ke sta tis ti ke ren Ro nald Aylmer 
Fisher (1890 – 1962) (3). Fisher var selv stor røy
ker, og han mot ok også ho no rar som kon su
lent for to bakks in du stri en, uten at vi kan vite 
hvil ken be tyd ning det e kan ha hat i den ne 
sam men heng.

Odds for hol det
Et år se ne re, i 1951, vis te sta tis ti ke ren Je ro me 
Cornfield at eksponeringsoddsforholdet er lik 
sykdomsoddsforholdet (4). Det e fak tum er 
helt av gjø ren de for at en ka sus–kon trollstu
die er en nyt ig stu die de sign. Det e er kan skje 
ikke helt in tui tivt, og det ma te ma tis ke be vi set 
er noe tek nisk (se for eks em pel (5)). Vi de re på
pek te Cornfield at sykdomsoddsforholdet er 
til nær met lik re la tiv ri si ko når fore koms ten 
av syk dom men er lav. Med det e for stum met 
mye av kri tik ken mot stu di en til Doll og Hill.

Selv om vi ikke kjen ner fore koms ten av syk
dom men, så vet vi alt så at sykdomsoddsfor
holdet er lik eksponeringsoddsforholdet – i 
vårt eks em pel 2,97. Sam men hen gen mel lom 
røy king og lun ge kreft er sta tis tisk sig ni fi kant: 
Pearsons khi kvad rat est gir p < 0,001 (6). Et 
95 %kon fi dens in ter vall for sykdomsoddsfor
holdet kan be reg nes og blir i det e eks emp let 
1,79 til 4,95, be reg net ved Woolf logitme to den 
(7, s. 153 og 174).

I en ka sus–kon trollstu die kan man jus te re 
for konfundere på lik nen de måte som i en 
pros pek tiv stu die de sign (8, s. 229 – 33).

Hvis an de len som får syk dom men, er li ten, 
vil ri si ko for hol det (RR) bli til nær met lik odds
for hol det (9). I en ka sus–kon trollstu die kan 
man ikke be reg ne an de len per so ner som blir 

syke blant de eks po ner te og blant de ikkeeks
po ner te. Der med kan man hel ler ikke be reg ne 
ri si ko dif e ran sen. Men det er alt så mu lig å 
be reg ne odds for hol det, og net opp det gjør 
ka sus–kon trollstu di er til en eg net stu die 
design i be stem te si tua sjo ner.
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Se også Språk spal ten side 1815

Ta bell 1  Pa si en ter med lun ge kreft ver sus and re  
pa si en  ter, fra en ka sus–kon trollstu die (2).

Ekspo-
nering

Lunge-
kreft

Andre 
syk-

dommer Sum

Røyker 688 650 1 338

Ikke-
røyker 21 59 80

Sum 709 709 1 418
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Hol ter mann Eriksens  
me to de

Hans-Olav Hol ter mann Eriksen sjong le rer med fa mi lie liv, to kom mu ne over le ge job ber og fem rei se livs-
be drif ter, og vil erob re ver den med sin pris vin nen de gin. Men han me ner at lan dets fast le ger har alt for 
mye å gjø re.

Det star ter litt trøb le te.
– Vi har et pro blem!
– Ja?
– Jeg står på and re sida av 

tun ne len. Den er fa der meg 
stengt!

– Å.
– Jeg skj…n… ing…ting! …elt …anvittig! 

…vetes vei ar beid! …ir så forb…na!
Te le fon sig na let spra ker i sin kamp for  

å pas se re de stup bratt e fjel le ne i Lyngs 
alpene som skil ler oss. HansOlav Hol ter
mann Eriksen prø ver å red de in ter vju 
avtalen som er i ferd med å slå sprek ker.

Han er sjef for le ge tje nes ten noen mil inn 
i fyl ket, men ville møte oss ute på de stil le ri et 
han også dri ver. Ut fra E8, inn på snirk le te 
kyst vei er ved de ras ut satt e fjell si de ne på 
Lyn gen halv øya, helt ytt erst i Troms.

Men nå står vi alt så på hver vår side av 
Poll fjell tun ne len. Det er 15 mil å kjøre rundt, 
mørkt al le re de, og fo to gra fen er ned stemt.

– Hør her! Et for slag!
Eriksen ro per i te le fo nen.
– Kjør til ba ke til byen! Jeg mø ter dere! Må 

lade el bi len og del ta på ge ne ral for sam ling  
i en be drift først, og du vet, sånne mø ter  
må man jo være fy sisk til ste de på, kla rer  
vi 15:45?

Tre ti mer, to pøl ser og en fer ge tur sei ne re 
er vi i Tromsø sent rum. Slaps og brøy te kan
ter over alt. Det nær mer seg jul.

– Det kan gå litt fort i svin ge ne når det 
kom mer til av ta ler og sånn.

Eriksen gli ser. Frak ken ser dyr ut, og lakk
sko ene på de lan ge bei na er blan ke. Han 
kun ne ha vært med i en re kla me for Dress
mann.

– Jeg le ver fra dag til dag. Sier ja, og sat ser 
på at jeg fin ner le dig tid i lø pet av de nes te 
da ge ne, sier han.

Lege sjef for to kom mu ner
Det bal let på seg i tur nus ti da i Ham mer fest. 
Hol ter mann Eriksen fikk eks tra an svar som 
tur nus le ge. Han vis te seg som en kløp per på 
or ga ni se ring. Be gyn te å prate med di rek tø
ren. Var ef ek tiv.

– Det å gri pe fatt i et pro blem, løse det og 
bygge opp tje nes ter er nok noe jeg har et 
ta lent for. Og det er noe som jeg har gjort 
mas se av. På man ge fron ter, sier han.

Og det er nok av fron ter å ta av. Hel se først: 
Hol ter mann Eriksen er både fast le ge, av de
lings le der for le ge tje nes ten og snart kom
mu ne over le ge i de to na bo kom mu ne ne 
Bals fjord og Stor fjord i Troms. Han har også 
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HANS-OLAV HOL TER MANN  
ERIKSEN

Født 1976

Cand.med., Uni ver si te tet i Tromsø 2000

Tur nus le ge, Ham mer fest sy ke hus 2000 – 02

Tur nus le ge/fast le ge, Ham mer fest kom mu ne 
2002 – 03

Fast le ge/kom mu ne le ge 1, Gol 2003 – 04

Fast le ge/kom mu ne le ge 2, Bals fjord 2008–

Av de lings le der, le ge tje nes ten Bals fjord 2019–

Kon sti tuert kom mu ne over le ge, Bals fjord 
2019–

Av de lings le der, le ge tje nes ten Stor fjord 2019–

Le der, le ge vak ten Bals fjordStor fjord 2019–

Grün der og dag lig le der, Lyngsfjord 
 Ad ven tu re 2007 – 18

Med grün der / div. rol ler i Au ro ra Spi rit 
 Distillery, Ma lang en Resort, Tromsø Travel, 
Amtmandens Re stau rant, Var de Kva li tet  
og Arc tic Cir cle Ex pe di ti on

er … så … trei ge, suk ker han de mon stra tivt, 
og ris ter på ho det igjen.
– Du får være hel se mi nis ter for en dag og gir 
alle fast le ger i lan det tre da gers uke?

– Jeg ville i hvert fall sik te på at alle får en 
lis te på rundt 800 pa si en ter og fi re da gers
uke med pa si en ter, og at ba sis til skud det 
økes. Smekksmekksmekk, sier han og klap
per tre gan ger i hen de ne.

– Før s te lin je tje nes ten er det jeg ville brukt 
alle kref te ne på å for bed re. Sik re be folk nin
gens hel se. Kon kre te til tak, rask igang set 
telse, kon klu de rer han.

Utål mo dig type
Han leg ger ar me ne i kors, le ner seg til ba ke. 
For tel ler om sin al ler gi mot et treigt of ent
lig sy stem, saks pa pi rer og saks be hand ling. 
Møte al ler gi en han li der av, er visst nok av 
den al vor li ge sor ten.

– Vi skul le bygge om ven te rom met på 
le ge vak ta og send te kom mu nen en epost 
om det. Fram og til ba ke. Fle re ukers svar tid. 
Syv epos ter med pur rin ger tok det før jeg 
fikk svar! Syv!

Han slår syv sto re fing re ut i lufta. Rundt 
dem hen ger en gif te ring og en spe si al la get 
fa mi lie ring med vå pen skjold.

– I man ge mø ter jeg del tar på, spør jeg 
del ta ker ne før vi star ter: Hvor for sitt er vi her? 
Må vi sitt e her? Kun ne vi gjort noe mer for
nuf tig? Jeg har så full ka len der at jeg ikke har 
et unød ven dig mi nutt å avse, for kla rer han.
– Du er en utål mo dig type?

– Det kom mer an på. Kan skje. Jeg er i hvert 
fall kon kret og ef ek tiv. Jeg skjøn ner at noen 
kan opp fatt e meg som skrem men de. De 
kal te meg «bull do se ren fra NordNorge» da 
jeg job bet sør på et år, smi ler han selv sik kert.

skapt fire rei se livs be drif ter og pro du sert 
pris vin nen de al ko hol pro duk ter, og er – 
 kan skje ikke over ras ken de – også in vol vert  
i re stau ran ten vi sitt er i.
– Det var ikke nok med én jobb i én kom 
mune?

Han hum rer.
– Det har bal let på seg, smi ler han, og 

ut dy per: Jeg be gyn te tid lig å kjen ne på et 
øns ke om å sty re en tje nes te. Kan skje for di 
jeg så at min me to de fun ger te.
– Hva er din me to de?

– Ho ved tan ken er at fast le ge ne mine ikke 
må jobbe for mye kli nisk. Åtte ti mer dag lig 
med tjue–trett i pa si en ter med tre–fire pro
blem stil lin ger hver – det går ikke.

Han ris ter fe brilsk på det blan ke ho det.
– Du daue!
– Så pass?
– Klart! Jeg har selv kjent på en viss men

nes ke trøtt het tid lig i kar rie ren. Far li ge 
 greier. De fast le ge ne jeg kjen ner med sånne 
lis ter, de ser ut som spø kel ser ett er et par år  
i job ben!

Han le ner seg en ga sjert over bor det, nær
mest i an greps po si sjon, mens han for kla rer 
Hol ter mann Eriksens me to de:

– Hos oss job ber le ge ne tre da ger i uka, 
hvor den ene da gen er en lang vakt, og så 
har de noen da ger fri. Luf ter ho de ne og 
null stil ler. Så må vi ha tett kon takt med de 
and re i tje nes ten vår, fy sio te ra peu te ne, NAV, 
psy kia tri tje nes ten, vi må gi plass til det. Vi 
har et lag ar beid som gjør at vi dek ker opp 
for hver and re, og dett e fø rer til en bunn 
solid tje nes te. Du som pa si ent får kan skje 
ikke tak i le gen din i dag, men i mor gen!  
I hvert fall in nen fem da ger, det er en streng 
gren se, sier han.

Han oser en urok ke lig tro på sin egen 
me to de.

Da han tok over som sjef i Bals fjord kom
mu ne, splitt et han fle re stør re fast le ge lis ter  
i mind re bi ter og la en tur nus le ge på top
pen. Det før te til at ven te lis te ne ble kutt et 
ned fra tolv uker til én uke på seks må ne der.
– Er ikke dett e dyrt for kom mu nen?

– Vi var bil ligst i hele fyl ket sist jeg sjek ket. 
Fast le ge ne våre har ikke spe si elt guns ti ge 
lønns vil kår.
– Så dett e er løs nin ga på lan dets fast le ge 
krise?

– Tror det! Jeg har spilt det inn til fyl kes 
legen og po li ti ker ne fle re gan ger. De vil ikke 
høre på meg. Jeg har blitt vant til det. De … 

«Jeg har selv kjent på en viss 
men nes ke trøtt het tid lig  
i kar rie ren»
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Bod de tolv ste der i opp veks ten
Det er van ske lig å fore stil le seg at man nen 
som nå mes ser som en pre di kant for an oss, 
en gang var den stil le gutt en ba kerst i klas se
rom met med sin ne mest rings pro ble mer. En 
som ble lagt i bak ken av rek tor på sko len  
en gang, og som sto sist i køen på alle 
 id retts  akti vi te ter, på fest og i det so si a le.

– Vi flytta så mye i barn dom men at jeg 
ald ri helt slo rot. Fant ikke min plass, for tel
ler han, litt mer dem pet nå.

– Jeg bod de tolv for skjel li ge ste der før jeg 
var tolv år.

Fa ren job bet i for sva ret. Over in gen iør.
– Vi bod de i små for svars lei lig he ter hele 

opp veks ten. Vi mang let in gen ting, men 
bod de i om rå der med sto re hus og litt fan cy 
bi ler. Jeg kun ne kikke ut av vin du et og 
drømme om å leve i sto re hus med sto re 
ha ger, slik som ven ne ne mine, for tel ler han.

– Når jeg blir vok sen, skal jeg ha et stort 
hus, skal han ha sagt ved mid dags bor det, 
tolv år gam mel.
– Hva job bet mo ren din med?

Han stop per opp. Drar litt på det.
– Hun had de fle re job ber in nen for hel se, 

både på le ge kon tor og apo tek. Men hun har 
slitt med sitt, sier han.

En pus te pau se.
– Med hva?

– Psy kisk syk dom. I pe ri oder angst,  
og i sei ne re år de pre sjo ner.

Han rett er seg opp, krem ter for sik tig. 
Vei er or de ne sine nå.

– Fa mi li en vår på mors si den har hatt mye 
psy kisk syk dom. Det har vært van ske lig, 
men også vik tig, å er kjen ne at det er van ske
lig med psy kisk syk dom i nær fa mi lie.  
Å for stå hvor for mam ma ble stil le i pe ri oder. 
Fø lel sen av å ikke kun ne hjelpe, strekke til. 
Og det er vik tig å være åpen om dett e, sier 
han, og fort sett er:

– Det var and re ti der, man snak ket ikke 
om sånt. Sei ne re i li vet ble jeg selv ram met 
av det, og for sto bedre hvor dan hun had de 
det.

Han hol der blik ket fast.
– Var det hun som mo ti ver te deg til å bli 
lege?

– Ja. Det at mam ma og pap pa fikk meg 
som 17år in ger, spil te inn. Du vet, unge for
eld re. I hjem byg da var det li ten tro på at jeg 
skul le få til noe. Mam ma mer ket tid lig at jeg 
var flink på sko len, og var sær de les ty de lig 
på at jeg ikke skul le skus le bort ev ne ne 
mine. Hun fulg te meg opp på sko len, tett.  
Å få høy ut dan ning med alle mu lig he te ne 
som fulg te med, var utro lig vik tig for henne. 
Den evi ge re fe ran sen var å ikke bli møk ka
kjø rer, for kla rer han med et lite smil om 
mun nen.

Da Hol ter mann Eriksen sei ne re kom inn 

på me di sin stu di et rett fra vi de re gå en de,  
ble det for si de opp slag i lo kal avi sa.

– Mor mor had de avis ut klip pet med seg  
i ves ka, dro det sta dig fram på ka fe en. Det 
ble en re van sje for henne òg.

Han smi ler varmt. An sik tet myk ner opp.
– Jeg har stor re spekt for for eld re ne mine, 

å ta voks ne valg i ung al der.
– Hva har du ar vet fra dem?

– Pap pa er nøy som og ar beid som som få. 
Mam ma er vil je sterk og vel dig mål rett et.  
Det har nok skapt noen me ka nis mer i meg 
for hvor dan jeg hånd te rer ting. Fra pap pa 
har jeg fått ar beids ka pa si te ten min, fra 
mam ma sta he ten og stå på vil jen. Ald ri gi 
opp. I dag spø ker hun med at hun gjor de  
en alt for god jobb.

– Har du man ge ekskol le ga er?
– Jeg bruk te å si at jeg har et fot ballag som 

ha tet meg. Ti–el le ve styk ker.
Han fli rer.
– Bort sett fra det har jeg vel dig gode og 

eks tremt nære ven ner og kol le ga er. Jeg har 
kan skje kom pen sert litt i vok sen al der, sett  
i lys av den noe rot lø se opp veks ten min.  
Jeg får ofte høre at jeg er nær og om sorgs
full.

Ble al vor lig de pri mert
I barn dom men var han in tro vert han, for
kla rer han selv. Mal te. Teg net. Skrev lan ge 
his to ri er. Han gjør det sam me i dag, som  

en slags av spen nings tek nikk, og må all tid 
ha penn og pa pir til gjen ge lig.

I stu die ti da be gyn te han å bli eks tro vert.
– Jeg ble gan ske eks trem. Fes tet hardt. 

Høyt tem po. Det er så mye inni meg som må 
ut, for kla rer han, og leg ger til:

– Ak ku rat nå, i vår sam ta le, slu rer jeg på 
50 % av det som skjer oppi her, sier han  
og sett er en fin ger mot ho de skal len.

Men å kjøre i sjett e gir over lang tid har 
sin pris. På fem te stu die år ble det bek mørkt.

– Jeg ble al vor lig de pri mert med so si al 
angst. Det gikk til det punk tet at jeg fikk 
 ven ner til å hand le mat til meg i to må ne der. 
Sleit med det i fle re år ett er på.
– Men fort satt kjø rer du i sjett e gir?

– Det er som å jogge. Tre ning. Du blir vant 
til det. Jeg kan kjen ne at, nei, nå har jeg den 
ene fo ten nede i av grun nen. Hvis jeg fy sisk 
ikke kla rer å kom me meg opp fra sen ga en 
mor gen, har jeg fått nok. Det bru ker å skje 
an net hvert år, for kla rer han, ana ly tisk og 
al vor lig.
– Hva gjør du da?

– Skrur av mo bi len i én dag. Du kan tro  
det blir et hel si kes kaos ett er på, hum rer han.

Suk sess som rei se livs grün der
Det er nem lig ikke bare hel se per so nell som 
skal ha tak i den høy reis te man nen med den 
utvaska Sen jadia lek ten.

Fi ren ze, 2005. En eks klu siv mid dag på en 
to stjer ners Mi che linre stau rant med barn
doms kom pi sen og lege kol le ga Vi dar Bjør
nås. En hef tig dis ku sjon i bun nen av vin glas
se ne – om norsk rei se liv. Hol ter mann Erik
sen sto urok ke lig på sitt. NordNorge had de 
et eks tremt og uut nytt et po ten si al som 
rei se livs de sti na sjon.

«Før s te lin je tje nes ten er det  
jeg ville brukt alle kref te ne  
på å for bed re»
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– Vi ble høy lytt e. De kas tet oss ut.
Et år sei ne re star tet de rei se livs be drif ten 

Lyngsfjord Ad ven tu re. Ett er et år til drakk de 
jord bær li kør i en ba de stamp sam men en 
rein ei er, en hun de sle de eier og en snø  scooter
 eier. Kom pis gjen gen slo sam men ho de ne, 
og vips – en suk sess for uten lands ke tu ris ter 
sult ne på ark tis ke opp le vel ser. I 2015 vant  
de pri sen for beste rei se livs be drift i Norge,  
i kon kur ran se med både Rø ros og Lo fo ten.

