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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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Referanser:
1. Dymista SPC (31.05.2018), avsnitt 5.1 
2. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) 

in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77. 
3. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-
 fluticasone propionate in an allergen exposure chamber. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(5):1726-32.
4. Dymista SPC (31.05.2018), avsnitt 4.1, 4.4 og 4.8.
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NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset 
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: 
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponerings- 
perioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken 
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at 
nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktig-
hetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthem-
ming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig 
leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan 
medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming 
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med 
synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten 
vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal 
det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på 
nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Lege-
middelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, 
inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendig-
heter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite 
sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører 
til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent 
om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: 
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, 
kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), 
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår. 
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det 
observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over 
en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har 
forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokorti-
koidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske 
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: 
Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort 
Vd. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% 
i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres 
hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via 
feces. Refusjon: 1R01A D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko-
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser  (glassflaske) kr 260,40. 3 × 120 doser 
(glassflaske) kr 708,60. 
Sist endret: 03.12.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018

Steroid 
+ 

antihistamin

Foto: Bård Ek

Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

* Innsettende effekt målt etter skåring av totale
nesesymptomer (TNSS).

• Signifikant mer effektiv symptomlindring enn nasalt
steroid alene til pasienter med allergisk rhinitt2

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4

Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten 
intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 
Forsiktighetsregler: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. 
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.
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Vil du jobbe i 
Norges største private helseforetak?

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

Vi søker til hel- og deltid:

HUDLEGE • NEVROLOG • ALLMENNLEGE • KARKIRURG •

ANESTESILEGE • REVMATOLOG • ENDOKRINOLOG • LUNGELEGE •

GYNEKOLOG • GERIATER • PROKTOLOG • INDREMEDISINER •

ORTOPED • UROLOG • ØRE-NESE-HALS • GASTROENTEROLOG

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

Stavanger og Ålesund.

For mer informasjon:
RIng Knut Sandvold på 916 24 010, eller  send enkel  søknad til rekruttering@aleris.no
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Et år preget av covid-19
Koronaviruset SARS-CoV-2 har preget året 
2020. Pandemien preger også dette numme-
ret av Tidsskriftet – årets siste og største.  
På lederplass fremhever Preben Aavitsland 
kommunelegenes store innsats, John-Arne 
Røttingen forteller om vaksineutvikling  
og internasjonal solidaritet, og Håkon Ihle-
Hansen diskuterer dødeligheten ved covid-
19-sykdom i Norge. I andre lederartikler 
omtales immunsystemets rolle ved alvorlig 
covid-19 og avlivingen av mink i Danmark. 
Helsedirektoratets ansikt utad under pande-
mien, Espen Rostrup Nakstad, blir portret-
tert i et lengre intervju.
SIDE 1817–22, 1918

Covid-19 i og utenfor sykehus
Andelen som døde blant personer med 
påvist SARS-CoV-2 i pandemiens tre første 
måneder i Norge, var lav. Flertallet av dem 
som døde, var over 70 år, og de fleste hadde 
én eller flere underliggende sykdommer. 
Dette viser en gjennomgang av registerdata. 
Blant 70 pasienter innlagt ved Sykehuset 
Østfold var de fleste middelaldrende menn. 
Mange var uten andre sykdommer, men  
en stor andel utviklet kritisk sykdom sekun-
dært til akutt lungesviktsyndrom. Tilgang til 
pålitelige overvåkingsdata fra flere kilder er 
avgjørende for å følge utviklingen av denne 
pandemien.
SIDE 1874–91 

De vanskelige valgene
Spesialisthelsetjenesten var dårlig forberedt 
på de etiske dilemmaene som oppsto i star-
ten av koronapandemien. Mangelfull kunn-
skap og dårlig informasjonsflyt gjorde at 
beslutninger ofte måtte tas på usikkert 
grunnlag. Enkelte pasientgrupper, særlig 
eldre og kronisk syke, fikk et dårligere helse-
tilbud, skriver en gruppe leger og etikere. 
Man kan gjerne kalle det aldersdiskrimine-
ring.

Helsepersonell som står i første rekke  
i behandlingen av covid-19-pasienter,  
bør prioriteres for vaksinering mot SARS-
CoV-2 på linje med andre risikogrupper, 
mener seks leger, alle medlemmer i Norsk 
anestesiologisk forenings styre.
SIDE 1829, 1834, 1859

Kjære kollega

«Koronavirusepidemien vil ramme Norge», skrev Preben Aavitsland i en 
lederartikkel i Tidsskriftet 29. januar 2020. Nå, 11 måneder senere, står vi 
midt i den andre smittebølgen. I denne utgaven av Tidsskriftet oppsum-
merer Aavitslands nye lederartikkel det pandemiske året, mens John-Arne 
Røttingen skriver om veien videre. Til sammen bringer årets julenummer 
ikke mindre enn seks aktuelle lederartikler om covid-19. I tillegg får du 
fire originale forskningsartikler, interessante kasuistikker, flere debatt-
artikler, personlige opplevelser og nyheter om covid-19. I tillegg intervjues 
«Norges mest synlige mann» dette året: Espen Rostrup Nakstad.

Skulle ikke dette være nok korona, kan du lete opp enda flere av de 
over 150 koronarelaterte artiklene som har vært publisert i Tidsskriftet  
i år. Trenger du derimot en koronapause, kan du glede deg over alt  
det andre stoffet i denne juleutgaven, for eksempel artikkelen om den 
usannsynlige forskergruppen som løste diabetsgåten, eller Njål Flem 
Mælands sterke og tankevekkende fortelling om en terapitimes helt 
uventede skatt.

2020 har vært et tøft år for alle praktiserende leger. Det er grunn til  
å tro at 2021 blir bedre – etter hvert. «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt 
velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard», 
heter det i Verdens legeforenings universelle legeed. Bruk julen til å iva-
reta deg selv med både sosialt og faglig påfyll. Det siste håper vi at årets 
julenummer vil hjelpe deg med. Riktig god jul!

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Kristian Hammerstad /  
byHands

Det meste er sagt om pandemien. At det  
er «rare tider» og et «annerledes år» har 
kanskje blitt klisjéer, men 2020 er et år  
der mye er annerledes og mye er usikkert. 
Det rare har blitt hverdagslig, og hverdagen  
kan være skremmende.

«Tegningen er ment å vise usikkerheten 
mange føler rundt covid-19-smitte, at viruset 
kan være hvor som helst blant oss», sier 
Kristian Hammerstad, som har gitt en frisk 
tolkning av pandemien i illustrasjonen på 
forsiden. Flere av hans arbeider finner du 
her: http://www.kristianhammerstad.com/

Fra redaktøren

1817 Åpent og til lits fullt 
 Are Bre an

Leder

1818 Mot slutt en av et pan de misk år 
 Pre ben Aa vits land

1819 In gen er tryg ge før alle er tryg ge 
 John-Arne Røtt in gen

1820 Mink smitt en, ikke smitt min ken! 
 Hannah Joan Jør gen sen, Ole-Her man Tro ne rud

1821 Im mun sy ste mets rol le i al vor lig covid-19 
 Ma ria Bel land Olsen, Ida Gre ger sen

1822 Hvor dø de lig er covid-19? 
 Hå kon Ihle-Hansen

DEBATT

Kommentarer

1826 De fles te har det best i van te om gi vel ser 
 Bård Reia kvam Kitt ang 
 Tilsvar: Alf Kris tof er sen

 Ikke glem «to tal sum of squares» 
 Arne Høiseth

1827 «Av alle uvik ti ge ting i ver den er fot ball den vik tig ste» 
 Kjell Erik Strøm skag

 Rett el se

Debatt

1829 Etikk eks per ter på vill spor 
 Jon Hen rik Laa ke, Mag na Hansen, Sku le Mo,  
 Ca mil la Chris tin Brå then, Ei rik Ad olf sen, Gun hild Øver land

1832 Kan luft for urens ning øke ri si ko en for covid-19? 
 Jørn A. Hol me, Ma rit Låg, Jo han Øv re vik, Ka ran Golestani

1834 Al ders dis kri mi ne ring i ko ro na ens tid 
 Siri Fær den West bye

1838 Eit kli ma nøy tralt hel se ve sen: på tide å ta grep! 
 Anand Bho pal, Emi ly Mc Lean, Ola Løk ken Nord rum,  
 Sara Soraya Eriksen

1842 Hel se per so nell må kjem pe mot glo bal opp var ming 
 Knut Mork Ska gen, Er lend Tu seth Aas heim

1845 Can na bis – far li ge re enn vi trod de? 
 Jør gen G. Bramness, Anne Line Brett e ville-Jensen

1848 Kan genetiske risikoscorer nyansere LDL-kolesterolets  
 rolle? 
 Kar sten Øv re tveit

1849 For eld re vei led ning ved de pre sjon 
 Tor kil Ber ge, El len Øst berg

18/2020



INNHOLD

1815TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

1851 E-hel se? 
 Su san ne Mo ni ca Prøsch

Kronikk

1854 Ma te ma tis ke mo del ler un der en pan de mi 
 Sol veig En ge bret sen, An dre as Ny gård Os nes

1859 Etis ke di lem ma er i sy ke hu se ne un der covid-19-pan de mi en 
 Be rit Hof set Larsen, Mor ten Ma gels sen, Oona Dun lop,  
 Rei dar Pedersen, Rei dun Førde

1864 Norge er i ferd med å stan se hiv epi de mi en 
 Ro bert Whitt aker, Øi vind Nilsen, Arild Jo han Myr berg,  
 Rolf M. An gel tvedt, Ben te Mag ny Ber ger sen, Hil de Kløv stad

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

1868 Gra nu lo cytt er kan frem me vi rus in fek sjon

1869 Sta bi le bo for hold og so si al støtt e kan bedre hiv be hand ling

1870 Ge ne tisk ri si ko for al vor lig covid-19-in fek sjon

 SARS-CoV-2 brem ser det med fød te im mun for sva ret

1871 SARS-CoV-2-vi ru set svek ker im mun re spon sen

Originalartikler

1874 Døds fall ett er på vist SARS-CoV-2 i Norge 
 Han ne Løv dal Gul seth, Ey vind Hel land, Knut Ivar Johansen,  
 Kirs ten Grav nin gen, He le na Nie mi Eide, Siri El de vik Hå berg,  
 In ger Jo han ne Bak ken

1879 Covid-19 rap por tert til Folkehelseinstituttet de før s te  
 seks uke ne av epi de mi en 
 Eli na Seppälä, Ragn hild Tøn nes sen, Lamprini Veneti,  
 Tri ne Hes se vik Paul sen, An ne ke Steens, Ro bert Whitt aker,  
 Ka ro li ne Brag stad, Ja cob Dag Ber ild, Ast rid Louise Løv lie,  
 Umaer Na seer, Emi ly Mac Do nald, Line Vold

1885 70 pa si en ter med covid-19  innlagt ved Sy ke hu set Østfold 
 Siri Øver stad, Ei rik Tjønn fjord, Mag nus Kring stad Olsen,  
 Jo nas Ber gan, Saad Aballi, Øy stein Alm ås, Wa leed Gha ni ma,  
 Jet mund O. Ring stad

1891 Sy ke hus inn leg gel ser med covid-19  
 ‒ en sam men lig ning av uli ke da ta kil der 
 Ro bert Whitt aker, Mari Grøs land, Ei rik Al nes Bua nes,  
 Sig rid Beit land, Ben te Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjø flot,  
 Ja cob Dag Ber ild, Eli na Seppälä, Ragn hild Tøn nes sen, Kje til Telle

Klinisk oversikt

1897 Ap las tisk ane mi 
 So fie Ha ge stan de, Ann Kris tin Kvam, In ger Ma rie Bo witz Lot he,  
 Hil de K. Gjel berg, Øy stein Bru se rud, Tor Hen rik Anderson Tvedt

Noe å lære av

1901 En mann i 20-åre ne med fe ber og ster ke ma ge smer ter  
 un der høy re kostalbue 
 Ha si na Moaddab Høn nås, Ing rid Prytz Ber set, Har ald Aarset,  
 Ro bert Bru de vold

Kort kasuistikk

1908 Asymp to mat isk covid-19 med usik re test re sul ta ter 
 Arne Jo han Norheim, An dre as Lind, Arne Michael Taxt,  
 Es pen Rost rup Nak stad, Ei nar Kris ti an Bo rud, Thomas Wal dow

1911 Ce re bral vene trom bo se ett er covid-19 
 Lars Tveit, Brian Enri quez, Bjørn Ten nøe, Bog na Warsza,  
 Lars Jør gen Gar stad, Martin Weiss haar, Anne Hege Aamodt

Medisinen i bilder

1914 Mag ne ter i tar men 
 Mag nus Schi stad, Hans Ska ri, Beh zad Khoshnewiszadeh,  
 Ole Schi stad, Pål Ak sel Næss

Medisin og tall

1915 Hva er flokk im mu ni tet? 
 Sti an Ly der sen, Bir gitt e Freiesleben de Bla sio

Takk

1916 Fagfellevurderere 2020

MAGASIN

Intervju

1918 Kap tein Norge 
 Martin Ho tvedt

I tidligere tider

1922 Hund re år med in su lin 
 Odd mund Sø vik

Medisin og kunst

1924 Aorta? 
 Lars Borgen

Personlige opplevelser

1925 Å være lege og men nes ke i en pan de mi 
 Ano nym 

1926 Te ra pi ti men 
 Njål Flem Mæland

Legelivet

1928 Ko ro na på 71 gra der nord 
 Per Chris ti an Wei seth, Han ne Se ther Lil le berg, Ola Vass bø
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1930 Øken de ar beids stress hos fast le ger fra 2010 til 2019 
 Ju dith Ro sta

Språkspalten

1931 En mor bid inn høs ting 
 Fre de rik Emil Juul, Mats Ju li us Stens rud
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1932 Doktor Pusekatt 
 Ju lie Did rik sen

Tidligere i Æsculap

1933 Sta tus pre sens 
 Syn ne Lof stad

Anmeldelser

1934 Bøker

Ph.d.-disputaser

1937 Avlagte doktoravhandlinger

Minneord

1938 Minneord

ANNONSER

1942 Legejobber

1951 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

1953 Et håp for det nye året 
 Marit Hermansen

Aktuelt

1954 – Selv er far ne folk kan gjø re feil. Vi må ald ri slutt e å være  
 opp merk som me på det.

1956 Le ger i vi ten ska pe li ge stil lin ger fyl ler 30 år

1957 Vel lyk ket, di gi talt faglandsråd

1958 Kart leg ger kom mu ne over le ge nes ar beids si tua sjon

1959 Pris dryss til le ger
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Til lit byg get på åpen het har vært vik tig i hånd te rin gen 
av ko ro na pan de mi en så langt. De før s te vak si ne ne blir 
snart god kjent. Da set es åpen he ten og til li ten på ny  
prø ve.

Hvis noen had de sagt for ett år si den at vi i før juls ti den 2020 i fullt 
al vor skul le dis ku te re hvor man ge gjes ter re gje rin gen ville til la te oss 
å ha på jul af ten, had de vi ikke trodd det. Hvis ved kom men de had de 
lagt til at til li ten til re gje rin gen sam ti dig ville være re kord høy, had de 
vi av skre vet hen som gan ske for rykt.

Li ke vel er det nøy ak tig der vi er. I no vem ber 2020 svar te 72 % av 
den nors ke be folk nin gen at de har til lit til in for ma sjon fra re gje rin-
gen (1). Til li ten har vist svakt øken de ten dens hele høs ten. Og vi får 
ikke lov til å ha fle re enn ti gjes ter på jul af ten.

I kri se tid er til li ten mel lom myn dig he ter og be folk ning et to veis 
fe no men: Be folk nin gen må ha til lit til myn dig he te nes hånd te ring. 
Og myn dig he te ne må ha til lit til at be folk nin gen ett er le ver for ord-
nin ger som gis. Til lit er også et tve eg get sverd: For at de mo kra ti et 
skal fun ge re, kan ikke inn byg ger ne være til lits ful le inn til det god -
troen de. Det at myn dig he te ne må stå til regn skap over for sin egen 
kri tis ke be folk ning, er for ut set nin gen for at makt over tid skal bli 
ut øvd med til strek ke lig akt som het.

Til lit er flyk tig. I mai 2020 ble det kjent at den bri tis ke stats mi nis-
te rens råd gi ver Do mi nic Cum mings had de brutt ko ro na reg le ne ved 
å kjøre 40 mil til en fa mi lie ei en dom mens lan det var ned stengt (2). 
Kon fron tert med an kla ge ne opp tråd te han ar ro gant. I da ge ne ett er 
falt til li ten til re gje rin gens ko ro na hånd te ring be ty de lig i be folk nin-
gen og holdt seg lav i uke vis. En stu die pub li sert i The Lan cet me ner 
å på vi se en klar kau sa li tet – den så kal te Cum mings-ef ek ten (2).

Norge har vært for skå net for Cum mings-ef ek ter. Li ke vel har vi  
sett at til li ten kan være skjør, ty de ligst i for bin del se med den ha va-
rer te Smitt e stopp-ap pen. I ap ril, før ap pen ble lan sert, trod de 52 %  
av be folk nin gen at de ville laste den ned (3). Ett er mye kri tikk ble 
den truk ket ett er lan se ring. Nå skal en ny Smitt e stopp-app lan se res. 

Den ne gan gen er vi mer skep tis ke, og bare 41 % tror de vil laste den 
ned (3). Dett e kan være la ve re enn det som trengs for at ap pen skal 
ha til sik tet ef ekt. Fal let i til lit kan ha øde lagt for et po ten si elt smitt e-
fore byg gen de til tak.

Stu di er fra fle re tid li ge re epi de mi er, som ebo la ut brud de ne i Li be-
ria og Kon go og sarsutbruddet i Hong kong, har vist at grad av til lit 
til myn dig he te ne er as so siert med grad av ett er le vel se av smitt e vern-
råd (4). Slik er det også un der ko ro na pan de mi en. Da be ve gel ses -
begrens nin ge ne ble inn ført i eu ro pe is ke land vå ren 2020, var fal let  
i na sjo nal mo bi li tet klart høy est i de lan de ne der til li ten til myn dig-
he te ne var høy est (5). Ef ek ten ser ut til å gjel de helt ut til det vik -
tigste en de punk tet: mor ta li tet. I en un der sø kel se der man sam men-
lig net 84 land, var mor ta li tet av covid-19 ne ga tivt as so siert med til lit 
til na sjo na le myn dig he ter, selv kon trol lert for and re fak to rer (6).

Norge er blant de lan de ne i Eu ro pa som så langt har klart seg best 
i pan de mi en. År sa ke ne er man ge og sam men satt e. Men høy til lit er 
en vik tig fak tor. En stra te gi fra både po li tis ke og smitt e vern fag li ge 
myn dig he ter byg get på åpen het om både be slut nings grunn lag, 
usik ker het og in tern uenig het har utvil somt vært med vir ken de til 
det. Når de før s te vak si ne ne nå snar lig blir god kjent, blir til li ten satt 
på en ny og vik tig prø ve. Til lit er es sen si elt for å opp nå høy vak si ne-
dek ning. Igjen må til li ten for tje nes gjen nom åpen het. Hel ler ikke nå 
er det grunn til å tvi le på nors ke myn dig he ter i så måte.

An sva ret for åpen het om vak si ne ne strek ker seg imid ler tid ut over 
na sjo na le myn dig he ter. Åpen het har tra di sjo nelt vært man gel va re  
i far ma si sel ska pe nes re gist re rings stu di er (7). Der for var det en vik tig 
ny het at fire av de stør ste vak si ne ut vik ler ne i ok to ber 2020 valg te  
å of ent lig gjø re sine pro to kol ler for fase 3-stu di e ne (8). Men åpen -
heten må gå len ger, for glo balt fal ler vil lig he ten til å bli vak si nert 
mot covid-19 (9). Prin sip pet om data de ling i bio me di sinsk forsk - 
ning har len ge vært de batt ert, men lite prak ti sert, og i alle fall ikke  
i re gist re rings stu di er (7). Fase 3-stu di e ne av covid-19-vak si ne ne er et 
yp per lig sted å star te. Alle grunn lags data må vi ses frem. Økt åpen het 
kan bare re sul te re i økt til lit – og der med økt vak si ne dek ning. Det 
øker sjan sen for at vi selv kan be stem me hvor man ge gjes ter vi vil  
ha på jul af ten 2021.

ARE BRE AN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er ph.d. og spe sia list  
i nev ro lo gi.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Når de før s te vak si ne ne nå snar lig blir god
kjent, blir til li ten satt på en ny og vik tig prø ve»
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Mot slut en av et pan de misk år
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Det er grunn til å gle de seg over noen lys punk ter og  
å fei re kol le g ene som har brakt oss nok så trygt gjen nom 
pan de mi en så langt.

Det nye ko ro na vi ru set SARS-CoV-2 har i Norge så langt tatt li vet av 
nes ten 400 men nes ker og sendt nes ten 2 000 på sy ke hus. Til ta ke ne 
mot epi de mi en har svek ket sam funns øko no mi en, øde lagt be drif ter 
og gjort folk ar beids lø se og en som me, men de har også red det oss 
fra en eks plo siv smitt e spred ning. Selv om fa ren for en stør re, na sjo-
nal bøl ge er li ten gjen nom vin te ren, vil det fort satt opp stå man ge 
lo ka le ut brudd, og en høy ere fore komst i Oslo-om rå det vil tro lig 
ved va re (1).

Ved inn gan gen til ju le høy ti da er det li ke vel na tur lig å peke på 
lys punk te ne. Vi har fått mye kunn skap om epi de mi ens egen ska per. 
Fa ren for eks po nen ti ell spred ning er den sam me som med alle 
syk dom mer som smitt er mel lom men nes ker. Bil det kom pli se res 
li ke vel av at de smitt e de blir smitt som me et par da ger før de får 
symp to mer, hvis de i det hele tatt får dem (2). Der med fore går mye 
av smitt en fra per so ner som ikke for står at de er smitt som me. Hel-
dig vis ser det ut til at de fles te smitt e de ikke smitt er noen and re, 
men ut ford rin gen er at noen smitt er man ge (2). Vi ru set har en  
evne til å for år sa ke massesmittehendelser der en in tet an en de 
 smitt e kil de del tar i en in nen dørs sam men komst med fle re and re  
på kort av stand. Sam let gjør dis se egen ska pe ne at epi de mi en er 
kro nisk usta bil, med en tynn lin je mel lom kon troll og ka ta stro fe.

Den ne er kjen nel sen er ver di full, for den le der til det and re lys-
punk tet: Vi vet nå at epi de mi en kan kon trol le res og hvor dan. Gjen-
nom tes ting og smitt e opp spo ring kan vi finne smitt e de per so ner og 
så hol de dem ad skilt. Men det er ikke nok. Det vil all tid fin nes uopp-
da ge te smitt e fø ren de per so ner. Der for må vi be folk med luft veis-
symp to mer om å hol de seg hjem me, og vi må ha dyre, kon takt re du-
se ren de til tak for be folk nin gen ge ne relt.

Hur tig tes ter er et tred je lys punkt. De gir gode mu lig he ter for 
ef ek tiv og vid tes ting, sær lig i de ler av lan det der trans portt i da gir 
seine svar fra la bo ra to ri et. Hur tig tes te ne åp ner også for å re du se re 
ri si ko, si den det blir mu lig å hyp pig tes te vis se grup per, for eks em-
pel med ar bei de re i sy ke hjem.