I 2016 åp net de ver dens nord ligs te de stil 
leri i Lyn gen, med pro duk sjon av ake vitt, 
gin, whis ky og vod ka. To år ett er på fikk de 
gull un der World Gin Awards i kon kur ran se 
med 2 300 and re gi ner. Nå skal pro duk te ne 
de res vi de re ut i ver den.
– Du har ett bein i næ rings li vet og ett i hel se
ve se net. Hva kan dis se om rå de ne lære av 
hver and re?

– I næ rings li vet tar jeg med meg per spek
tiv fra hel se ve se net. Er det vir ke lig «al vor lig» 
med et lite un der skudd? Nei, kreft syk dom 
er al vor lig!

Han hytt er med pe ke fin ge ren.
– I hel se ve se net er vi ikke red de for røde 

tall – vi er opp tatt av dem! For eks em pel 
blod prø ve svar. Hva er pro ble met her, og 
hvor dan skal vi be hand le det? Der kan 
 næ rings li vet lære litt.

En slurk av es pres so num mer to, før 
 or de ne fos ser vi de re.

– Og i hel se ve se net prø ver jeg å bru ke 
møte ef ek ti vi te ten jeg har lært i næ rings 
livet. Så ja, du kan si det er en syn er gi ef ekt.

I fjor om satt e en av rei se livs be drif te ne 
hans for 25 mil li o ner kro ner og had de  
17 000 be sø ken de.
– Suk ses sen vil in gen ende ta?

– Men dæ ven han søk ke, jeg har jo ikke 
hatt et liv.

– Å?
– Jeg tror jeg mista gle den med bu si ness 

livet mitt for …
Han tel ler på fing re ne.
– Fem–seks år si den, kan skje. Nå er det  

mer som en stor ma skin jeg bare må hol de 
gå en de. Jeg øver meg på å fei re ting.

– Så pass.
– Jeg har vært styrt av stress. Man blir jo 

opp stemt av det. For to uker si den solg te  
vi hele rei se livs be drif ten til in ter na sjo na le 
ei e re. Da har jeg i hvert fall fått litt mind re  
å gjø re.

– Hvor dan fø les det?
– Det er nes ten et hel ve te. Får jo ikke sove. 

Datt e ra mi trod de jeg var lei meg her om 
da gen, bare for di jeg satt stil le og drakk 
kaf e. Og kona blir redd for at jeg skal 
 be gyn ne å sty re med nye pro sjek ter. Jeg  
kan bli vel dig ener gisk. Jeg kan få litt ta le
flom også, når jeg bæ rer på for mye ener gi.
– Ener gisk, opp stemt, ta le flom. Det hø res ut 
som hypomaniske trekk?

– Ja, fak tisk.
– Men du kla rer å kon trol le re det på en 
måte?

– Jeg job ber ak tivt med å dem pe meg, ja.

Mål bun det av kona
Han bru ker fy sis ke pa ra me te re for å føl ge 
med på sitt eget stress ni vå. Puls klok ka på 
hånd led det sen der ut vars ler om hvi le puls 
og søvn kva li tet.

– Ny lig mis tet jeg en god kol le ga, og hvi le
pul sen min steg fra 58 til 68 over natt a. Jeg 
kan over sty re mye med hjer nen, men krop
pen sier ifra.

Hol ter mann Eriksen tren ger noe og noen 
som sier ifra.

– Det er jo det beste med hun som ble 
kona mi. Vi had de tid lig en hef tig dis ku sjon 
og jeg ble helt fa sci nert over hvor ty de lig 
hun sa ifra. Satt e gren ser. Det til trakk meg, 
jeg ble be tatt. Jeg had de jo kjørt på som en 
bull do ser uten sper rer i fle re år. Hun får som 
re gel vil jen sin, smi ler han lurt.

– Hun har ta ket på meg.
I dag har de fire barn sam men, mens han 

har ett fra før.
– Hun har den myke til nær min gen og er 

opp tatt av å for me kom plett e men nes ker. 
Jeg er mer ut sve ven de og litt vill. Jeg gi rer 
opp un ge ne på kvel den.
– Er du et Bmen nes ke?

– Hva var A og hva var B igjen?
– B leg ger seg helst seint og so ver len ge.
– Å. Jeg er beg ge. Sov ner seint og står opp 

tid lig. Lite søvn. Kan skje dumt.
Han trek ker på skuld re ne.
– Kona skal selv føl ge lig ha mas se av æren 

for at dett e li vet går rundt. Det er hun som 
har tål mo dig het til å hjelpe med lek se ne, 
smi ler han.
– Men du skri ver nattabøker til un ge ne dine?

– Ja, men det er jo også et ego is tisk mo tiv 
bak det. Jeg sy nes nattabøker for barn er så 
kje de li ge å lese. Da gjør jeg det om til en mer 
in ter es sant greie for meg ved å lage dem 
selv. Or dent li ge greier. Om kon gen Leo ni das 
av Spar ta.

Han smi ler som en gutt un ge. Det dunk le 
ly set i re stau ran ten sprer seg over den 
 mør ke skjor ta.

HansOlav Hol ter mann Eriksen job ber 
med å sen ke am bi sjo ne ne sine. Slap pe av. 
Ikke jage. Drikke vin med kona. Sove syv 
ti mer på hytt a. Se alle Har ry Potterfil me ne 
og stå an svar lig for sprø svor på ju le rib ba.
– Er du redd for å mis te mo men tum?

Han leg ger ho det på skak ke.
– Litt. Jeg har tenkt på hva som skjer hvis 

mo to ren stop per. Blir det svart, lik som?
– Ja, blir det svart?

– Nei. Jeg har jo prøvd å pau se mo to ren  
i det siste. Det blir ikke svart. Men jeg vet at 
jeg har et ind re, ibo en de be hov for å ska pe. 
Og det er fak tisk så sterkt at det hol der meg 
vå ken om natt a hvis jeg ikke gjør det.
– Men da kan du jo bare lese dine egne 
 nattabøker?

– Haha, det er sant! Selv me di si ne ring!

MARTIN HO TVEDT
martin@hotvedt.no
Uni ver si tets sy ke hu set NordNorge

«Dat te ra mi trod de jeg var lei 
meg her om da gen, bare for di 
jeg satt stil le og drakk kaf fe»
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Fi gur 3  Dron ning Mary I (Ma ria Stu art) leg ger hån den på en pa si ent. Teg ning av Levina Teerlinc fra 1500-tal let. 
Il lust ra sjon: Wi ki me dia Commons

Hån dens språk

Knapt noen an nen del av men nes ke krop pen har stør re evne til funk
sjo nell be ve gel se enn hån den. Men hån den er ikke bare et me ka nisk 
gri pe red skap. Til alle ti der har hån den spilt en stor rol le i vår kom
mu ni ka sjon. Den er av gjø ren de i de dø ves tegn språk, den bru kes 
ges ti ku le ren de for å un der stre ke en ver bal på stand, men er også en 
del av vår sym bo likk.

De fles te le ger har mer ket seg 
va ria sjo nen i de for skjel li ge 
hånd trykk som pa si en ten 
pre sen te rer. Det er li ten tvil 
om at de sier ad skil lig om 
ved kom men des psy kis ke 

til stand i øye blik ket, en ten det er den fas te, 
var me og tør re hån den, el ler det sva ke, 
klam me og kan skje skjel ven de hånd tryk ket 
man mot ar. Ofte av slø rer hån dens ut se en de 
men nes kets al der i enda stør re grad enn hva 
an sik tet gjør. Dess uten kan en kel te trekk ved 
hån den og neg le ne gi le gen en an tyd ning 
om pa si en tens yr kes mes si ge ak ti vi tet og en 
sjel den gang også fy sis ke hel se. Det kan være 
den ka rak te ris tis ke pig men te rin gen i hånd-
fla tens lin jer man kan se ved Addisons syk-
dom, de for tyk ke de og cya no tis ke yterfalan-
gene ved bl.a. bron ki ek ta si, de for kor te de  
4. og 5. metakarpalknoklene ved hypopara-
tyreoidisme, den mus kel sva ke, slan ke hån-
den ved Marfans syn drom, el ler de lyse tverr-
stri pe ne på neg le ne som kan være et sen-
symptom på eks po ne ring for tok si ner el ler 
noen gan ger også skyl des kje mo te ra pi.

Hån den som verk tøy
Ana to misk er hån den unik blant våre kropps-
de ler, blant an net ved at hånd fla ten knapt 
ut sond rer svet e når vi so ver og ikke blir 
brun ved UV-be strå ling, i mot set ning til 
res ten av hud over fla ten. Ikke noen an nen  
del av men nes kets be ve gel ses ap pa rat er mer 
flek si bel, og hån den opp tar da også det stør s-
te om rå det av hjer nens mo to ris ke kor teks.

Hån den har ut vik let seg til å bli et funk -
sjonelt gripeorgan, tak ket være tom me lens 
evne til op po si sjon mot de and re fing re ne. 
Den er hån dens ster kes te fin ger, noe dens 
la tins ke navn rø per: pollex (av polleo = være 
sterk, ha makt), alt så «den ster ke/mek ti ge». 
På gresk er den kalt anticheir, dvs. mot hånd, 
noe som il lust re rer dens evne til å gri pe og 
hol de fast – nes ten som en egen hånd mot 
den and re (1).

Ana to mi en læ rer oss at tom me len bare 
har to fa lan ger – en grunnfalang og en yter-
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falang – i mot set ning til de and re fing re nes 
tre fa lan ger. Men er det egent lig rik tig?  
Ser vi på et rønt gen bil de av en bar ne hånd, 
fin ner vi at fa lan ge ne bare har én epi fy se -
skive som sit er prok si malt, mens mellom-
håndsknoklenes ene epi fy se ski ve sit er 
dis talt. Rønt gen bil det av slø rer imid ler tid  
at tom mel fin ge rens epi fy se ski ver alle sit er 
prok si malt (fi gur 1), både på fa lan ge ne og på 
mellomhåndsbenet. Føl ge lig har den tre 
fa lan ger som de and re fing re ne, men mang-
ler mellomhåndsknokkel. Den ne kan gjen-
fin nes som et ru di ment i hånd ro ten hos 
pri ma te ne.

Hån den i for ti den
Hån den har blit brukt for å sym bo li se re 
hand lin ger si den de eld ste ti der. Al le re de 
is tids men nes ke ne bruk te hånd sym bo ler  
for 27 000 år si den. I grot e ne i Gargas i Syd-
Frank ri ke fin nes det man ge hånd re li ef er, 
hvor de fles te vi ser at en el ler fle re fing re er 
am pu tert. Man me ner at de av hug de fing -
rene har vært of er ga ver, en byt e han del med 
syk doms mak te ne mot å la res ten av krop pen 
være i fred. Hånd av tryk ket re pre sen  terte 
alt så en slags kvit e ring for at of er ga ven 
vir ke lig var av le vert (2). Of test var det lil le fin-
ge ren som mang let, og vi kan kan skje tolke 
det dithen at for tids men nes ket har vil let 
kom me bil ligst mu lig fra det hele (fi gur 2). 
Sjel den var det tom me len det gikk ut over.

Kan skje har den ne tros opp fat nin gen blit 
vi de re ført like opp til kris ten tid. Den eld re 
Borgartings kris ten ret sier nem lig at en mor 
ikke skal bite av en fin ger el ler tå på bar net 
sit for selv å kun ne leve len ger, en hand ling 
som må opp fat es som et par ti elt of er til 
over na tur li ge mak ter (3). Man ga alt så noe  
av det le ven de i byt e med et leng re liv.

Hån dens stil ling har også blit til lagt 
be tyd ning. En hånd fla te som ven der frem-
over har blit opp fat et som en av vis ning, 
mens hånd ba ken har hat mot sat be tyd-
ning. Kan skje hen ger det e sam men med 
ned ar ve de må ter vi opp fat er kropps språk 
på, si den både men nes ker og noen dyr 
opp fat er sig na le ne fra hån dens for- og 
bak si de for skjel lig. Nær mer man seg f.eks. 
en frem med hund med hånd fla ten vendt 
frem over og fing re ne opp, fø rer det ofte til 

en mer engs te lig el ler ag gres siv re ak sjon 
hos hun den enn om hånd ba ken vi ses med 
fing re ne ned.

Hånds på leg ging
I fle re år hund rer var hån den et kon ge lig 
sym bol, og i Midt øs ten er hånd frem de les 
sy no nymt med makt. Man men te også at 
hån den hos noen ut valg te had de le gen de 
kraft, og be rø rin gen av syke hø rer an ta ge lig 
til de al ler eld ste te ra peu tis ke til tak. Vi hø rer 
om det e i Bi be len, men også i fle re skrif ter 
fra an tik kens kul tur land – Egypt, Hel las og 
In dia. Men det skul le være med høy re hånd, 
den venst re re pre sen ter te «den om vend te 
ver den» og kun ne gjø re mer vondt enn  
godt (4).

I mid del al de ren men te man at den ne kraf-
ten var av det over na tur li ge slaget, git fra 
him me len. Pres ten, ja selv kon gen, som jo 
an gi ve lig var inn sat av Gud, kun ne i vis se 
til fel ler ned la te seg til å be rø re et an net 
men nes ke i te ra peu tisk øye med, som en 
hånds på leg gel se. Tan ken var at kraf ten fra 
ved kom men des hånd skul le strøm me over  
i pa si en ten, noe som ble for ster ket gjen nom 
det kir ke li ge el ler kon ge li ge skrud. Men til 
syv en de og sist var det nok hånds på leg ge-
rens per son lig het det kom an på (5).

Slik be hand ling – om talt som The Royal 
Touch – ble prak ti sert un der kro nings se re-
mo ni er i både Frank ri ke og Eng land i pe ri o-

den 500 – 1700-tal let, spe si elt på pa si en ter 
med skro fu lo se (fi gur 3). Så sent som un der 
kro nin gen av den frans ke kong Lud vig 16  
i 1775 var det hele 2 500 men nes ker som 
øns ket be hand ling, noe som inn gikk i se re-
mo ni en. At de sam ti dig mot ok en gull mynt, 
var kan skje også av be tyd ning (5).

Selv om vi kan smile over bæ ren de av 
den ne form for be hand ling, er det man ge 
som fø ler en viss lind ring når en hånd 
 leg ges på det von de ste det. I den for bin del se  
er det in ter es sant å vite at or det be hand ling 
net opp er av le det av hånd/hand. Vi vet at 
Olav den hel li ge (995 – 1030) gjor de bruk  
av hånds på leg gel se, og også hans slekt nin-
ger og et er kom me re. Har ald Hardråde 
(1015 – 66) og Mag nus den gode (1024 – 47) 
ar vet visst nok den ne «lege ev nen». Sist nevn te 
over før te den til tolv menn som ble «gode 
sår le ger» un der slaget på Lyr skog hede  
i 1043 (6).

Tom me lens sig na ler
Uten tvil er tom me len hån dens vik tig ste 
fin ger. I an tik ken var den viet til kjær lig hets-
gu din nen Ve nus, sann syn lig vis på grunn av 
sin fal lis ke po si sjon, og den fikk også be teg-
nel sen crassitudine (= den tyk ke) (7). Den har 
blit verd sat til sva ren de, og Gu la tings lo ven, 
som an ta ge lig opp sto på 900-tal let, sier at 
tom me len er like mye verdt som de and re 
fing re ne til sam men. Ved ska de på den skal 

Fi gur 1  Rønt gen bil de av hån den til en ni åring. Fra De 
Schreinerske Sam lin ger, Uni ver si te tet i Oslo.

Fi gur 2  Hånd av trykk fra Gargashulen, med mang-
len de lil le fin ger. Foto: Yoan Rumeau / Wi ki me dia 
Commons.

«Hån den har blitt brukt  
for å sym bo li se re hand lin ger  
si den de eld ste ti der»
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det bø tes tre mer ker, mens det bare skal 
bø tes seks øre – alt så fjer de par ten – for lil le-
fin ge ren (8, 9). Våre in va li di tets ta bel ler har 
hat gode for bil der!

I an tik kens Roma grep man rundt tom me-
len (premere pol lem) når man øns ket noen 
hell og lyk ke (7), og i fil mer om ro mer ti den 
vi ses gjer ne til sku er ne med tom me len opp/
ned når ut fal let av en gla dia tor kamp skul le 
av gjø res. Tom me len ned har van lig vis blit 
an set som lite guns tig for den det gjaldt, 
men i vir ke lig he ten pek te man med tom me-
len mot vin ne ren på are na en un der til ro pet 
utroque pollex laudare (= me get sterkt og 
bra). Skul le stak ka ren dre pes, holdt man 
tom me len opp mot brys tet (vertere pol lem) 
(7). Vår opp fat ning av tom me len opp som 
noe po si tivt stem mer der for ikke all tid og 
kan kol li de re ka ta stro falt med and re lands 
sym bol bruk. Der kan nem lig tom me len opp 
tol kes som en for nær mel se til sva ren de det  
å «vise fin ge ren» hos oss.

El lers er ikke tom me len eg net til å peke 
med, an net enn even tu elt for å få haik. I den 
ka tols ke kir ke gjør man det så kal te lil le 
kors tegn med tom me len på pan ne, munn 
og bryst.

Hån dens sym bo likk
På gam le bil der av bru de par ser man ikke 
sjel den at bru den har et kle de over hen de ne 
når hun står for an pres ten. Hvis hun kom til 

å gif te seg på nyt, skul le hun bære hans ker 
(10). Det er an ta ge lig en re mi ni sens et er 
an tik kens skik ker, hvor hen de ne skul le til-
dek kes re spekt fullt i en øv rig hets per sons 
el ler hers kers nær vær (alt så pres ten). Hen de-
ne ble ofte an set som «ure ne» og måt e ikke 
kom me i di rek te kon takt med det hel li ge 
el ler opp høy de. Mo ses som mot ar tav le ne  
på fjel let Si nai, blir ofte frem stilt slik (fi gur 4).

Hån den var en na tur lig del av eds av leg gel-
sen, en ten det var med tre fing re – tom mel, 
peke- og lang fin ger – ut strakt på den løf te de 
hån den el ler det var med hån den plas sert 
på hjer tet. Spei der be ve gel sens va ri ant lar 
tom mel- og lil le fin ge ren dan ne en ring 
rundt de øv ri ge ret e fing re ne. De skal sym-
bo li se re det tre dob bel te spei der løf tet, mens 
rin gen er et tegn på sam hold (11).

I amu let er har man brukt hån den som 
sym bol på grunn av sin ibo en de kraft. Midt-
østens Fatimas hånd (khamsa) er et bil de  
av en hånd med tom mel- og lil le fin ger fra 
hver and re, ofte med et øye midt i hånd fla-

ten (fi gur 5). Fa ti ma var yng ste dat er av 
pro fe ten Mu ham mad. Hun be skri ves som 
ren og uten synd, med full makt til å gå  
i for bønn for men nes ke ne hos Al lah, og hun 
frem stil les som et for bil de for mus lims ke 
kvin ner. Fing re ne skal sym bo li se re is lams 
fem søy ler: for kyn nel sen, bøn nen, fas ten, 
pi le grims rei sen og vel de dig he ten (2). Amu-
let en skal brin ge lyk ke, frem me let e føds-
ler, men også be skyt e mot det onde øye.

Tro en på at en kel te men nes ker med sit 
blikk kun ne på fø re ska de på and re, både 
men nes ker og dyr, er en eld gam mel opp fat-
ning over sto re de ler av ver den. Den var også 
kjent hos oss fra nor røn tid og nev nes både  
i sa ga er og kvad. På mine rei ser i syd li ge 
strøk har jeg er fart at fore stil lin ger om det 
onde øye fort sat er le ven de i Midt øs ten og 
vis se ste der rundt Mid del ha vet. Sør i Italia 
bru ker man fort sat hånd stil lin gen corna 
som be skyt el se, med peke- og lil le fin ge ren 
ret et frem over som to horn og 3. og 4. fin-
ger bøyd. Be tyd nin gen skal visst nok være 
den sam me som når vi ban ker i bor det. En 
lik nen de hånd stil ling kal les mano de fica, 
hvor tom me len put es inn mel lom den 
bøy de peke- og lang fin ge ren (12). Det er  
en ob skøn hånd be ve gel se som skal il lu-
strere kvin nens un der liv, og tan ken er 
 visst nok å gjø re de over na tur li ge mak te ne 
så be skjem met at de lar sine onde hen sik ter 
være til en an nen gang.

Fi gur 4  Mo ses mot ar tav le ne med de ti bud på Si nai, 
med hen de ne til dek ket. By san tinsk bi bel il lust ra sjon 
fra 900-tal let. Il lust ra sjon: The Yorck Pro ject / Wi ki-
me dia

Fi gur 5  Fatimas hånd som 
amuletsmykker. Foto: Svetlanasf/
iStock

Fi gur 6  Her vi ses V-teg net som en åpen bar pro test un der en høy re-
eks trem marsj i Lon don i 2017. Foto: Guy Corbishley / Alamy Stock 
Pho to

«I fle re år hund rer var hån den 
et kon ge lig sym bol, og i Midt
øs ten er hånd frem de les  
sy no nymt med makt»
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Å gjø re V-tegn med peke- og lang fin ge ren 
og hånd fla ten frem for bin der man med den 
an nen ver dens krig og Win ston Churc hill 
(1874 – 1965). Fort sat bru kes det e, i tide og 
uti de, som tegn på sei er. Opp rin ne lig var  
det et hån lig pro test ut rykk blant Eng lands 
ar bei der be folk ning – men da med hånd -
baken frem (13). I vis se kret ser bru kes det 
fort sat i sin opp rin ne li ge form (fi gur 6).

Om det er hånd fla ten el ler hånd ba ken 
man hol der frem, kan alt så ha ulik be tyd-
ning. Det e kan også gjel de for pe ke fin ge ren, 
som ale ne og med hånd ba ken frem kan bety 
en al vor lig ad var sel, mens det om vendt bare 
er det sam me som å rek ke opp hån den.  
Hvis den da ikke be ve ges si de veis, da er det 
ut rykk for et klart nei.

Pe ke fin ge rens la tins ke navn index be tyr 
an gi ve ren, den som pe ker deg ut (på gresk 
endeixis = an mel der). I eld re ti der men te man 
at me di ka men ter som ble be rørt med den ne 

fin ge ren, kun ne bli for gif tet (14). I den vest -
lige ver den har en ring for met av peke- og 
tom mel fin ge ren blit et slags tegn på bi fall.  
I syd li ge re land bør man imid ler tid være 
for sik tig med å bru ke den ne ges ten, da den 
tvert imot re pre sen te rer anal åp nin gen – og 
blir selv sagt verd sat der et er. I det hele tat 
bør man bru ke pe ke fin ge ren med for sik tig-
het når man er på rei se. I den ara bis ke ver den 
er det å ban ke med den ne fin ge ren på den 
and re hån den det sam me som å si «Du har 
fem fed re!» – med and re ord en ri si ka bel 
for nær mel se mot ved kom men des mor (4).

Også lang fin ge ren, digitus longus, an ven-
des noen gan ger i den ne hen sikt. Sin ned -
seten de be tyd ning får den når den bru kes 
ale ne og når hånd ba ken ven der frem over, 
noe som var kjent al le re de i det gam le 
Roma, hvor fin ge ren ofte gikk un der be teg-
nel sen impudicus (den ufor skam me de)  
el ler obscenus. Mer ke lig nok er den blant 
ka to lik ke ne viet Kris tus og frel sen og i is lam 
til Ali, Fatimas ek te mann (4).

Ring fin ge ren, digitus anularis, har lan ge 
tra di sjo ner som så kalt hel bre den de fin ger. 
Der for ble den også kalt digitus me di cus.  
I an tik ken men te man at det var en slags 
for bin del se mel lom ring fin ge ren og hjer tet, 
og den kun ne der med ikke be rø re noe gif tig 
uten at hjer tet fikk be skjed om det (4). Dens 
ren het gjor de den eg net til me di sinsk bruk, 
og i te ra peu tisk hen se en de var det for nuf tig 
å smø re på sal ver med ring fin ge ren. Eld re 
bil der av Je sus vi ser hans vel sig nen de hånd 
der ring fin ge ren og tom me len be rø rer 
hver and re som en sir kel, sym bo let på amen 
(fi gur 7).

Å set e en ring på den ne fin ge ren var 
van lig al le re de hos de gam le egyp ter ne og 
ro mer ne (10), se ne re også ved inn gå el se av 
jø dis ke og krist ne ek te skap. Det var fra først 
av kvin nen som bar rin gen, kan skje som 
tegn på at hun var opp tat. Et er hvert ble 
den også bå ret av man nen, som sym bol på 
ek te ska pets evig het, selv om det e bare var 
en av de man ge be tyd nin ger en ring kun ne 
ha. Menn har ofte brukt egne ty per av rin ger 
for å vise sin po si sjon i sam fun net. Kvin nens 

ring kun ne vært pry det med en edel sten, 
hvor hver type frem de les har sin egen sym-
bo likk og me ning. Man ge bru ker for lo vel ses-
ring som set es på høy re hånd, mens den 
som gif te ring flyt es over på venst re, selv om 
også det e kan va ri e re. I Norge er det nok 
mest van lig å ha gif te rin gen på høy re hånd.

Lil le fin ge ren el ler digitus mini mus ble  
i ro mer ti den også kalt auricularis, sann syn-
lig vis for di den var best eg net til å klø seg  
i øret med (4). Men fin ge ren var også til trodd 
ma gis ke egen ska per. Ennå i vår tid fore kom-
mer det at to per so ner hek ter lil le fin ge ren  
i hver and re når de uven tet sier noe i kor. Da 
skal man still ti en de øns ke seg noe før fing -
rene løs nes. Noen ste der i ver den bru kes 
også den ne fin ge ren i for nær me lig hen sikt, 
f.eks. kan en løf tet lil le fin ger bety at man 
sy nes en an nen er en li ten svek ling – el ler  
det an ty der stør rel sen på pe nis hos ved kom-
men de (4). I syd li ge re land kan man hos 
yng re menn ofte se at lil le fin ger neg len er 
leng re enn på de and re fing re ne. Det e skal 
være et sig nal om at ved kom men de ikke 
be hø ver å slite med tungt kropps ar beid.

Frem de les er det noen som fullt og fast 
tror på ki ro man ti, de spå dom mer om frem -
tiden som kan le ses ut fra hån dens form, 
fing re nes inn byr des leng de og hånd fla tens 
hud fol der. Men det er en an nen his to rie.

PER HOLCK
per.holck@medisin.uio.no
er dr.med. og pro fes sor eme ri tus ved Ana to misk 
av de ling, Institut for me di sins ke ba sal fag ved 
 Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Fi gur 7  Rus sisk ikon som vi ser Je sus med den tra-
di sjo nel le hånd stil lin gen: tom mel mot ring fin ger. 
Det e ut ryk ker amen. Bil de fra Haskovo His to ric 
Museum i Bul ga ria. Foto: Bin im Gar ten / Wi ki me dia 
Commons

«Vår opp fat ning av tom me len 
opp som noe po si tivt stem mer 
ikke all tid og kan kol li de re 
ka ta stro falt med and re lands 
sym bol bruk»
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Kart over Bangladesh med omkringliggende områder.

Dif te ri ut brudd  
i en flykt ning leir

Al vor lig dif te ri byr på dia gnos tis ke og be hand lings mes si ge di lem
ma er i en si tua sjon med be gren se de res sur ser. Vi be hand let fle re 
al vor lig syke barn un der et dif te ri ut brudd blant ro hin gya er fra  
My an mar i en flykt ning leir i Bang la desh, der flykt nin ge ne lev de  
i pro vi so ris ke telt med jord gulv og had de be gren set hel se til bud.  
Våre er fa rin ger kan være re le vant ved fle re ut brudd.

Om trent halv an nen må ned 
etter at man re gist rer te de 
før s te til fel le ne av dif te ri  
i flykt ning lei re ne i Bang la
desh, an kom vi Cox’s Ba zar
pro vin sen rom ju la 2017 (1). 

Vårt dif te ri sy ke hus skul le er statt e pro vi so
riske dif te ri av de lin ger ved to lo ka le felt sy ke
hus, også dis se dre vet av Le ger Uten Gren ser. 
Hek tisk byg ge virk som het på gikk sam ti dig 
som vi had de våre før s te pa si en ter. På det 
mes te var vi fire in ter na sjo na le le ger i sta
ben i til legg til 20 per so ner fra en rek ke land 
og over hund re bang la desh is ke an satt e, 
både me di sins ke og ikkeme di sins ke.

Vi be hand let to talt rundt 1 000 pa si en ter  
i lø pet av den må ne den vi var der, fra jul 
2017 til 24. ja nu ar 2018, drøyt 100 av dem 
med difteriantitoksin og an ti bio ti ka. Res ten 
fikk bare an ti bio ti ka. De fles te pa si en te ne 
våre var i al ders grup pen 5 – 10 år, mens rundt 
en fjer de del var ung dom mer og voks ne. Alle 
de om lag 7 – 8 al vor lig syke var i al de ren  
2 – 5 år.

To talt i Cox’s Ba zar har det fra star ten  
i 2017 fram til sep tem ber 2019 blitt re gist rert 
8 779 til fel ler og 45 døds fall av dif te ri (1).

Hva er dif te ri?
Dif te ri er en bak te ri ell hals in fek sjon som 
kan gi al vor lig luft veis ob struk sjon, sær lig 
hos små barn, samt se kun dær ef ek ter på 
hjer tet, ner ve sy ste met og ny re ne.

Dif te ri ka rak te ri se res av be ten nel se,  
ødem og rød me i øvre luft vei er og svelg. 
Af ek sjon av la rynks og bron ki er kan gi 
luft veis  obstruk sjon med ka rak te ris tisk 
la ryn ge al stri dor, sær lig hos små barn. Af ek
sjon av fa rynks gir svel ge van sker og syn lig 
pseu do mem bra ner på ton sil ler og svelg.  
I til legg ka rak te ri se res syk dom men av lav
gra dig fe ber og mul tip le for stør re de lym fe
knu ter sub man di bu lært og på col lum. Noen 
kan få he vel se i bløt dels ve vet rundt lym fe
knu te ne på col lum (ty re nak ke/bull neck). 
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ble målt til 60 %. Dis se bar na fikk 5 l ok sy  
gen til ført på mas ke. Ved lav ok sy gen met
ning ble det i til legg gitt ma nu elt as si stert 
ven tilasjon med mas ke og bag med lett 
po si tivt luft veis trykk ved in spi ra sjon som 
fulg te bar nets egen re spi ra sjons fre kvens. 
Man ge av bar na var dess uten mo de rat 
 un der  ernærte, da de alle had de gjen nom
levd en dra ma tisk flukt fra hjem lan det uten 
mat og hus ly over uker.

An ti tok sin og an ti bio ti ka
Difteriantitoksininfusjon ble star tet hos  
alle pa si en te ne med pseu do mem bran,  
«ty re nak ke» el ler luft veis ob struk sjon så 
raskt som mu lig og se nest in nen en time 
ett er inn komst. Før be hand lin gen ble hyd ro
kor ti son og an ti his ta min gitt in tra ve nøst 
som pre me di ka sjon for å mot vir ke en even
tu elt hy per sen si ti vi tets re ak sjon.

Difteriantitoksinbehandlingen stan ser 
ef ek ten av sir ku le ren de tok si ner som gir 
mem bran dan nel se i fa rynks og sy ste misk 
på virk ning med myo kar ditt, nevritt og 

ut brud det og på vis te at bak te ri en var sen
sitiv for pe ni cil lin (1). Vi var av hen gi ge av  
å sto le på den ne in for ma sjo nen.

To talt 1 070 pa si en ter med an tatt dif te ri 
ble be hand let ved sy ke hu set i lø pet av 
 ut brud det. En stor an del av pa si en te ne var 
barn un der 15 år, flest var over 5 år og svært 
få over 50 år. De fles te pa si en te ne had de 
så pass ka rak te ris tis ke kli nis ke funn at kun  
i et få tall til fel ler var vi i tvil om dia gno sen. 
Syn lig pseu do mem bran på ton sil ler og 
la ryn ge al stri dor ble reg net som pa to gno
mo nisk. Pa si en ter med akutt re spi ra sjons
svikt med la ryn ge al stri dor ble ikke in spi sert 
for pseu do mem bran i fa rynks, da det er 
be skre vet at un der sø kel sen i seg selv kan 
in du se re blok ke ring av luft vei ene (2). Av 
smitt e vern hen syn var alle inn lagt i minst  
to døgn.

Vi ba ser te vår kli nis ke prak sis på Ver dens 
hel se or ga ni sa sjons (WHO) pro to koll for 
be hand ling av dif te ri (2). Vi had de ikke 
kapnograf el ler blodgassanalyser til gjen ge
lig. Det var hel ler ikke mu lig he ter for in tu
ba sjon, bron ko sko pi, tra keo sto mi el ler 
re spira tor be hand ling.

Akutt luft veis ob struk sjon
Barn med re spi ra sjons be svær opp lev de vi 
kun i al ders grup pen 2 – 5 år. Dis se 7 – 8 bar na 
had de alle utt alt la ryn ge al in spi ra to risk 
stri dor hør bar i rom met, in ter kos ta le inn
drag nin ger og for høy et re spi ra sjons fre
kvens. Dår lig ste met ning på pulsoksymeter 

Sår rundt munn og nese samt ne se blød ning 
se kun dært til pseu do mem bra ner kan fore
kom me hos en kel te (2–5).

Pseu do mem bra ne ne for år sa kes av ek so
tok si ne ne som skil les ut av Corynebacterium 
diphtheriae. De be står av døde cel ler og 
fib rin og kan dekke svelg, ton sil ler, la rynks, 
trakea, prok si ma le bron ki er og/el ler ne se
slim hin ner (6, 7).

Tok sin pro duk sjon skjer bare når bak te rien 
selv er in fi sert med en bak te rio fag som  
bæ rer gen for tok sin pro duk sjon. Bak te rie
stam mer som ikke pro du se rer tok si ner,  
er ge ne relt apatogene, men kan av og til gi  
et mildt syk doms for løp, gjer ne hos sær lig 
ut satt e in di vi der (6, 7). I sjeld ne til fel ler kan 
dif te ri være for år sa ket av and re tok sin pro du
se ren de korynebakterier som C. ulcerans, C. 
haemolyticum, el ler C. pseudotuberculosis (5).

Dif te ri bak te ri en mul ti pli se res lo kalt  
i slim hin ner i øvre luft vei er, men tok si net 
kan trans por te res med blo det til and re 
or ga ner og for år sa ke myo kar ditt med led
nings for styr rel ser, nevritt med for bi gå en de 
ner ve ska der og ny re svikt. Dis se se kun dær
efek te ne av dif te ri kan opp tre fra en uke til 
fle re må ne der ett er den akutt e syk dom men 
og kan alle være dø de li ge (2, 5). Litt e ra tu ren 
be skri ver at opp til 30 % av pa si en te ne kan  
få slike se kun dæ re ef ek ter, hvor gra den av 
af ek sjon av hen ger av meng den tok sin (8). 
Lang sy ke his to rie, un der er næ ring og lav 
al der er ri si ko fak to rer for dår lig ut fall av 
dif te ri (4, 5). Syk dom men fo re byg ges med 
vak si ne (3, 4).

Be gren se de hjel pe mid ler
Alle pa si en te ne ved vårt sy ke hus ble dia
gnos ti sert kli nisk. Mik ro bio lo gis ke prø ver 
og ra dio lo gis ke un der sø kel ser var ikke til  
gjen ge lig. I be gyn nel sen av ut brud det en 
må ned tid li ge re had de Centers for Dis ease 
Con trol and Pre ven tion (CDC) fore tatt bak 
te rio lo gis ke un der sø kel ser som stad fes tet 

Tid lig mor gen. Vann og sa ni tær an svar lig og pro sjekt ko or di na tor er kla re til å ta fatt på da gens opp ga ver. Alle 
foto: Øy unn Ho len

«Vi had de ikke kapnograf el ler 
blodgassanalyser til gjen ge lig. 
Det var hel ler ikke mu lig he ter 
for in tu ba sjon, bron ko sko pi, 
tra keo sto mi el ler re spi ra tor - 
be hand ling»

«Hos en kel te pa si en ter som 
be fin ner seg i en livs tru en de 
si tua sjon, kan det et ter vår 
me ning for sva res å for sø ke ny 
be hand ling med an ti tok sin»



1811TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2019;  139

INTERNASJONAL MEDISIN

in fu sjon for til ven ning med grad vis øk ning 
av has tig he ten, og ana fy lak si be hand ling  
ved even tu el le re ak sjo ner (2, 4, 9).

Pa si en ter med pseu do mem bran som 
in di ka sjon for be hand ling fikk en po ten si elt 
far lig be hand ling uten at de had de en livs
tru en de til stand i ut gangs punk tet. Vi la 
der for vekt på å gi difteriantitoksin kun til 
pa si en ter med kli nisk sik ker dif te ri og sann
syn lig høyt tok sin nivå, som pa si en ter med 
syn lig pseu do mem bran, «ty re nak ke» el ler 
la ryn ge al stri dor. I lø pet av en må ned  
be hand let vi rundt hund re pa si en ter.

Om trent en fem te del fikk hy per sen si 
tivitets re ak sjon. In gen fikk ana fy lak si, men 
vi la vekt på å gi hyd ro kor ti son straks ved 
tegn til hy per sen si ti vi tet, og ga ofte fle re 
do ser også ett er at dett e var gitt som pre 
medi ka sjon. I litt e ra tu ren an gis det at ca. 
10 % av pa si en te ne får hy per sen si ti vi tets re ak
sjo ner, men at dett e va ri e rer sterkt og kan 
være av hen gig av pro tei ne ne i heste se ru met 
(9). Alle våre pa si en ter fikk sam me pro duk
sjons par ti av an ti tok sin.

Ved hy per sen si ti vi tets re ak sjon fulg te vi  
i de fles te til fel ler pro to kol len: Vi stop pet 
in fu sjo nen umid del bart og ga hyd ro kor ti
son og an ti his ta min. Da symp to me ne ga 
seg, star tet vi de sen si bi li se ring ved å gi en 
li ten meng de svært for tyn net difteriantitok
sin, så grad vis øken de meng de og mind re 
for tyn ning over en tre ti mers pe ri ode (2, 9).