Sam ta len om nytt e og ulem per av om fatt en de smitt e vern til tak har 
hel dig vis mod net. Folkehelseinstituttet har fore slått en ord ning for 
å sik re sy ste ma tisk vur de ring av mu li ge bi virk nin ger av smitt e vern-

til tak før de blir inn ført, slik at man kan på en nøk tern måte vur de re 
for holds mes sig he ten uten å gjem me seg bak føre var-prin sip pet. 
Ju ris ter fø rer nå en liv lig de batt (3) om nett opp for holds mes sig hets-
prin sip pet og men nes ke rett ig he te ne. Det er bra. Un der en pan de mi 
er retts sik ker het og for holds mes sig het enda vik ti ge re enn i ro li ge 
ti der.

Det stør ste lys punk tet er at de før s te vak si ne ne sann syn lig vis blir 
god kjent i EU og Norge i lø pet av få uker, slik at kom mu ne ne kan 
star te vak si ne ring i før s te kvar tal av 2021 og fort sett e gjen nom hele 
året. Det be tyr at det har gått bare tolv må ne der fra vi ru set ble opp-
da get til ver den har fle re vak si ner. For en fan tas tisk pre sta sjon.

Jula er også ti den for takk nem lig het. På den ne plass er det na tur-
lig å trek ke fram kol le g er. De me di sins ke mik ro bio lo ge ne og de res 
med ar bei de re fikk raskt på plass avan sert dia gnos tikk av et nytt 
vi rus og har i lø pet av året un der søkt nær me re tre mil li o ner prø ver. 
All menn le ge ne og de res med ar bei de re på fast le ge kon to re ne, le ge-
vak te ne og sy ke hjem me ne har stått i før s te lin je for å opp da ge og 
be hand le ko ro na smitt e de. Le ge ne har sam ti dig iva re tatt alle sine 
and re pa si en ter, blant an net gjen nom vi deo kon sul ta sjo ner. In ten siv-
le ge ne har tatt seg av rundt 350 av de alle sy kes te pa si en te ne og gitt 
råd til sine kol le g er and re ste der på sy ke hu se ne. Be hand lin gen har 
fulgt kunn skaps ba sert prak sis uten å bli for mye for styr ret av eks pe-
ri men tel le me to der.

Jeg vil li ke vel re ser ve re min stør ste be und ring og takk nem lig het 
for lan dets kom mu ne le ger, et tid li ge re lite syn lig korps av de di ker te 
le ger. I folke hel se lo ven fra 2012 ble kom mu ne le gen re du sert til en 
me di sinsk fag lig råd gi ver, og i 2019 kun ne det sam me skjedd med 
smitt e vern lo ven. Hel dig vis be holdt man lo vens § 7-2 som gir kom-
mu ne le gen sterk man dat som den fag li ge le de ren for kom mu nes 
smitt e vern.

Det er i kom mu ne ne epi de mi en skal stan ses. Hver dag. Mens 
stats rå der og hel se di rek tø rer står på di rek te send te pres se kon fe ran-
ser, er det kom mu ne le gen med sine med ar bei de re som – med noe 
mind re fan fa re – opp da ger ut brudd i sin kom mu ne, ett er fors ker 
si tua sjo nen, vur de rer ri si ko en, fin ner rett e til tak, drøf ter med kom-
mu nens le del se og gjen vin ner kon troll med epi de mi en (4). Vir ke-
mid le ne er først og fremst en sam ta le med be folk nin gen. Det er 
snakk om økt tes ting og smitt e opp spo ring, og i noen til fel ler kort -
vari ge inn stram min ger i folks om gang med hver and re.

Det kre ver et kaldt hode, gode kom mu ni ka sjons ev ner, stor 
 ar beids ka pa si tet og godt sam ar beid med lo kal po li ti ke re og sine 
med ar bei de re. Kom mu ne le ge ne vil tren ge dis se egen ska pe ne når  
de om noen uker skal lede vak si na sjons pro gram met som gir oss 
håp om et godt nytt år.

PRE BEN AA VITS LAND
preben@epidemi.no
er over le ge ved Folkehelseinstituttet og kom mu ne over le ge i Aren dal og Fro land.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Epidemien er kronisk ustabil, med en tynn 
linje mellom kontroll og katastrofe»
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In gen er tryg ge før alle er tryg ge
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I en pan de mi må vi sik re til gang til tes ter, vak si ner og 
le ge mid ler for alle land og be folk nings grup per. Det e 
kre ver so li da ri tet og in ter na sjo nalt sam ar beid.

2020 går snart inn i his to rie bø ke ne. Om trent hund re år et er 
 span ske sy ken har året vært pre get av covid-19-pan de mi en, med  
over 50 mil li o ner rap por ter te smit e de og nær me re 1,5 mil li o ner 
døde. Fort sat har ma jo ri te ten av jordas be folk ning ved inn gan gen 
til 2021 ikke gjen nom gåt covid-19-in fek sjon.

En ny vi rus syk dom kre ver tek no lo gis ke mot il tak som tes ter, 
le ge mid ler og vak si ner. Et er ebo la epi de mi en i Vest-Af ri ka 2014 – 16 
etab ler te Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) en be red skaps plat form 
for rask in ter ven sjon ved epi de mi er, WHO R&D Blue print (1). Den ne 
plat for men pri ori ter te noen kjen te vi rus syk dom mer, men un der-
stre ket be ho vet for å være for be redt på syk dom X – alt så en hit il 
ukjent vi rus syk dom. Covid-19 ble den før s te. WHO har ko or di nert 
re spon sen in nen forsk ning og ut vik ling og pri ori tert de vik tig ste 
kunn skaps be ho ve ne, men sel ve ar bei det er først og fremst gjort  
av forsk nings mil jø er i of ent lig og pri vat sek tor ver den over. Kunn-
skaps ut vik lin gen har vært ras ke re enn noen sin ne tid li ge re.

PCR-ba sert dia gnos tikk kom på plass bare da ger et er at Kina  
del te in for ma sjon om vi rus se kven sen 12. ja nu ar 2020. Nå ut vik les 
det hur tig tes ter som mu lig gjør rask og ef ek tiv tes ting. På be hand-
lings si den var ut prø ving av etab ler te le ge mid ler før s te stra te gi. 
Dek sa me ta son vis te seg å øke over le vel sen for al vor lig syke (2), men 
el lers har re sul ta te ne vært skuf en de (3). Nes te stra te gi er ut prø ving 
av le ge mid ler ut vik let spe si fikt for covid-19, in klu dert mo no klo na le 
an ti stof er.

Ut vik ling av vak si ner har vært im po ne ren de (4). 212 uli ke vak si ne-
kan di da ter er un der ut vik ling, og hele 48 kan di da ter er al le re de  
i kli nis ke stu di er, hvor av 11 har nådd fase 3 (5). De før s te sig na le ne  
fra stu di e ne in di ke rer to mRNA-vak si ner med 95 % ef ekt (6). Det 
in ter na sjo na le vak si ne sam ar bei det er ko or di nert av Co a li tion for 
Ep i dem ic Pre pared ness In no va ti ons (CEPI), som ble etab lert i 2017 
for å ut vik le vak si ner for epi de mi er (7).

Ver den vil ikke kun ne gjen opp ta nor mal so si al og øko no misk 
ak ti vi tet, han del og rei ser før epi de mi en er un der kon troll i alle 
land. WHO og Eu ro pa kom mi sjo nen har le det etab le rin gen av Ac cess 
to Covid-19 Tools Ac cel er a tor (ACT-A). Må let er å sik re to mil li ar der 
vak si ne do ser in nen ut gan gen av 2021 samt 500 mil li o ner hur tig tes-

ter og 245 me di sins ke be hand lin ger (8). Kost na den er be reg net  
til 340 mil li ar der kro ner, og Norge og Sør-Af ri ka le der ar bei det for  
å sik re fi nan si e rin gen gjen nom of ent li ge, fil an tro pis ke og pri va te 
bi drag.

Ho ved vir ke mid let for rask til gang til vak si ner for alle har pri mært 
vært å ut vik le man ge vak si ner pa ral lelt for å sik re at én el ler fle re 
vak si ner blir god kjent. Der nest har må let vært å øke pro duk sjons -
kapa si te ten ver den over og å star te stor ska la pro duk sjon i for kant av 
en even tu ell god kjen ning. Til slut har det blit etab lert kjø pe kraft 
på veg ne av fat i ge land. Vak si ne pi la ren i ACT-A har etab lert en fel les 
inn kjøps me ka nis me, Covax-fa si li te ten, som inn går av ta ler om til-
gang til vak si ner for 95 selv fi nan si eren de land og 92 ut vik lings land 
(9). Vak si ner for Norge er pri mært sik ret gjen nom sam ar beid med 
EU, som har inn gåt fle re bi la te ra le av ta ler der kjø per tar ri si ko en 
knyt et til mang len de god kjen ning for de ak tu el le vak si ne ne. Det vil 
være be gren set an tall god kjen te vak si ne do ser i hele 2021 og tro lig 
også i sto re de ler av 2022. I et etisk ram me verk for for de ling in nen-
for inn kjøps sam ar bei de ne fore slås det føl gen de pri ori te ring: først 
re du se re dø de lig het, der nest mins ke and re hel se ut fall, so si a le og 
øko no mis ke kon se kven ser og til slut kon trol le re smit e (10).

En trygg og ef ek tiv vak si ne er ho ved stra te gi for å kon trol le re 
pan de mi en. Men det er fort sat mye usik ker het rundt vak si ne ne,  
og vak si ner vil ikke ale ne kun ne gi kon troll på pan de mi en. Alle land 
må be nyt e en kom bi na sjon av klas sis ke smit e vern til tak og de nye 
tek no lo gi ene. Det vil kre ve sam ar beid og so li da ri tet. In fek sjo ner er 
so si a le sam funns syk dom mer. So si a le for di de dri ves av so si a le for-
hold og struk tu rer. Sam funns syk dom for di vi alle de ler den fel les 
dri ven de ri si ko en – an de len som er smit som me. In gen er tryg ge før 
alle er tryg ge.
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«Ver den vil ikke kun ne gjen opp ta nor mal   
sosi al og øko no misk ak ti vi tet, han del og 
 reiser før epi de mi en er un der kon troll i alle 
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I Dan mark ble fle re mil li o ner mink av li vet for å hind re 
spred ning av et mu tert ko ro na vi rus. Sa ken un der stre ker 
kob lin gen mel lom men nes kers og dyrs hel se.

Vi ru set SARS-CoV-2 gjor de et verts hopp fra dyr til men nes ke, ble 
til pas set men nes ker og i stand til å smit e mel lom men nes ker. I vår 
ur ba ni ser te og glo ba li ser te ver den før te det til covid-19-pan de mi en.  
I november beslutet danske myndigheter å avlive 17 millioner mink 
av hensyn til folkehelsen.

I vår hers ket det usik ker het om SARS-CoV-2 kun ne smit e hus dyr 
og kjæ le dyr. Et er hvert ble det vist at kat e dyr og il der kan in fi se res, 
mens and re tes te de dy re ar ter var lite mot a ke li ge (1). Il der og mink 
er be slek te de ar ter. Der for var det ikke over ras ken de da SARS-CoV-2 
ble på vist hos mink i Ne der land (2). Per i dag er det på vist smit e  
i over 60 mink far mer i Ne der land og over 280 i Dan mark samt  
i noen fle re land. I Norge er det ikke fun net smit et mink.

Det er mest sann syn lig men nes ker som har brakt SARS-CoV-2 inn  
i mink far me ne. Når man ge tu sen mot a ke li ge dyr står tet, er spred-
nings for hol de ne guns ti ge. I lø pet av få uker har nær 100 % av min-
ken i be rør te far mer blit smit et (3). I sto re far mer kan vi ru set sir ku-
le re over tid, smit e til ba ke til røk te re og spres i sam fun net (4). Den 
ster ke øk nin gen av smit e de dans ke mink far mer i høst var be kym-
rings full. Når dy re hold ut gjør et re ser voar for zoo no tis ke smit e stof-
fer, kan av li ving av dyr i noen til fel ler be ret i ges.

Dan ske ne fant fle re mu ta sjo ner i SARS-CoV-2-iso la ter fra mink.  
Én va ri ant med mu ta sjo ner i pigg (spi ke)-pro tein ge net (grup pe 
5-vi ru set) lot seg ikke hem me av hu mant re kon va le sent se rum  
i sam me grad som and re SARS-CoV-2-vi rus. Sta tens Se rum Institut 
men te at den ne mu ta sjo nen ville kun ne unn slip pe im mu ni tet fra 
covid-19-vak si ner (5). Vur de rin ge ne var kon tro ver si el le, og dan ske ne 
er blit kri ti sert for å ha lagt for stor vekt på det e (6). Det er na tur lig 
at vi rus mu te rer, og sann syn lig he ten for mu ta sjo ner øker med 
 an tall vi rus rep li ka sjo ner. Når vi rus krys ser arts bar rie rer, kan mu ta-
sjo ner bi dra til en verts til pas ning, som kjent fra in flu en sa vi rus (7).

Det er an ty det at grup pe 5-vi ru set er adap tert til mink (5). En verts -
tilpas ning vil kun ne gjø re vi ru set mind re far lig for den opp rin ne li ge 
ver ten. Gjen tat e pas sa sjer av vi rus i cel ler fra en an nen dy re art er  
en tra di sjo nell måte å lage atenuerte vak si ne vi rus (8). Gruppe-5- 
viruset, som ikke er påvist siden september (5), ser ikke ut til å være 
mer smit somt el ler far li ge re for men nes ker enn and re SARS-CoV-2-
va ri an ter.

Når skal fris ke dyr av li ves av et føre var-hen syn til fol ke hel sen?  

Å av li ve covid-19-smit e de mink kan for sva res, men det er van ske li -
gere å ar gu men te re godt for å av li ve en hel dy re po pu la sjon i et land 
ut fra et føre var-prin sipp, slik dan ske ne be slut et. I Norge har vi  
en tra di sjon in nen dy re hel se for sam ar beid mel lom for valt ning, 
næ ring og kunn skaps in sti tu sjo ne ne. Syk doms ut brudd hånd te res  
i fort lø pen de dia log der hen syn til dy re hel se og -vel ferd ba lan se res. 
Ved ut brudd av zoo no ser sam hand les det med hel se myn dig he te ne.

Si den men nes ker er den mest ak tu el le smit e kil den for SARS-CoV-2, 
er sann syn lig he ten for smit e av mink knyt et til smit e si tua sjo nen  
i sam fun net. Ve te ri nær myn dig he te ne har an svar for å hind re smit e-
over fø ring fra dyr til men nes ker, og hel se myn dig he te ne bistår med  
å hindre smit e over fø ring fra men nes ker til dyr. For å be gren se smit e 
fra dyr til men nes ker over vå ker vi zoo no ser hos nors ke hus dyr. På vis-
nin ger med fø rer re strik sjo ner på hus dyr hold og syk doms be kjem -
pelse, iblant også av liv ning av dyr. Kjøt kon troll og pas teu ri se ring av 
melk er and re vik ti ge til tak som fo re byg ger smit e over fø ring mel lom 
dyr og men nes ker. Den gode nors ke dy re hel sen be va res også ved at 
im por ten av le ven de pro duk sjons dyr er mi ni mal.

Smit e over fø ring fra men nes ker til dyr kan være kre ven de å fo re-
byg ge. Norge var et av få land der svine po pu la sjo nen var fri for 
in flu en sa vi rus inn til den ble smit et med in flu en sa A(H1 N1)pdm09 
av men nes ker i 2009 (9). Men nes ker har også smit et svin med me ti-
cil lin re sis ten te Staphylococcus aureus (MRSA) i Norge. Av fol ke hel se-
hen syn sa ne res MRSA-po si ti ve gri se be set nin ger i Norge ved ut slak-
ting av dyr samt vask og des in fek sjon av fjøs. Å kre ve eks tra til tak, 
som tes ting el ler ka ran te ne for røk te re, er etisk van ske lig, men 
iblant nød ven dig. Vi gjør det ved MRSA, og nå til bys mink røk te re 
re gel mes sig SARS-CoV-2-tes ting.

Norsk pels dyr hold skal av vik les in nen 2025. Frem til det må  
vi min ke smit en og hind re at men nes ker smit er min ken med 
covid-19. Vi som job ber med hel sen en ten hos men nes ker el ler hos 
dyr, må sam hand le om fel les smit e ut ford rin ger. Åpen het og kom-
mu ni ka sjon er ve sent lig for å iva re ta smit e vern og for å hind re nye 
syk dom mer i å etab le re seg. Humanhelse, dy re hel se og mil jø hel se 
hen ger sam men, og et sam ar beid i et slikt én hel se-per spek tiv gag-
ner alle.
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Ukon trol lert im mun re spons mot SARS-CoV-2 kan føre 
til vevs ska de, or gan svikt og død. Jo mer vi forstår av 
denne prosessen, jo nærmere kan vi komme en bedre 
behandling.

In fek sjon med SARS-CoV-2 star ter ved at vi ru set tren ger inn i en cel le, 
for eks em pel en lungeepitelcelle. Vi ru set bru ker cel lens ma ski ne ri 
for å for me re seg, noe som fø rer til at cel len dør. Dett e fri gir sig nal-
stof er til om lig gen de cel ler som vi de re på kal ler im mun cel ler – 
 monocytter, mak ro fa ger og T-cel ler. I en nor mal im mun re spons vil 
dett e føre til opp ryd ning og til at vi ru set blir eli mi nert. Be ten nel sen 
for blir lo kal og er for del ak tig. Hos noen pa si en ter med covid-19 
sky ter imid ler tid im mun re spon sen over mål, den blir for kraf tig og 
lø per løpsk. På dett e sta di et er ikke be ten nel ses re ak sjo nen len ger 
av hen gig av vi ru set for å ak ti ve res, den er selv dre ven. I lun ge ne kan 
en slik ukon trol lert im mun re spons gi vevs ska de og i ver ste fall føre 
til re spi ra sjons svikt. Sy ste misk kan det for år sa ke ska der på hjer tet 
og and re or ga ner, og dess uten or gan svikt og død (1). Mye ty der på  
at mens vi ru set helt klart ut lø ser covid-19, så er det ikke sel ve vi ru set 
som dri ver den kraf ti ge be ten nel sen som ka rak te ri se rer de dår lig ste 
pa si en te ne.

For å bedre for stå hvor for noen ut vik ler en over ak tiv im mun  re ak-
sjon, har fle re stu di er for søkt å iden ti fi se re en covid-19-spe si fikk 
im mun sig na tur (2–4). Covid-19-pa si en ter har sto re end rin ger i an tall 
og sam men set ning av im mun cel ler sam men lik net med fris ke per so-
ner. Dett e gjel der om trent alle ty per im mun cel ler: an ti stof pro du se-
ren de B-cel ler, T-cel ler, monocytter og gra nu lo cytt er. For de sy kes te 
pa si en te ne vi ser fle re av im mun cel le ne en fe no ty pe pre get av dys -
regu le ring og ut matt el se, alt så ikke en gjeng med cel ler kla re for en 
vel or ga ni sert kamp. Dett e kan være med på å for kla re hvor for im-
mun re spon sen blir dys funk sjo nell. Kan skje over ras ken de fin ner 
fle re stu di er svak el ler in gen sam men heng mel lom meng de vi rus  
og al vor lig hets grad av covid-19 (2 – 4). I tråd med dett e har me di ka-
men ter som har blitt gitt for å dem pe vi rus meng de, eks em pel vis 
remdesivir, ikke vist ef ekt på for løp el ler over le vel se blant sy ke hus-
inn lag te pa si en ter (5).

En an nen mu lig grunn til at SARS-CoV-2 overaktiverer im mun -
syste met, kan være gjen nom på virk ning av re sep to ren den bru ker 

som inn gangs port til cel len. Inn gangs por ten ACE2 (an gio ten sin kon-
ver te ren de en zym 2) er, i til legg til å være en svært vik tig med spil ler 
i det blod trykks re gu le ren de sy ste met, en re gu la tor av be ten nel se. 
Kort for klart kan in fek sjon med SARS-CoV-2 være be ten nel ses frem-
men de gjen nom å ned re gu le re ACE2 og der med hind re re sep to ren  
i å ut fø re sine be ten nel ses dem pen de funk sjo ner (6).

Tro lig er sva ret på hvor for bare noen blir al vor lig syke, kom pleks 
og av hen gig av man ge fak to rer, der iblant ge ner. Fle re ge ne tis ke 
va ria sjo ner er vist å ha sam men heng med et al vor lig for løp, blant 
an net gen va ri an ter av ACE2-ge net (7, 8) og av fle re im mun re gu le -
rende fak to rer. Eks em pel vis er det i en stu die av unge og el lers fris ke 
menn vist at al vor lig covid-19 er as so siert med en gen va ri ant av 
TLR7-ge net, som ko der for en re sep tor som gjen kjen ner vi rus. Den ne 
gen va ri an ten før te til at pa si en te nes im mun for svar ikke klar te å føre 
en mål rett et be ten nel ses re ak sjon, noe som kan være med på å for-
kla re det al vor li ge syk doms for lø pet (9). I en stor ge ne tisk stu die ble 
det vist at per so ner med blod ty pe O had de la ve re ri si ko for å ut vik le 
al vor lig covid-19, og at fle re ge ner som er in vol vert i im mun re spon-
sen, var as so siert med ri si ko for al vor lig syk dom (10).

En ukon trol lert im mun re spons er al vor lig, og kan føre til vi de re 
vevs ska de, or gan svikt og død (1). Me di ka men ter som mo du le rer 
im mun re spon sen slik at den ikke len ger er ska de lig, vil tro lig være 
vik tig for å bedre be hand lin gen av al vor lig covid-19.
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«Kan skje over ras ken de fin ner fle re stu di er  
svak el ler in gen sam men heng mel lom 
 mengde  virus og al vor lig hets grad av covid-19»
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Dø de lig he ten av covid-19 er ikke kon stant. Den vil 
 variere over tid og på vir kes av fle re ytre fak to rer.

Vi opp le ver bøl ge num mer to av covid-19 (1). Mye ty der på at den vil 
opp tre an ner le des enn den før s te, med en an nen in ten si tet, leng de 
og dø de lig het.

Norge sto seg godt gjen nom de kre ven de vår må ne de ne i 2020. 
Sam men lik net med and re na sjo ner har vi hatt et lavt smitt e trykk 
med få på vis te til fel ler og få døds fall. Gul seth og med ar bei de re 
pre sen te rer nå i Tids skrif tet en over sikt over døds fall ett er på vist 
covid-19 i Norge (2). For fatt er ne har brukt hel se re gis ter data og re de-
gjør for an tall døds fall og dø de lig he ten av pan de mi en i Norge frem 
til ut gan gen av mai må ned. Det ble nu me risk og pro sent vis ob ser-
vert flest døds fall i al ders grup pen 80 år og eld re. Om lag halv par ten 
av de som døde, had de vært inn lagt på sy ke hus i syk doms for lø pet.

At covid-19 er far lig, er godt do ku men tert. Syk dom men har 
 an slags vis tre gan ger høy ere dø de lig het enn van lig se song in flu en sa 
(3). Med til nær met fra vær av im mu ni tet i be folk nin gen og et vi rus 
som smitt er lett, kan an tal let døds fall fort sti ge, slik vi i høst har sett 
i de ler av Eu ro pa og Ame ri ka.

Tross an slaget over er det fort satt om stridt hvor dø de lig vi ru set 
fak tisk er. Hvor dan man de fi ne rer covid-19-døds fall, hvor dan man 
de fi ne rer dø de lig het, hvil ken be folk nings grup pe som er in fi sert,  
og hvor man ge som tes tes, på vir ker be reg nin ge ne. Fin ner man en 
sig ni fi kant øk ning i an tall døds fall i et år med pan de mi sam men lik-
net med sam me pe ri ode fore gå en de år, kan man anta at pan de mi en 
har ført til en over dø de lig het. Med den ne me to den kor ri ge res det 
for even tu ell re duk sjon i an tall døds fall av and re år sa ker, som di rek-
te el ler in di rek te kan på vir kes av en pan de mi. I Italia, sær lig i Lom-
bar dia-re gi o nen, har man sett en økt to tal dø de lig het sam men lik net 
med fore gå en de år (4), men dett e har hel dig vis ikke vært til fel let  
i Norge. I Norge har vi der imot sett et fall i re gist rer te døds fall av 
hjer te- og kar syk dom mer og lun ge syk dom mer un der den før s te 
fa sen av pan de mi en (5). År sa ken til den ne end rin gen er usik ker, 
men det er mu lig at end ret ad ferd som føl ge av pan de mi en og en 
der av føl gen de ned gang i smitt som me syk dom mer har spilt en  
rol le (6).

I dags pres sen blan des tid vis ter me ne mor ta li tet og le ta li tet. Mor ta-
li tet er an de len av be folk nin gen som dør av en syk dom i en de fi nert 
tids pe ri ode, som re gel utt rykt som an tall døde per 10 000 el ler 
100 000 inn byg ge re. Le ta li tet (case fa tal i ty rate) for tel ler hvor man ge 
av de som har fått på vist syk dom, som dør. Mor ta li tets ra ten på vir kes 
av fore koms ten av syk dom men i be folk nin gen, mens le ta li te ten 
på vir kes av an tal let med på vist syk dom. An tal let med på vist smitt e 
av hen ger igjen blant an net av test stra te gi og hvor man ge som tes-
tes. Så langt i pan de mi en har vi sett fle re end rin ger i både test stra -
tegi og test ka pa si tet. Vi tes ter i dag langt fle re enn det vi had de 
mu lig het til i pan de mi ens før s te fase. Dett e med fø rer at fle re enn 
tid li ge re får på vist syk dom (øken de nev ner i brø ken), med et til sva-
ren de fall i le ta li tets rate.

Gul seth og med ar bei de re rap por te rer om en letalitet på 2,9 %  
i Norge i den før s te fa sen av pan de mi en. Re sul ta tet må ses i lys av 
hvem som ble ram met av covid-19, og an tall gjen nom før te tes ter  
i pe ri oden. Ett er all sann syn lig het er den re el le dø de lig he ten av 
 covid-19 i Norge langt la ve re enn 2,9 %. I en kel te land har man gjen-
nom ført se ro lo gis ke stu di er for å an slå det to ta le an tal let med gjen-
nom gått covid-19-in fek sjon i be folk nin gen (7). Når man gjen nom-
fører le ta li tets be reg nin ger ba sert på to tal an tall smit e de iste den for 
på vist smit e de, syn ker letaliteten til i un der kant av 0,8 %, også i land 
som har vært hardt ram met av pan de mi en (8).

Dø de lig he ten på vir kes også av po pu la sjo nen som ram mes. Gul-
seth og med ar bei de res stu die vi ser i lik het med stu di er fra and re 
land at le ta li te ten av covid-19 er al ders av hen gig, med få re gist rer te 
døds fall i al ders grup pen 60 år og yng re. I den før s te fa sen av ut brud-
det var det i ho ved sak godt voks ne og eld re som ble in fi sert. Barn, 
unge og unge voks ne var un der re pre sen tert blant de med på vist 
smitt e. Det ble der for inn led nings vis an ty det at vi ru set smitt et 
mind re blant unge, men dett e er se ne re av kref tet. I lø pet av som-
mer må ne de ne og tid lig høst har vi igjen sett en øken de smitt e trend 
i be folk nin gen, men den ne gan gen har de unge vært over re pre sen-
tert (1). Dett e har med ført fær re med al vor lig syk dom blant de med 
på vist smitt e, og der med fær re sy ke hus inn leg gel ser og la ve re døds-
ra te.

Covid-19 bør fort satt be trak tes som en far lig syk dom, med høy 
dø de lig het, spe si elt blant de eld ste i be folk nin gen og de som ut vik-
ler et mer al vor lig syk doms for løp med be hov for sy ke hus inn leg -
gelse. Det vik tig ste vi som en kelt men nes ker og sam funn kan gjø re, 
er å hol de smitt en nede.

HÅ KON IHLE-HANSEN
haaihl@vestreviken.no
er kon sti tuert over le ge ved Me di sinsk av de ling og se ni or  forsker ved Forsk nings-
av de lin gen ved Vest re Vi ken, Bæ rum sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Se også ori gi nal ar tik kel side 1874
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Et ter all sann syn lig het er den re el le dø de
lighe ten av covid19 i Norge langt la ve re  
enn 2,9 %»
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 11 
L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 
L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, histidin, polysorbat 80, boraks, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 
0,5 mg, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9  år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i 
pasientjournalen. Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller 
som en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2  doser (måned 0 og 
6-12 måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. 
dose gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. 
dose. Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis 
ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, 
og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9  år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsomhet etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15  minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 
vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 

å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes 
ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med 
kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis 
og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med antistoffrespons 
mot noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er 
ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Smerte, hevelse og 
erytem på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Generelle: Feber, tretthet. Pruritus 
og blåmerker på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent 
frekvens: Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, lymfadenopati. 
Gastrointestinale: Oppkast. Generelle: Asteni, frysninger, malaise. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/ana-
fylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt 
ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevro-
logiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom. 
Synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN  2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN  2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN  2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-45 år, 
og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet av 
immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 7 år, og 
avhengig av HPV-type er 91-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)  
kr 1381,60.

Sist endret: 16.05.2020

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 17.04.2020

C

Referanser:
1. Castellsagué X, Munoz N, Pitisuttithum P, et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 18) 

recombinant vaccine in adult women 24–45 years of age. Br J Cancer. 2011;105(1):28–37. 
2. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Human papillomavirus. In Atkins W, Hamborsky J, Stanton A, et al, eds. Epidemiology 

and Prevention of Vaccine- Preventable Diseases. 12th rev ed. 2nd printing. Washington DC: Public Health Foundation: 2012:139-150. 
3. Gardasil 9 SPC april 2020, seksjon 2, 4.1 og 5.1

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. 
Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. NO-GSL- 00029 10/20

[Humant Papillomavirus
9-valent vaksine, Rekombinant]

®

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for GARDASIL 9
KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen 
av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet etter 
tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/
Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes 
av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Har ingen effekt 

på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Vaksinasjon bør utsettes hos personer som lider av en 
akutt og alvorlig febersykdom. En mindre infeksjon som 
f.eks. en lett infeksjon i øvre luftveier eller lav feber er 
ikke en kontraindikasjon for immunisering. Gardasil 9 
skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

* Gardasil 9 gir beskyttelse mot Humant Papilloma 
Virus (HPV) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58

Voksne kan også ha nytte av å vaksinere seg mot HPV1

• HPV-viruset smitter begge kjønn i alle aldre2

• Det er ingen øvre aldersgrense for å vaksinere seg med Gardasil 93

Har du vaksinert deg?

Gardasil 9 beskytter mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter*3

Gardasil 9 
er tilbake på 

apotek

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 11 
L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 
L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, histidin, polysorbat 80, boraks, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 
0,5 mg, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9  år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i 
pasientjournalen. Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller 
som en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2  doser (måned 0 og 
6-12 måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. 
dose gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. 
dose. Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis 
ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, 
og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9  år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsomhet etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15  minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 
vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 

å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes 
ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis samtidig med 
kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med enten pertussis 
og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med antistoffrespons 
mot noen av komponentene. Samtidig bruk med andre vaksiner er 
ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Smerte, hevelse og 
erytem på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Generelle: Feber, tretthet. Pruritus 
og blåmerker på injeksjonsstedet. Nevrologiske: Svimmelhet. Ukjent 
frekvens: Blod/lymfe: Immunologisk trombocytopeni, lymfadenopati. 
Gastrointestinale: Oppkast. Generelle: Asteni, frysninger, malaise. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/ana-
fylaktoide reaksjoner, bronkospasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt 
ved injeksjonsstedet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevro-
logiske: Akutt disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom. 
Synkope, iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN  2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN  2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN  2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-45 år, 
og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet av 
immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 7 år, og 
avhengig av HPV-type er 91-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler)  
kr 1381,60.

Sist endret: 16.05.2020

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 17.04.2020

C
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[Humant Papillomavirus
9-valent vaksine, Rekombinant]

®

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for GARDASIL 9
KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen 
av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet etter 
tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/
Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes 
av HPV-typene vaksinen er rettet mot. Har ingen effekt 

på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Vaksinasjon bør utsettes hos personer som lider av en 
akutt og alvorlig febersykdom. En mindre infeksjon som 
f.eks. en lett infeksjon i øvre luftveier eller lav feber er 
ikke en kontraindikasjon for immunisering. Gardasil 9 
skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

* Gardasil 9 gir beskyttelse mot Humant Papilloma 
Virus (HPV) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58

Voksne kan også ha nytte av å vaksinere seg mot HPV1

• HPV-viruset smitter begge kjønn i alle aldre2

• Det er ingen øvre aldersgrense for å vaksinere seg med Gardasil 93

Har du vaksinert deg?

Gardasil 9 beskytter mot HPV-relatert kreft og kjønnsvorter*3

Gardasil 9 
er tilbake på 

apotek

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside
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De fles te har det best  
i van te om gi vel ser

Alf Kris tof er sen skri ver i et de batt inn legg  
i Tids skrif tet at fle re sy ke hjems pa si en ter 
med covid-19 bør be hand les i sy ke hus (1).  
Jeg er helt enig med for fatt e ren i at sy ke-
hjems be bo e re med covid-19 for tje ner en 
in di vi du ell vur de ring med tan ke på even -
tuell sy ke hus inn leg gel se. Men ma jo ri te ten  
i sy ke hjems po pu la sjo nen er skrø pe li ge 
lang tids be bo e re, og vil som ho ved re gel ha 
li ten nytt e av overflytning til sy ke hus, med 
mind re god lind ring ikke lar seg gjen nom -
føre i sy ke hjem met.

Kris tof er sen skri ver at dø de lig he ten  
ved covid-19 var be ty de lig høy ere blant 
sy ke hjems be bo e re enn i en sy ke hus po pu la-
sjon (2, 3), og an ty der at ters ke len for inn leg-
gel se av den ne pa si ent grup pen der for har 
vært for høy. Dett e er nok litt for has tet: Sy ke-
hjems stu di en in klu der te en pa si ent grup pe 
med svært høy al der og man ge ri si ko fak to-
rer for al vor lig for løp av covid-19. I sy ke hus-
stu di en fra Bæ rum var dø de lig he ten blant 
dem over 80 år 44 %, alt så sam men likn bar 
med den ved sy ke hjems ut brud de ne i Ber-
gen (53 %).

For å be gren se ut brudd og gjen nom fø re 
rik tig be hand ling av covid-19 pa si en ter  
i sy ke hjem kre ves det god be man ning og 
kom pe tan se. I Bergen har vi ett er pan de -
miens før s te fase for søkt å for bed re oss på 
man ge punk ter. Ved på vist covid-19 blant 
an satt e el ler be bo e re kop les sy ke hjems -
etaten, kom mu ne over le ge og Bergen le ge-
vakt raskt inn. Det knytt es også rask kon takt 
mel lom sy ke hjems le gen og over le ge i etat 
for sy ke hjem for dis ku sjon om kring alle 
as pek ter ved be hand ling og om sorg for 
be bo e re med covid-19.

En slik hånd te ring av covid-19 i sy ke hjem 
kan være lett e re å gjen nom fø re i stor by ene 
enn i små kom mu ner. Her kan det kan skje 
være mer hen sikts mes sig med en til nær-
ming som lik ner den man har prak ti sert  
i On ta rio i Ca na da, der tett kom mu ni ka sjon 
mel lom et lo kal sy ke hus og et sy ke hjem med 
ut brudd covid-19 bi dro til at be bo er ne fikk 
best mu lig be hand ling på rett nivå i hel se tje-
nes ten ved covid-19 (4).

Kris tof er sen skri ver at «pri ori te ring skal 
all tid gjø res ut fra den ak tu el le hel hets vur-
de rin gen av si tua sjo nen». Dett e kan in gen 
være ueni ge i. Men for å fan ge hel he ten 
kre ves det en struk tu rert vur de ring av de tal-
je ne; be bo e rens skrø pe lig hets nivå, to ta le 
syk doms byr de og al der, res sur ser og kom pe-
tan se i sy ke hjem met, og be bo ers og på rø-
ren des øns ker. Bare gjen nom en slik til nær-
ming blir vi tryg ge på at hver en kelt sy ke-
hjems be bo er med covid-19 får en god og 
ver dig opp føl ging.

BÅRD REIA KVAM KIT TANG
bard.kittang@bergen.kommune.no
er over le ge ved En het for sy ke hjems me di sin, 
 Ha ralds plass Dia ko na le sy ke hus og pro fes sor  
ved Uni ver si te tet i Bergen.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter
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A. KRIS TOF FER SEN SVA RER
Bård R. Kitt ang skri ver at ma jo ri te ten i sy ke-
hjems po pu la sjo nen er skrø pe li ge lang tids  be-

bo e re, og det er rik tig. Men at de som ho ved-
re gel vil ha li ten nytt e av over flytt ing til sy ke-
hus er et fa ta lis tisk pos tu lat som ikke er bra.

Man ge har lurt på hvor for så man ge dør 
på sy ke hjem og ikke på sy ke hus. Jeg me ner 
fort satt at ters ke len for inn leg gel se på 
 sy ke hus er for høy, og at det leg ges for stor 
vekt på mind re ve sent li ge for hold i for bin-
del se med be hand lin gen. For sy ke hjems -
pasi en  tene fo ku se res for mye på lind ren de 
be hand ling og van te om gi vel ser som er 
mind re vik tig for om pa si en ten skal over -
leve covid-19.

ALF KRIS TOF FER SEN
alfkrist@online.no
er pen sjo nert sy ke hjems lege, spe sia list i all menn-
me di sin og i fød sels hjelp og kvin ne syk dom mer.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter.

Ikke glem «to tal sum 
of squares»

Noen av de for hold som Ly der sen trek ker 
frem (1) ble om talt i Tids skrif tet al le re de  
i 1990 (2). Det ble da på pekt at kor re la sjons-
ko ef  si en ten (R) ble feil ak tig be nytt et til  
å be skri ve over ens stem mel ser og måle pre si-
sjon. Bru ken av R er mind re nå, sann syn lig-
vis be tin get i er kjen nel se av slike feil an ven-
del ser.

I Lydersens re de gjø rel se ute luk kes en 
vik tig de talj i fi gur 1, nem lig at R be reg nes 
ved å kal ku le re ra tio mel lom «sum men av 
kva dra tet av residualene» (s2) og «to tal sum 
of squares» (TSS) som i Lydersens eks em pel 
vil være sum men av kvad rer te dif e ran ser 
mel lom de en kel tes vekt og gjen nom snitt 
vekt, i 1990 be nevnt ρ2. R be reg nes da slik:  
r2 = 1- s2/ ρ2; R = √r2.
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Jeg er glad i Tids skrif tet og le ser det med 
stort ut bytt e. I pa pir ut ga ven 16/2020 som lå  
i post kas sen min i går har sjef re dak tør Are 
Bre an en vel dig god le der ar tik kel: «Ko ro na-
sei la sen». Den er godt be grun net, klok og 
uten på stan der som jeg ikke for står.

Sam ti dig får jeg e-post fra Tids skrif tet.  
Her har Are Bre an en mini le der: «Fot ball -
feber» (2). Jeg le ser den og blir for vir ret og 
fa sci nert. Til nær min gen er to talt for skjel lig. 
Er det platt for men (pa pir ver sus nett), er det 
tema (vak si na sjon ver sus fot ball), el ler er det 
per son lig en ga sje ment (noe vik tig ver sus 
noe uve sent lig), som gir den me ta for mo sen?

Ar tik ke len i pa pir ut ga ven er en le der. 
Teks ten på nett le ser jeg som et inn legg på 
lin je med de vi kan lese i VG, se på TV2 og 
høre i Dags nytt 18. Det er OK. Det som for vir-
rer meg er hva det fag li ge bud ska pet er. Er 
det noe som er me di sinsk galt? Er det stor 
smitt e ri si ko med rei se ne til lage ne og klub-
be ne?

Jeg har tenkt mye på det me di sins ke 
rundt dett e, og brukt man ge ti mer på å sett e 
meg inn i smitt e ri si ko en. Jeg er en av tre 
le ger til knytt et Molde Fotballklubb. I til legg 
er jeg sam men med tre lege-kol le g er og en 
fy sio te ra peut med lem av Norges Fot ball for-
bunds me di sinsk fag li ge råd, som ble opp -
rettet i mars i år. I rå det har vi hatt man ge 
mø ter på nett, vi har dis ku tert, hjul pet hver-
and re i van ske li ge sa ker og vært ueni ge. Vi 
var sterkt in vol vert i ar bei det med pro to -
kolle ne til Fot ball for bun det (3), vi har vært 
på dri ve re for å få i gang bred de fot bal len,  
og vi har en ga sjert oss for å sik re at lands-
kam per og klubb kam per ute i Eu ro pa skul le 
bli trygt gjen nom ført. Vi har vært strenge 
både i dett e ar bei det og i det dag li ge i klub-
be ne.

Per son lig har jeg vært med på rei ser med 
klub ben min til blant an net Kyp ros, Bu da-
pest og nå sist til Lon don. UEFAs pro to koll 
«Re turn to play» (4) er grun dig og svært 
kre ven de. Sam men med den ne, de nors ke 
myn dig he te nes krav til ka ra te ne og sam -
arbeid med de lo ka le smitt e over le ge ne, er 
jeg me di sinsk trygg på at de smitt e fore byg-

gin gen til ta ke ne våre også når vi kom mer 
fra røde land er gode nok. På rei se ne er vi 
full sten dig iso lert fra and re, både un der 
rei se og opp hold. Det vi gjør do ku men te res 
med foto og vi deo. Det er av stand, hånd vask, 
spri ting og munn bind. Vi i klub ben har nå 
vært tes te 16 gan ger.

Om fot ball i seg selv er så vik tig at den  
bør pri ori te res i den si tua sjo nen vi er i,  
er en an nen dis ku sjon. For noen er den!  
Jeg gjen tar til slutt pave Johan nes Paul II 
ut sagn: «Av alle uvik ti ge ting i ver den er 
fot ball den vik tig ste.»

KJELL ERIK STRØM SKAG
kje er-st@online.no
er lege til knytt et Molde Fotballklubb.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter.
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RET TEL SE

Hvor man ge har dia be tes i Norge i 2020?
Lars Chris ti an Ste ne, Paz Lopez-Doriga Ruiz, 
Bjørn Olav Ås vold, Vera Vik Bjar kø,  
Elin Pett er sen Sør gjerd, In ger Njøl stad,  
Lai la Arnesdatter Hop stock, Kåre I. Bir ke land, 
Han ne L. Gul seth
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1750 – 3.

I Tids skrif tet nr. 17/2020, s. 1750 skal kur ve ne  
i Fi gur 1 hete føl gen de: Den mør ke blå kur-
ven skal hete «30 – 89 år», og den ly se blå 
kur ven skal hete «Alle ald re».

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

Ved inn de ling i un der grup per for sky ves 
gjen nom snitt et på vek ten slik at dif e ran -
sene mel lom de mål te ver di er og ver di enes 
gjen nom snitt end res. Dess uten, ved inn de-
ling i un der grup per blir spred nin gen rundt 
gjen nom snitt et mind re. Dis se ef ek ter på ρ2 
er det sann syn lig vis vik tigst å være klar over. 
Skov lund be nev ner r2 «for klart va ri ans» (3), 
også i hen nes re de gjø rel se er be tyd nin gen 
av ρ2 ute latt.

Før 1990 var vi klar over dis se for hold  
og sik ret oss høye R-ver di er ved hvor dan vi 
se lek ter te våre ob jek ter. Juks? Ja, men med 
R<0.6 var det van ske lig å få ar bei de ne pub li-
sert.

ARNE HØISETH
arnhois@online.no
er pen sjo nist.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter.
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«Av alle uvik ti ge ting 
i ver den er fot ball den 
vik tig ste»

«Å man øv re re i ukjent og far lig far vann 
kre ver klok skap og sin dig het, ikke dår lig 
be grun ne de brå svin ger. Det gjel der ko ro na-
pan de mi en også. Det er så mye vi ikke vet» 
(1).



Natriumfri behandling 
av hyperkalemi  

JA til  
RAAS-hemmere*

NEI til Natrium

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

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

Vifor Pharma Nordiska AB  •  www.viforpharma.se  • info.nordic@viforpharma.com
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Etikk eks per ter på vill spor

I Fol ke hel se in sti tut ets inn stil
ling om hvem som skal pri ori
te res for ko ro na vak si ne ring, 
er ikke hel se per so nell i frem ste 
rek ke. Det e stri der mot van lig 
prak sis og in ter na sjo na le an be
fa lin ger, og bør ikke tas til føl ge.

Tirs dag 17. no vem ber la en grup pe «eks per
ter på etikk og pri ori te ring» ned satt av Fol
kehelseinstituttet fram rap por ten Råd om 
pri ori ter te grup per for ko ro na vak si na sjon  
i Norge (1). Her an be fa les det at hel se per so
nell skal stil le i and re rek ke når be folk nin
gen vak si ne res, bak pa si en ter i så kal te 
 ri si ko grup per. Først ved ut bredt smitt e  
i be folk nin gen vil eks pert grup pen sett e 
hel se per so nel let først i køen.

Eks pert grup pens for slag stri der mot van
lig prak sis ved epi de mi er. Det van li ge er at 
hel se per so nell i frem skutt po si sjon (med 
høy ri si ko for selv å bli smitt et og å smitt e 
and re) gis før s te pri ori tet når be folk nin gen 
skal vak si ne res. Det er tre ho ved grun ner  
til dett e: For det før s te har hel se per so nell  
i lik het med alle and re ar beids ta ke re et 
al min ne lig krav om vern når man blir bedt 
om å ut fø re ar beid som kan med fø re fare  
for eget liv og egen hel se. For det and re  
kan smitt e og syk dom blant hel se per so nell 
med fø re at vik ti ge hel se tje nes ter ikke vil 
kun ne ut fø res. For det tred je vil hel se per so
nell som ikke er be skytt et av vak si ne selv, 

kun ne smitt e sine pa si en ter, og der med 
ut gjø re en hel se ri si ko over for sår ba re 
 pa si ent grup per.