Hos noen pa si en ter som re ager te med 
hy per sen si ti vi tet, sen ket vi drå pe tak ten 
mid ler ti dig og ga hyd ro kor ti son uten  
å stoppe in fu sjo nen helt. Her fra vek vi  
WHOpro to kol len, men på den ne må ten  
fikk pa si en te ne ras ke re be hand ling og vi 
opp levde at fle re full før te. Det vik tig ste 
bak grunns do ku men tet for pro to kol len 
un der stre ker at evi dens grunn laget ba se rer 
seg på gam le stu di er og er svakt, og at den 
skis ser te me to den er vei le den de i hvor dan 
det kan gjø res (9).

Nes ten alle våre pa si en ter fikk 40 000 IE 
difteriantitoksin. WHOpro to kol len an be 
faler va ri e ren de do ser, 20 000 – 80 000 IE, 
av hen gig av al vor lig hets grad, uav hen gig  
av al der og vekt. De fles te av pa si en te ne våre 
møtt e kri te ri e ne for en dose på 40 000 IE.

Se rum syke, en sen hy per sen si ti vi tets re ak
sjon, kan også opp stå i ett er kant av difteri
tantitoksinbehandling. Re ak sjo nen kom mer 
1 – 2 uker ett er akutt in fek sjon og gir fe ber, 
mus kel og ledd smer ter, klø en de ut slett og 
slapp het og kan vare opp til 3 – 5 uker. Hvor 

Hy per sen si ti vi tets re ak sjon
Difteriantitoksin ut vin nes fort satt fra heste
se rum, som den gan gen det først ble tatt  
i bruk på slutt en av 1800tal let. Heste pro
teine ne kan gi al vor lig im mun re ak sjon. 
Den ne kan kom me brått, være livs tru en de 
og kan opp stå når som helst un der den 3 – 4 
ti mer lan ge in fu sjo nen. Luft veis ob struk sjon 
og ur ti ca ria er de hyp pigst fore kom men de 
hy per sen si ti vi tets re ak sjo ne ne (9). Luft veis
ob struk sjon er kli nisk lett å skille fra la ryn
ge al stri dor, da den kom mer brått og gir 
ty de li ge ob struk ti ve ly der over lun ge ne.

Døds fall som føl ge av difteriantitoksin
behandling er ikke be skre vet i litt e ra tu ren, 
li ke vel har man i pro to koll og bak grunns 
 litt e ra tur un der stre ket vik tig he ten av kon ti
nuer lig ob ser va sjon, lang som opp start av 

ny re svikt (2, 9). Den rå den de opp fat nin gen 
er at an ti tok si net nøy tra li se rer difteritoksin 
i blod ba nen før dett e går inn i cel le ne  
i ve vet. Difteritoksinet tas opp i cel le ne via 
endocytose, stop per pro te in syn te sen og 
dre per cel len (7). Det er epi de mio lo gisk vist 
at den ne be hand lin gen har utt alt ef ekt 
tid lig i for lø pet og grad vis mind re ef ekt 
len ger ut i syk doms for lø pet. Det er lite tro lig 
at cel le ska der som tok si net al le re de har 
for år sa ket, re ver se res (9).

An ti bio ti ka ble gitt in tra ve nøst straks ett er 
inn komst. Salbutamolinhalasjoner er ikke 
an be falt i Ver dens hel se or ga ni sa sjons ret
nings lin jer, men har god kli nisk ef ekt ved 
en rek ke and re til stan der med ødem i luft
vei ene og syn tes ri me lig å for sø ke. Dett e ga 
in gen åpen bar bed ring el ler for ver ring hos 
våre pa si en ter.

Vi så rask bed ring i lø pet av ti mer ett er 
opp start av an ti bio ti ka og an ti tok sin hos 
pa si en ter med pus te be svær. Den ne ras ke 
bed rin gen kan også skyl des den an ti in flam
ma to ris ke ef ek ten av hyd ro kor ti son, som 
gir mind re ødem i luft vei ene. Alle pa si en 
 te ne fikk med an ti bio ti ka for 14 da ger ved 
ut skriv ning.

Sy ke plei er Mamory leg ger ve ne ka te ter og gjør klar til 
antitoksinbehandling.

Lege Morten be hand ler et barn med al vor lig dif te ri 
sam men med to sy ke plei e re.

«WHO-pro to kol le ne ba se rer 
seg i stor grad på stu di er fra 
man ge tiår til ba ke, og fle re  
stu di er trengs
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be hand ling med an ti bio ti ka, difteriantitok
sin og an ti in flam ma to ris ke mid ler i akutt
fasen kan red de liv (2–5, 9). God akutt be
hand ling vil også kun ne av ver ge livs tru en de 
sy ste mis ke se kun dær ef ek ter av difteritok
sin på hjer te, ner ver og ny rer (2, 9).

Det er svakt kunn skaps grunn lag for 
 hånd te ring av al vor li ge dif te ri til fel ler  
i akutt  fasen, sær lig rundt be hand ling med 
difteriantitoksin. WHOpro to kol le ne ba se rer 
seg i stor grad på stu di er fra man ge tiår 
til ba ke, og fle re stu di er trengs.

Mot at 30.7.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.9.2019,  
god kjent 21.10.2019.

Vi er far te også svært lav hjer te fre kvens  
i da ge ne ett er be hand ling med an ti tok sin.  
I WHOpro to kol len er ny antitoksinbehand
ling kon tra in di sert (2). I bak grunns do ku
men tet an gis det imid ler tid in gen ab so lutt 
kon tra in di ka sjon, men at det er økt ri si ko 
for hy per sen si ti vi tets re ak sjon ved fle re 
gan gers be hand ling (9). Hos en kel te pa si en
ter som be fin ner seg i en livs tru en de si tua
sjon, kan det ett er vår me ning for sva res  
å for sø ke ny be hand ling med an ti tok sin.

Svakt kunn skaps grunn lag
Luft veis ob struk sjon ved dif te ri syk dom kan 
bli livs tru en de hos 2 – 5år in ger, men rask 

man ge av pa si en te ne som ri si ke rer å få en 
slik sen hy per sen si ti vi tets re ak sjon, va ri e rer 
sterkt i litt e ra tu ren (10 – 80 %) (4, 8).

Lang som hjer te ryt me
I noen helt få en keltt il fel ler ble det un der 
på gå en de be hand ling av pa si en ter med 
re spi ra sjons be svær re gist rert lav og ure gel
mes sig hjer te fre kvens som bed ret seg ett er 
in jek sjon av ad re na lin. Vi vet fra litt e ra tu ren 
at dø de lig he ten ved aryt mi for år sa ket av 
dif te ri er høy (10, 11), og at aryt mi er som 
føl ge av myo kar ditt er en sen ef ekt av dif te ri. 
Sam ti dig er for bi gå en de aryt mi i akutt fa sen 
be skre vet, rik tig nok ta ky kar di (10).
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Opp skrift på dis pu tas

Det er en kelt å ar ran ge re bryl lup. Da skal du bare si «ja». 
Dis pu tas der imot – det er noe helt an net.

I lø pet av 2018 ble det av lagt 1 564 dok tor grads av hand lin ger i Norge, 
hvor av 487 var in nen me di sin og hel se fag (1). Pro ses sen kul mi ne rer  
i dis pu tas: en høy ti de lig dag med lan ge tra di sjo ner. For dok to ran
den er det nep pe noe an net tids punkt i li vet en er ut satt for stør re 
fo kus og press. Da gen kan opp sum me res som en fle re ti mer lang 
munt lig eks amen med pub li kum, hvor pub li ku met er dem som 
be tyr al ler mest i li vet ditt: men to rer, for bil der, kol le ga er, le de re, 
fa mi lie og ven ner.

Det fin nes både skrev ne og uskrev ne reg ler for en dis pu tas, og det 
mes te av for ma lia er godt do ku men tert. Når det gjel der gode råd, 
kan det være litt van ske li ge re å finne frem.

I 2019 blir jeg en av tel le stre ke ne i sta tis tik ken over dok tor gra der 
for me di sin og hel se fag. Nå skal jeg for tel le deg det jeg viss te og  
det jeg skul le øns ke jeg viss te før jeg pro ses ser te inn i Run de Au di 
tori um en kjø lig dag i sep tem ber.

Først og fremst: Man ge er im po ner te over hvor smar te folk med 
dok tor grad er. Men en dok tor grad hand ler egent lig mest om ut hol
den het. Du må hol de ut gjen ta gen de, re pe ti tivt og møy som me lig 
ar beid. Du må hol de ut av slag på søk na der og strenge fag fel le vur de
rin ger. Du må hol de ut reg ne feil og skri ving i en som het, mang len de 
data og skje ma ba sert by rå kra ti. Men du går på en ny sti, leg ger en 
stein til et stør re bygg verk, le ter ett er ting vi ikke viss te før. Der for 
hol der du ut.

På dis pu ta sen skal ver den (din ver den) se hva du har gjort. Dis pu
ta sen er en fest, selv om det først går opp for deg når alt er over. 
Res ten tar vi punkt vis:

• Jobb deg gjennom den skriftlige innstillingen fra bedømmelses
komiteen parallelt med at du leser avhandlingen din grundig. 
Formuler og noter svar til spørsmål komiteen har reist. Beregn 
god tid på dette. Jeg tenkte at to –tre hele arbeidsuker til alle for
beredelser var romslig. Det var det ikke.

• Du skal oppsummere arbeidet ditt på ca. 20 minutter før utspør
ringen starter. Gjør dette ferdig og øv på det i god tid før du får 
tema for prøveforelesning.

• Når du har fått tema for prøveforelesning: Skaff deg oversikt før  
du lager manus. Søk opp relevante podkaster du kan høre på mens 

du henger opp klesvask. (Du må ha rene klær selv om du forbe
reder disputas.) Se på TEDtalks om ditt tema. Les gode over sikts
artikler. Ta en prat med en kollega som har bedre innsikt enn deg.

• Ha et ryddig forhold til bildebruk og opphavsrett. Invester i et 
kort abonnement hos et bildearkiv.

• Bestill noen ekstra kopier av avhandlingen fra trykkeriet. Dette  
er boka di! Det er fint å ha noen liggende.

• Øv på prøveforelesning i et stort rom. Det er forskjell på kontoret 
ditt og auditoriet.

• Du skal arrangere middag. Hvis du noen gang skal engasjere 
nettverket ditt, så er det nå. Deleger oppgaver. La mamma hente 
kakene, la pappa kjøpe inn konjakk – eller omvendt.

• Arranger generalprøve med veiledere. Nå er du der snart. Det er 
lov å glede seg litt.

• På selve dagen: Ta på gode sko. Du skal stå oppreist i flere timer.
• Ha følgende tilgjengelig: drikke, nødproviant, hodepinetabletter, 

avslått telefon, backup minnepinne, folk som kan roe deg ned.
• Sjekk at du har forstått alt det tekniske i auditoriet. Det blir alltid 

dill når du skal ta på en myggmikrofon foran publikum. Test på 
forhånd.

• Spis lunsj selv om du ikke er sulten. Sørg for å drikke (ikke bare 
kaffe).

• Husk: Dette er også opponentenes dag. De har brukt mye av sin 
tid på ditt arbeid. Alt de peker på kommer til å gjøre deg til en 
bedre forsker.

Til slutt: Den ne da gen blir et min nes mer ke i li vet ditt. Ta det inn over 
deg, og smil til ka me ra. Det beste er kan skje at alle for be re del se ne er 
over, for du har ikke bare for svart din dok tor grad, du har også vært 
med på uof  si elt ver dens mes ter skap i lo gi stikk. Gra tu le rer.

MAR TE SY VERT SEN
marsyv@vestreviken.no
er lege i spe sia li se ring og dok tor grads sti pen di at ved Nev ro
lo gisk av de ling i Vest re Vi ken, Dram men.
Foto: pri vat
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«Dis pu ta sen er en fest, selv om det først går 
opp for deg når alt er over»

«Det te er også op po nen te nes dag. De har 
brukt mye av sin tid på ditt ar beid»
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Kreft screen ing?

LIT TE RA TUR
1 Kreft for en in gen. Screen ing og mas se un der sø kel ser.  Lest 4.11.2019.
2 Brin ge dal B, Fret heim A, Nilsen S et al. Do you rec om mend can cer screen ing  

to your pa ti ents? A cross-sec tion al study of Nor we gi an docto rs. BMJ Open 2019; 
9: e029739. 

3 Carlsen B, Brin ge dal B. At i tu des to clin i cal guide li nes–do GPs dif er from other 
med i cal docto rs? BMJ Qual Saf 2011; 20: 158 – 62. 

Myn dig he te ne an be fa ler screen ing for bryst kreft,  
liv mor hals kreft og tarm kreft. Hva an be fa ler le ge ne?

Nors ke hel se myn dig he ter an be fa ler screen ing for å av dek ke kreft 
el ler for sta di er til kreft for tre grup per: bryst kreft screen ing for alle 
kvin ner mel lom 50 og 69 år, liv mor hals kreft for kvin ner mel lom 25 
og 69 år og tarm kreft for alle over 55 år over en pe ri ode på ti år. De  
to før s te pro gram me ne er i full gang, mens tarm kreft screen ing er 
un der etab le ring og for ven tes å være lands dek ken de in nen 2024 (1).

Det e er de tre kreft for me ne myn dig he te ne an be fa ler screen ing 
for – men hva sier le ge ne? An be fa ler de sine pa si en ter å la seg scree-
ne for dis se og even tu elt and re kreft y per? Vi spur te et re pre sen ta-
tivt ut valg av yr kes ak ti ve le ger i Norge om de an be fa ler screen ing  
for kreft i bryst, liv mor hals, tarm, pro sta ta, egg stokk el ler lun ge.  
Vi spur te også om vik ti ge år sa ker til å an be fa le el ler til å la være. 
Sva re ne vi fikk, er pre sen tert og dis ku tert i en ny ar tik kel (2); her  
gir vi en kort ver sjon.

Et stort fler tall an be fa ler pa si en te ne å scree ne seg for bryst kreft 
(89 %) og liv mor hals kreft (96 %), i tråd med ret nings lin je ne. Rundt 
40 % an be fa ler screen ing for tarm- og pro sta ta kreft, mens screen ing 
av egg stokk og lun ger an be fa les av hen holds vis 21 % og 17 %. At  så pass 
man ge som 40 % av le ge ne an be fa ler screen ing for tarm kreft, kan 
sees i lys av at det e er plan lagt som na sjo nalt pro gram. Mer over ras-
ken de er det kan skje at så pass man ge an be fa ler screen ing for de 
and re kreft for me ne.

Det kan være man ge grun ner til at le ger an be fa ler screen ing. 
Na sjo na le ret nings lin jer er én. I til legg kom mer fag li ge dis ku sjo ner, 
kunn skap om evi dens og kost na der (men nes ke li ge og mo ne tæ re) 
og pa si en tens øns ker. Opp sum me ring av evi den sen (2) vi ser at 
screen ing re du se rer re la tiv ri si ko for å dø av bryst kreft el ler tarm-
kreft med 10 – 30 %. Ri si ko en for å dø av liv mor hals kreft re du se res 
med 35 %. Når det gjel der de tre and re kreft for me ne, er evi den sen 
mer spri ken de, og dess uten an se es om fan get av bi virk nin ger av 
un der sø kel se ne og falskt po si ti ve prø ver som ve sent li ge ar gu men ter 
mot slik screen ing.

Hvor dan hen ger an be fa lin ge ne sam men med and re kjen ne tegn 
ved le ge ne? Vi fant at an be fa lin ger fra fast le ger sam sva rer med 
ret nings lin je ne i stør re grad enn an be fa lin ger fra and re le ger. Det e 
er over ras ken de si den and re stu di er har fun net at fast le ger er noe 
mind re tro mot ret nings lin jer (3). I til legg kun ne man, i si tua sjo ner 
der pa si en te ne ber om screen ing som ikke er an be falt, ha for ven tet 

at fast le ge ne ga et er for de res øns ke om «å være på den sik re si den». 
Vi fant også et kjønns- og al ders møns ter: Kvin ne li ge le ger an be fa ler 
of te re screen ing for bryst- og liv mor hals kreft, mens eld re le ger  
i stør re grad an be fa ler screen ing for kreft i tarm, pro sta ta, egg stokk 
og lun ge.

Nyt en av kreft screen ing er mye dis ku tert i fag mil jø ene, og det er 
ikke bred enig het ver ken om at evi den sen el ler om at kost nad-nyt e-
for hol det er bra nok, sær lig når kost na de ne in klu de rer de men nes-
ke li ge om kost nin ge ne. Jo stør re uenig he ten el ler usik ker he ten er, 
des to mer kan man for ven te at and re fak to rer enn evi dens og ret-
nings lin jer vil på vir ke le gens an be fa lin ger, f.eks. per son li ge pre fe-
ran ser, man gel full em pi ri el ler pa si en ters uro. Spen nin gen mel lom 
le gens man ge lo ja li te ter – til pa si en ten, til myn dig he te ne, til fa get 
– øker når evi den sen er uklar og ret nings lin jer mang ler. Hvil ke hen-
syn vei er tyngst i slike si tua sjo ner?

BE RIT BRIN GE DAL
berit.bringedal@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstitutet

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

«An be fa lin ger fra fast le ger sam sva rer med  
ret nings lin je ne i stør re grad enn an be fa lin ger 
fra and re le ger»
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Ka sus–kon troll-stu die  
el ler pa si ent–kon troll-stu die?

En sen tral stu die de sign i me di sinsk 
forsk ning kal les på eng elsk case–con
trol study. På norsk blir det ka sus–kon
trollstu die.

Ka sus–kon trollstu di er er tema i spal ten 
Medisin og tall i det e num me ret av Tids
skrif tet (1). I en ty pisk ka sus–kon trollstu die 
vil man iden ti fi se re en grup pe ka sus, som 
van lig vis er per so ner som har fåt en 
 be stemt syk dom, og en kon troll grup pe,  
som be står av per so ner uten den ne syk dom
men. Der et er re gist re rer man hvor man ge 
som har vært eks po nert i de to grup pe ne.

Pa si ent el ler ka sus
På eng elsk bru kes ter men case–con trol study 
om en slik stu die de sign. I Tids skrif tets ord
lis te var tid li ge re ter me ne pa si ent–kon troll-
stu die og pa si ent–kon troll-un der sø kel se  
lis tet opp. Et søk på «pa si ent–kon troll» i Tids 
 skrif tet gir 248 treff for åre ne 1996 – 2018 
(10.9.2019).

Dis se ut ryk ke ne har en lang for his to rie  
i Tids skrif tet. I hef tet Skikk og bruk i Tids skrif-
tet fra 1993 sto det un der opp fø rin gen «case 
con trolstu die, case con trolun der sø kel se» at 
«for slag til norsk over set el se mot as gjer ne». 
I ut ga ven som kom fire år sei ne re, var det 
kom met med et til legg: «i noen til fel ler 
pa si entkon trollun der sø kel se». Inn til ny lig 
sto det der imot bare «bruk pa si entkon troll
stu die, pa si entkon trollun der sø kel se». Bak
grun nen var at man øns ket å unn gå unød
ven di ge frem med ord (2). Tids skrif tet var 
ikke ale ne om den ne ord bru ken. Pa si ent-
kon troll-stu die er også brukt i for eks em pel 
Norsk me di sinsk ord bok (3), Gyldendals sto re 
me di sins ke ord bok (4) og Dag Thelles inn fø
rings bok i epi de mio lo gi (5).