Li Wenliang (f. 1986) var øye le gen som ble 
kjent for en hel ver den da han 30. de sem ber 
2019 had de mot til å for tel le om det som 
syn tes å være en ny smitt e si tua sjon i Wu han. 
Han ble selv smitt et av ko ro na vi ru set og 
døde 7. feb ruar i år (2). I NordItalia er langt 
over 100 le ger døde ett er nær kon takt med 
covid19pa si en ter i før s te fase av pan de mi en 
(3). Smitt e og syk doms ri si ko en for hel se per
so nell har ett er hvert blitt godt do ku men
tert, og i en skotsk un der sø kel se var ri si ko en 
for å bli inn lagt i sy ke hus for covid19 fun net 
å være 2 – 5 gan ger høy ere for hel se per so nell 
med tett pa si ent kon takt enn i den øv ri ge 
be folk nin gen (4).

Etisk be ten ke lig
Det er mo ralsk pro ble ma tisk å be en grup pe 
med bor ge re ut fø re ar beid som in ne bæ rer 
en godt do ku men tert hel se ri si ko, og sam ti
dig nek te dis se best mu lig be skytt el se mot 
syk dom. For an satt e i slikt ar beid spil ler det 
ikke så stor rol le hva den ge ne rel le smitt e
spred nin gen er i sam fun net om kring – i en 
sy ke hus av de ling som be hand ler ko ro na 
pasien ter, er smitt e ri si ko en un der en hver 
om sten dig het høy.

Ved epi de mi er er hel se tje nes ten helt av
hen gig av at kva li fi sert hel se per so nell hol der 
seg fris ke. For den en kel te vil på vist smitt e  
i beste fall med fø re hjem me iso la sjon, i ver ste 
fall al vor lig syk dom. I til legg må samt li ge 
nær kon tak ter i ka ran te ne. Det var dett e som 
skjed de på øye av de lin gen på Ul le vål i mars  
i år og som gjor de at pa si en ter mått e flys til 
Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi vet al le
re de nå at pan de mi en kan føre til kri tisk 
man gel på nøk kel per so nell i våre in ten siv 
enhe ter, og for al le re de be las te de in ten siv  
og mott aks av de lin ger vil et smitt e ut brudd 
kun ne lamme hele virk som he ten. Vi har 
in gen re ser ve mann ska per å ta av.

Eks pert ut val get leg ger til grunn at hel se

per so nell som ar bei der med ut satt e pa si ent
grup per, skal pri ori te res for vak si na sjon 
for di pa si en te ne ri si ke rer å bli smitt et av 
hel se per so nel let. Men hel se per so nell som 
be hand ler ko ro na syke pa si en ter og som  
selv ri si ke rer å bli smitt et av sine pa si en ter, 
om fatt es ikke av dett e punk tet. Her er nem
lig smitt e vei en mot satt rett et i for hold til  
det som an gis i ut val gets for slag.

Det er al min ne lig aner kjent at iva re ta kel se 
av an satt es fy sis ke og men ta le hel se er av 
helt sen tral be tyd ning ved al vor li ge epi de
mi er. I vår har an satt e i lan dets sy ke hus 
mått et føle på kon se kven se ne av man gel  
full til gang til smitt e vern ut styr. Vi har fått 
 be skjed om at det kan bli ak tu elt å be nytt e 
dår li ge tek nis ke nød løs nin ger i be hand lin
gen av pa si en te ne, og vi får nå be skjed av  
et eks pert ut valg om at vi pent må stil le bak  
i køen når vak si ne skal til de les. Dett e av slø
rer en in stru men tell hold ning til an satt e  
i hel se tje nes ten og vil med rett e kun ne 
opp le ves som kren ken de.

I eks pert grup pen fin ner vi in gen kli ni ke re, 
og be rør te par ter, dvs. pa si ent re pre sen tan ter 
og på rø ren de, and re an satt e i hel se sek to ren 
og re pre sen tan ter for and re de ler av sam
funns li vet, glim rer med sitt fra vær. Inn stil lin
gen som eks pert grup pen har av gitt til Folke
helseinstituttet, av vi ker fra tid li ge re prak sis 
og også fra an be fa lin ger gitt av sto re in ter na
sjo na le or ga ni sa sjo ner (WHO og Na tio nal 
Acad e mies of Sciences, Engineering, and 
Medicine) (5, 6). Den bør ikke tas til føl ge.

Mot at 23.11.2020, god kjent 24.11.2020.

«I en sy ke hus av de ling som 
 behand ler ko ro na pa si en ter,  
er smit te ri si ko en un der 
 enhver om sten dig het høy»

«Det er al min ne lig aner kjent 
at iva re ta kel se av an sat tes 
 fysiske og men ta le hel se er  
av helt sen tral be tyd ning  
ved al vor li ge epi de mi er»

JON HEN RIK LAA KE
jlaake@ous-hf.no
er le der i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAG NA HANSEN
er nest le der i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SKU LE MO
er sty re med lem i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

CA MIL LA CHRIS TIN BRÅ THEN
er sty re med lem i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EI RIK AD OLF SEN
er sty re med lem i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GUN HILD ØVER LAND
er sty re med lem i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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ACARIZAX® Smeltetablett. Standardisert allergenekstrakt fra husstøvmidd Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae 12 SQ-HDM. Indikasjon: Voksne (18-65 
år) med sykehistorie og en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd med minst 1 av følgende tilstander: Vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt mot 
husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler. Allergisk astma mot husstøvmidd som ikke er velkontrollert med inhalasjonskortikosteroider og samtidig mild til alvorlig 
allergisk rhinitt mot husstøvmidd. Pasientens astmastatus må grundig evalueres før behandlingsstart. Ungdom (12-17 år) diagnostisert med sykehistorie og en positiv hudprikktest og/
eller spesifikk IgE test mot husstøvmidd med vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt forårsaket av husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler. Dosering: Be-
handling bør initieres av lege med erfaring i behandling av allergiske sykdommer. 1 smeltetablett daglig. Klinisk effekt er forventet 8-14 uker etter oppstart. Internasjonale behandlings-
retningslinjer viser til en behandlingsperiode på 3 år for immunterapi mot allergi, for å oppnå sykdomsmodifisering. Ved manglende forbedring under det 1. behandlingsåret er det ingen 
indikasjon for fortsatt behandling. Den første smeltetabletten bør tas under medisinsk tilsyn, og pasienten bør overvåkes i minst en halv time, for å kunne drøfte og behandle eventuelle 
umiddelbare bivirkninger. Smeltetabletten bør tas ut av blisteret med tørre fingre umiddelbart etter at blisteret er åpnet og plasseres under tungen hvor den vil løses opp. Svelging bør 
unngås i ca. 1 minutt. Mat og drikke bør ikke inntas de påfølgende 5 minuttene. Hvis behandlingen stoppes i > 7 dager, anbefales å kontakte lege før behandlingen fortsetter. Kontrain-
dikasjoner: Overfølsomhet overfor noen av hjelpestoffene. FEV1 <70 % av anslått verdi (etter tilfredsstillende farmakologisk behandling) ved initiering av behandling. Alvorlig astmaek-
saserbasjon i løpet av siste 3 måneder. Hos astmatikere med akutt luftveisinfeksjon, bør behandlingsstart utsettes til infeksjonen er leget. Aktive eller dårlig kontrollerte autoimmune 
sykdommer, immundefekter, immunsvikt, immunsuppresjon eller malign neoplastisk sykdom med aktuell sykdomsrelevans. Akutt alvorlig betennelse eller munnsår. Advarsel og forsik-
tighetsregler: Astma: Ikke tiltenkt å behandle akutte astmaeksaserbasjoner. Ved akutt astmaeksaserbasjon må korttidsvirkende bronkodilatator brukes. Hvis pasienten finner korttids-
virkende bronkodilatatorbehandling ineffektiv eller de trenger flere inhalasjoner enn vanlig, må de søke medisinsk hjelp. Pasienten må informeres om behovet for å søke medisinsk hjelp 
umiddelbart hvis deres astma forverres plutselig. Acarizax bør initialt brukes som tilleggsbehandling, og ikke som en erstatning for eksisterende astmamedisinering. Brå seponering av 
astmamedisiner etter initiering behandling anbefales ikke. Reduksjoner i astmamedisiner bør utføres gradvis og under tilsyn av lege iht. retningslinjer for astmabehandling. Alvorlige sys-
temiske allergiske reaksjoner: Pasienten skal seponere behandlingen og kontakte lege umiddelbart ved alvorlige systemiske allergiske reaksjoner, alvorlige astmaeksaserbasjoner, an-
gioødem, problemer med å svelge, pustevansker, stemmeendringer, hypotensjon eller følelse av at halsen er tykk. Systemiske symptomer kan inkludere rødme, pruritus, varmefølelse, 
generelt ubehag og agitasjon/angst. Et alternativ for å behandle alvorlige systemiske allergiske reaksjoner er adrenalin. Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behan-
dles med TCA, MAO-hemmere og/eller COMT-hemmere, noe som kan få fatale følger. Effekten av adrenalin kan være redusert ved beta-blokker behandling. Pasienter med hjertesykdom 
kan ha økt risiko ved systemiske allergiske reaksjoner, klinisk erfaring er begrenset. Dette bør tas i betraktning før initiering av immunterapi mot allergi. Initiering av behandlingen hos 
pasienter som tidligere har hatt en systemisk allergisk reaksjon mot s.c. immunterapi mot husstøvmidd bør vurderes nøye, da risiko for alvorlige allergiske reaksjoner kan være økt hos 
disse. Midler for å behandle potensielle reaksjoner skal være tilgjengelig. Betennelse i munnen: Hos pasienter med alvorlig betennelse i munnen (f.eks. oral lichen planus, munnsår eller 
trøske), munnsår eller etter kirurgi i munnen, inkludert tanntrekking eller etter tannløsning, bør initiering av behandling utsettes og pågående behandling bør midlertidig avbrytes for å 
bedre helningen av munnhulen. Eosinofil øsofagitt: Er sett. Ved alvorlige eller vedvarende gastro-øsofageale symptomer som dysfagi eller dyspepsi, må medisinsk hjelp søkes. Auto-
immune sykdommer i bedring: Forsiktighet utvises pga. begrensede data. Interaksjoner: Samtidig behandling med symptomlindrende antiallergiske legemidler kan øke pasientens 
toleransenivå for immunterapi. Dette må vurderes ved seponering av slike legemidler. Graviditet og amming: Behandling bør ikke startes under graviditet. Det antas at spedbarn som 
ammes ikke blir påvirket. Bivirkninger: Primært forventes at milde til moderate lokale allergiske reaksjoner oppstår i løpet av de første dagene og går over med fortsatt behandling (1-3 
måneder). I de fleste tilfeller må reaksjonen forventes å starte innen 5 minutter etter inntak, og avta etter minutter eller timer. Alvorligere orofaryngeale allergiske reaksjoner kan oppstå. 
Alvorlig akutt forverring av astmasymptomer er sett. Alvorlige systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, er sett. Medisinsk tilsyn ved inntak av første smeltetablett er derfor en 
viktig forholdsregel. Det har imidlertid forekommet tilfeller av alvorlig systemisk allergisk reaksjon ved doser etterfølgende startdosen. Ved signifikante bivirkninger fra behandlingen, bør 
antiallergisk medisinering vurderes. Svært vanlige: Nasofaryngitt, pruritus i øret, halsirritasjon, leppeødem, hevelse i munnen, oral pruritus. Vannlige: Bronkitt, faryngitt, rhinitt, sinusitt. 
Dysgeusi. Pruritus i øyet. Astma, dysfoni, dyspné, orofaryngeal smerte, faryngealt ødem. Magesmerter, diaré, dysfagi, dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, glossitt, 
leppepruritus, tungepruritus, munnsår, peroral smerte, kvalme, ubehag i munnen, oralt slimhinneerytem, oral parestesi, stomatitt, tungeødem, oppkast. Pruritus, elveblest. Ubehag i 
brystet, tretthet. Reseptgruppe: C Pakninger og priser: 30 stk. (blister), Vnr 55 50 47, 954,50 kr; 90 stk. (blister), Vnr 18 67 48, 2791,00 kr. Innehaver av markedsføringstillatelsen: 
ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Danmark. Basert på SPC godkjent av SLV 04.06.2020.

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler hos voksne og ungdom 
(12-17 år). Behandling av allergisk astma mot husstøvmidd som ikke er velkontrollert med inhalasjonskortikosteroider og samtidig mild til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd hos 
voksne.

Refusjonskoder:
ICPC ICD

Kode Sykdomsområde Vilkår Kode Sykdomsområde Vilkår

R97 Allergisk rhinitt 238 J30
Vasomotorisk og 
allergisk rhinitt

238

R96 Astma 238 J45 Astma 238

Vilkår: Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt:
1.  Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke   
 brukes av tungtveiende medisinske grunner. 
2.  Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for husstøvmidd. 
3.  Behandling med Acarizax skal kun startes opp av spesialist med allergologisk kompetanse. 
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ANNONSE

ACARIZAX®

Allergivaksinasjon i 
tablettform for behandling 
av husstøvmiddallergi

ACARIZAX® er en vaksinasjonstablett for 
behandling av allergisk rhinitt og  allergisk 
astma utløst av husstøvmidd. 

For pasienten betyr dette at ACARIZAX® :
• Lindrer symptomer og reduserer  

behovet for annen medisinering1,2*
• Forbedrer livskvaliteten1,2*
• Reduserer risiko for astma- 

eksaserbasjoner1,3**

Velkommen hjem

ACARIZAX®  
er godkjent for 

blåresept. Referanser:
1. ACARIZAX® SPC 04.06.2020 
2. Demoly P et al, J Allergy Clin Immunol 2016; 137(2)
3. Virchow JC et al, JAMA 2016; 315(6):1715-1725

* Indikasjon12-65  år       
 ** Indikasjon18-65 år
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Kan luft for urens ning øke  
ri si ko en for covid-19?

Luft for urens ning er en vel kjent 
ri si ko fak tor for uli ke syk
dom mer, og kan skje også for 
covid19.

Glo balt er luft for urens ning en av våre vik 
tigste mil jø re la ter te hel se ri si ko fak to rer,  
og med vir ken de år sak til kar dio vas ku læ re 
syk dom mer, ned satt lun ge ut vik ling, re du
sert lun ge funk sjon, kols og økt fore komst 
og for ver ring av ast ma (1). Små for bren
nings par tik ler i sve ve støv ser ut til å gi mest 
hel se ska der, men gas ser og stør re veistøv
partikler bi drar også.

Luft for urens ning gir sann syn lig vis også 
økt ri si ko for akutt e in fek sjo ner i øvre og 
ned re luft vei er (2, 3).

Økt ri si ko for covid-19
Det er i fle re stu di er rap por tert om en sam
men heng mel lom meng de av luft for urens
nings par tik ler og fore komst og dø de lig het 
av covid19 (4–7).

Man bør imid ler tid være litt for sik tig  
med tolk ning av slike sam men hen ger. 

 Re sul ta te ne fra en ny lig pub li sert stu die 
in di ke rer at sam men hen ge ne kan skyl des 
kon fun de ren de fak to rer (8).

En rek ke vi rus og bak te ri er fra aero so ler 
og sve ve støv er iden ti fi sert ved hjelp av 
DNA og RNAse kven se ring, og også SARS
CoV2RNA er fun net på sveve par tik ler (9).  
På grunn av utt yn nings ef ekt er det imid ler
tid usann syn lig at sve ve støv i ute luft skul le 
ut gjø re en re ell trans mi sjons måte.

Økt mot a ge lig het for SARS-CoV-2
Kro nisk eks po ne ring for luft for urens nings
par tik ler og for høy e de ni vå er av nit ro gen  di
ok sid (NO2) er as so siert med høyt blod trykk, 
hjer te og kar syk dom, kro nisk lun ge syk dom 
og dia be tes, som alle er vel kjen te ri si ko fak
to rer for et al vor lig covid19for løp (10).

SARSCoV2 bru ker den cel lu læ re re sep to
ren ACE2 (an gio ten sin kon ver te ren de en zym 
2) til vi ral inn gang. Den fin nes på type II
pneumocytter i bron kia le gre ner i lun ge ne, 
men også i myo kard, ny rer og vas ku læ re 
en do tel cel ler (11). Eks po ne ring for si ga rett
røyk er vist å kun ne opp re gu le re ACE2re sep
to ren. Til sva ren de er det vist at in ha la sjon av 
luft for urens nings par tik ler øker ni vå et av 
ACE2re sep to ren i rott er og hu ma ne epi tel
cel ler in vitro (12). Økt utt rykk av ACE2re sep

to ren an tas å være en ri si ko fak tor for al vor
lig for løp ved covid19 (11).

Luft for urens ning kan også føre til økt 
mott a ge lig het for syk dom i luft vei ene via 
and re me ka nis mer. Det er vist at luft for
urens ning  gir pro in flam ma to ris ke re spon
ser,  re du se rer funk sjo na li te ten av lungeepi
telbarrierer, ned sett er mukociliær trans port 
og fø rer til im mun de fek ter in klu dert re du
sert evne til å gjen kjen ne og fjer ne pa to ge
ner (2). Luft for urens ning kan føre til en mer 
al ler gi rett et Th2re spons (Thjel per cel le 2)  
og for sin ket vevsrestitusjon. Uba lan se i Th2 
ver sus Th1re spons an tas å være en im mu no
lo gisk fak tor som fal ler sam men med al vor
li ge re syk dom ved sars, mers og covid19 (2, 
3, 13). Pro trom bo tisk sta tus er sen tral i pa to
ge ne sen og det kli nis ke bil det ved covid19, 
og det fin nes in di ka sjo ner for at kro nisk 
eks po ne ring for luft for urens ning kan føre 
til en prokoagulativ sta tus (14).

Sam let sett ser det ut til at luft for urens
ning kan være med vir ken de år sak til økt 
fore komst og ri si ko for covid19 i de mest 
for uren se de by ene.

Mot at 20.10.2020, god kjent 11.11.2020.
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Canoderm – Norges best dokumenterte fuktighetskrem

Vi vet at det er forskjell 
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Canoderm 5 % krem (karbamid). OTC. ATC: D02AE01. Indikasjoner: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 

Forpakninger: 100 g og 210 g tube, 500 g pumpeflaske. Dosering: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker: Kremen påsmøres ved behov, gjerne flere ganger daglig, og alltid etter 

kontakt med vann. Forebygging av tilbakefall av atopisk eksem: Kremen smøres inn minst to ganger daglig og gjerne etter kontakt med vann. Advarsler og forsiktighetsregler: Unngå å smøre i øyne/nese/ ører/ 

åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan gi lokal forbigående svie og varmefølelse. Ansiktet er spesielt følsomt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. 

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem. Gjelder 500 g pumpeflaske. Refusjonskode: ICPC S87 Atopisk dermatitt/eksem ICD L20 Atopisk dermatitt. 

Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris finnes på www.felleskatalogen.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 03.10.2019. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no
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Al ders dis kri mi ne ring i ko ro na ens tid

Sam funns til ta ke ne i be gyn nel
sen av pan de mi en var vik ti ge for 
å for hind re smit e, men de rei ser 
også spørs mål om po ten si ell 
al ders dis kri mi ne ring. Ble vur
de rin ge ne dre vet mer av øko no
mis ke og be hand lings fo ku ser te 
spørs mål enn av prin sip pe ne 
om li ke be hand ling og ret fer dig 
pri ori te ring?

Over et halvt år er gått si den pan de mi en 
star tet. Både det kri tis ke re flek sjons ar bei det 
rundt det fag li ge grunn laget, men også de 
etis ke og ju ri dis ke be slut nings pro ses se ne 
som lå til grunn for å sten ge ned Norge, er 
be gynt. Dett e ar bei det er nytt ig for frem ti
den med tan ke på en ikke usann syn lig ny 
epi de mi si tua sjon. En åpen og ær lig eva lue
ring av hva som skjed de da lan det steng te 
ned, og av kon se kven se ne på uli ke ni vå er, 
kan lære oss om det vi klar te bra og det vi 
gjor de mind re godt. Det er al le re de nå in ter
es sant å se at vi har hatt in ten siv forsk ning 
på de hand lings rett e de, fag li ge og øko no
mis ke til ta ke ne, mens vi vet lite om det 
mo rals ke og etis ke grunn laget for be slut nin
ge ne. Det er også vik tig å vur de re om det er 
sam svar mel lom sen tra le etis ke prin sip per, 
or ga ni se rin gen og ret nings lin je ne for pri ori
te ring og for de lin gen av hel se hjelp un der 
pan de mi en. Ikke minst er den ne pro blem
stil lin gen ak tu ell for den stør ste grup pen vi 
had de til hen sikt å iva re ta og be skytt e: de 
eld re.

Uklar vei led ning
«Pa si en ter i sy ke hjem som blir syke med 
ko ro na vi ru set, bør be hand les i sy ke hjem
met og ikke inn leg ges på sy ke hus med 

mind re det er sær lig tungt vei en de grun ner 
for at inn leg gel se på sy ke hus åpen bart vil 
for len ge li vet ve sent lig og gi økt livs kva li
tet», sto det i Hel se di rek to ra tets pri ori te
rings no tat 25. mars 2020 (1). For mu le rin gen 
rei ser fle re spørs mål: Hva er tungt vei en de 
grun ner når vi har be gren se de mu lig he ter 
for dia gnos tikk og av kla ring? Hvor dan skal 
man vur de re livs kva li tet?

Tall ri ke un der sø kel ser vi ser at hel se per so
nell har en ten dens til å sy ste ma tisk un der
vur de re pa si en tens livs vil je (2). Man skal 
der for være ytt erst var som med å ba se re 
be slut nin ger om be hand lings be grens ning 
på opp fat nin ger om at pa si en ten le ver et liv 
som ikke er verdt å leve (3). Munt li ge rap 
porter fra sy ke hus og sy ke hjem ty der på at 
pri ori te rings no ta tet ble tol ket som at sy ke
hjems be bo e re ald ri skul le leg ges inn (4, 5). 
Al le re de i ap ril ob ser ver te fag mil jø ene at 
sy ke hus pa si en te ne var en god del yng re enn 
for ven tet. Dett e ut løs te dis ku sjo ner, og man 
be gyn te å spør re seg om sy ke hu se ne had de 
se lek tert pa si en ter for strengt ut fra et føre 
varprin sipp og frykt for at det kun ne bli 
kri tisk man gel på in ten siv ka pa si tet (6).

Da si tua sjo nen sta bi li ser te seg på sy ke 
huse ne og an tal let inn lag te ko ro na pa si en ter 
gikk ned i mai, så vi at an tal let som døde på 
in sti tu sjo ner uten å ha fått sy ke hus be hand
ling, var sterkt øken de (7). Opp sum mer te 
tall fra Døds år saks re gis te ret vi ser at 58 % av 
døds fal le ne knytt et til pan de mi en så langt 
har skjedd på sy ke hjem el ler and re in sti tu
sjo ner (8). Dett e stem mer over ens med at 
fles te covid19as so sier te døds fal le ne har 
ram met grup pen over 70 år, med flest døds
fall blant de eld ste (8). Knapt 40 % av re gi
strer te døds fall har skjedd på sy ke hus (8). 
Epi sen te ret for pan de mi en har alt så vært på 
kom mu na le in sti tu sjo ner. Men det er ikke 
der man har satt inn den stør ste inn sat sen, 
til tross for en utt rykt be kym ring og ett er 
hvert også et eks pli sitt opp rop fra kom mu
ne ne (9).

Det er in ter es sant at me di an al de ren på 
rundt 60 år blant inn lag te pa si en ter i Norge 
har end ret seg lite i lø pet av pan de mi en (10). 
På in ten siv av de lin ge ne har bare 17 av 246 
pa si en ter vært over 80 år, de fles te har vært  
i al ders grup pen 60 – 69 år. Det er også be ten
ke lig at kom mu ne hel se tje nes ten har rap
por tert om at re la tivt fris ke eld re med and re 
syk dom mer enn covid-19 tid lig i pan de mi en 
ikke fikk enk le sy ke hus be hand lin ger som 
for eks em pel puste støtt e – be hand lin ger 
som de i en nor mal si tua sjon el lers ville ha 
fått (11).

Ikke bare et me di sinsk spørs mål
Sy ke hjems be bo e re har de sam me ju ri dis ke 
rett ig he te ne som alle and re i sam fun net  
og har krav på nød ven dig og lik til gang på 
hel se hjelp av god kva li tet (12, § 1.1 og § 21 a. 
og § 21b., hvor a. og b. må ses i sam men
heng). Pri ori te rings kri te ri e ne for spe sia list
hel se tje nes ten – nytt e, al vor lig het og res sur
ser – skal også gjel de for kom mu ne hel se 
tjenes ten (13, s. 12; 14, s. 10 – 11). Å for stå og 
an ven de dis se kri te ri e ne in nen for kom 
mune hel se tje nes ten i en kre ven de tid ble 
 ut ford ren de (15). Hvor dan skul le man for 
eks em pel an ven de nytt e kri te ri et når man  
i ut gangs punk tet had de lite forsk ning  
og kunn skap om hva som var nytt ig? Ved 
 un der be man ning og/el ler man gel på fag lig 

kva li fi sert hel se per so nell kan «sy ke hjems 
pasi ent» far lig en kelt feil tol kes som et se lek
sjons kri te ri um i seg selv. Vi må ikke glem me 
at en kro no lo gisk al ders gren se fak tisk ble 
fore slått som selv sten dig kri te ri um i et 
før s te ut kast til pri ori te rings vei le de ren fra 
Hel se di rek to ra tet. Fag mil jø ene var hel dig vis 
raskt ute med å rett e opp den ne ube tenk
som he ten. Det er bred enig het om at frail ty, 
som på norsk gjer ne over sett es med skrø pe-
lig het, bedre kan in di ke re sann syn lig mang
len de nytt e av in ten siv be hand ling (16).

Ste reo ty pi er og trans pa rens
Er ikke kro no lo gisk al der og sy ke hjems 
pasient to si der av sam me sak? Den eu ro 
peis ke uni ons byrå for grunn leg gen de ret
tig he ter (FRA) pub li ser te i juni en kunn 
gjøring som vi ser at pan de mi en for ster ket 
al ders re la ter te ste reo ty pi er (17). Kri sen ga 
gro bunn for en opp fat ning av eld re men nes
ker som en be last ning for sam fun net. Den ne 
ble for ster ket av den før s te pre sen ta sjo nen 
av vi ru set som en fare for eld re men nes ker, 
men ikke for yng re, og en ge ne rell klas si fi se
ring av eld re som «gam le og sva ke» (18).

Senter for me di sinsk etikk ble i be gyn nel
sen av pan de mi en kon tak tet av på rø ren de 
som var be kym ret for di eld re had de blitt 
spurt om å av stå fra liv red den de og livs for
len gen de be hand ling. Det ble også rap por
tert om eld re pa si en ter med kro nis ke syk

«Det er vik tig å vur de re om det 
er sam svar mel lom sen tra le 
etis ke prin sip per, or ga ni se
rin gen og ret nings lin je ne for 
pri ori te ring og for de lin gen av 
hel se hjelp un der pan de mi en»

«Ved un der be man ning kan  
 ‘sy ke hjems pa si ent’ far lig 
en kelt feil tol kes som et se lek
sjons kri te ri um i seg selv»
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hånd leg ges fø rin ger for be hand lings ni vå 
ved akutt syk dom i sam råd med den en kel te 
pa si ent og på rø ren de. Her er for hånds sam
ta ler en vel do ku men tert me to de for å for be
re de be hand lin gen i tråd med pa si en tens 
øns ker. Senter for me di sinsk etikk job ber  
nå med å im ple men te re nett opp slike sam
ta ler, også for hjem me bo en de. Må let er  
å for bed re hel se tje nes ten for eld re pa si en ter 
ved å iva re ta bru ker med virk ning og pa si ent
au to no mi, styr ke kom mu ni ka sjo nen med 
hel se per so nell, og unn gå over og un der 
behand ling gjen nom bæ re kraf ti ge ru ti ner 
for plan leg gin gen av be hand ling og om sorg.

SIRI FÆR DEN WEST BYE
s.f.westbye@medisin.uio.no
er lege i spe sia li se ring og sti pen diat ved Senter for 
me di sinsk etikk.
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in ter es se kon flik ter.

De eld re som del ta ken de part
Bru ker med virk ning i hel se tje nes ten blir 
enda vik ti ge re frem over, sær lig for den eld re 
pa si en ten (21, s. 61 og 83 – 6). Eld re pa si en ter 
skal få mu lig he ten til å del ta som en li ke 
verdig part i av gjø rel ser om egen hel se, og 
de res ver di er og pre fe ran ser skal vekt leg ges 
(22, s. 18; 23). Dett e er også i tråd med FNs 
mål for bæ re kraf tig ut vik ling, spe si elt mål 
nr. 3, 10 og 16 (24). Vi må finne en bedre 
ba lan se mel lom for nuf ti ge smitt e vern hen
syn og god iva re ta gel se av psy kisk hel se 
un der pan de mi en, sær lig for di vi nå ser at 
si tua sjo nen blir lang va rig. Det er grunn til  
å spør re om lang va rig iso la sjon for den 
eld re be folk nin gen som hel het gjør mer 
ska de enn nytt e.

Be slut nings pro ses se ne som an går sy ke
hus inn leg gel se fra sy ke hjem me ne, kan 
sann syn lig vis for bed res ved at det på for

dom mer som en kelt kun ne fått hjelp, men 
som ikke ble hen vist vi de re for å spa re spe
sia list hel se tje nes ten, og som døde.

Ty de li ge ret nings lin jer for pri ori te ring  
i hel se ve se net er vik tig. Men det er også 
vik tig at dis se kri te ri e ne og ret nings lin je ne 
er kjent og ak sep tert i be folk nin gen, noe 
le der av Pri ori te rings ut val get, Ole Frith jof 
Norheim, un der strek te i be gyn nel sen av 
epi de mi en (19). Ikke minst er det av gjø ren de 
at pa si en te ne får være del ak ti ge i be slut nin
ge ne som an går dem (20). Hva var egent lig 
opp fat nin ge ne og in ter es se ne til de uli ke 
par te ne for ut for ned steng nin gen og pri ori
te rings ut ar bei din gen? Jeg me ner det er 
grunn til å spør re om vur de rin ge ne ble 
dre vet mer av øko no mis ke hen syn, nytt e  
og hand lings rett e de, be hand lings fo ku ser te 
spørs mål enn av å opp rett hol de ide a let om 
li ke be hand ling og rett fer dig pri ori te ring.

LIT TE RA TUR
1 Hel se di rek to ra tet. Pri ori te rings no tat 25. mars 

2020: Pri ori te ring av hel se hjelp i Norge un der 
covid19pan de mi en. Sy ke hjem, om sorgs bo lig  
og hjem me tje nes ter.  Lest 30.9.2020.

2 Wyl ler TB. Hvem skal få dø i fred? Tidsskr Nor 
Laegeforen 2008; 128: 2818. 

3 Wyl ler TB. Ge ria tri, en me di sinsk læ re bok. 3. utg. 
Oslo: Gyl den dal Norsk Forlag, 2020: 267.

4 Pres se mel ding. Også eld re ko ro na pa si en ter må få 
be hand ling på sy ke hus. Oslo: Frp Oslo, Rødt Oslo 
og Hel se par ti et, 2020.  Lest 25.10.2020.

5 Paul sen HC. Etikkeks pert: – Det var hull i ko ro na
be red ska pen for eld re. Vårt Land 28.9.2020.  Lest 
30.9.2020.

6 Skog strøm L. Pro fes sor: – Gam le, men spre ke 
pa si en ter bør ikke nek tes in ten siv be hand ling. 
Af ten pos ten 19.4.2020.  Lest 30.9.2020.

7 Folkehelseinstituttet. Sta tis tikk om ko ro na vi rus  
og covid19.  Lest 27.10.2020.

8 Folkehelseinstituttet. Fore lø pi ge tall for covid19 
as so sier te døds fall i Døds år saks re gis te ret.  Lest 
30.9.2020.

9 Opprop.net. Også de eld re med ko ro na syk dom må 

få be hand ling på sy ke hus for ko ro na syk dom.   
Lest 2.11.2020.

10 Folkehelseinstituttet. Ukes rap port for covid 19,  
uke 41, 2020.  Lest 13.10.2020.

11 Heg ge stad AKT, Ler eimSæ var eid TJ, Pedersen R  
et al. Of rer vi de gam le? Dagbladet 22.4.2020.  Lest 
30.9.2020.

12 LOV1999070263. Lov om pa si ent og bru ker rett ig
he ter.  Lest 2.11.2020.

13 Meld. St. 34 (2015–2016). Ver di er i pa si en tens hel se
tje nes te — Mel ding om pri ori te ring.  Lest 2.11.2020.

14 Det vik tig ste først: prin sip per for pri ori te ring  
i den kom mu na le hel se og om sorgs tje nes ten  
og for of ent lig fi nan si er te tann hel se tje nes ter. 
NOU 2018:16.  Lest 2.11.2020.

15 Heg ge stad AK, Førde R, Pedersen R et al. Pri ori te
rings ut ford rin ger i hel se og om sorgs tje nes ten  
i kom mu ne ne un der covid19pan de mi en. Tids
skrift for om sorgs forsk ning 2020; 6: 1 – 5. 

16 Wyl ler TB. «Hvi le skjær» i pan de mi en må bru kes 
til bedre plan leg ging for de eld ste. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0325.

17 Coronavirus pan dem ic in the EU – Fun da men

tal Rights im pli ca tions: with a fo cus on ol der 
peo ple. Bul le tin # 3. Lu xem bourg: FRA – Eu ro pean 
Uni on Agency for Fun da men tal Rights, 2020.  Lest 
30.9.2020.

18 Goss ner C. Struc tur al dis crim i na tion against 
el der ly in creased du ring COVID19, says FRA study. 
Euractiv.de.  Lest 25.10.2020.

19 Norheim OF. Ran ge ring av hel se hjelp er en av de 
van ske lig ste etis ke ut ford rin ge ne vi kjen ner. Af ten
pos ten 24.3.2020.  Lest 30.9.2020.

20 Stor vik AG. Pri ori te ring: – Må opp rett hol de ide a let 
om li ke be hand ling. Da gens me di sin 20.3.2020.  
Lest 30.9.2020.

21 Ma gels sen M, Førde R, Lil le mo en L et al. Etikk i hel se
tje nes ten. Oslo: Gyl den dal Norsk Forlag, 2020.

22 Habermas J. The o ry of Com mu ni ca tive Ac tion. 
Over satt av Thomas McCarthy. Bos ton, MA: Bea con 
Press, 1984.

23 Meld. St. 10 (2012–2013). God kva li tet – tryg ge 
tje nes ter— Kva li tet og pa si ent sik ker het i hel se  
og om sorgs tje nes ten.  Lest 25.10.2020.

24 FNs mål for bæ re kraf tig ut vik ling fram mot 2030.  
Lest 25.10.2020.



N
O

2
0

TS
M

0
0

0
1

6
  

0
2

-o
kt

-2
0

2
0

Referanser: 
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

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

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

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

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

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

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

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

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

Hjerte
svikt

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

Lever
funksjon

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

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

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

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

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

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

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

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

Vilkår:

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

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

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

Indikasjon:3

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

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

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

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

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

Hjerte
svikt

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

Lever
funksjon

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

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

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

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

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

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

tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 28.09.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020
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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.
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Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor
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Eit kli ma nøy tralt hel se ve sen:  
på tide å ta grep!

Det statlege hel se ve se net i Eng
land har for plik ta seg til å bli 
kli ma nøy tralt innan 2040. No 
må også det nors ke hel se ve se net 
ta grep.

Det har blitt nes ten umogleg å ig no re re dei 
sta dig aukande be vi sa om verknadane av 
klimaendringar (1). Hel se har til no i stor 
grad vore dis tan sert frå den po li tis ke inn sat
sen for å tak le klimaendringar, både når det 
kjem til år sak (klimagassutslepp frå hel se
sek to ren (2)) og til helsekonsekvensar av 
klimaendringar (3). Det er der for gledeleg  
at det statlege hel se ve se net i Eng land, som 
det før s te i ver da, går inn for å opp nå nett o 
nullutslepp av kar bon innan 2040. No er det 
på tide at også nors ke helseleiarar aner kjen
ner an sva ret sitt.

Klimafotavtrykket til det  
nors ke hel se ve se net aukar
Det finst allereie ei rekkje til tak ein veit er 
ef ek ti ve for å re du se re ut slepp av CO2. Det 
bri tis ke hel se ve se net sin stra te gi er å opp nå 
kar bon nøy tra li tet i hovudsak gjen nom 
elek tri fi se ring av trans port mid del, betra 
ener gi ef ek ti vi tet og dessutan for ny bar 
straumforsyning til eigedomar og an legg.  
I til legg er det kjend at til tak som å re du se re, 
re sir ku le re og hand te re av fall og me di si ner 
på ein klimavennleg måte, bru ke an ti bio ti ka 
i tråd med ret nings lin jer og opp ford re til 
ein sunn og ak tiv livs stil er guns tig for  
å re du se re klimafotavtrykket til hel se ve se

net (4, 5). Som hel se ve se net i seg sjølv krev 
den ne ty pen om leg ging både na sjo nalt 
leiarskap og lo kal gjen nom fø rings ev ne.

Nors ke sju ke hus har si dan 2013 blitt opp
ford ra til å re du se re kli ma av tryk ket sitt 
gjen nom ei eiga mil jø ser ti fi se ring (6). Si dan 
2015 har alle nors ke sju ke hus blitt mil jø ser ti
fi ser te, og re sul ta tet blei pub li sert i spesia
listhelsetenesta sin rap port for sam funns 
ansvar i 2019 (7). Sunn aas sju ke hus har dei 
siste åra hal vert klimagassutsleppet sitt (8) 
og står fram som eit eks em pel til ett er føl
ging. And re sju ke hus har ef ek tivt auka 
re sir ku le rin ga av plast og betra energiom
setnaden i bygningane sine. Dess ver re er 
des se fram ste ga ujamt for del te over lan det, 
og my kje ar beid gjen står. Frå 2018 til 2019 
auka ut slep pa av CO2 frå det nors ke hel se 
vese net (7). Dett e er ikkje godt nok i eit land 
som hevdar å gå i bre sjen for kli ma et.

No må dei na sjo na le  
helseleiarane ta an svar
Det er på tide å ta lær dom av britane. Are 
Bre an, sjef re dak tør i Tids skrif tet, spør oss 
kven som skal ta an svar for eit slikt ini tia tiv  
i No reg (9). Vi mei ner Bent Høie må brett e 
opp er me ne sam an med Bjørn Guld vog, 
Ca mil la Stoltenberg og dei re gio na le helse

leiarane for å lage eit mål rett a hand lings
pro gram for eit kli ma nøy tralt hel se ve sen  
i No reg. For at vi skal få til dett e, krevst be tre 
or ga ni se ring og ei samlande platt form, 
gjer ne on li ne tilsvarande The Lan cet Count-
down, som på ein en kel måte vi ser kva vi har 
fått til, og kva som står att for å opp nå eit 
kli ma nøy tralt hel se ve sen (10). Det er vik tig 
at både spe sia list og primærhelsetenesta 
over heile lan det tar del i dett e ar bei det. Alle 
i hel se ve se net kan vere med på å utgjere ein 
for skjell, og det nors ke hel se ve se net har råd 
til, og bur de til la te seg, å vere like am bi si øst 
som det bri tis ke.

Me dan hel se ve se net tra di sjo nelt har lege 
bak res ten av sam fun net i ar bei det med  
å avkarbonisere, vi ser den bri tis ke helse
tenesta sine am bi si ø se pla nar at det er mog
leg å gjere to ting på ein gong: le ve re gode 
helsetenester og jobbe for ein re duk sjon  
i klimagassutslepp. Det er lett å gløyme 
 kli ma kri sa un der den pågåande pan de mi en, 
men som britane påpeiker i kli ma rap por ten 
sin, bur de det ikkje vere en tenel ler. Ved  
å ska pe eit kli ma nøy tralt hel se ve sen ska per 
ein eit hel se ve sen for fram ti da som er be tre 
rusta til å tak le nye helseutfordringar. I for
kant av FN sitt kli ma topp mø te i 2021 er det 
eit vindauge der hel se ve sen har moglegheita 
til å sen de ut eit kraf tig bod skap: Kli ma kri sa 
er ei hel se kri se, og kli ma nøy tra le hel se ve sen 
er ein del av løysinga. Vi ett er ly ser at også 
nors ke helseleiarar set seg tydelege mål for 
korleis det nors ke hel se ve se net skal bli kli ma
nøy tralt. Det er på tide å ta grep for kli ma et.

Mot at 27.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 11.11.2020, 
god kjent 16.11.2020.

«Frå 2018 til 2019 auka ut slep pa 
av CO2 frå det nors ke hel se  
vesenet. Det te er ikkje godt 
nok i eit land som hevdar å gå  
i bre sjen for kli ma et»
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks
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Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

Group 2: laCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 78).
Median duration of follow-up was 9.3 months.

Group 3: mCSCC LIBTAYO 350 mg Q3W (n = 56).
Median duration of follow-up was 8.1 months.

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

The safety was evaluated in 591 patients with advanced solid malignancies, including 219 advanced CSCC patients

Adverse reactions (ARs)
• Serious ARs occurred in 8.6% of patients 

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

• Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) have  
been reported in association with LIBTAYO treatment*

Immune-related adverse reactions (irARs)
• irARs occurred in 20.1% of patients 

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av 
voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og over-
våkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være 
nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og 
overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/
ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administrering: Gis som i.v. infus-
jon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent 
med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De 
fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirk-
ninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre 
mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør 
overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrela-
terte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør 
overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør 
behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk 
indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabe-
tes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrela-
terte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller 
med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med 
bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og 
med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende 
immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres 
iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med 
behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller 
livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen 
avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og 
cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppres-
siver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidler-
tid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte opp-
veier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og 
cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under be-
handling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Pneumonitt, Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmer-
ter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: 
Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradi-
kulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.Egenskaper:Klas-
sifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som 
uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorre-
sponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1

/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over 
tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mi-
krobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for 
oppbevaring og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 19.10.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.2020
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EMPOWER-CSCC-1 study design
LIBTAYO® has been studied in a prospective trial in patients with advanced CSCC1-3 

In an open-label, multi-center, phase 2 study in 193 patients with metastatic (nodal or distant) CSCC (mCSCC)  
or locally advanced CSCC (laCSCC) who were not candidates for curative surgery or curative radiation have been 
randomized to three groups1,2

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

GODKJENT  
av Beslutningsforum!6

Behandlingen kan tas i bruk  
fra 15. desember 2020

Som monoterapi er LIBTAYO® indisert 
til behandling av voksne pasienter 

med metastatisk eller lokalavansert 
kutant plateepitelkarsinom, som 

ikke er egnet for kurativ kirurgi eller 
kurativ strålebehandling1,2

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
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9 weeks

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
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Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)
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CS

CC

Group 2
Patients with locally advanced CSCC 
 who were not candidates for curative 

 surgery or curative radiation
(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

Pd-L1 testing er ikke nødvendig4
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks

1. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 3. 
Choi FD, Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 5.1  
5. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.8, 6. https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2023112020_Protokoll.pdf

Sanofi and Regeneron are collaborating in the global development and commercialization for LIBTAYO® (cemiplimab).

© 2019 Sanofi A/S and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. MAT-NO-2000669 - V.1.0 . NOVEMBER 2020

Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

Group 2: laCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 78).
Median duration of follow-up was 9.3 months.

Group 3: mCSCC LIBTAYO 350 mg Q3W (n = 56).
Median duration of follow-up was 8.1 months.

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

The safety was evaluated in 591 patients with advanced solid malignancies, including 219 advanced CSCC patients

Adverse reactions (ARs)
• Serious ARs occurred in 8.6% of patients 

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

• Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) have  
been reported in association with LIBTAYO treatment*

Immune-related adverse reactions (irARs)
• irARs occurred in 20.1% of patients 

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av 
voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og over-
våkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være 
nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og 
overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/
ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administrering: Gis som i.v. infus-
jon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent 
med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De 
fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirk-
ninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre 
mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør 
overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrela-
terte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør 
overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør 
behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk 
indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabe-
tes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrela-
terte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller 
med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med 
bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og 
med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende 
immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres 
iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med 
behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller 
livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen 
avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og 
cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppres-
siver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidler-
tid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte opp-
veier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og 
cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under be-
handling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Pneumonitt, Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmer-
ter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: 
Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradi-
kulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.Egenskaper:Klas-
sifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som 
uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorre-
sponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1

/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over 
tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mi-
krobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for 
oppbevaring og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 19.10.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.2020
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EMPOWER-CSCC-1 study design
LIBTAYO® has been studied in a prospective trial in patients with advanced CSCC1-3 

In an open-label, multi-center, phase 2 study in 193 patients with metastatic (nodal or distant) CSCC (mCSCC)  
or locally advanced CSCC (laCSCC) who were not candidates for curative surgery or curative radiation have been 
randomized to three groups1,2

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 
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Hel se per so nell må kjem pe mot  
glo bal opp var ming

Alle men nes ker, over alt, i all 
over skue lig fram tid, ram mes  
av glo bal opp var ming. Hel se per
so nell har man ge mu lig he ter til  
å hand le for å hind re hel se ska
der.

Gjen nom snitts tem pe ra tu ren i ver den har 
økt med 1 °C si den før in du stri ell tid (1). 
Kli ma end rin ge ne på vir ker al le re de hel se. 
Eks trem hete, flom, storm og skog bran ner 
har alle økt kraf tig på 2000-tal let (2). Glo balt 
ble 200 mil li o ner fle re eld re ut satt for he te-
bøl ger i 2018 sam men lik net med 1986 – 2005. 

Eks po ne ring for skog brann har økt i 77 % av 
ver dens land. Ned børs re la ter te na tur ka ta-
stro fer har økt i Asia, Af ri ka og på de ame ri-
kans ke kon ti nen te ne. Et varm ere kli ma gir 
guns ti ge re for hold for den gue fe ber, ma la ria 
og Vibrio-ar ter (3).