Tids skrif tets ord lis te ble imid ler tid ny lig 
end ret på det e punk tet, slik at det nå står 
«ka sus–kon trollun der sø kel se, ka sus–kon
trollstu die» (6).

Det e er et er mit syn et klokt valg – av to 
grun ner: For det før s te fin nes det ka sus–kon
trollstu di er der også kon troll per so ne ne er 
pa si en ter. I den be røm te stu di en av lun ge
kreft og røy king som er re fe rert i Medisin og 
tallar tik ke len, var ka su se ne pa si en ter med 
lun ge kreft, og kon troll per so ne ne pa si en ter 
med and re syk dom mer enn lun ge kreft (1). 
Her var alt så både ka su se ne og kon troll per
so ne ne pa si en ter. Det vil ikke gi me ning  
å om ta le slike stu di er som pa si ent–pa si ent
un der sø kel ser. Og for det and re kan man 
ten ke seg and re stu di er, for eks em pel la bo
ra to rie for søk, der ka su se ne og kon trol le ne 
ikke er per so ner, men for eks em pel vevs 
prøver.

En kel te for fat e re bru ker for men case-con-

trol-stu die (7), alt så en blan ding av eng elsk 
og norsk, men det e an be fa les ikke.

For de spe si elt in ter es ser te kan det nev nes 
at ka sus–kon troll-stu die skri ves med tan ke
strek et er ka sus og bin de strek et er kon
troll.

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er dr.ing. og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
 psy kisk hel se og bar ne vern (RKBU MidtNorge)  
ved Institut for psy kisk hel se, NTNU.
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«Det fin nes ka sus–kon troll- 
stu di er der også kon troll-
persone ne er pa si en ter»

Se også Medisin og tall side 1797

«I en ty pisk ka sus–kon troll- 
stu die vil man iden ti fi se re  
en grup pe ka sus, som van lig-
vis er per so ner som har fått  
en   bestemt syk dom, og en  
kon troll grup pe, som be står  
av per so ner uten den ne syk-
dom men»
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Å ta humor på alvor

Humor i vitenskap og medisin

Å snakke om medisinsk og vitenskapelig 
humor er ingen spøk. Det er tvert imot alvor. 
Humor er vanskelig å definere, men én 
brukbar definisjon er «alt som får et men
neske til å le – unntatt kiling». I tillegg kom
mer at hva som betraktes som humor er 
sterkt subjektivt preget. Humor er for 
 eksempel ikke det samme for den som  
ler og den som blir ledd av. Videre viser 
humoren geografiske variasjoner.

Jeg har opplevd dette på kroppen. Etter  
å ha bodd et halvt år i Tyskland, kom jeg en 
gang i skade for å fortelle en vits under en 
kaffepause på instituttet. Det ble etterfulgt 
av en isnende taushet. Jeg forsøkte så godt 
jeg kunne å forklare poenget. Da utbrøt en 
av kollegene: «Ach so, Sie sind witzig, HA, HA, 
HA, (jasså, De er vittig, HA, HA, HA).» I løpet 
av det etterfølgende år hendte det et par 
ganger til at jeg fortalte en liten historie, 
men passet da alltid på å si fra på forhånd  
at det er en vits. Resultatet uteble ikke. Det 
kom en sterk, langvarig latter mens de stir
ret meg intenst inn i øynene. Seinere opp
daget jeg at tyskerne hadde en helt annen 
form for humor enn vi. Trass i alle geogra
fiske forskjeller, kan vi likevel snakke om 
visse hovedformer for humor:
1. Språkvitser, hvor ett og samme ord kan  

ha flere betydninger, eller en setning  
kan tolkes, eventuelt misforstås på flere 
måter. Det elsker engelskmennene.

2. Misforhold mellom situasjon og beskrivelse. 
Der kan det morsomme enten ligge  
i en overdrivelse av virkeligheten – på 
norsk skrøne – eller det kan ligge i såkalt 
 «understatement», hvor situasjonen 
beskrives i altfor milde ordelag. Humoren 
på Vestlandet er ofte preget av sistnevnte, 
noe en også finner i andre «Nordsjøland», 
slike som Storbritannia og Island.

3. Tabuvitser, hvor man kommer inn på ting 

som det egentlig ikke skal snakkes om, 
for eksempel sex.

4. Morsomheter på andres bekostning. Enkelte 
betegner det som den sanne humor: 
Skadefryd er den eneste sanne glede, osv. 
Denne formen for humor er gjerne ond
skapsfull, men den behøver ikke nød
vendigvis være det. Det kan også være 
uttrykk for en dypere forståelse av andres 
situasjon, noe som vi skal komme tilbake 
til. Sjølironi hører også til her, like mye 
som parodier.

5. Crazyhumor er en form som bare går  
ut på tull, mer og mindre meningsfylt.  
I samme gruppe har vi det som kalles 
barokk humor, hvor det groteske har  
et sterkt innslag.

6. Situasjonskomikk. Her ligger det mor

somme i overraskelsesmomentet. Man 
forventer noe, og så kommer det noe  
helt annet. Det er ofte dette som får folk 
til å le når poenget i en vits serveres.

7. Avvergereaksjon. Her er latteren en reak
sjon på en mer eller mindre utålelig situa
sjon, muligens som en beskyttelse. Det var 
kanskje like naturlig å gråte. Denne form 
for humor sees ofte i vitenskapen.

(…) Med denne bakgrunnen vandrer vi så 
inn i den kliniske medisin. La oss se på stu
denten. Han tar til i studiet hvor opplevel
sene i forbindelse med anatomi og dissek
sjon kan være en stor påkjenning. Seinere  
i studiet kommer andre og like rystende 
opplevelser. Enkelte går over til å bli vegeta
rianere for en tid, og noen fristes til å oppgi 

I Tidsskriftets 100-årsjubileumsnummer, nr. 1A/1981, skrev Ole Didrik Lærum en artikkel om humor i vitenskapen. Under følger 
et utdrag, blant annet med ufrivillig humoristiske eksempler fra pasientjournaler (Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 58 – 60).

Illustrasjon: amdandy/iStock

«Det kom en sterk, langvarig 
latter mens de stirret meg 
intenst inn i øynene»
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studiet. De ser menneskenes bakside hos 
pasientene og det er mangt som gjør et 
sterkt inntrykk. (…)

Under den kliniske undervisningen er  
det rikelig anledning for studentene til å gå 
i vannet (…) Hør bare på følgende eksemp
ler hentet fra eksisterende journaler:

«Pasienten har sparket fotball i 13 år, ellers 
frisk.»

«Aktuelt: I 1934 ble pasienten forkjølet.»
«Pasienten svarer til sitt utseende!»
«Pasientens søsken er alle døde, men 

ingen døde av noen alvorlig sykdom.»
Studentene blir lært opp til at intet må 

glemmes, og at alle opplysninger i den 
såkalte anamnesen (tidligere sykdommer) 
er like viktige. Fra en slik journal henter vi 
følgende:

«Pasienten spiller i et hornorkester. Orkes
teret har øvelse hver onsdag.»

«Pasienten har vokst opp på en holme 
utenfor Ålesund.» – (Jeg forestiller meg her 
at pasienten står ensom og vokser mens 
sjøene vasker over ham.) (…)

Ettersom medisinerstudenten rykker 
oppover i alder og ansiennitet, vil han opp
dage at man ler ikke på pasientens bekost
ning. Det er ondsinnet og nedverdigende. 
Han vil også oppdage at den første bølge av 
makaber humor ofte er et overgangsfeno
men. Derimot vil han se at mange leger  
i stedet ler med pasienten. Med det menes 
en fin, stillferdig humor som røper solidari
tet med pasienten og innsikt i hans situa
sjon. (…)

Hvordan er så humoren i den medisinske 
vitenskap, eller i biomedisinen, som det 
heter så fint? Først den ufrivillige: det kan 
ramme noen hver av oss. (…) Enkelte 
 behandlingsmetoder fra forrige århundre 
forekommer oss i dag utstyrtelig komiske. 
Men jeg vet ikke om legene synes det er like 
morsomt å tenke seg hva neste generasjon 
kommer til å si om dagens behandlings
metoder. Vi anvender jo i dag i fullt alvor – 
og med hell – både rottegift og dynamitt på 

hjertepasienter, det vil si warfarin og nitro
glycerin.

Så har vi ting som blir skrevet seriøst for 
tøys, slik vi for eksempel finner det i Journal 
of Irreproducible Results. Men det ligger 
alltid en snert av alvor under, og enkelte 
emner i forskningen som kan virke latterlige 
og usannsynlige i dag, er kanskje en realitet 
i morgen. (…)

[Humoren] er en fin balansegang mellom 
det reint komiske og det underliggende 
alvor. På samme måten er det i den kliniske 
medisin hvor kontakten med pasienten går 
på flere plan: Det umiddelbart morsomme, 

og den bakenforliggende dypere forståelse 
av hans situasjon. Og da er vi tilbake til 
utgangspunktet: Det med humor er ikke 
bare spøk. Det er også alvor.

«Pasienten har sparket fotball  
i 13 år, ellers frisk»

«Derimot vil han se at  
mange leger i stedet ler  
med pasienten»

ANNONSER
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ANMELDELSER

Prak tisk hånd bok  
for mø ter mel lom 
men nes ker

Fire pro sent av Norges be folk ning har flykt
ning bak grunn. I åre ne 2015 – 16 økte an de len 
av sy ris ke flykt nin ger i Norge, man ge av 
dem var ens li ge mind re åri ge asyl sø ke re.  
De som har nådd våre gren ser i nord, er 
res surs ster ke men nes ker. Men både mot
stands ev ne og men nes ke li ge res sur ser kan 
på vir kes av flukt og etab le ring i et nytt hjem
land. Hvor dan kan vi best til rett e leg ge for 
egen mest ring hos dem som kom mer hit?

ASYL SØ KE RE  
OG FLYKT NIN GER
Lars Lien, Ragn hild 
 Dyb dal, Har ald Siem  
et al., red.
Psy kisk hel se og livs mest
ring. 322 s. Oslo: Uni ver si
tets for la get, 2019.  
Pris NOK 449  
ISBN 9788215031514

Si den 2015 har man ge nord menn vært 
in vol vert i mott ak og in te gre ring av men
nes ker med flykt ning bak grunn i Norge: 
noen i sitt dag li ge ar beid, and re som fri vil 
lige. For fatt er nes mål har der for vært å sam
le og sy ste ma ti se re til gjen ge lig kunn skap  
og er fa rin ger fra nett opp dett e ar bei det. 
Re sul ta tet er en prak tisk bok som ikke bare 
om hand ler flykt nin gers og asyl sø ke res 
psy kis ke hel se, men som i til legg vekt leg ger 
de styr ken de fak to re ne som fin nes i mø ter 
mel lom men nes ker.

Re dak sjon en har be stått av Lars Lien, 
Ragn hild Dyb dal, Har ald Siem og Irma Jul
ardzija ved Rå det for psy kisk hel se. 31 for fat
te re har bi dratt til bo kens 21 ka pit ler som  
tar for seg en rek ke tema og som alle skre vet 
som selv sten di ge de ler. Teks ten er lett lest,  
og sen tra le re fe ran ser føl ger hvert ka pitt el.

Bo ken star ter med å sett e mig ra sjon i en 
his to risk kon tekst ved å hen vi se til blant 
an net nors ke jø ders flukt og til tvangs eva 
kue rin gen av Finnmark un der and re ver
dens krig. Der ett er føl ger tema som sek su ell 
hel se, kjønns re la tert vold og kjønns lem les
tel se, hel se frem men de ar beid i asyl mott ak, 
kom mu ni ka sjon, og li vet ett er bo set ning. 

Det er gle de lig å lese at hel se hjelp til pa pir
lø se i Norge har fått et eget ka pitt el. Dett e er 
en pa si ent grup pe hel se per so nell ikke mø ter 
så ofte i hver da gen, og som de fles te av oss 
har be hov for å lære mer om.

En kel te av ka pit le ne kun ne tro lig vært 
slått sam men og kor tet ned grun net tid vis 
over lap ping. Re dak sjo nens øns ke er å nå alle 
dem som i kraft av sitt vir ke el ler fri vil lig 
ar beid er i kon takt med asyl sø ke re og flyk
ninger. Fle re av te ma ene som tas opp er 
nytt ig kunn skap for le gen, både i pri mær  
og spe sia list hel se tje nes ten.

Teks ten kun ne med for del in klu dert 
 bi drag fra fle re fri vil li ge ak tø rer. Utro lig  
mye bra ar beid har blitt gjort i ak ti vist  
og fri vil lig mil jø et i Norge de siste åre ne. 
Med lem mer i støtt e grup per, mos ke er og 
and re for en in ger opp rett et av dem som selv 
har flykt ning bak grunn bur de også hatt en 
ster ke re stem me i en så vik tig bok.

HAN NE HESZ LEIN-LOS SIUS
Lege i spe sia li se ring i ane ste sio lo gi, Voss sju ke hus

Om fat en de og  
over sikt lig hy brid

Tred je ut ga ve av den ne kli nis ke vei le de ren  
i kar dio lo gi rett es nå pri mært mot sy ke hus
le ge ne, som ett er si gen de tryk ket de to 
fore gå en de ut ga ve ne tett e re til sitt bryst  
enn all menn le ge ne (som var den opp rin ne
li ge mål grup pen). Et nytt re dak tør team er 
på plass, og re la tivt om fatt en de end rin ger  
er gjort. Av ny he ter er det blant an net egne 

KAR DIO LO GI
Hå vard Da len, 
 Kol bjørn For fang, 
 Kris tina Hau gaa et al. 
Kli nisk vei le der. 3 utg.  
454 s, tab, ill. Oslo: Gyl den
dal, 2019. Pris NOK 659  
ISBN 9788205523951

ka pit ler om frem vok sen de fag felt in nen 
hjer te me di si nen, som kardioonkologi og 
ge ne tisk tes ting, samt opp da te rin ger i ka pit
te let om bil de dia gnos tis ke me to der. End rin
ge ne vir ker gjen nom tenk te, re le van te og  
i takt med re dak tø re nes am bi sjon om  
å gi ut en opp da tert kil de til kunn skap 
 hen tet fra nors ke fag mil jø er, med til hø 
rende nors ke be hand lings tra di sjo ner. At  
det nye re dak tør tea met er be visst sin nye 
mål grup pe, kom mer blant an net frem ved 
at før s te ka pitt el om hand ler de nye spe sia li
se rings reg le ne for vor den de kar dio lo ger. 
Dett e kun ne de fles te all menn prak ti ke re 
sann syn lig vis klart seg uten, kan skje i bytt e 
mot en litt tyn ne re bok.

For vei le de ren er om fangs rik: hele 33 ka pit
ler og 453 si der. For alle med en tra vel kli nisk 
hver dag og kan skje ikke bare kar dio lo gi for 
øyet blir nok 453 si der litt vel mur stein.  
Men her gjel der det å ikke la seg  av skrek ke. 
Sam men med inn bin din gen, der alle de 33 
ho ved over skrif te ne vi ses ved før s te blad tak, 
sør ger den lo gis ke ka pitt el inn de lin gen for 
ras ke og fo ku ser te opp slag når det trengs, 
for eks em pel mel lom to pa si en ter en man

dag mor gen. Vei le de ren fun ge rer så le des 
svært godt som et fag lig for ståe lig opp slags
verk for alle med litt for kunn ska per og in ter
es se for kar dio lo gi. Og for de mer spe sia li 
serte er den ne boka en yp per lig kil de til 
ras ke opp da te rin ger in nen for em ner i kar
dio lo gi en de ikke be fatt er seg med til dag lig.

For an mel de ren, som titt og ofte får mer 
el ler mind re pas sen de mu si kals ke as so sia
sjo ner til om ver de nen, duk ker låta «Hold 
the line» av ban det Toto opp ett er noen 
ka pit lers le sing. Man ge me ner lå te ne til Toto 
ikke går av mo ten for di de kom bi ne rer det 
enk le med det avan ser te. Vi får håpe at dett e 
ver ket, skre vet av et norsk «su per band» av 
kar dio lo ger, også hol der lin ja i frem ti den  
i rol len som over sett er mel lom norsk spe 
sialist og all menn prak ti ker. For det er nok 
dett e hy bridele men tet som er vei le de rens 
ster kes te side i kam pen om opp merk som 
heten mot nett og skjerm ba ser te kil der til 
opp da tert kunn skap i kar dio lo gi.

AN DRE AS AUEN SEN
Lege i spe sia li se ring i kar dio lo gi og ph.d., Lo vi sen
berg Dia ko na le sy ke hus
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I OSLO
www.med.uio.no/disputaser/

LINN ELISABETH LILLERUD FOSSHAUG
Adipose Tissue and Fatty Acids in Cardiovascular 
Disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 25.10.2019.
Bedømmelseskomité: Harry Björkbacka, Lund 
University, Sverige, Terje Larsen, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Cathrine 
Rein Carlson, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Erik Øie, Leif Erik Vinge og Pål Aukrust.

JON MAGNUS TANGEN
Antitumor and immunomodulating effects of the 
mushroom product AndosanTM, based on the Basidio
mycetes mushroom Agaricus blazei Murill, with special 
focus on multiple myeloma. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 30.10.2019.
Bedømmelseskomité: Lars Herfindal, Klinisk 
 institutt 2, Universitetet i Bergen, Cecilie Hveding 
Blimark, Sahlgrenska University Hospital, Gøte- 
borg, Sverige, og Trine Bjøro, Det medisinske 
 fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Geir Hetland, Geir Erland Tjønnfjord  
og Gunnar Kvalheim.

FILIP C. DOLATOWSKI
Outcomes and complications of nondisplaced femoral 
neck fracture treated by screw fixation or hip hemiar
throplasty in elderly patients. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 31.10.2019.

Bedømmelseskomité: John F. Keating, The 
University of Edinburgh, Storbritannia, Ove Furnes, 
Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og Inger 
Holm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Frede Frihagen, Sigurd Erik Hoelsbrek-
ken og Stein-Erik Utvåg.

SAMEER BHARGAVA
Mammographic screening among immigrant women 
in Norway; disparities in attendance and selected 
screening outcomes. Utgår fra Institutt for helse  
og samfunn. Disputas 1.11.2019.
Bedømmelseskomité: Maria Kristiansen, 
Københavns Universitet, Danmark, Pål Richard 
Romundstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, og Inger Schou Bredal, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: Solveig Hofvind, Kåre Moen og Lars 
Akslen.

KHALAF MREIHIL
Phototherapy for neonatal jaundice Studies of 
photoisomer formation and clinical practice. Utgår  
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.11.2019.
Bedømmelseskomité: Christian Hulzebos, Beatrix 
Children’s Hospital, Nederland, Pernille Vandborg, 
Regionshospital Viborg, Danmark, og Ola Didrik 
Saugstad, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Thor Willy Ruud Hansen og Britt 
Nakstad.

MARGRETE LARSEN BURNS
Pharmacokinetic variability, clinical use and thera
peutic drug monitoring of antiepileptic drugs in 
special patient groups. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 7.11.2019.
Bedømmelseskomité: Sara Eyal, Hebrew Univer-
sity, Jerusalem, Israel, Olav Spigset, Avdeling for 
klinisk farmakologi, St. Olav Hospital og Fakultet 
for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, og Lars Nilsson, 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Cecilie Johannessen Landmark og Mimi 
Stokke Opdal.