Pa ris av ta len har som mål å be gren se 
glo bal opp var ming til 2 °C (4). Men selv  
om alle inn meld te bi drag til av ta len fak tisk 
rea li se res, for ven tes glo ba le tem pe ra tu rer  
å øke med 3,2 °C in nen 2100 (5). De men nes-
ke li ge li del se ne som føl ger slike tem pe ra tur-
øk nin ger, er van ske li ge å be gri pe. Hel se ta pet 
for år sa ket av øken de hete, flom, stor mer og 
skog bran ner, vil led sa ges av svek ket vann- 

og mat sik ker het, kon flik ter om na tur res sur-
ser og mas se mig ra sjon. Ved en øk ning fra 
1,5 °C til 2 °C vil 184 – 270 mil li o ner fle re men-
nes ker opp le ve vann man gel år lig (6). Ved 
3 °C øk ning kan 1,7 mil li ar der fle re men nes-
ker ri si ke re un der er næ ring (7). Hvis tem pe-
ra tur øk nin gen over sti ger 4 °C, kan hete 
ale ne for bi gå in fek sjons syk dom mer som 
døds år sak glo balt (8).

Det sam le de hel se ta pet fra glo bal opp -
varming kan van ske lig tall fes tes, også  
for di fram ti den av hen ger av men nes ke lig 
hand ling. Vi må gjø re alt i vår makt for  
å be gren se ska de ne på da gens barn og fram-
ti di ge ge ne ra sjo ner. De ver ste kon se kven -
sene kan fort satt fo re byg ges hvis ver den 
hand ler kraft fullt nok.

FNs kli ma pa nel (IPCC) an slår at for  
å be gren se opp var min gen til 1,5 °C må 
 nett o ut slip pet på 2010-ni vå et ned 45 %  
in nen 2030 og 100 % in nen 2050 (9). Dett e 
for ut sett er nye løs nin ger for å fjer ne sto re 
meng der kli ma gass fra at mo sfæ ren, el lers 
må ut slip pe ne kutt es langt mer (9). Ver den 
har et fel les, en de lig kar bon bud sjett som 
an gir hvor mye kli ma gass som kan slip pes 
ut før en opp var ming over 1,5 °C el ler 2 °C 
blir uunn gåe lig. Jo len ger vi ven ter med  
å re du se re ut slip pe ne, jo mer av bud sjett et 
bru kes opp. Da må ut slip pe ne re du se res  
i et enda ras ke re tem po hvis vi skal nå 
 må le ne i Pa ris av ta len.

Hvor dan kan hel se per so nell bi dra?
In ter na sjo nalt ses nå en mar kant be ve gel se  
i ret ning av at hel se ar bei de re en ga sje rer seg 
i kam pen mot kli ma end rin ger. Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon (WHO) har ny lig lan sert 
fle re stra te gi er og an be fa lin ger knytt et til 
kli ma end rin ger (10, 11). Ver dens le ge for -
ening og Den nors ke le ge for en ing har ved-
tatt nye kli ma re so lu sjo ner (12, 13). Det er 
opp rett et ak ti vist grup per som tys ke Health 
for Fu tu re, dans ke Læ ger for kli ma et og 
bri tis ke Docto rs for Ex tinc tion Rebellion.

Le ge nes kli ma ak sjon ble i år stif tet som  

en med lems for en ing for hel se per so nell  
og hel se fag stu den ter som vil hind re mas siv 
hel se ska de fra men nes ke skapt glo bal opp-
var ming og na tur øde leg gel se. For en in gen 
lan ser te i høst kam pan jen «Kli ma re sept» 
med eks emp ler på til tak der hel se per so nell 
kan bi dra til re du ser te kli ma gass ut slipp (14). 
Til ta ke ne kan opp sum me res slik:
• Sam ar beid med pa si en ter om hel se  

og kli ma. Man ge kan opp nå be ty de lig 
ge vinst både for egen hel se og kli ma et 
ved å er statt e pri vat bil med ak tiv trans-
port og å re du se re meng de rødt kjøtt  
i kost hol det (15).

• Re du ser klimafotavtrykk i egen prak sis 
og på ar beids plas sen. Hel se sek to ren står 
for ca. 4,3 % av Norges na sjo na le kli ma-
gass ut slipp og må bi dra i den bre de 
om stil lin gen som kre ves i sam fun net 
(16).

• En ga sjer deg lo kalt og na sjo nalt. Hel se-
sek to ren har over 400 000 ar beids ta ke re 
som kan på vir ke fag or ga ni sa sjo ner, 
 ar beids gi ve re, be folk ning og po li ti ke re. 
Hel se per so nell må er kjen ne at kli ma -
krisen er en hel se kri se, si dett e ty de lig  
i dia log med and re og be nytt e en hver 
an led ning til å frem me end ring.

Le ge nes kli ma ak sjon opp ford rer alt hel se-
per so nell til å bi dra i ar bei det mot kli ma -
krisen. Uten dra ma tisk hand ling vil den 
ram me alle men nes ker, på alle kon ti nen ter, 
i all over skue lig fram tid. Du som le ser dett e, 
til hø rer den siste ge ne ra sjo nen som kan 
gjø re noe. Ditt og and res bi drag, her og nå, 
er av kri tisk be tyd ning.

Mot at 27.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 10.11.2020, 
god kjent 16.11.2020.

«Hel se ta pet for år sa ket av 
 økende hete, flom, stor mer  
og skog bran ner, vil led sa ges av 
svek ket vann- og mat sik ker het, 
kon flik ter om na tur res sur ser 
og mas se mig ra sjon»

«Du som le ser det te, til hø rer 
den siste ge ne ra sjo nen som 
kan gjø re noe»

KNUT MORK SKA GEN
knut@legenesklimaaksjon.no
er lege i spe sia li se ring i barne- og ung doms psy kia-
tri. Han er sty re le der i Le ge nes kli ma ak sjon.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ER LEND TU SETH AAS HEIM
er spe sia list i sam funns me di sin med ph.d. i er næ-
ring og mas ter grad i fol ke hel se. Han er sty re med-
lem i Le ge nes kli ma ak sjon.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.



1843TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

DEBAT T

LIT TE RA TUR
1 Norsk kli ma stif tel se. Kli ma vak ten. Lest 20.10.2020.
2 Hu man cost of disasters: An overview of the last  

20 years 2000–2019. New York, NY: UN Of  ce for 
Di sas ter Risk Re duc tion, 2020. Lest 20.10.2020.

3 Watts N, Amann M, Arnell N et al. The 2019 re port 
of The Lan cet Countdown on health and cli mate 
chan ge: en suring that the health of a child born 
to day is not de fined by a changing cli mate. Lan cet 
2019; 394: 1836 – 78. 

4 UN Cli mate Chan ge. The Pa ris Agree ment: Es sen-
tial Ele ments. Bonn: UNFCCC, 2018. Lest 7.11.2020.

5 Emissions Gap Re port 2019. New York, NY: UN En vi-
ron ment, 2019. Lest 20.10.2020.

6 Hoegh-Guld berg O, Ja cob D, Taylor M et al. Impacts 
of 1.5ºC glo bal war ming on na tu ral and hu man 
sy stems. I: Glo bal war ming of 1.5°C. Ge nève: IPCC, 
2018. Lest 10.11.2020.

7 Daw son TP, Per ry man AH, Os bor ne TM. Mod el ling 
impacts of cli mate chan ge on glo bal food se cu ri ty. 
Clim Chan ge 2016; 134: 429 – 40. 

8 Car le ton TA, Jina A, Delgado MT et al. Valuing the 
glo bal mor tal i ty con se quences of cli mate chan ge 
ac count ing for adap ta tion costs and benefits. 
Na tio nal Bu reau of Eco nom ic Re search Work ing 
Pap er Se ries 2020; 27599. Lest 10.11.2020.

9 Rogelj J, Shindell D, Ji ang K et al. Mit i ga tion 
pathways com pat i ble with 1.5°C in the con text  
of sustainable de vel op ment. I: Glo bal war ming  
of 1.5°C. Ge nève: IPCC, 2018. Lest 10.11.2020.

10 WHO Glo bal Strat e gy on Health, En vi ron ment  
and Cli mate Chan ge. Ge nève: Ver dens hel se or ga ni-
sa sjon, 2020. Lest 7.11.2020.

11 WHO Guid ance for Cli mate Re si li ent and Envi-
ronmentally Sustainable Health Care Fa cil i ties. 

Ge nève: Ver dens hel se or ga ni sa sjon, 2020. Lest 
7.11.2020.

12 Den nors ke le ge for en in gen. Kli ma re so lu sjon  
og men nes ke rett ig hets ut valg. Lest 7.11.2020.

13 World Med i cal As so cia ti on. WMA Res o lu tion on 
Pro tecting the Fu tu re Ge ne ra tion’s Right to Live  
in a Healthy En vi ron ment. Lest 7.11.2020.

14 Le ge nes kli ma ak sjon: Kli ma re sept.  Lest 20.10.2020.
15 Kli ma kur 2030. Oslo: Mil jø di rek to ra tet, 2020. Lest 

20.10.2020.
16 Health Care Wit hout Harm. Health care cli mate 

foot print re port, 2019. Lest 20.10.2020.

FAC E B O O K .C O M / 
T I D S S K R I F T E T

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 

ANNONSER



 

Vi takker for  
samarbeidet i 2020!

Ønsker du vår bistand i 2021?

• Karriereveiledning 
• Rekruttering 

• CV-hjelp 
• Gratis annonsering  
av allmennvikariater

Får du litt ekstra tid i julen anbefaler vi alle å registrere 
eller oppdatere din CV på legejobber.no/minprofil

Ta gjerne kontakt!

legejobber@legeforeningen.no 
Tlf: 41 70 10 70



184 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

DEBAT T

Can na bis – far li ge re enn vi trod de?

Mye ty der på at ri si ko en for å bli 
av hen gig av can na bis er stør re 
enn hva man ge har ment.

Man kan bli av hen gig av can na bis. Bru ke re 
kan ut vik le to le ran se (1) og opp le ve ab sti
nen ser når de slut er (2). Can na bis bruk kan 
bli pri ori tert fram for å for føl ge and re mål  
i li vet – til tross for at det får ne ga ti ve kon se
kven ser. I en ny lig pub li sert me ta ana ly se av 
stu di er med es ti mert fore komst av ska de lig 
bruk el ler av hen gig het kon klu der te man 
med at tid li ge re es ti ma ter av av hen gig hets
po ten si a let for can na bis har vært for lave (3). 
Ved bruk av den vi des te de fi ni sjo nen av 
can na bis bruk, som in klu de rer også de som 
bare har prøvd can na bis, fin ner de en ri si ko 
for ska de lig bruk på om kring 13 % (95 % kon fi
dens in ter vall (KI) 8 til 18 %) og en ri si ko for 
av hen gig het på om trent sam me nivå. Det e 
ga en sam let ri si ko for en can na bis dia gno se 
på 22 % (95 % KI 18 til 26 %). Ri si ko en økte  
hvis man bruk te can na bis re gel mes sig 
(ukent lig el ler of te re). Den sam le de ri si ko en 
for  av hen gig het ble da es ti mert til 18 % (95 % 
KI 12 til 24 %) og så høyt som 33 % (95 % KI 22 
til 44 %) i stu di er som fulg te per so ner over 
tid. Ri si ko en økte også der som can na bis bru
ken star tet i ung al der.

De fi ni sjons pro ble mer
De uli ke tal le ne il lust re rer at forsk ning på 
spørs må let om hvor man ge som blir av hen
gig av å bru ke can na bis, er van ske lig. Hva vil 

det si å bru ke can na bis? In ne bæ rer det at 
man har prøvd el ler at man bru ker jevn lig? 
Jo stren ge re man de fi ne rer bruk, des to 
høy ere vil an de len som ut vik ler av hen gig
het, være. Be gre pet av hen gig bru kes også 
ulikt. Vårt ICD10dia gno se sy stem skil ler 
mel lom ska de lig bruk og av hen gig het, hvor 
fle re vil få den før s te dia gno sen sam men lig
net med den and re. I USA bru kes dia gno se
sy ste met DSMIV el ler DSM5. DSMsy ste met 
har en bre de re de fi ni sjon enn ICD10 og gir 
der for høy ere tall for ska de lig bruk.

Et yt er li ge re for vans ken de ele ment er  
at can na bis de se ne re åre ne har blit be ty de
lig ster ke re, uten at vi helt vet hvor dan et 
høy ere inn hold av te tra hy dro can na bi nol 
(THC) inn vir ker på av hen gig hets po ten si a let 
(4, 5). Ut sag net om at én av ti blir av hen gi ge, 
stam mer imid ler tid fra en ame ri kansk stu
die ut ført i 1990åre ne, da THCni vå et i can
na bis var at skil lig la ve re (6).

Det er også and re ut ford rin ger knyt et til 
den ne ty pen be reg nin ger. Det er lite sann
syn lig at per so ner som prø ver can na bis bare 
noen få gan ger, ut vik ler ska de lig bruk el ler 
av hen gig het. En viss re gel mes sig het må til 
selv for de bre des te de fi ni sjo ner av å bru ke. 

På den an nen side er de fi ni sjo nen av bru ker 
fra f.eks. to bakks fel tet, hvor man set er  
en gren se ved 100 si ga ret er el ler mer, opp
lagt for høy. Det e er en bruks fre kvens som 
man ge re gel mes si ge bru ke re av can na bis 
ikke vil kom me opp i. Det er også et pro
blem at man ge av dis se spør re un der sø kel 
sene har tverrsnitdesign, som gir la ve re 
es ti ma ter enn de langs gå en de un der sø kel 
sene. Det e kan ha med hu kom mel ses skjev
het og and re unøy ak tig he ter å gjø re.

Mer av hen gig hets ska pen de enn før?
Har can na bis blit mer av hen gig hets ska 
pende enn tid li ge re, el ler er det and re ting 
som kan for kla re den til sy ne la ten de økte 
ri si ko en? Kan det skyl des økt be visst het om 
can na bis re la ter te pro ble mer, økt vil lig het  
til å er kjen ne pro ble me ne og søke hjelp,  
økt be hand lings til bud el ler end re de es ti me
rings me to der? At det fak tisk er et økt av hen
gig hets po ten si al, stem mer imid ler tid godt 
over ens med tren den for an tall per so ner 
som sø ker be hand ling med can na bis som 
ho ved pro blem. Både i Norge og i Eu ro pa 
el lers har an tal let pa si en ter som sø ker hjelp 
for pro ble mer med can na bis, økt med 
 om trent 50 % si den 2010 (7). Én for kla ring  
på det e kan være at THCni vå et i hasj har 
tre dob let seg i den ne pe ri oden (8, 9), og  
at det e fø rer til fle re hel se pro ble mer  
og kan skje økt av hen gig hets ri si ko (4).

Der som vi leg ger de nye es ti ma te ne fra 
me ta ana ly sen til grunn, er det – uan set 
år sak – vik tig at både bru ke re, kli ni ke re og 
po li ti ke re har kjenn skap til dis se re sul ta te ne.

Mot at 6.10.2020, god kjent 17.11.2020.

«Den sam le de ri si ko en for 
 avhen gig het ble es ti mert  
til 18 % og så høyt som 33 %  
i stu di er som fulg te per so ner 
over tid»

JØR GEN G. BRAMNESS
jobr@fhi.no
er se ni or fors ker ved Folkehelseinstitutet og ved 
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for sam ti dig rus
mis bruk og psy kisk li del se og pro fes sor ved UiT 
– Norges ark tis ke uni ver si tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

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

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020

C
T

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

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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



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

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020
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T

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

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020
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Kan genetiske risikoscorer nyansere  
LDL-kolesterolets rolle?

Mo di fi se ring av ri si ko fak to rer 
for hjer te- og kar syk dom kan  
ha stør re ef ekt tid lig i li vet.  
Kan og bør man kart leg ge pre-
dis po si sjon tid li ge re og med 
and re me to der enn i dag?

LDL-ko le ste rol (low den si ty li po pro tein) er  
en av de vik tig ste kau sa le ri si ko fak to re ne  
for ate ro skle ro tisk hjer te- og kar syk dom (1). 
Den ate ro skle ro tis ke pro ses sen star ter tid lig 
i li vet og til tar med al de ren. Eks po ne rings -
tiden (mmol/L × år) er av gjø ren de for ut fal-
let, der livs lang eks po ne ring for la ve re 
 ni vå er av ate ro ge ne fak to rer er for bun det 
med re du sert ri si ko for kar dio vas ku lær 
syk dom (2). I Norge bru kes ri si ko mo del len 
NORRISK 2 for å es ti me re ti års ri si ko for 
hjer te in farkt og hjer ne slag for in di vi der 
over 45 år, og den har blant an net vist god 
evne til å iden ti fi se re høy ri si ko in di vi der (3). 
I mo del len inn går va riab ler som al der, sy sto-
lisk blod trykk, to tal ko le ste rol og fa mi lie his-
to rikk. Spe si fikk ge ne tisk in for ma sjon 
 ut over fa mi lie his to rikk in klu de res ikke,  
til tross for at slike data til sy ne la ten de har 
lo ven de kli nisk ver di (4). Ny lig ble det imid-
ler tid vist at det å kom bi ne re en ge ne tisk 
ri si ko sco re med tra di sjo nel le ri si ko fak to rer 
had de li ten ef ekt på ri si ko es ti ma ter for 
kar dio vas ku lær syk dom (5, 6). Det er der for 
nær lig gen de å tro at ge ne tis ke data ikke har 
noen plass i pri mær fore byg ging av hjer te- 
og kar syk dom – men er det rik tig slut ning?

Ti den le ger ikke alle sår
Når man sam men lig ner ge ne tis ke ri si ko -
scorer med etab ler te ri si ko mo del ler, er det 

grunn leg gen de at man i til legg til hva de 
for tel ler oss, tar i be trakt ning når de kan 
for tel le oss det. Ge ne tisk ri si ko kan kal ku le-
res fra fød se len, mens tra di sjo nel le ri si ko -
fakto rer for tel ler lite om kar dio vas ku lær 
syk doms ri si ko før pa to lo gis ke fe no ty per 
som hy per ten sjon og høyt ko le ste rol ni vå 
har kom met til ut rykk. I til legg vil en mann 
uten åpen ba re ri si ko fak to rer som er gam-
mel nok for NORRISK 2, gjer ne al le re de ha 
sub kli nisk ate ro skle ro se og føl ge lig økt 
syk doms ri si ko som ikke fan ges opp (7).

Det gir li ten me ning å sam men lig ne ef ek-
ten av en tra di sjo nell pre dik sjons mo dell 
med en som også in klu de rer ge ne tisk data, 
net opp for di en av ho ved styr ke ne til ge ne-
tisk ri si ko er at den er med født og kan si noe 
om ri si ko en for å ut vik le en fe no ty pe før  
den har ma ni fes tert seg. Med tan ke på hvor 
vik tig ku mu la tiv eks po ne ring for ri si ko fak-
to rer som LDL-ko le ste rol er for en de lig syk-
doms ri si ko, vir ker det åpen bart at ge ne tis ke 
data kan gi ver di full til leggs in for ma sjon til 
tra di sjo nel le un der sø kel ser, sær lig ut fra et 
pre ven tivt per spek tiv.

Fore byg ging bør være sen tralt
Ny lig kun ne funn fra CAR DIA-stu di en 
 (Cor o nary Ar tery Risk De vel op ment in Young 
Adults) vise hvor dan to tal eks po ne rings tid 
mo di fi se rer kar dio vas ku lær ri si ko as so siert 
med LDL-ko le ste rol (8). Det man også så, var 
at når pe ri oden med for høy et LDL-ko le ste-
rol ni vå inn traf, var en vik tig uav hen gig 

ri si ko fak tor; jo tid li ge re i li vet eks po ne rin-
gen fant sted, des to stør re var den se ne re 
ri si ko en. Med and re ord had de per so ne ne 
med sti gen de LDL-ko le ste rol ni vå la ve re 
ri si ko enn de med syn ken de nivå ved sam-
me to ta le eks po ne rings tid.

Ge ner kan tid lig in di ke re syk doms ri si ko, 
noe som åp ner for en kel, ef ek tiv og ikke-
me di ka men tell fore byg ging av van li ge 
livs stils syk dom mer samt mu lig he ten til  
å dra nyt e av ef ek ten av bedre in ter ven-
sjons ti ming. Et er som re du sert eks po ne-
rings tid for LDL-ko le ste rol kan ha be ty de lig 
pre ven tiv ef ekt, kan man ar gu men te re for 
at tes ting av as so sier te gen va ri an ter kan 
bi dra til til tak tid lig i li vet som sik rer god 
kar dio vas ku lær hel se se ne re i li vet. En ge ne-
tisk ri si ko sco re vil, i mot set ning til sco re 
be reg net med tra di sjo nel le ri si ko mo del ler, 
kun ne iden ti fi se re høy ri si ko in di vi der før 
den økte ri si ko en re flek te res i blod ver di ene.

Det fin nes man ge grun ner til at man  
ikke bør scree ne men nes ker som frem står 
som fris ke, og det e gjel der også bruk av 
ge ne  tiske tes ter for å gra ve i ri si ko fak to rer 
som sann syn lig vis ald ri vil gjø re seg gjel -
dende. Når det kom mer til mo di fi ser ba re og 
 ut bred te li del ser som hjer te- og kar syk dom,  
er det imid ler tid verdt å ut fors ke al ter na -
tiver som kan bi dra til re du sert fore komst. 
Høy grad av både fe no ty pisk plas ti si tet og 
kli nisk sig ni fi kans er na tur lig vis helt av gjø-
ren de for om man kan for sva re det å for mid-
le ge ne tisk ri si ko til pa si en ter – og det er 
til fel let for LDL-ko le ste rol.

Mot at 20.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 6.11.2020, 
god kjent 16.11.2020.

KAR STEN ØV RE TVEIT
karsten.ovretveit@ntnu.no
er sti pen diat ved Fa kul tet for me di sin og hel se-
viten skap ved NTNU.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Det vir ker åpen bart at ge ne - 
tis ke data kan gi ver di full 
 tilleggs in for ma sjon til tra di-
sjo nel le un der sø kel ser»
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For eld re vei led ning ved de pre sjon

Sam ta ler om bar nas si tua sjon 
med for eld re som er de pri mer te, 
er noen av de vik tig ste sam ta 
lene man kan ha som be hand
ler, ikke minst i fore byg gen de 
øye med.

For eld re rol len er en av de mest kre ven de 
rol le ne man kan ha. I ut gangs punk tet opp le
ver for eld re flest at de ofte ikke strek ker til. 
Ide elt sett skal man være en god lytt er og 
pro blem lø ser, tål mo dig, til ste de væ ren de  
og iva re ta ken de. Slike kva li te ter mak ter de 
fær res te av oss å ut vi se kon se kvent. Enda 
van ske li ge re kan det bli når man er de pri
mert.

Van li ge symp to mer på de pre sjon er ned
stemt het, re du sert ener gi, tap av mo ti va sjon 
og ini tia tiv, økt grad av ir ri ta sjon, svek ket 
kon sen tra sjon og hu kom mel se, og pro ble
mer med å ta be slut nin ger og full fø re opp
ga ver. Alle dis se symp to me ne kan svek ke 
mest rin gen av for eld re rol len.

Barn re age rer for skjel lig når for eld re er 
de pri mer te. De kan bli stil le og inn ad vend te, 
ut age ren de og tver re, be kym re te og rast lø se. 
Små barn kan bli ma se te og klam re seg til 
for eld re ne. Ten årin gen er kan skje sjeld ne re 
hjem me, el ler blir selv opp of ren de og over
involvert. Barna kan kom me til å få opp 
gaver som de ikke er mod ne for. Til en viss 
grad kan an svar gi opp le vel se av mest ring. 
Men når opp ga ve ne står i vei en for bar nets 
ut vik ling og egne om sorgs be hov, kom mer 
an sva ret med en for stor pris.

De pre sjon hos for eld re er for bun det  
med ut vik ling av pro ble mer hos barn, også 
ved opp føl ging ett er fle re år (1). De ne ga ti ve 
kon se kven se ne kan være både psy kis ke 
pla ger og at ferds pro ble mer, som angst

symp to mer, de pres si ve symp to mer, svek ket 
selv fø lel se, re du sert so si al kom pe tan se og 
økt ag gres si vi tet.

Vik ti ge sam ta ler
Som hel se per so nell må vi ikke ta for gitt at 
en de pre sjon in ne bæ rer dår li ge re for eld re
fun ge ring. For eld re gir gjer ne det siste de 
har av ener gi og en ga sje ment til bar na. 
Man ge mak ter, selv un der en de pre sjon,  
å iva re ta bar na på en god måte. Sam ti dig 
bør vi ha en prak sis der vi snak ker med 
for eld re ne om bar na og de res si tua sjon.

Plik ten til å iva re ta bar na når mor el ler  
far er syk, er ned felt i lov om hel se per so nell 
(2), men sy nes ikke i til strek ke lig grad  
å være im ple men tert i hel se tje nes te ne.  
Noen be hand le re kan ha mot fore stil lin ger 
mot å spør re om bar nets si tua sjon. De øns
ker kan skje ikke å så tvil om pa si en tens evne 
til å ta vare på bar net. De kan opp le ve slike 
spørs mål som for pri va te, el ler de kan ha 
stram me tids ram mer. Kan skje hå per man  
at and re hjel pe in stan ser tar tak i te ma et. 
Den vik tig ste bar rie ren er tro lig ikke at  
man un der vur de rer be tyd nin gen av te ma et, 
men at man mang ler tre ning og kan føle  
seg usik ker.

Flek si bel til ret e leg ging
Vi har ved Dia kon hjem met Sykehus ut ar bei
det en vei le der for le ger til bruk i slike sam
ta ler. Den ne vei le de ren er fritt til gjen ge lig 
på nett, og her pre sen te rer vi råd om hvor
dan du som lege kan leg ge til rett e for en 
god sam ta le med pa si en ten. Vei le de ren (3) 
er en verk tøy kas se av in ter ven sjo ner, og du 
som lege kan flek si belt be nytt e til tak som  
er hen sikts mes si ge for den en kel te pa si ent. 
Til ta ke ne in te gre res i den or di næ re hjel pen. 
Om fan get vil av hen ge av hvil ket sam ar beid 
du har med pa si en ten og av tids ram me ne.

Selv har vi god er fa ring med å spør re om 
den and re for el de ren kan være med i en 
sam ta le. Det gir mu lig het for å ten ke høyt 

sam men om bar nas si tua sjon og be hov. 
Dess uten får part ne ren mu lig het til å stil le 
spørs mål om de pre sjon og be hand ling, og 
om hva man på hjem me fron ten kan gjø re 
for å bi dra.

Råd til sam ta len
Inn ta en åpen hold ning. Spør om hvor dan 
pa si en ten ten ker at de pre sjo nen på vir ker 
for eld re funk sjo nen, og hvor dan bar na blir 
be rørt. Hvor dan har bar net det i bar ne ha
gen el ler på sko len? Har noen vært be kym
ret? Er bar net blitt mer trist, sint el ler til 
bake truk ket? Det er kan skje ikke grunn lag 
for en bred kart leg ging, men spørs mål kan 
sti mu le re til be visst gjø ring og en god dia
log.

Taus het om de pre sjon har om kost nin ger. 
Hvis for eld re unn går å for tel le noe om 
 pro ble me ne, er bar net over latt til sin egen 
fan ta si. Spør der for om for eld re ne snak ker 
med bar na om de pre sjo nen, og på hvil ken 
måte. Spør også om hva de tror bar na lu rer 
på el ler er be kym ret for. Si at selv små barn 
van lig vis opp fatt er mer enn det vi voks ne 
ten ker og tror at de gjør.

Det fin nes in gen fa sit for hva man som 
for eld re skal si til bar na sine ved de pre sjon, 
bare at det er vik tig å fan ge opp bar nets 
opp le vel se og sett e ord på det som skjer,  
og gi sann fer di ge og støtt en de for kla rin ger. 
Gode for kla rin ger skil ler mel lom de pre sjon 
og angst som psy kisk li del se, og van li ge 
fø lel ser av trist het og frykt som vi alle har.  
I til legg in ne hol der de ord og me ta fo rer 
som barn på uli ke al ders trinn kan for stå.  
I vei le de ren får du eks emp ler på for mu le rin
ger. Du får også inn spill om hvor dan sam ta
ler med bar na kan ram mes inn. Dess uten får 
du råd om hvor dan du kan ha en fel les sam
ta le med for eld re og barn på ditt kon tor, om 
det er øns ke lig. Sam ta ler med barn er gjer ne 
kor te, men de res ut bytt e kan være stort.

Mot at 14.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.10.2020, 
god kjent 9.11.2020.

TOR KIL BER GE
torkil.berge@diakonsyk.no
er psy ko log spe sia list og fag ut vik lings råd gi ver ved 
Vok sen psy kiat risk av de ling Vin de ren, Dia kon hjem
met Sykehus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EL LEN ØST BERG
er kli nisk so sio nom, fa mi lie te ra peut og barne 
ansvar lig ved Vok sen psy kiat risk av de ling Vin de ren, 
Dia kon hjem met Sykehus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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ENERZAIR® 
BREEZHALER®

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

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

ACQ-7, Asthma Control Questionnaire-7; KI, konfidensintervall; FEV1, forsert ekspiratorisk volum i ett sekund; ICS, inhalerte 
kortikosteroider; IND, indakaterolacetat; LABA, langtidsvirkende beta2-agonist; MF, mometasonfuroat. 
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DOKUMENTERT EFFEKT* 
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Indacaterol acetate / glycopyrronium bromide / 
mometasone furoate inhalation powder

ONCE DAILY

1X
DAGLIG

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

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

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

Referanser: 1. ENERZAIR BREEZHALER SPC datert 03.07.2020 
2. Kerstjens HA, Maspero J, Chapman KR et al. IRIDIUM trial 
investigators. Once-daily, single-inhaler mometasone–indacaterol–
glycopyrronium versus mometasone–indacaterol or twice-daily 
fluticasone–salmeterol in patients with inadequately controlled 
asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 
study. The Lancet Respiratory Medicine. 2020 Jul 9.
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E-hel se?

Nor ges his to ri ens stør ste, mest 
kost ba re og ri si ko fyl te IT-pro-
sjekt er først og fremst et hel se-
pro sjekt. Elek tro nik ken er bare 
et me di um.

Det e inn leg get sprin ger ut av som me rens 
de bat om nor ges his to ri ens stør ste IT-pro-
sjekt, som har fåt nav net Ak son (1). Ak son  
er et an skaf el ses pro sjekt for jour nal pro-
gram og elek tro nisk sam hand ling som har 
grunn lag i stor tings mel ding nr. 9 (2012 – 13) 
Én inn byg ger – én jour nal. Ak son er es ti mert  
å koste 11 mil li ar der kro ner i kjøp og im ple-
men te ring og yt er li ge re 11 mil li ar der  
i ef ekt- og pro duk ti vi tets tap i inn fø rings -
årene. Det e er med and re ord et ge di gent 
hel se pro sjekt. Et e-hel se pro sjekt, me ner jeg 
vel? Nei, egent lig ikke.

Hva er e-hel se egent lig?
E-hel se er et verk tøy blant man ge i pa si ent-
be hand lin gen. Å jour nal fø re sy ke his to rie, 
funn, vur de rin ger og be hand lings pla ner  
er en uunn gåe lig og nød ven dig del av fag -
utøv el sen, og det e gjel der selv sagt for alle 
hel se fa ge ne. På sam me må ten er un der sø-
kel ses- og prø ve ta kings ut styr, le ge mid ler og 
ut red ning- og be hand lings pro se dy rer es sen-
si el le de ler av fag ut øv el sen.

Vi øns ker oss alle et godt fun ge ren de 
e-hel se verk tøy. På sit beste er e-hel se et set 
av pro gram mer te funk sjo na li te ter som 
un der støt er ar beids fly ten i pa si ent–be hand-
ler-mø tet, slik at pa si en tens be hov for in for-
ma sjon og kva li tet i hel se tje nes ten iva re tas, 
sam ti dig som be hand le ren set es i stand til 
å ut nyt e sin tid og hel se ve se nets res sur ser 
ra sjo nelt. E-hel se kan opp sum me res med 
føl gen de punk ter: gjen bruk av data, au to-
ma ti ser te ru ti ne opp ga ver, re le vant be slut-
nings støt e og opp sum mert in for ma sjon  
til nes te ledd i be hand lings kje den.

Be gre pe ne pa si ent sik ker het og for bed-
rings ar beid er godt inn ar bei det, og e-hel se 

er et vik tig mid del for å opp nå det e. Det er 
der for på fal len de at de fles te le ger og an net 
hel se per so nell som jeg mø ter, har et re sig-
nert for hold til sin på virk nings kraft på 
di gi ta li se rin gen i hel se tje nes ten.

Hva gjør vi med det?
Tenk deg at du er over le ge i en sy ke hus spe-
sia li tet, og en dag stil ler le de ren din deg 
spørs må let: «Hvil ke funk sjo na li te ter sav ner 
du i jour nal pro gram me ne du bru ker til 
dag lig, og hvil ke funk sjo na li te ter bør fun -
gere bedre?» Tenk deg vi de re at du fikk tid  
til å sit e sam men med pro gram ut vik le re  
og be skri ve løs nin ger og at du og din le der 
der et er kun ne pri ori te re hvil ke løs nin ger 
som skul le la ges og for bed res først.

Le ger er vant til å for hol de seg til be stil lin-
ger av me di sinsk tek nisk ut styr, og hånd te-
ring og bruk av både ge ne relt og spe sia li sert 
me di sinsk tek nisk ut styr er blit en selv sagt 
del av ut dan nin gen av le ge spe sia lis ter. Til-
sva ren de opp læ ring i be stil ling og hånd te-
ring av di gi ta le funk sjo na li te ter har imid ler-
tid ikke blit en selv sagt del. Hvor for ikke?

To ver de ner
Le de re i hel se sek to ren har an svar for drift og 
sy ste ma tis ke til tak for pa si ent sik ker het med 
ut gangs punkt i pa si ent–be hand ler- møte ne. 
Be slut nin ger om di gi ta li se ring lig ger li ke vel 
stort set ikke i hen de ne på hel se le der ne, 
men hos en ten IT-av de lin gen i kom mu ne ne 
el ler i de re gio na le hel se fo re ta ke ne. Be slut-
nin ger om di gi ta li se ring i hel se tje nes ten 
ope re rer der med ved si den av den tra di sjo-
nel le me di sinsk fag li ge ver de nen med sin 
ut vik ling av fag li ge pro se dy rer, forsk ning, 
pasientsikkerhetstiltak, me di sinsk tek nisk 
ut styr, le ge mid del ut prø ving osv.

Stor bri tan nia og USA har gjort for søk på  
å bygge bro mel lom dis se to ver de ne ne ved 
å opp ret e egne stil lin ger for henholdvis 
le ger og sy ke plei e re i e-hel se pro sjek te ne 
(CCIO – chief clin i cal in for ma ti on offi cer 
(Stor bri tan nia) og CMIO – Chief med i cal 
in for ma ti on offi cer og CNIO – Chief nursing 
in for ma ti on offi cer (USA)). Det er il lust re -
rende for pro blem stil lin gen at uli ke sy ke-
hus or ga ni sa sjo ner har valgt å plas se re slike 
stil lin ger hos alt fra IT-av de lin gen og kva li-
tets av de lin gen til sjefslegen el ler di rek tø-
rens le der grup pe.

Hva sva rer hel se per so nell?
«Hva er vik tigst for deg når det gjel der sam-
hand ling med spe sia list hel se tje nes ten?» 

Det e spørs må let ble stilt av Di rek to ra tet  
for e-hel se i ar beids grup pe ne til Ak son  
i au gust 2019, hvor un der teg ne de del tok 
som kom mu ne over le ge. 23 le ger og 28 sy ke-
plei e re fra hele hel se tje nes ten be svar te 
spørs må let.

Sva ret som tro ner på su ve ren før s te plass, 
er trygg ut veks ling av pa si en tens le ge mid-
del lis te. Der for er det svært uhel dig at net-
opp det e e-hel se til ta ket er for sin ket. Pa si en-
tens le ge mid del lis te var be skre vet som en 
fort set el se av inn fø rin gen av e-re sept i 2012. 
Pro sjek tet har for øv rig fåt slakt av eks tern 
kva li tets sik rer for sin mang len de sty ring, 
le del se og fi nan si e ring (2).

På and re- og tred je plass føl ger de ling av 
prø ve svar og ra dio lo gis ke be skri vel ser og 
do ku ment de ling. Det e har nå fun net sin 
form med kjer ne jour nal som vek tor. Det e 
er ikke en ny idé, men det måt e en ko ro na-
pan de mi til for å få til en nød ven dig for-
skrifts end ring.

All menn le ge nes EPJ-løft
Tenk deg at du er fast le ge og en dag får 
spørs må let «Hvil ke funk sjo na li te ter må bli 
bedre i jour nal pro gram met dit?» Det e 
spørs må let er ald ri blit stilt av noen hel se -
lede re, dels for di de al ler fles te kom mu ner 
mang ler en le der lin je for fast le ge tje nes ten, 
dels for di na sjo nal e-hel se myn dig het, or ga-
ni sert som di rek to rat, mø ter ut ford rin ger 
med kom mu ne nes sty rings struk tur. Det e 
siste po en get er for øv rig verdt å mer ke seg  
i Ak son-sa ken. Li ke vel sam let en grup pe 
all menn le ger seg i 2010 og laget en lis te  
på 32 funk sjo na li te ter. Lis ten fikk nav net 
EPJ-løf tet (3). Godt ar beid fra Le ge for en in - 
gen gjen nom normaltariforhandlingene  
i 2014 re sul ter te i en av ta le med sta ten  
om 17 mil  lio ner kro ner år lig. Det e bru kes  
til fri kjøp av all menn le ger som sam men  
med pro gram ut vik le ren og pro sjekt le de re 
gjør jour nal pro gram me ne i norsk all menn-
prak sis til de beste som fin nes i Norge  
i dag (4).

Ta bort e-en i e-hel se?
Å plas se re an sva ret og be slut nings myn dig-
he ten over e-hel se verk tøy et uten for den 

«Be slut nin ger om di gi ta li se
ring i hel se tje nes ten ope re rer 
ved si den av den tra di sjo nel le 
me di sinsk fag li ge ver de nen»

«Hel se le de re må slut te å la  
seg skrem me el ler ut de fi ne re  
av bok sta ven e i ehel se»
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er spe sia list i all menn me di sin og av de lings sjef ved 
Av de ling ind re me di sin B, Sy ke hu set i Vestfold. Hun 
le der fag grup pen for EPJ og elek tro nisk sam hand-
ling i Norsk for en ing for all menn me di sin og er 
med lem av IT-ut val get i Den nors ke le ge for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl- 
  gende in ter es se kon flik ter: Hun får ho no rar for å re pre-
sen te re Le ge for en in gen i Utvalg for tje nes te ty per og  
i SamUT samt for work shops i EPJ-løf tet.

i hel se tje nes ten be tin ger at hel se le de re 
set es i stand til å mål bæ re kli ni ker nes 
 be hov for bedre sy ste mer. Og hel se le de re 
må slut e å la seg skrem me el ler ut de fi ne re 
av bok sta ven e i e-hel se.

Mot at 30.10.2020, god kjent 13.11.2020.

van li ge le del ses struk tu ren i hel se ve se net 
har bi drat til frem med gjø ring og for sin kel-
se i ut vik lin gen av verk tøy som un der støt er 
kva li tet og pa si ent sik ker het. Noen sen tra le 
eks emp ler på for sin ke de løs nin ger er elek-
tro nis ke epi kri ser mel lom sy ke hus, do ku-
ment de ling, pa si en tens le ge mid del lis te, 
e-mul ti do se, kro no lo gis ke no ta ter i jour na-
len og én på log ging. Digital trans for ma sjon 
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Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»
Adrenergikum (β2-agonist) + antikolinergikum (muskarinreseptorantagonist). ATC-nr.: R03A L06C

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

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

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

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

Referanser: 1. Hänsel M, Bambach T, Wachtel H. Reduced Environmental Impact of the Reusable Respimat® Soft Mist™ Inhaler Compared 
with Pressurised Metered-Dose Inhalers. Adv Ther.  2019 Sep;36(9):2487-2492 2. SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 6.3, 14.04.2020 3. 
SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 6.1, 14.04.2020 4. SPIOLTO RESPIMAT SPC, avsnitt 5.1, 14.04.2020 5. https://www.felleskatalogen.no/
medisin/spiolto-respimat-boehringer-ingelheim-603227
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De to virkestoffene i SPIOLTO® RESPIMAT® 
gir additiv bronkodilatasjon på grunn av 
sine ulike virkningsmekanismer.4

SPIRIVA® 
RESPIMAT®

(tiotropium)

STRIVERDI® 
RESPIMAT®

(olodaterol)

SPIOLTO® 
RESPIMAT®

(tiotropium/olodaterol)

+ =

Siden muskarine reseptorer synes å være mer dominerende i de 
sentrale luftveiene mens adrenerge β2- reseptorer har et høyere 
ekspresjons nivå i de perifere luftveiene, bør en kombinasjon av 
disse gi optimal bronkodilatasjon i alle deler av lungene.4

SIKKERHETSINFORMASJON5 
SPIOLTO RESPIMAT er indisert som vedlikeholdsbehandling for å 
lindre symptomer hos voksne med kols. Hyppigste bivirkning er 
munn tørrhet. SPIOLTO RESPIMAT bør brukes med forsiktighet ved 
kardiovaskulære lidelser. Som andre beta2-adrenerge agonister, 
kan olodaterol gi økning i hjerte frekvens og blodtrykk. SPIOLTO 
RESPIMAT skal ikke brukes oftere enn én gang daglig. Les alltid 
fullstendig preparat  omtale før forskrivning av SPIOLTO RESPIMAT.

Mindre avfall.
1,2  Uten drivgass.
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Ma te ma tis ke mo del ler un der en pan de mi

Modelleringsframskrivninger er sy ste ma tis ke, kvan ti ta ti ve og et er prøv
bare. Det gjør dem uvur der li ge når man skal plan leg ge be red skap un der  
en pan de mi.

Mo del le ring er et sy ste ma tisk og 
ob jek tivt ram me verk for å sam le 
opp og vur de re kon se kven se ne  
av in for ma sjon fra både data og 

uli ke stu di er. Der for dan ner modellfram
skrivninger et godt be slut nings grunn lag, 
spe si elt i si tua sjo ner der man ikke har mye 
er fa ring å ba se re seg på, som for eks em pel 
un der pan de mi er.

En smit e mo dell tar ut gangs punkt i en 
smit e me ka nis me, et net verk som de fi ne rer 
mu li ge smit e vei er, og ka rak te ris tik ke ne til 
den smit som me syk dom men. Når man har 
etab lert en smit e mo dell, vil man kun ne 
gjø re be reg nin ger av po ten si el le smit e for
løp. For å dan ne et be slut nings grunn lag er 
det imid ler tid ikke bare vik tig å vite hva 
pre dik sjo nen er, men også hvor usik ker  
den er. Det er stor for skjell på å skul le plan
leg ge ut ifra at det for ven tes 100 nye sy ke
hus pa si en ter i mor gen med usik ker hets 
inter vall 10 – 1 000, og at det for ven tes 100  
nye sy ke hus pa si en ter i mor gen med usik
ker hets in ter vall 90 – 120. Mo del le ne har 
 mu lig het til å ta hen syn til til fel dig he ter, slik 
at fram skriv nin ge ne ikke nød ven dig vis kun 
gir et svar, men et in ter vall for hva man kan 
for ven te å ob ser ve re, med til hø ren de usik
ker het. Ved hjelp av ma te ma tis ke mo del ler 
kan da ta ma ski ner lese, ana ly se re og kom bi
ne re mye mer in for ma sjon enn men nes ker 
har ka pa si tet til. Da ta si mu le rin ger kan 
be reg ne fle re mu li ge epi de mi for løp på 
se kun der (1). Vi de re kan man gå inn i en kelt
an ta kel se ne som mo del len byg ger på, og 
un der sø ke kon se kven se ne av dis se. Mo del ler 
kan et er prø ves, og de blir fag fel le vur dert.

Al ter na ti vet til mo del le ring er bruk av 
er fa rin ger og vur de rin ger fra eks per ter på 
smit som me syk dom mer. Den ne til nær min
gen har fle re ulem per. Den vil være sterkt 
pre get av hånd te rin gen av tid li ge re epi de
mi er, noe som ikke nød ven dig vis vil være  
en god til nær ming for en ny syk dom. Fram
skriv nin ge ne fra en slik til nær ming vil hel
ler ikke være sy ste ma tis ke, og det er hel ler 
ikke en ga ran ti for at de er kon sis ten te og 
kunn skaps ba ser te. I til legg vil eks pert vur de

rin ge ne være særs sub jek ti ve og kan va ri e re 
be ty de lig fra per son til per son.

Hjer nen strek ker ikke til
Den men nes ke li ge hjer ne er dår lig på in tui
tivt å vur de re tall, og vi er der for av hen gi ge 
av mo del ler for å gjø re kvan ti ta ti ve fram
skriv nin ger. Et eks em pel di rek te re la tert til 
pan de mi er på at hjer nen ikke strek ker til,  
er hvor van ske lig det er å for stå kon se kven
se ne av eks po nen ti ell vekst. Hvis en pan de
mi star ter med én smit som per son og hver 
per son gjen nom snit lig smit er to nye, vil  
vi først ha et til fel le, og der et er to i nes te 
ge ne ra sjon. Dis se to vil smit e to nye hver,  
og vi får fire. Så får vi åte, der et er 16 og så 

vi de re. Det e er eks po nen ti ell vekst, og det 
går alt så ut på at noe vok ser ras ke re og 
ras ke re. Selv om man kan for stå kon sep tet 
og at det dob ler seg i hver ge ne ra sjon, er det 
van ske lig å ha noen fø lel se av hvor man ge 
til fel ler du vil ha et er man ge ge ne ra sjo ner. 
Hvis man bret er et ark i to 42 gan ger, vil det 
være tyk ke re enn av stan den mel lom jorda 
og må nen (2). Hvis du bret er det 42 gan ger 
til, vil det være dob belt så tykt som ga lak sen 
vår. Mon ty Hallpro ble met (3) og «burs dags
pa ra dok set» (4) er to and re kjen te pa ra dok
ser hvor in tui sjo nen ikke strek ker til.