NINA HAAGENRUD SCHULTZ
Oral factor Xa inhibitors: Studies on reversal of their 
anticoagulant effect and on their influence on primary 
hemostasis, endothelial function and fibrinolysis. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
8.11.2019.
Bedømmelseskomité: Sam Schulman, McMaster 
University, Ontario, Canada, Fariba Baghaei Borza-
badi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg, 
Sverige, og Bjørn Bendz, Institutt for klinisk medi-
sin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Pål Andre Holme, Carola Henriksson, 
Eva-Marie Jacobsen, Per Morten Sandset og Hoa Thi 
Tuyet Tran.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

HANS HENRIK DEDICHEN
Altered circulatory responses to early physical activity 
after onpump coronary artery surgery – A clinical study 
of cardiac function, peripheral vascular responses,  
and muscle metabolism. Utgår fra Institutt for sirku-
lasjon og bildediagnostikk. Disputas 30.10.2019.
Bedømmelseskomité: Torbjørn Ivert, Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sverige, Kirsti Ytrehus, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 
og Erney Mattsson, Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet.
Veiledere: Idar Kirkeby-Garstad, Petter Aadahl  
og Dag Ole Nordhaug.

MORTEN BRIX SCHOU
The Clinical Significance of AntiNeuronal Antibodies  
in Patients Admitted to Acute Psychiatric Care. Utgår 
fra Institutt for psykisk helse. Disputas 11.11.2019.
Bedømmelseskomité: Belinda Lennox, University 
of Oxford, Storbritannia, Dominique Endres, 
 University Medical Center Freiburg, Tyskland,  
og Jorun Schei, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Arne Einar Vaaler, Solveig Merete Klæbo 
Reitan og Daniel Kondziella.
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

TROND BØRVIK
Impact of Chronic Obstructive Respiratory Disease 
(COPD), respiratory symptoms and oxygen saturation 
on the risk of incident venous thromboembolism (VTE) 
and VTErelated mortality in a general population. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
1.11.2019.
Bedømmelseskomité: Bengt Zoller, Allmennmedi-
cin, kardiovaskulær medicin og genetikk, Lund uni-
versitetet, Sverige, Knut Stavem, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo, og Laila Hopstock, 
Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veiledere: John Bjarne Hansen og Sigrid Brækkan.

JAN TORBJØRN MANNSVERK
The epidemiology of myocardial infarction. Utgår fra 
Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 7.11.2019.
Bedømmelseskomité: Eva Irene Bossano Prescott, 
 Universitetet i København, Danmark, Grethe 
Seppola Tell, Universitetet i Bergen, og Olav Helge 
Førde, Institutt for samfunnsmedisin, Det helse-
vitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet.
Veiledere: Kaare Harald Bønaa, Inger Njølstad  
og Tom Wilsgaard.

Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev
H O L D  D E G  O P P DAT E R T

Våre artikler kommer først på nett. I nyhetsbrevet blir  
du presentert for et utvalg av ukens siste artikler samt  
de sist utlyste stillingene fra legejobber.no.

Gå inn på tidsskriftet.no/nyhetsbrev og meld deg på.
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KNUD HOLCK  
LANDMARK

Professor emeritus Knud Holck Landmark 
døde 28. september 2019. Den menneske
kjære og livsglade allmennpraktikeren, 
hjertespesialisten, forskeren og farmako
logen er gått bort, 88 år gammel.

Etter ferdig legeutdannelse i Oslo i 1956, 
turnus i Gjøvik og NordFron, militærtje
neste i marinen, allmennpraksis på Raufoss 
og indremedisin på Krohgstøtten sykehus 
vendte han blikket mot forskning. Som 
allmennpraktiker hadde han blitt oppmerk
som på at enkelte pasienter som ble behand
let med psykofarmaka, fikk hjerterytmefor

siktsartikler om medikamentell behandling, 
særlig rettet mot kardiovaskulære sykdom
mer og spesielt blodtrykksbehandling.

I perioder var han leder for legemiddel
komiteer, hovedtillitsvalgt for leger ved 
Universitetet i Oslo og sensor ved medisinsk 
embetseksamen. Til han selv var 80 år var 
han tilsynslege ved Eikstunet bo og behand
lingssenter i Bærum. Også lenge etter at han 
ble pensjonist, fortsatte han å skrive faglige 
artikler om aktuelle temaer innen medika
mentell behandling. Først 84 år gammel 
ryddet han kontoret på Farmakologisk 
institutt og takket for seg. 

Knud var omgjengelig, vennlig og 
 omtenksom – en gentleman. Han satte  
stor pris på sine fem barn og mange barne
barn og oldebarn og ønsket å kunne følge 
dem lenger.

Vi lyser fred over hans minne og takker  
for alle faglige bidrag og gode minner. Våre 
tanker går til hans kone Trine og resten av 
familien.

FINN OLAV LEVY, JAN-BJØRN OSNES, 
TOR SKOMEDAL, ÅSMUND REIKVAM,  
HELGE REFSUM, INGRID OS, ARNE WESTHEIM

styrrelser. Dette ble utgangpunktet for hans 
forskningsfelt. I doktorgraden The Mode  
of Action of Promazine and Thioridazine in 
Isolated Rat Cardiac Muscle, utført ved Fysio
logisk institutt og Farmakologisk institutt 
ved Universitetet i Oslo,  studerte han effek
tene av psykofarmaka på hjerterytmen  
i eksperimentelle modeller. Dette la grunn
laget for senere studier og bidro til at nye 
medikamenter i dag utvikles uten slike 
bivirkninger.

Senere ble han spesialist i indremedisin 
og i hjertesykdommer og arbeidet ved 
 Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, 
Medisinsk avdeling, Lovisenberg sykehus  
og Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål syke
hus, før han i 1993 ble professor ved Institutt 
for farmakoterapi. Her var uavhengig infor
masjon om legemidlers virkninger og 
 bivirkninger den sentrale oppgaven, bl.a. 
gjennom en rekke artikler om blodtrykks
behandling. Han var idérik og hadde forslag  
til flere nye forskningsprosjekter. Hele tiden 
opprettholdt han en betydelig vitenskapelig 
produksjon, som spente fra eksperimentelle 
studier av medikamentvirkning, bl.a. om 
kalsiumkanalblokkere og andre antiaryt
mika, til kliniske studier og en rekke over

SILJE FISMEN

Silje Fismen, overlege i patologi ved Univer
sitetssykehuset NordNorge i Tromsø, døde 
brått og uventet 27.7.2019, bare 43 år gam
mel.

Silje var født og oppvokst i Bergen og 
studerte til cand.med. i samme by. Etter 
turnustjeneste ved Tønsberg sykehus og  
i primærhelsetjenesten i Nordreisa begynte 
hun ved Universitetssykehuset NordNorge, 
til å begynne med ved hudavdelingen, før 
hun etter en stund fortsatte ved patologi

mange andre interesser som Silje, ingen lot 
seg begeistre som henne. Friluftsliv, trening, 
håndarbeid, matlaging, finkultur, bytur, 
historie, musikk, litteratur, reising … Silje var 
egentlig interessert i «alt». Hvordan hun fikk 
tid, skjønner ingen av oss. Likevel var ingen 
mer interessert mandag morgen enn Silje  
i å høre om hva vi hadde gjort i helgen, om 
en bok vi hadde lest, en film vi hadde sett.

Kjærligheten til NordNorge kjølnet aldri, 
ingen strålte som Silje når hun hadde hatt 
en nordlyskveld, vært på fjellet i midnattssol 
eller hatt en helg med familien på hytta  
i havgapet.

Silje var uendelig glad i familien sin, og 
våre tanker går til Stig, Ingmar og Alma. Vi 
er mange som var glad i Silje. Vi sitter igjen 
med savn og tomhet og kommer aldri til  
å slutte å tenke på henne, men vi er takk
nemlige for at vi fikk være sammen med 
henne en stund.

Fra kollegaene ved Avdeling for klinisk  
patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge

avdelingen. Men interessen for dermatologi 
forsvant aldri, og denne fagkombinasjonen 
ble styrende for Siljes videre karriere i vår 
avdeling.

Silje utmerket seg fra første stund. Hun 
arbeidet hardt og konsentrert. Hun fordypet 
seg i faget med forbilledlig iver og entusi
asme. Hun forsket, tok doktorgrad og var 
ferdig spesialist i patologi i 2011. Hun enga
sjerte seg nasjonalt og søkte kontakter inter
nasjonalt. Silje syntes det var viktig å bli god 
– og hun ble det.

Og, enda viktigere, Silje var en klok pato
log. En som så nyansene, som tok fornuftige 
og praktiske beslutninger og som alltid var 
bevisst at prøven egentlig var en pasient. 
Hun forstod og var trygg i rollen sin, hun 
satte pris på dialogen med rekvirentene, 
hun stolte på seg selv og de stolte på henne.

Så, takket være hardt arbeid og sjeldne 
 personlige egenskaper ble Silje ikke bare vår 
avdelings ledende innen hudpatologi, men 
en av Norges fremste. Men, aller viktigst, Silje 
var en fantastisk venn og kollega. Godt likt 
av alle. Alltid hjelpsom, alltid positiv og alltid 
engasjert i arbeidet. Samtidig hadde ingen så 

Foto: Grete Reimers
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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. 
 
 
 
 

Foto: Thinkstock

20
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

Kommuneoverlege/ Fastlege
80 % fast stilling  

Fullstendig utlysningstekst under ”Stilling ledig” på  
www.rennebu.kommune.no

Søknadsfrist 15. desember 2019

Sauda Legesenter

100% Fastlege
Sauda kommune har ledig 100% stilling som
kommunalt ansatt fastlege ved Sauda Legesenter. Les
mer og søk her: www.sauda.kommune.no

Søknadsfrist: 15.12.2019

 

Lyngen kommune

Ledig fastlegehjemmel
For fullstending utlysning og lenke til søknadsskjema,
se Legejobber.no eller kommunens nettsider.

Søknadsfrist: 05.01.2020

 

Vennesla kommune

To fastleger fastlønn
Søker ferdig spesialist allmennmedisin eller LIS3.
Tiltredelse tidligst mulig etter 02.03.20. 
For full utlysningstekst se legejobber.no

Søknadsfrist: 15.12.2019

 

Nyopprettet   
fastlegehjemmel –    
Vital legekontor 
Det er ledig nyopprettet fastlegehjemmel i   
veletablert 2-legekontor. Listen er nylig opprettet 
med listelengde 1200 og med vikar i praksisen.
Det er ved utlysningstidspunkt 72 pasienter på listen.

Forventet start tidspunkt 01.03.20 eller etter   
avtale i løpet av 2020.

Søk elektronisk via     
www.ledigestillinger.oslo.kommune.no   
(ref.nr 4162557493) – her finner du også   
fullstendig søknadstekst. 

Frist: 02.01.20.

oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo

Fastlege delehjemmel – 
Legene i Grønlandsleiret 
Legekontoret «legene i Grønlandsleiret» er et 
veldrevet / veletablert legekontor med 4 fastleger 
med fulle lister / ventelister, samt turnuslege. 

En av fastlegene ønsker nå delehjemmel som nå lyses 
ut for ansettelse sommer / høst 2020.

Søk elektronisk via     
www.ledigestillinger.oslo.kommune.no   
(ref.nr 4162551978) – her finner du også   
fullstendig søknadstekst. 

Frist: 02.01.20.

oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Endokrinologi

ENDOKRINOLOGI

2 ledige fastlegehjemler

For fullstendig utlysningstekst og link til søknadsskjema, 
se Legejobber.no eller kommunens nettside. 

Søknadsfrist: 18.12.2019

Fredrikstad kommune

Fastlegehjemmel
Vi har ledig fastlegehjemmel ved Glomma legesenter
fra 1.6.20. For utlysning og søknad se
www.fredrikstad.kommune.no -> ledige stillinger

Søknadsfrist: 02.01.2020

 

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. 

40 % avtaleheimel i endokrinologi ved Vågen 
Spesialistsenter i Bergen
40 % avtaleheimel for godkjend spesialist i endokrinologi er ledig 
frå 01.09.2020, 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 ram-
meavtalen. Det er eit formål med seniorordninga at junior skal 
overta heile praksisen når senior fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive 
frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. 
Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten som  
trapper ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte 
arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane ram-
meavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg og forpliktande 
samarbeid med Helse Bergen HF om oppgåvefordeling og for 
å sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir forventa 
at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Bergen HF. Dette vil bli regulert nærare i den individu-
elle driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse 
Bergen også innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis 
behovet i befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på 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 Stefnir Svan Gudnason, 
tlf. 90 95 71 04 / gudnason@online.no.
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 31. desember
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HJERTESYKDOMMER

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. 

40 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
40 % avtaleheimel for godkjend spesialist i hjertesjukdomar er 
ledig frå 01.03.2020, eller etter avtale. 

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd 
med reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale 
helseføretaka og Den norske legeforening, jf. §12 i  
rammeavtalen. Det er eit formål med seniorordninga at junior 
skal overta heile praksisen når senior fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive 
frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. 
Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten som  
trapper ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte 
arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten  
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, 
jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit 
nært fagleg og forpliktande samarbeid med Helse Bergen HF 
om oppgåvefordeling og for å sikre rett prioritering og gode 
pasientforløp. Det blir forventa at avtalespesialisten også tar 
imot pasientar som vert tilvist frå Helse Bergen HF. Dette vil bli 
regulert nærare i den individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen 
skal i samarbeid med Helse Bergen også innrettast i tråd med 
utviklinga i faget og korleis behovet i befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på 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 Sigurd Toft, tlf.: 91 31 74 
48 
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 31. desember

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i hjartesjukdomar ved  
Spesialistsenteret på Straume, utanfor Bergen
Heimelen for godkjend spesialist i hjartesjukdomar er ledig frå 
01.11.2020, eller etter avtale. 

Spesialistsenteret ligg på Sotra ca. 20-25 min. frå Bergen 
sentrum. Det arbeider totalt 7 avtalespesialistar i denne godt 
innarbeidde eininga. Senteret har eit stort naturleg omland 
som inkluderer Bergen vest og folkerike kommunar på Sotra 
og Askøy. Hjartepraksisen har moderne drift, god pasientflyt og 
omsetnad. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane ram-
meavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg og forpliktande  
samarbeid med Helse Bergen om oppgåvefordeling og for å 
sikre rett prioritering gode pasientforløp. Det blir forventa at  
avtalespesialisten  også tar imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Bergen HF. Dette vil bli regulert nærare i den  
individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med 
Helse Bergen også innrettast i tråd med utviklinga i faget og 
korleis behovet i befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet for 100 % heimelen utgjer eit årleg beløp p.t.  
mellom kr. 936 840 (klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Morten A. Schei tlf. 918 88 
840. 
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 31. desember
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LEGEJOBBER  Hud- og venereiske sykdommer, Psykiatri, Revmatologi

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i hudsykdommer lokalisert til 
Lillehammer

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 31.12.2019

REVMATOLOGI

Overlege, psykiatri - FACT Toten/land og LAR  
Ref.nr 4157203627

DPS Gjøvik har ledig 100 %  fast stilling for overlege, fordelt 
på FACT Toten/Land og LAR team. 

For fullstending utlysningstekst og link til søknadsskjema, se 
vår nettside eller Legejobber.no 

Søknadsfrist: 01.01.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

• 100 % avtalehjemmel i psykiatri, lokalisert i Moss
• 100% avtalehjemmel i psykiatri, lokalisert i Arendal
• 100% avtalehjemmel i psykiatri, lokalisert i Larvik

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 31.12.2019

PSYKIATRI

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i revmatologi i Stavangerområdet

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i revmatologi er ledig 
i Stavangerområdet frå 01.02.2021, eller etter avtale. 

Noverande praksis er lokalisert i Stavanger sentrum. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane ram-
meavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært og forpliktande fagleg 
samarbeid med Helse Stavanger om oppgåvefordeling og for 
å sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir forventa 
at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger. Dette vil bli regulert nærare i den individu-
elle driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse 
Stavanger også innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis 
behovet i befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Kjell Finsnes tlf. 911 06 
630
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 31. desember
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Sykehuset har innen revmatologi revmatologi 9 overlege-
hjemler og 3 hjemler for underordnet lege. Videre har vi 3 
revmakirurger og 1 anestesiolog. Vår sengeavdeling har 
14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks  
revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.

Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter.
 
Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og  
låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp med å skaffe 
bolig er vi behjelpelige med dette.  

Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk 
eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege 
Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00.

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.jobb.hsr.as.

Søknadsfrist: 22. desember 2019

LIS, REVAMOTOLOGI - id.nr: 4541
100 % stilling fra 1. januar 2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i revmatologi - 
lokalisert til Sandvika 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 31.12.2019

Prosjektstilling for overlege med spesialisering i 
rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri:

Vil du være med å utvikle et nytt  
Rus-FACT team på Oslo vest? 

Diakonhjemmet sykehus søker faglig dyktig og utvikling-
sorientert spesialist i rus og avhengighetsmedisin eller 
psykiatri til 100% prosjektstilling i nystartet Rus-FACT 
vest. 

Stillingen er ledig fra 01.01.20, og er en toårig prosjekt-
stilling med mulighet for forlengelse.

Kontaktperson: Enhetsleder Ken Hagen Olsen, ass.  
enhetsleder Thomas Mengshoel, ass.avdelingssjef / 
medisinskfaglig rådgiver Kari Winger, tlf. 22 02 98 00

Les mer om stillingen på www.diakonsyk.no hvor vi har 
fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 01.01.20

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

Vi søker etter ny Avdelingsoverlege på øyeavdelingen 
som vil være med å videreutvikle avdelingen 

Øyeavdelingen har ansvar for pasienter fra Telemark med 
øyesykdommer som trenger sykehusbehandling. Leger, syke-
pleier, ortoptist og sekretærer arbeider i et tverrfaglig team for 
å gi et godt tilbud til pasientene. I tillegg er det etablert et godt 
samarbeid med avtalespesialistene i hele fylket.   
Øyeavdelingen utfører ca. 14000 polikliniske konsultasjoner i 
året, har i underkant av 200 innleggelser i året. Det utføres ca. 
1700 grå stær operasjoner i året, i tillegg til mange andre typer 
operasjoner. 

Søknad og spørsmål vedr. stillingen sendes til: Adm.dir. Terje 
Danielsen, E-post: Terje.danielsen@betanienhospital.no,  
Telefon: 35 90 07 02 / 909 33 026

For fullstendig utlysningstekst, se www.legejobber.no.

Søknadsfrist: 31.01.2020

Betanien hospital er en privat, ideell stiftelse som har en langsiktig driftsavtale 
med Helse Sør-øst RHF om drift av spesialisthelsetjenester innen revma-
tologi, ortopedi og øyesykdommer. Vi kan tilby deg spennende utfordringer og 
utviklingsmuligheter både jobbmessig og på fritiden. Det lille, men faglig store 
spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

BETANIEN HOSPITAL

ØYESYKDOMMER
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Ledige stipendier – legater – fond 

Helse Sør-Øst RHF søker:

50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i øyesykdommer/
medisinsk oftalmologi- lokalisert til Akershus, Nesbru

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 31.12.2019

 

ODD FELLOW
MEDISINSK-VITENSKAPELIG FORSKNINGSFOND

og
ASTA OG MIKAEL AKSDALS FOND FOR 

MEDISINSK-VITENSKAPELIG FORSKNING

Odd Fellow Ordenen i Norge ønsker å støtte norsk medisinsk forskning 
med midler. 

Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke grupper. 
Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn.

Frist for søknad om støtte til vitenskapelig arbeid fra årets tildeling av 
forskningsmidler må være oss i hende innen 15. januar 2020.  
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sekretariatet på e-mail  
odd.fellow@oddfellow.no.  
Søknad m/vedlegg sendes til odd.fellow@oddfellow.no.

ODD FELLOWS FORSKNINGSFOND FOR 
MULTIPEL SKLEROSE-SYKDOMMEN

Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke grupper.  
Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn.

Søknad om støtte til Odd Fellows forskningsfond for MS-sykdommen 
må være oss i hende innen 15. januar 2020. Søknad m/vedlegg sendes 
odd.fellow@oddfellow.no. 

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

STIPENDIER FÖR FORSKARE  
OCHFORSKARSTUDERANDE FÖR  

STUDIER UTOMLANDS INOM HUMAN 
NUTRITIONOCH STIPENDIER FÖR 

 GÄSTFORSKARE

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse  
bildades 1976 genom en donation från  
Aktiebolaget  Marabou. Stiftelsens syfte är 
att främja forskning inom human nutrition och 
näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. 
Stiftelsen delar årligen ut 1–2 miljoner SEK.

Under 2020 utlyser stiftelsen följande  
stipendier för forskning inom human  
nutrition och näraliggande vetenskaper:

• Postdoc stipendier för forskning utanför den 
sökandes eget land. Stipendierna kan  
beviljas företrädesvis inom 6 år efter  
disputationen och avser att täcka forskarens 
kostnader för resa och uppehälle under 1-2 
år. Bidrag för  medföljande kan även ingå.

• Stipendier till postdocs för kortare vistelse 
vid utländskt forskningscentrum som den 
sökande eller hemmainstitutionen har  
samarbete med för att ge möjlighet att 
genomföra speciella delstudier eller lära 
speciell teknik.

• Stipendier till forskarstuderande som  
behöver studera vid ett internationellt  
ledande centrum som ett led i sin  
forskarutbildning. Stipendierna beviljas för 
en period av 3–12 månader.

• Gästforskarstipendium till internationellt 
framstående forskare som är villig att arbeta 
i svenska eller norska forskargrupper under 
1–6 månader för att stimulera kvaliteten i 
gruppens forskning.

För ansökningsformulär och ytterligare  
information se stiftelsens hemsida  
(www.throneholst.org) eller kontakta Marianne 
Lindblom, telefon +46 70 375 38 34, e-mail 
info@throneholst.org

Ansökan för 2020 skall inlämnas senast 1. 
mars 2020.
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Diverse annonser  LEGEJOBBER

DIVER SE ANNONSER

Ledige utleielokaler for privatpraktiserende spesialister

Christiania Medisinske Senter ligger i Skippergt 33 III etasje 
midt i sentrum, i nærheten av Oslo City.  Det er to rom som er 
ledige, hhv  20 m2 og 15 m2.  Spesialister/kolleger som ønsker 
å drive deltid / kveldspraksis kan også være aktuelt. Senteret 
drives av en fastlege, to nevropsykologer, og en nevrolog. Alle 
har offentlig avtale med tilskudd. Senteret er et aksjeselskap 
som drives på non-profit basis. 

For mer informasjon, ta kontakt med Fuk-Tai Poon Sundvor 
tlf.: 91188888, e-mail: dr.sundvor@online.no 

Medisinsk hudlaserklinikk vurderes solgt
Se www.hudspesialisten.no
Ansvarlige leger Eli Janne Fiskerstrand og Kristen Fostad. 
Ta kontakt med k-fosta@online.no for mer informasjon.

Myoklinikken Oslo:  
Nyoppusset klinikk, med rom for privatpraktiserende lege. 

Rom til leie for lege, 1-5dager i uken, alt etter behov. 
Du har gjerne interesse for muskel- og skjelett, idrett og/eller ultralyd 
MSK. Du kan samarbeide rundt pasientcaser eller har erfaring fra  
tverrfaglig samarbeid.  
Tilgang til ultralyd msk, lunsjrom, treningsareal, dusjer.

Klinikken ligger på Maridalsveien 91, Oslo (Sagene, Torshov, Øvre 
Grunerløkka). Gratis kundeparkering.
Ved interesse ring 22120045 eller send e-post til post@myoklinikken.no.



Er du praktiserende spesialist? 

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

   Gjøre det enklere for fastleger å henvise til  
den rette spesialisten 

   Gi pasienter muligheten til å oppsøke den  
spesialisten de ønsker

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

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

Med denne tjenesten ønsker vi å:
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Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

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

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.





1833TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2019;  139

AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
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En etisk ret te snor

Le ge for en in gens etis ke reg ler er 
bæ re re av en lang tra di sjon som 
har røt ter helt fra for en in gens start. 
Reg le ne har vært tryg ge ret te sno rer 
for le ger i alle dis se åre ne.

Nå går vi inn i en tid pre get av tra di sjon og 
høy tid. Vi vi de re fø rer skik ker, mat, og san ger 
fra ge ne ra sjon til ge ne ra sjon, fra jul til jul. 
Men vi li ker også nye tra di sjo ner, el ler kan
skje vi sna re re tren ger nye tra di sjo ner. Ti de ne 
end rer seg, fa mi li e ne end rer seg; vi flyt er 
kan skje fei rin gen til hyt a, brem ser an tall 
ga ver – el ler fei rer i en ut vi det storfa mi lie.

Slik er det også med Le ge for en in gens 
etis ke reg ler. De er bæ re re av en lang tra di
sjon som har røt er helt fra Le ge for en in gens 
start. I 1891, fem år et er Le ge for en in gen ble 
stif tet, ble yr kes etis ke reg ler ved tat. For 
må let var å sik re en høy yr kes etisk stan dard, 
kan skje også å hol de and re ikke fullt så 
me di sins ke ut øve re uten for. De etis ke reg le
ne slik vi kjen ner dem i dag, ble ved tat  
i 1961. Da ble også Rå det for le ge etikk opp 
ret et. Be ho vet for egne etis ke reg ler for 
le ger og et slikt selv jus tis or gan, ble be grun
net i en frykt for en mind re ho mo gen med
lems mas se si den man ge ble ut dan net uten
for Norge. Da væ ren de ge ne ral sek re tær Odd 
Bjer cke, fryk tet økt kon kur ran se om pa si en
te ne og der med en stør re be last ning på det 
kol le gi a le sam hol det og på den en kel te 
le ges øko no mis ke in te gri tet. Ge ne ral sek re
tæ ren var en fram synt mann.

Reg le ne har vært tryg ge ret e sno rer for 
le ger i alle dis se åre ne, med skif ten de po li
tiske vin der, skif ten de re for mer og sam
funns tren der. Reg le ne er re vi dert re gel mes
sig, sist i 2015. Men ram me ver ket lig ger der, 
med an ker punk tet langt der bak.

Det er fint å søke dem opp til et gjen syn 

på Le ge for en in gens net si de. Ho ved ka pit le ne 
er delt i fire: I. Al min ne li ge be stem mel ser II. 
Reg ler for le gers for hold til kol le g er og med  
ar bei de re III. Mar keds fø ring og an nen in for
ma sjon om le ge tje nes ter IV. Reg ler for le gers 
ut ste del se av at es ter og and re le ge er klæ rin
ger. De al min ne li ge be stem mel se ne har med 
seg tan ker fra den hip po kra tis ke ed og kjer
nen i le ge virk som he ten; nem lig for hol det 
mel lom lege og pa si ent.

Rå det for le ge etikk, som vel ges av lands
sty ret for fire år av gan gen, er sat til å for  
val te de etis ke reg le ne som le ger for ven tes  
å et er le ve. Sen tral sty ret og Rå det mø tes 
re gel mes sig for å løf te den etis ke dis ku sjo
nen. Hvem som helst kan brin ge sa ker inn 
for rå det. To sto re gjen nom gan ger (1985 og 
2004) har vist at ar bei det til Rå det for le ge
etikk har vært nok så uend ret over tid. Rå det 
bru ker mest tid på kla ge sa ker men ar bei der 
også med prin si pi el le le ge etis ke spørs mål.  
I vår tid har nok rå det mer ut ad ret et virk
som het og er en ty de lig del ta ker i sam funns
de bat en.

Noen av dere som le ser det e, har kan skje 
vakt på jul af ten for før s te gang. Det blir for 
de fles te hel dig vis ikke en tra di sjon. Men  
alle vi som har job bet i jula, vet at det er noe 
høy ti de lig ved det også. En lege skal verne 
men nes kets hel se. Le gen skal hel bre de, 
lind re og trøste. Le gen skal hjelpe syke til  
å gjen vin ne sin hel se og fris ke til å be va re 
den. Det er fine ord å ta med seg inn i høy 
 ti den. Rik tig god jul øns kes dere alle.
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Kli nik ken lig ger fre de lig og idyl lisk til  
i skog kan ten ved Øst mar ka i Oslo. Her kan 
le ger som sli ter med rus få hjelp av spe sia lis
ter in nen for av hen gig het, rus og/el ler psy
kia tri. Opp leg get er lagt opp et er sam me 
mal som Le ge for en in gens støtekollegaord
ning. Le gen får kom me til sam ta le raskt og  
i lø pet av en uke. I før s te om gang får man 
inn til fem sam ta ler med spe sia list. Det skri
ves in gen jour nal fra sam ta le ne.

In spi ra sjon fra USA
I 2017 dro en grup pe be hand le re ved Tra s
opp kli nik ken på stu die tur til Hazelden Bet y 
Fordkli nik ken i Min ne so ta i USA. Der har  
de en egen av de ling som be hand ler ar beids
ta ke re med au to ri sa sjon som le ger. Men 
også pi lo ter, sy ke plei e re og psy ko lo ger får 
kom met til be hand ling. Må let for be hand
lin gen er å få ar beids ta ke ren til å for bli el ler 
kom me til ba ke til ar beids li vet.

– Det var her vi fikk in spi ra sjon til vårt nye 
be hand lings til bud ret et mot le ger, sier 

Til byr hjelp til le ger som sli ter 
med rus

Tra sopp kli nik ken i Oslo har nå et lav ters kel be hand lings opp legg spe si elt  
ret tet mot le ger med rus pro ble mer.

psy kia ter og kli nikk over le ge ved Tra sopp
klinik ken, Anders Gaas land.

Lett til gang til hjelp
Det er Le ge for en in gen og Sy ke hjelp og 
pen sjons ord nin gen for le ger (SOP) som har 
inn gåt et tre årig sam ar beids pro sjekt med 
kli nik ken. Må let er at le ger med rus pro ble
mer skal få let til gang til hjelp, for hå pent
lig vis før pro ble met har blit så stort at de 
står i fare for å mis te au to ri sa sjo nen. SOP 
be ta ler for be hand lin gen og fi nan si e rer  
også rei se vei for dem som bor langt unna.

Psy kia ter Shah ram Shaygani har man ge 
års er fa ring in nen rus fel tet og er tid li ge re 
kli nikk over le ge og be hand ler på Tra sopp.  
I fle re år har han også vært ak tivt med  
i Le ge for en in gens støtekollegaordning. 
Sam men med Anders Gaas land skal han  
nå lede det e nye be hand lings til bu det.

– Er man lege er det høy ters kel for å ta 
kon takt med be hand lings ap pa ra tet. Det  
å stå frem med et rus pro blem og sam ti dig 

selv være be hand ler, gjør det eks tra van ske
lig. Det er jo for ståe lig, for rent psy ko lo gisk 
er det e med rus vel dig skam be lagt, un der
stre ker Shaygani.

– Jeg har lit fø lel sen av at man ge har van s 
ke lig for å for stå at en lege har et rus pro blem. 
Jeg vet at le ger har blit møt med hold nin
ger som for eks em pel at hun el ler han som 
lege bur de vite bedre, sier han vi de re.

En sam ta le part ner
Kli nikk over le ge Gaas land un der stre ker at 
le ger som kom mer til sam ta le ikke har 
pa si ent sta tus.

– Det e er ikke be hand ling, men en kol le
gial sam ta le mel lom en spe sia list og et an net 
men nes ke som har det van ske lig, sier han.

Et er at sam ta le ne er gjen nom ført, vil 
le gen få en til ba ke mel ding via en rap port.

– Sam ta le ne i seg selv kan være god nok 
hjelp for man ge, men å an be fa le hen vis ning 
vi de re i be hand lings ap pa ra tet for eks em pel 
her ved Tra sopp kli nik ken, kan også være 
ak tu elt.

– På lik lin je med legeforlegeord nin gen, 
vil det ikke blir ført jour nal fra sam ta le ne. 
Det tror vi er svært vik tig for å få le ger til  
å be nyt e seg av det e be hand lings opp leg
get, sier Gaas land.

Rus av hen gig het – en syk dom
Forsk ning vi ser at rus av hen gig het er en 
syk dom. Til tross for det e, er be hand ling og 
re ha bi li te rings til ta ke ne ret et mot pa si en ter 

Er du lege og sliter med rus? Her kan du få hjelp: 
Legeforeningen, Sykehjelps og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken, 
tilbyr hjelp til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psy
kiske helse, for dereter å komme med forslag til videre behandling.
Kontakt Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no eller 
Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.
Henvisning ikke nødvendig. Konsultasjon innen en uke.
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TILBUD: Psykiaterne Shahram Shaygani og Anders Gaasland ved Trasoppklinikken ønsker velkommen til leger som trenger hjelp til å takle sit rusproblem.  
Foto: Lisbet T. Kongsvik.

med rus pro ble mer fort sat pre get av mo ra
lis me, me ner Shah ram Shaygani.

– Det er vik tig å bli møt med for stå el se og 
ikke for dom mer. Mer for stå el se gir mind re 
stig ma ti se ring. At li del sen nå de fi ne res som 
en syk dom dem per hel dig vis noe av den ne 
mo ra li se rin gen og stig ma ti se rin gen, un der
stre ker han.

Net opp hvor dan man ser på det e syk
doms bil det be tyr også svært mye med tan ke 
på å få en rus av hen gig til ba ke til ar beids
livet og sam fun net igjen.

– Et er en rus be hand ling er man ofte vel  
dig sår bar og opp le ver det tungt å kom me 
til ba ke. Man ge er også usik re på hvor åpne 
de kan være om sin rus li del se. Selv et er en 
vel lyk ket be hand ling vil det å møte en van
ske lig til væ rel se dess ver re i seg selv kun ne 
trig ge et nyt til ba ke fall. Det er der for svært 
vik tig med et so si alt net verk som mø ter 
deg med for stå el se og ikke for dom mer. 
Hvor dan man blir tat imot på ar beids plas
sen og hvor dan ap pa ra tet er rundt deg der, 
er av stor be tyd ning for re ha bi li te rin gen, 
sier Shaygani.

Kan ram me alle
– Jeg har gjen nom åre ne be hand let tu sen vis 
av pa si en ter med av hen gig het el ler ska de lig 
bruk av di ver se rus mid ler. De til hø rer en 

svært he te ro gen grup pe, der man fin ner 
men nes ker fra alle so si a le lag i sam fun net, 
sier Shaygani.
Han leg ger til:

– Dess ver re er det slik at man som rus
avhen gig let blir set på som en per son  
med dår lig mo ral, svak vil je styr ke og dår lig 
døm me kraft. Rus av hen gig het er en syk dom 
som pre ger om rå det i hjer nen som har med 
valg og kon se kvens ana ly se å gjø re. Det e 
om rå det er helt sen tralt for at du skal kun ne 
gjø re rik ti ge valg.

En res surs vi de re
– Per son lig me ner jeg at hvis man kla rer  
å hånd te re kri ser i li vet, så vil man være en 
res surs vi de re. Jeg ten ker at le ger som har 
hat et rus pro blem el ler en psy kisk li del se 

og kom met seg gjen nom det, vil vok se  
på er fa rin gen og bli en bedre lege, sier  
Shaygani.

– Man ge fryk ter å mis te au to ri sa sjo nen; 
det er jo svært dra ma tisk for en lege. Jeg 
me ner at så len ge rus av hen gig het er en 
syk dom og det er syk dom men som gjør  
at man ikke fun ge rer i ar beids li vet, så bør 
man hel ler syk mel des en pe ri ode, kom me  
i be hand ling og få hjelp til re ha bi li te ring 
enn å mis te au to ri sa sjo nen.

Skal eva lu e res
Både Shaygani og Gaas land hå per det e  
nye lav ters kel til bu det vil bli be nyt et av 
le ger som tren ger det. Når prø ve pro sjek tet 
er av slut et et er tre år, så er pla nen å lage  
en eva lue rings rap port med over sikt over 
hvor man ge som har del tat og hvor dan  
det har gåt.

– Kan skje det e be hand lings til bu det  
kan bli et pi lot pro sjekt som et er hvert  
kan be nyt es av også and re yr kes grup per 
som har au to ri sa sjon, spør Shaygani  
av slut nings vis.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

«Dette er ikke behandling, 
men en kollegial samtale 
mellom en spesialist og et 
annet menneske som har det 
vanskelig» 

KLINIKKOVERLEGE ANDERS GAASLAND, 
TRASOPPKLINIKKEN
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Pre sen ter te ny na sjo nal hel se- og sy ke hus plan

Stats sek re tær Anne Gre the Erlandsen 
la frem ho ved må le ne for den na sjo
na le hel se og sy ke hus pla nen for 
2020 – 2023, da hun tal te un der Le ge
for en in gens lo kal for en ings se mi nar.

– Ho ved te ma ene i den nye stor tings mel din
gen er psy kisk hel se vern, sam hand ling, pre  
hos pi ta le tje nes ter, tek no lo gi og kom pe tan se, 
sa Anne Gre the Erlandsen (H), stats sek re tær 
i Hel se og om sorgs de par te men tet.

Den nye hel se og sy ke hus pla nen er den 
and re i his to ri en, og er det over ord ne de 
plan do ku men tet for spe sia list hel se tje nes ten 
de nes te fire åre ne.

– Vi blir eld re og eld re – og det er fint, men 
det be tyr også at be ho vet for hel se tje nes ter 
kom mer til å øke i frem ti den. Be folk nings
vekst og økt le ve al der gjør at fle re vil tren ge 
hjelp. I til legg vil det bli de mo gra fis ke end
rin ger i kom mu neNorge de nes te tiåre ne, 
noe som gjør at vi må se på hvor dan hel se 
og om sorgs tje nes ten kan møte dis se ut ford
rin ge ne, sa hun.

Verk tøy for om stil ling
Inn hol det i ny na sjo nal hel se og sy ke hus
plan vil bety mye for både pa si en ter og 
på rø ren de. Pla nen vil også ha stor inn virk
ning på spe sia list hel se tje nes ten, den kom
mu na le hel se og om sorgs tje nes ten og  
un der lig gen de eta ter i åre ne som kom mer.

– Na sjo nal hel se og sy ke hus plan 
2020 – 2023 vi ser ret nin gen for den vi de re 
ut vik lin gen av sy ke hu se ne. Den skal være  
et verk tøy for å få til nød ven di ge om stil lin
ger for å kun ne møte frem ti dens ut ford rin
ger. Det e kre ver bedre sam hand ling, både 
in ternt på sy ke hu se ne og mel lom sy ke hu s 
ene og kom mu ne ne, for klar te Erlandsen.

Hel se og om sorgs de par te men tet har  
i ar bei det med den nye mel din gen lagt  
stor vekt på dia log med lan dets hel se fo re
tak, kom mu ner, bru ker or ga ni sa sjo ner, fag 
 for enin ger, og pro fe sjons or ga ni sa sjo ner. 
Le ge for en in gen har hat en rek ke mø ter 
med Hel se og om sorgs de par te men tet  
i lø pet av 2018 og 2019.

– Dia lo gen har git oss man ge inn spill  
og eks emp ler på godt og in no va tivt ar beid  
i hel se tje nes ten, sa stats sek re tæ ren.

Be hov for kom pe tan se
Erlandsen trakk frem at kom pe tan se er et  
av de vik tig ste vir ke mid le ne man har for  

å møte pa si en te ne og for å møte ut ford rin
ge ne i hel se og om sorgs tje nes ten.

– Vi kla rer ikke be man ne oss ut av ut ford
rin ge ne – det er en sær lig man gel på sy ke
plei e re og hel se fag ar bei de re. De må få høy
ere kom pe tan se. Sy ke hu se ne må ten ke på 
hva slags kom pe tan se en tren ger i fram
tiden, sær lig for sy ke plei er ne. Vi må bli mer 
treff sik re med til ta ke ne våre. For kom pe tan se 
er vik tig. Og, jeg gir meg ald ri på det e:

– God kva li tet skal lønne seg – all tid, av slut
tet Anne Gre the Erlandsen.

Pre sen ter te Le ge for en in gens syn
Et er Anne Gre the Erlandsen fulg te Kris tin 
Kor ne lia Utne, le der i Yng re le gers for en ing 
og med lem av Le ge for en in gens sen tral sty re. 
Hun ga for sam lin gen Le ge for en in gens syn 
på den nye hel se og sy ke hus pla nen.

– Le ge for en in gen er glad for at en ny  
na sjo nal hel se og sy ke hus plan er på plass. 
Vi li ker å si at Le ge for en in gen var en på dri
ver for at det i det hele tat kom en na sjo nal 
hel se og sy ke hus plan i før s te om gang. Vi 
øns ker at det skal være en klar og ty de lig 
de bat om ut vik lin gen og ret nin gen til 
norsk hel se tje nes te. Gode pla ner er et vik tig 
verk tøy, og Le ge for en in gen vil all tid del ta  
i det e, inn le det Utne. Hun fort sat e:

– Le ge for en in gen me ner at det er be hov 
for bedre til ret e leg ging i sy ke hu se ne for 
le ge ar beid. Vi tren ger mer bru ker venn li ge 
IKTløs nin ger, og vi tren ger en bedre ba lan
sert sam men set ning av yr kes grup per i sy ke

hu se ne. Og ikke minst tren ger vi stør re og 
bedre sy ke hus bygg.

IKT er en tids tyv
Utne trakk frem at IKTløs nin ge ne ikke må 
hand le om di gi ta li se ring i seg selv – po en get 
må være bedre pa si ent mø ter.

– Bru ker venn lig he ten for le ger som skal 
bru ke IKTsy ste me ne må bli bedre. Da tren
ger vi mer lo kal til pas ning og det må være 
mu lig med fort lø pen de for bed ring ne den fra. 
På IKTsi den in ves te res det pen ger for ti den, 
men spørs må let er om pen ge ne bru kes 
rik tig, sa hun.

En spa re plan
Stats bud sjet et vi ser at den nye na sjo na le 
hel se og sy ke hus pla nen i rea li te ten er en 
spa re plan, men te Utne.

– Det er i dag en uro blant le ge ne. Le ge
foren in gen ser be ho vet for en sat sings plan. 
Man ge opp le ver å ikke få gjort det de egent
lig skal, og vi hen ger et er med mye gam
melt ut styr som bør for ny es. Alt i alt me ner 
Le ge for en in gen at det må in ves te res rik tig  
i IKT, bygg og kom pe tan se, av slut et Kris tin 
Kor ne lia Utne.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

VERK TØY: – Ny Na sjo nal hel se og sy ke hus plan skal være et verk tøy for å få til nød ven di ge om stil lin ger for  
å kun ne møte frem ti dens ut ford rin ger, sa stats sek re tær Anne Gre the Erlandsen. Foto: Tor Martin Nilsen.
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Livet som ung lege under lupen

Kreftforeningens vitensenter var 
stappfullt da Yngre leger forening 
(Ylf) og Oslo legeforening avholdt 
arrangementet «Livet som ung 
lege».

I panelet for kvelden sat leder i Ylf, Kristin 
Utne, lege og forfater Ellen Støkken Dahl, 
lege, foredragsholder og forfater Kaveh 
Rashidi, lege og komiker Jonas Kinge Berg
land og lege og forfater Kaja Nordengen.

Diskusjonen dreide seg blant annet om 
hverdagen som lege og forventninger til 
legerollen.

– Legerollen har endret seg de siste årene. 
Før var det å være lege en livsstil, mens en 
del mener den yngre generasjonen i hoved
trekk ser på det å være lege som en jobb. 
Opplever dere det på denne måten, spurte 
Kristin Utne de andre i panelet.

– Jeg skrur av når jeg ikke er på sykehuset. 
For meg er det viktig å ta ha et liv ved siden 
av, sa Kaveh Rashidi.

– Jeg jobber som lege, men bruker det mest 
som en markedsføringsstrategi i humorbra
sjen, sa Jonas Kinge Bergland, til later fra 
salen.
Han la til:

– Tidligere var det nok også en oppfatning 
om at leger var arrogante fordi de kunne noe 
få andre kunne. I dag er imidlertid kunnskap 
mer tilgjengelig for befolkningen enn tid
ligere. Du er ikke lenger overmenneskelig 
fordi du har en medisinutdannelse.

Ikke nok tid til fag
Kaveh Rashidi trakk frem at som student 
hadde han sat pris på å få vite mer om hva 
arbeidslivet som lege innebar.

– Jeg jobbet et år i Kreftforeningen, og det 
var noe helt annet. Plutselig hadde jeg fleksi
tid og rammer som gjorde at jeg kunne være 
kreativ i arbeidstiden. Jeg gikk tilbake til job 
ben som lege fordi det er det jeg identifiserer 
meg som til syvende og sist, men det hadde 
vært fint hvis sykehuslivet kunne minnet lit 
mer om andre arbeidsplasser, sa han.

Kaja Nordengen trakk frem at hun opp
levde det som frustrerende å ikke ha nok tid 
til det faglige.

– Jeg ønsker å tenke selv og å finne løsnin
ger på problemstillinger, men ofte blir ruti
nene på sykehusene veldig retningslinje
styrt, sa hun.

Skriver lite overtid
Spørsmålet om hvorfor mange leger finner 
seg i dårlige vilkår på arbeidsplassen, duk
ket opp i diskusjonen. Mange unge leger  
er frustrerte over det de mener er dårlige 
arbeidsforhold. Ellen Støkken Dahl pekte på 
at det kan være vanskelig å være sint som 
ung lege, når alt man ønsker er å få forlen
get vikariatet sit på sykehuset.

– Du vet at du let kan bytes ut. Det gjør 
det sårbart å si ifra, eller at du for eksempel 
ikke tør å skrive overtid. Samtidig er du 
livredd for å gjøre feil, fordi feilene du gjør 
kan ha så utrolig store konsekvenser. Akku
rat denne overgangen, fra å være student  
til å jobbe som lege, snakkes det lite om på 
studiet.

Andre halvdel av arrangementet ble lagt 
opp som en diskusjonsdel uten panelet, der 
Kristin Utne svarte på spørsmål fra salen. 
Blant annet ble det diskutert at det er en 
kultur blant sykehusleger for å jobbe mye 
og ikke skrive overtid.

– Ylf jobber med å få flere til å skrive over
tid. Ledere på sykehus må forholde seg til 
budsjeter. Hvis ingen skriver overtid, så 
virker det jo som om arbeidsplanene går 
opp innenfor budsjetrammene. Derfor er 
det viktig å gi et realistisk bilde av hvor mye 
legene faktisk jobber. Hvis flere går sammen 
og bestemmer seg for å rapportere faktisk 
overtid, vil man heller ikke føle seg like 
utsat, sa Utne.

Trenger bedre organisering
Flere av de unge legene i salen nikket på 
spørsmålet fra Utne om de var redde for 
ikke å få jobb videre hvis de skrev overtid.

– Som tillitsvalgt er min opplevelse at de 
som skriver overtid faktisk får overtids 
betalt, sa Utne.

En av de fremmøte kom med en innven
ding til dete: Han mente det var nødvendig 
å jobbe ubetalt overtid dersom man ville bli 
best innenfor sit fagfelt.

– Er det en myte, eller er det reelt, spurte 
Utne og la til:

– Ylf mener at man kan bli en god kirurg 
innenfor en arbeidsuke på 38 timer. Vår 
oppgave er også å ta vare på dem som er 
utsat for høyt arbeidspress og som ikke 
ønsker å jobbe hundrevis av ubetalte over
tidstimer.

Hun trakk frem at det er viktig å gjøre noe 
med organiseringen i sykehus:

– I dag er det mange oppgaver som tar 
tiden vekk fra det å faktisk være doktor. 
Tiden man har med hver enkelt pasient går 
ned, og det er mindre tid til å fordype seg 
faglig. Dete er noe Ylf jobber kontinuerlig 
med å forbedre. Selv om systemet rundt ikke 
alltid er like bra, så er likevel det å være lege 
verdens beste jobb, avslutet Kristin Utne.

VILDE BAUGSTØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

PANEL: Fra venstre: Leder i Ylf, Kristin Utne, lege og forfater Ellen Støkken Dahl, lege, foredragsholder og forfater 
Kaveh Rashidi, lege og komiker Jonas Kinge Bergland og lege og forfater Kaja Nordengen. Foto: Vilde Baugstø.
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Øyelegen ønsker forbud mot privat fyrverkeri

Det slår ikke feil: Første nyttårsdag 
dukker øyelege Nils Bull opp i beste 
sendetid på Dagsrevyen. Temaet 
er det samme hvert år; øyeskader 
forårsaket av fyrverkeri.

Nils Bull er overlege ved Øyeavdelingen på 
Haukeland universitetssykehus. Hvert år er 
han vitne til svært stygge øyeskader forårsa
ket av fyrverkeri på nytårsaften.

I 2005 begynte Bull å registrere disse 
øyeskadene. Formiddagen første nytårsdag 
ringer han rundt til alle landets øyeavdelin
ger og snakker med vakthavende lege. Slik 
får han kartlagt alle skadetilfellene.

– Det er gøy å drive med statistikk når 
svarprosenten er 100. Derfor kan jeg jo utale 
meg ganske skråsikkert om skadeomfanget, 
sier han.

I 2005 registrerte han 28 skader. Eter at 
pinneraketer ble forbudt i Norge for ti år 
siden, ble antall skader noe redusert. Utvik
lingen har gåt i riktig retning, men frem
deles får noen ødelagt synet sit hvert år  
i forbindelse med nytårsfeiringen. Nå ligger 
skadetilfellene stabilt på om lag 16 i året.

Bull seter pris på at han hvert år får an
ledning til å spre budskapet sit i selveste 
Dagsrevyen og håper det har forebyggende 
effekt.

– Tallene viser at 225 øyne har blit alvorlig 
skadet de siste 14 årene på grunn av uvetig 
bruk av fyrverkeri. Det er 225 øyne for mye, 
understreker han.

På helsa løs
– Eter min mening er fyrverkeri kjempefar
lig. Vi må ikke glemme at dete er eksplosiver 
som må håndteres med respekt. Selv små 
mengder er nok til å gi livsvarige skader. 
Noen skader er så alvorlige at de gir betyde
lig synsreduksjon. Bare et lite øyeblikks 
ubetenksomhet kan få store konsekvenser, 
sier han.

Mange får livet sit snudd på hodet i løpet 
av sekunder og angrer bitert på at de ikke 
brukte beskytelsesbriller.

– Å bruke beskytelsesbriller er et lite og 
enkelt tiltak som kan redde øynene og som 
burde være like selvfølgelig å bruke som 
sykkelhjelm og bilbelte, påpeker Bull og 
legger til:

– Vi ser varierende grad av øyeskader. Det 
kan være alt fra krutslam og erosjon på 
hornhinnene til verre skader som kan gi 
blødning, nethinneløsning og perforasjon 

(gjennomboring, red.anm.). Ved perfora
sjonsskade er det ikke sjeldent at øyet går 
tapt.

Bull registrerer kun de mest alvorlige 
skadene som krever behandling av øyelege. 
Skadene som behandles på legevakten kom
mer i tillegg.

Han slår fast at amatører ikke bør holde 
på med eksplosiver på nytårsaften, spesielt 
ikke når de er alkoholpåvirket.

– Unge menn er mest utsat. Det er så og  
si nesten bare menn som skader øynene på 
nytårsaften og de er ofte beruset. Kvinner  
er eter min oppfatning mer forsiktige og 
tar sine forholdsregler. Menn burde ret og 
slet overlate ansvaret for fyrverkeriet til 
kvinnene.

Bør forbys
Mange land har allerede innført totalforbud 
mot privat fyrverkeri. I disse landene fore
kommer det så å si ikke en eneste øyeskade 
knytet til bruk av fyrverkeri.

– Selv er jeg ikke imot fyrverkeri bare det 
er utført av pyroteknikere, sier Bull.

Han er ikke fornøyd før det blir forbud 
mot privat fyrverkeri også i Norge, og mener 
vi ikke vil få bukt med disse øyeskadene før 
et totalforbud er en realitet.

– Slik jeg ser det er alle disse øyeskadene 
helt unødvendige, understreker han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener 
det er betenkelig at eksplosiver som er 
strengt forbudt 364 dager i året, er tillat  
og kan kjøpes uten begrensing til bruk på 
nytårsaften, påpeker Bull.

– Strengt tat kan man lovlig kjøpe en pall 
med fyrverkeri hvis man har lyst til å lage  
en skikkelig bombe. Jeg er glad for at PST 
seter spørsmålstegn ved dete, for totalt set 
henger ikke dete på greip, sier en oppgit 
Nils Bull.

Politikerne må på banen
Øyelegen kommer med en klar oppfordring 
til landets politikere: Det må bli forbud mot 
privat fyrverkeri.

– Politikere mangler mot til handlekraft. 
Mellom 10 og 20 øyne blir ødelagt hvert år 
og man lar det skje igjen og igjen. Det hadde 
vært utrolig deilig om vi kunne hat frede
lige nytårsaftener på øyeavdelingene rundt 
om i landet. Det er den vakten alle øyeleger 
gruer seg til, sier han.

– Dessverre tror jeg ikke neste nytårsfei
ring vil bli noe unntak. Det skjer gang på 
gang at unge arbeidsføre mennesker skader 
seg for livet. Hvem skal ta ansvar?

Bull understreker at han ikke gir seg før vi 
får et totalforbud mot privat fyrverkeri. Han 
er veldig fornøyd med samarbeidet han har 
med media, og oppfordrer andre kolleger 
som driver forebyggende helsearbeid til  
å bruke media mer aktivt.

– Dete har engasjert meg i 14 år. Det gjel
der å holde ut og gjenta budskapet, avsluter 
Nils Bull, den evige optimist.

LISBET T. KONGSVIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

UNDERSØKER: Hvert år ringer øyelege Nils Bull til alle landets øyeavdelinger og snakker med vakthavende lege. 
Slik kartlegger han øyeskader forårsaket av fyrverkeri. Foto: Bård Kjersem.
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Henvisningspraksis –  
samhandling eller stafett?

– For å sikre pasientene våre det 
beste tilbudet, må vi stå sammen  
og jobbe sammen. Dette var det  
tydelige budskapet under høst 
møtet til Oppland legeforening, 
der blant annet samhandling ble 
diskutert.

I november inviterte Oppland legeforening 
til høstmøte på Pellestova i Øyer og samlet 
medlemmer fra flere grupper. Både fast
leger, privatpraktiserende spesialister og 
sykehusleger møte opp for å diskutere 
samarbeid mellom instansene i helsevese
net. Fredag kveld møtes medlemmene til 
middag og hyggelig sosialt samvær, før det 
ble lagt opp til faglig diskusjon og drøfting 
om henvisningspraksis lørdag. Under tema
bolken «Henvisningspraksis – samhandling 
eller stafet?» ble det god diskusjon og  
meningsutveksling mellom deltakerne.

Henvisninger og kommunikasjon
Fastlege Dag Lunder, privatpraktiserende 
spesialist i psykiatri Jørgen Brabrand, og 
nevrolog ved Sykehuset Innlandet og leder 
av Oppland legeforening, SteinHelge Ting
voll, presenterte egenopplevde kasuistikker 
og eksempler på både god og mindre god 
kommunikasjon mellom sykehusleger og 
fastleger. De refererte til kjente problem 
stillinger innenfor henvisningspraksis: Syke
huslegene klager på at fastlegenes henvisnin
ger er for dårlige, mens fastlegene opplver  
at tilbakemeldingene eter pasientenes 

sykehusopphold enten er ufullstendige og 
unøyaktige, eller ret og slet mangler helt.

Innlederne pekte på flere områder hvor 
det finnes forbedringspotensiale. Fastlegene 
bør for eksempel kjenne både sykehusavde
lingene og de privatpraktiserende spesialis
tene og deres kompetanseområder – og 
omvendt. I mange tilfeller kan privatprakti
serende spesialister være et godt alternativ 
til sykehus når det er nødvendig med hen
visning til spesialist.

Viktig med tillit
Sykehuslege SteinHelge Tingvoll, redegjorde 
for hvorfor henvisninger noen ganger blir 
avvist av spesialistene. Fra salen ble det  
påpekt at slike avvisninger ikke alltid var 
noe negativt, men snarere kunne være avkla
rende for å avslute en lang utredning.

Legeforeningens visepresident og leder  
i Overlegeforeningen, AnneKarin Rime, 
oppsummerte den faglige delen med  
å mane til samhold og nært samarbeid kol
legene imellom. Hun snakket om hvor viktig 
det er med samhandling og betydningen av 
lokale forankringer. Ikke minst i Hedmark  
og Oppland som har spesialisthelsetjenesten 
på 40 lokasjoner fordelt på 42 kommuner.

– Systemet er ekstremt komplisert. Legene 
må delta som likeverdige parter og være 
aktivt med i arbeidet, sa Rime og avslutet:

– Vi må skape tillit mellom kolleger til at 
oppgavene kan løses i felleskap. Vi er best 
sammen.

ANNE HELENE LUND
anne.helene.lund@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Norges mest komplette oversikt 
over ledige legejobber

For å trives og utvikles faglig er det viktig å finne en jobb
 som er tilpasset kompetanse, faglige og personlige ønsker og 
livsfase. Legejobber videreutvikler tjenestene og vil tilby nye 
verktøy og karrieretjenester for leger, slik at flere finner jobb 

tilpasset eget behov. Les mer på Legejobber.no/tjenester 
og registrer deg i dag!
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