Å ta i bruk mo del ler og ikke bare ba se re 
seg på eks pert vur de rin ger har også vist seg 
å være for del ak tig i sport, som for eks em pel 
i Moneyballtil nær min gen (5): Ved bruk av 
sta tis tikk og mo del le ring fant ba se ballaget 
Oak land Athletics ut at de etab ler te og all
ment god tat e må le ne som ta lent spei de re 

bruk te for å finne de ny es te ta len te ne, var 
util strek ke li ge. Ved å bru ke mål som bedre 
kun ne for ut si en spil lers pre sta sjo ner ble 
Oak land Athletics i stand til å iden ti fi se re 
ta len ter som ikke ble fan get opp med de 
etab ler te må le ne og der med kun ne sig ne res 
bil lig. Laget end te opp med å kun ne kon 
kurre re på nivå med lag som had de mye 
høy ere bud sjet er og mu lig het til å sig ne re 
de  dy res te spil ler ne.

Fram skriv nin ger og scenarier fra mo del ler 
blir brukt i de fles te bran sjer for å for bed re 
og å ta mer in for mer te be slut nin ger. Norsk 
Regnesentral job ber for eks em pel med  
å le ve re fram skriv nin ger for uli ke be drif ter 
in nen for blant an net bank, ener gi, fi nans, 
fis ke ri og kli ma. I man ge til fel ler kan da ta
grunn laget in ne hol de like mye usik ker het 
og være ba sert på like man ge an ta kel ser 
som ved pan de mi mo del le ring. Til tross for 
det e er fram skriv nin ge ne både nyt i ge og 
vik ti ge for be drif te ne. Ak tø re ne ville ikke ha 
vært in ter es sert i fram skriv nin ge ne der som 
det ikke vis te seg å være lønn somt i kro ner 
og ører.

Eks pert vur de rin ger i mo del ler
I star ten av en pan de mi har man lite in for
ma sjon om vi ru set, og man må ba se re seg på 
usik re an ta kel ser. Ty pisk da er å ta kon takt 
med fle re eks per ter (6) og in klu de re usik ker
het rundt ver di en(e) man be stem mer. Selv 
om mo del len mu li gens ikke vil være spe si elt 
eg net til å for ut si hva som fak tisk kom mer  
til å skje, kan den bru kes til å sva re på spørs
mål om hva som kom mer til å skje git uli ke 
for ut set nin ger. Mo del le ring til la ter også 
sen si ti vi tets ana ly se, hvor man kan se på 
hvor dan fram skriv nin ge ne end rer seg når de 
usik re pa ra me ter ne va ri e res. Mo del len kan 
også opp da te res fort lø pen de ved ny in for ma
sjon og fun ge re som et verk tøy for sy ste ma
tisk vur de ring av kon se kven se ne av in for ma
sjo nen. Noen av end rin ge ne kan ha dras tis ke 
kon se kven ser for re sul ta te ne fra mo del len. 
Modellprediksjonene vil bli mer treff sik re jo 
mer data man har, det vil si jo mer tid som 
har gåt. Men ver di en av pre dik sjo ne ne er 
også stør re jo tid li ge re i epi de mi en de kom
mer. Når man vet lite, er man mer av hen gig 
av  modellprediksjoner. Man kan ikke stil le 
de sam me kra ve ne til modellframskrivnin
ger tid lig i epi de mi en som til se ne re es ti ma
ter som er ba sert på mer kunn skap og in for
ma sjon.

«Modellprediksjonene vil bli 
mer treff sik re jo mer data man 
har, det vil si jo mer tid som har 
gått. Men ver di en av pre dik sjo
ne ne er også stør re jo tid li ge re 
i epi de mi en de kom mer»
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Noe annet enn framtidsspådommer
Si den man ald ri kan vite hva som vil skje  
i fram ti den, bru kes ofte scenarier for å plan
leg ge pan de mi hånd te ring. Mo del ler an
vendt på slike scenarier for tel ler hvor dan 
smit en vil ut vik le seg un der be stem te for ut
set nin ger. Scenarier be reg net fra mo del ler 
blir imid ler tid ofte feil tol ket ved at de sam
men lig nes med det fak tis ke for lø pet (7–9). 
Feil kri te ri um for å vur de re mo del len leg ges 
til grunn når det kre ves at den skal kun ne  
gi svar på spørs mål som «hvor dan vil pan de
mi en ut vik le seg i Norge det nes te året?». 
Det mo del len må kun ne sva re på, er spørs
må let: «Hvis dis se fram ti di ge hen del se ne 
(til tak, be folk nin gens et er le vel se av til tak, 
vak si ne ring m.m.) inn treff er, hvor dan vil  
da pan de mi en ut vik le seg det nes te året?»

En mo dell som skal bru kes av myn dig 
hete ne for å ta be slut nin ger, bør ikke ha 
som krav at den i seg selv for ut si er hvil ke 
be slut nin ger myn dig he te ne kom mer til  
å gjø re. Det er den ne sam men lik nin gen som 
blir gjort, når fram skriv nin ge ne fra Folke
helseinstitutet 12. mars (10) blir sam men lik
net mot det fak tis ke syk doms for lø pet (1). 
Myn dig he te ne i Norge sat e inn til tak som 
vis te seg å ha mye stør re eff ekt enn an tat  
i planscenariet til Folkehelseinstitutet. Det 
samme problemet gjenfinnes i Aftenpostens 
vurdering av Imperial Colleges tidlige pre
diksjon av høye dødstall under en såkalt 
bremsestrategi, som førte til at myndighe
tene innførte en «stopp»strategi i stedet (8). 
Til sva ren de så man un der ebo la ut brud det  

i 2014. Si den fram skriv nin ge ne ble brukt for 
å kom mu ni se re al vor lig he ten ved si tua sjo
nen der som man ikke inn før te til tak, for ut sa 
mo del le ne tid lig i epi de mi en en mer al vor
lig si tua sjon enn det fak tis ke for lø pet (9). 
Et er som det ble inn ført til tak, får vi ald ri 
vite hvor rik ti ge pre dik sjo ne ne var. Pan de
mi mo del le ne er ikke tenkt å kun ne for ut si 
alle hen del ser som kan ha en inn virk ning på 
pan de mi for lø pet. Det at fram skriv nin ge ne 
fra planscenarier ikke vi ser seg å stem me 
over ens med hva man til slut ob ser ve rer,  
er alt så ikke det sam me som at mo del le ne 
som ble brukt, er feil – og spe si elt ikke det 
sam me som at de ikke er nyt i ge.

Mo del ler gir ob jek ti ve es ti ma ter
En stor for del med mo del ler er at de er 
ob jek ti ve. I sta tis tikk og ma te ma tikk er det 
spørs må le ne man øns ker å få svar på, som 
leg ger fø rin ger for hvil ke mo del ler som er 
ak tu el le å bru ke. Der for ope re rer for eks em
pel Folkehelseinstitutet med fle re uli ke 
mo del ler for covid19 som pas ser de uli ke 
for må le ne. Folkehelseinstitutet har brukt 
en metapopulasjonsmodell ba sert på En ge
bret sen og med ar bei de re (11) for si tua sjons
for stå el se og pre dik sjo ner, og en in di vid 
basert mo dell ba sert på Di Rus cio og med 
arbei de re (12) for å se på eff ek ter av sko le
sten ging og and re iso ler te til tak. Mo dell og 
me to de vel ges også ut ifra hvil ke egen ska per 
man øns ker at es ti ma te ne og me to den skal 
ha (gjen nom sik tig het, forklarbarhet, mu lig
het for usik ker hets es ti mat m.m.).

For at mo del ler skal være i over ens stem
mel se med tid li ge re ob ser va sjo ner, blir de 
ka lib rert til data, slik at de valg te pa ra me 
terne er de som best re flek te rer vir ke lig 
heten git for ut set nin ge ne lagt til grunn for 
mo del len. Mo del ler kan sam men lik nes og 
eva lu e res på pre dik sjons feil, slik at man på 
en ob jek tiv måte kan ta mo dell valg som 
form på mo del len, hvil ke pa ra me te re som 
skal inn gå og hvil ke ver di er dis se skal ha.  
I til legg kan man kom bi ne re man ge mo del
ler for å se hvil ke ut fall som er ro bus te til 

valg av mo dell, og hvil ke som ikke er det.  
Å kom bi ne re man ge mo del ler er for eks em
pel hyp pig brukt i kli ma mo del le ring (13).

Det fin nes også lit e ra tur om, og me to der 
for, å eva lu e re smitespredningsmodeller  
i sann tid (14, 15). Centers for Dis ease Con trol 
and Pre ven tion har job bet med uli ke mo del
le rings team for å for bed re influensafram
skrivninger, med fo kus på å finne gode, 
stan dar di ser te eva lue rings me to der som  
tar hen syn til treff sik ker het på net opp  
de må le ne som er vik tigst for be slut nings 
takere (15).

Ma te ma tisk mo del le ring av pan de mi er gir 
ob jek ti ve fram skriv nin ger ba sert på uli ke 
an ta kel ser, som kan et er prø ves og eva lu e res 
ved hjelp av sta tis tis ke modellvalgskriterier. 
Es ti ma ter fra mo del le ring er der for uvur der
li ge i en si tua sjon pre get av usik ker het, nye 
ut ford rin ger – og et ukjent vi rus – der man 
el lers ville vært nødt til å ba se re seg på er fa
ring og in tui sjon. Som men nes ker er vi 
dår  lige på å hånd te re det ukjen te og sto re 
tall. Ma te ma tikk, sta tis tikk og mo del le ring 
gir oss mu lig het til å sam le in for ma sjo nen 
vi har, og på en sy ste ma tisk måte bru ke den 
til å gi kvan ti ta ti ve svar på det vi lu rer på. 
Det e hen ger sam men med at sta tis tikk er  
et grunn leg gen de og høyt verd sat verk tøy  
i me di sin for å kun ne et er prø ve stu di er og 
ob jek tivt vur de re uli ke be hand lin ger. Ma te
ma tisk mo del le ring kan imid ler tid ikke 
for ut si fram ti di ge hen del ser som på vir ker 
pan de mi en. Det gir ikke me ning å eva lu e re 
en mo dell hvis an ta kel ser om til tak og lik
nen de ikke stem mer over ens med vir ke lig
he ten.

Mot at 1.11.2020, før s te re vi sjon inn sendt 17.11.2020, 
 godkjent 25.11.2020.

«En mo dell som skal bru kes av 
myn dig he te ne for å ta be slut
nin ger, bør ikke ha som krav  
at den i seg selv for ut si er hvil ke 
be slut nin ger myn dig he te ne 
kom mer til å gjø re»

«Som men nes ker er vi dår li ge 
på å hånd te re det ukjen te  
og sto re tall»

SOL VEIG EN GE BRET SEN
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Etis ke di lem ma er i sy ke hu se ne  
un der covid-19-pan de mi en

Spe sia list hel se tje nes ten var ikke for be redt på de etis ke di lem ma ene som 
opp sto i star ten av pan de mi en. En kel te pa si ent grup per fikk et dår li ge re 
 helse til bud som føl ge av pan de mi til tak. Det e kan sær lig ha ram met eld re 
og kro nisk syke.

Senter for me di sinsk etikk ved Uni ver
si te tet i Oslo har et na sjo nalt ko or di
ne rings an svar for de kli nisk etikk 
komi te ene som er etab lert ved alle 

hel se fo re tak. I mai 2020 send te vi epos ter  
til alle ko mi te ene og spur te om hvil ke pro
blem stil lin ger de var blitt kon tak tet om 
ett er at pan de mi en star tet, med sær lig fo kus 
på pri ori te rings di lem ma er. Vi fikk svar fra 12 
av 38 ko mi te er, og sen te ret har i til legg blitt 
kon tak tet di rek te av hel se per so nell. Di lem
ma ene har sær lig vært knytt et til pri ori te
ring, smitt e vern hen syn, usik kert be slut
nings grunn lag samt ri si ko og be last ning  
for hel se per so nell.

Pri ori te ring
Pri ori te rings di lem ma er opp står når res surs
knapp het fø rer til at et for mål må gå for an 
et an net el ler man må av vi ke fra stan dar der 
for god prak sis. De inn rap por ter te pri ori te
rings di lem ma ene var sær lig knytt et til 
knapp het på to res sur ser: in ten siv ka pa si tet 
og smitt e vern ut styr.

Sy ke hu se ne for be red te seg i mars på  
å kun ne ta imot svært man ge covid19 
pa si en ter. In ten siv ka pa si tet var en be kym
ring for di man for ven tet at man ge ville ha 
be hov for re spi ra tor og an nen lang va rig 
in ten siv be hand ling. De van ske li ge pri ori te
rin ge ne opp sto ikke i sam me grad som fryk
tet, men i star ten av pan de mi en ble det  
tatt be slut nin ger ba sert på for ven tet res surs
knapp het som før te til at pa si en ter ikke fikk 
be hand ling som det var res sur ser til. Hvor 
mye vekt bur de man leg ge på et mu lig stort 
fram ti dig be hov? Var det for eks em pel rik tig 
å til by en ALSpa si ent opp start av per ma nent 
re spi ra tor be hand ling i star ten av pan de  mien 
når det ville be slag leg ge in ten siv ka pa si tet? 
Og hvor mye ka pa si tet bur de man mo bi li se
re, for eks em pel gjen nom an skaf  else av fle re 
re spi ra to rer og om dis po ne ring av lo ka ler og 
per so nell? Om dis po ne ring be tød gjer ne at 
an nen be hand ling mått e re du se res el ler stop
pes. Noen spur te også om på rø  rende ru ti ne
mes sig bur de in for me res om at opp star tet 

be hand ling kun ne bli truk ket til ba ke hvis 
res surs til gan gen for ver ret seg.

Et spørs mål som vak te mye en ga sje ment, 
var om det var rik tig å ikke til by in ten siv 
behand ling til pa si en ter over en viss al der. 
Dett e ble ak tua li sert av at nors ke hel se myn
dig he ter send te til hø ring et for slag (med 
svært kort hø rings frist) om å ned pri ori te re 
pa si en ter over 80 år ved be gren set ka pa si tet 
og de over 60 år ved stor ka pa si tets man gel 
(1). Dett e ble se ne re end ret til at al der ikke er 
et selv sten dig pri ori te rings kri te ri um, men 
må sees i sam men heng med de etab ler te 

pri ori te rings kri te ri e ne. Man ge had de da lest 
hø rings no ta tet, og det fes tet seg et inn trykk 
av at al der ble til lagt stor vekt. Senter for 
me di sinsk etikk mott ok også rap por ter om 
at eld re pa si en ter i pri mær hel se tje nes ten 
kan ha blitt un der be hand let på grunn av 
kla re an be fa lin ger om å be hand le eld re 
pa si en ter i den in sti tu sjo nen de be fin ner 
seg i (2). Sam ti dig gikk det bra med man ge 
av dem som fikk in ten siv plass, in klu si ve 
en kel te sy ke hjems pa si en ter. Den ne skjev 
heten ble for ster ket av en svært høy dø de lig
het av covid19 i sy ke hjem (3 –5) og en la ve re 
pri ori te ring av smitt e vern i sy ke hjem me ne 
enn i sy ke hu se ne.

Pa si en ter med and re til stan der enn 
 covid19 fikk i en del til fel ler et dår li ge re 
til bud som føl ge av for ven te de og re el le 
ka pa si tets pro ble mer samt dår lig or ga ni se
ring. Dett e ram met sær lig pa si en ter med 
kro nis ke li del ser. Et eks em pel er en kel te 
pa si en ter med al vor lig de pre sjon som ikke 
len ger fikk til bud om elektrokonvulsiv 
te ra pi (ECT),  hvis pa si en ten had de for høy et 

ri si ko for kom pli ka sjo ner og det var be hov 
for god til gang på in ten siv res sur ser. For 
noen før te det til for ver ring av til stan den  
og be hov for en enda mer be las ten de  
og res surs kre ven de be hand ling enn de  
i ut gangs punk tet had de trengt, for eks em
pel lang va rig tvangs inn leg gel se på psy kia
trisk av de ling.

Noen ste der ble den po li kli nis ke virk 
somhe ten mid ler ti dig ned lagt for å fri gjø re 
res sur ser. Der med ble det et brudd i opp føl
gin gen av sår ba re pa si ent grup per. And re 
ste der ble kon sul ta sjo ne ne mind re hyp pi ge 
el ler gjort via te le fon el ler di gi talt. Det er 
be hov for mer kunn skap om hvor dan det 
har gått med dis se pa si en te ne. Men mye 
ty der på at man ge pa si en ter og på rø ren de 
fikk et dår li ge re til bud. Ri si ko en for for ver
ring som føl ge av dett e har skapt di lem ma er 
for hel se per so nell.

Pri ori te ring av smitt e vern ut styr ble også 
et stort di lem ma. I be gyn nel sen av pan de
mien var det en re ell, akutt man gel på god
kjent smitt e vern ut styr, og for de lin gen av 
smitt e vern ut styr mel lom sy ke hus og in sti tu
sjo ner var hel ler ikke godt ko or di nert. Fle re 
ste der had de man en be hold ning for kun 
noen da gers for bruk, uten å vite sik kert når 
el ler om det kom på fyll. Skul le man bru ke 
smitt e vern ut styr i alle si tua sjo ner hvor det 
var an sett som god prak sis, for så å ri si ke re  
å gå tom? El ler skul le man spa re ut sty ret til 
de mest ri si ko fyl te si tua sjo ne ne, som ved 
be kref tet smitt e og ved aerosolgenererende 
pro se dy rer? Man ge ste der så man seg nødt 
til å av vi ke fra etab ler te stan dar der, med det 
re sul tat at pa si en ter og per so na le ble ut satt 
for smitt e.

Smit e vern
Di lem ma ene som føl ge av smitt e vern hen syn 
hand let sær lig om be søks re strik sjo ner og  
at pa si en ter fikk dår li ge re be hand ling enn 
el lers. I fle re til fel ler var det van ske lig å vek te 
hjel pe plikt mot smitt e ri si ko for per so na let. 
Noen be hand lings for mer, som ikkein va siv 
ven ti la sjons støtt e (NIV) og ok sy gen be hand
ling med høy luft strøm, in ne bæ rer økt 
smitt e ri si ko for per so na let på grunn av 
aero sol dan nel se. Dett e, sam men med mang
len de smitt e vern ut styr og usik ker het om 
nytt en av dis se til ta ke ne for covid19pa si en
ter, gjor de at dis se be hand lings for me ne 
noen ste der ikke ble til budt til covid19po si
ti ve el ler dem med uav klart covid19sta tus. 
Spe si elt uhel dig var dett e for pa si ent grup

«I pan de mi ens før s te fase før te 
mang len de kunn skap og 
mang len de in for ma sjons flyt 
til at be slut nin ger måt te tas  
på usik kert grunn lag»
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ar beids be last ning? Hvor dan snakke om 
ri si ko uten å ska pe mer frykt? Hvor dan 
støtt e hel se per so nell un der mo ralsk og 
emo sjo nelt stress i en tid med usik ker het, 
ri si ko for egen hel se, høy ar beids be last ning 
og res surs man gel? Noen sy ke hus ga dett e 
te ma et sær lig opp merk som het.

«Tau se ta pe re»
En kel te pa si ent grup per fikk alt så et dår li 
gere be hand lings til bud un der før s te fase  
av pan de mi en. For noen har end rin ger  
i hel se til bu det tro lig hatt mind re be tyd ning. 
And re kan ha fått sto re eks tra be last nin ger 
som vi enda ikke vet kon se kven se ne av. For 
en kel te kan det ha vært fa talt. Blant covid19
pa si en ter var det sær lig eld re og be bo e re  
i sy ke hjem som ikke fikk til bud om sy ke hus
inn leg gel se. Man ge av dis se til hø rer høy ri si
ko grup pen for al vor lig for løp av covid19. 
Den ne grup pen var også an tatt å ha minst 
nytt e av avan sert be hand ling. Det kan der for 
ha vært en rik tig vur de ring at man ge av 
dis se var best tjent med god om sorg og pleie 
«der de var» (2). Men si den man ikke for 
søkte avan sert be hand ling, ble opp fat nin
gen om dår lig pro gno se en selv opp fyl len de 
pro fe ti. En ut ford ring var også at de na sjo 
nale pri ori te rings kri te ri e ne før te til at 
 den ne grup pen ble vur dert un der ett. Fle re 
pa si en ter fikk ikke en in di vi du ell vur de ring, 
i strid med rett fer dig hets prin sip pet og 
pa si ent rett ig he te ne (7, § 2 – 2). I til legg kan 
noen pa si en ter ha fått et dår li ge re til bud  
i li vets siste fase som føl ge av man gel på 
kom pe tan se på lind ren de be hand ling samt 
fra vær av nære på rø ren de.

Det er tan ke vek ken de om pa si en ter med 
and re syk dom mer enn covid19, slik som 
eld re pa si en ter med kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom, al vor lig de pre sjon og rus li del
ser, fikk et dår li ge re til bud un der pan de 
mien. Det bør uan sett un der sø kes nær me re 
om pa si ent grup per som tid li ge re har blitt 
re la tivt lavt pri ori tert, ble ram met eks tra 
hardt av om pri ori te rin ge ne. Det er ett er vårt 
syn på fal len de hvor lett man har ned ska lert 
vis se tje nes ter.

På rø ren de er en grup pe som har fått lite 
opp merk som het i for bin del se med pan de

nell for eks em pel kun ne fo to gra fe re en 
ikkesam tyk ke kom pe tent pa si ent på in ten
siv av de ling og sen de bil det til ek te fel le ett er 
den nes øns ke? Til å be gyn ne med var det 
bred opp slut ning om be søks re strik sjo ne ne, 
men ett er hvert spur te fle re seg om de men
nes ke li ge om kost nin ge ne ble for sto re. 
Mang len de av kla ring av dis se spørs må le ne 
har ført til ulik prak ti se ring av be søks re strik
sjo ne ne på sy ke hu se ne, noen har vært unø
dig strenge.

Usik kert be slut nings grunn lag
I pan de mi ens før s te fase før te mang len de 
kunn skap og mang len de in for ma sjons flyt 
til at be slut nin ger mått e tas på usik kert 
grunn lag. For eks em pel trod de man som 
nevnt at covid19pa si en ter ikke ville ha nytt e 
av ikkein va siv ven ti la sjons støtt e (6). På fle re 
sy ke hus ble det der for be slutt et at pa si en ter 
som ikke var ak tu el le for re spi ra tor be hand
ling, hel ler ikke skul le få an nen in ten siv 
behand ling. Se ne re vis te det seg at ikkein va
siv ven ti la sjons støtt e kun ne være et godt 
al ter na tiv for man ge. Det be tyr at en grup pe 
eld re covid19pa si en ter i pan de mi ens før s te 
fase ble fra tatt en be hand ling vi se ne re fant 
ut at kun ne ha vært guns tig for dem. Kan
skje bur de vi vært ras ke re med å prø ve ut 
den ne type ven ti la sjons støtt e for de pa si en
te ne som ikke var ak tu el le for re spi ra tor 
behand ling.

Fø rin ger fra hel se myn dig he te ne og lo kal 
le del se end ret seg svært raskt den før s te 
ti den, nær mest fra time til time. Opp da tert 
in for ma sjon nåd de ikke ut i sam me takt til 
alle som sto med van ske li ge be slut nin ger. 
Dett e før te til at pri ori te ring av in ten siv plas
ser og sy ke hus inn leg gel ser i star ten ble 
prak ti sert va ri e ren de og for strengt. Pa si en
ter som el lers ville ha blitt til budt in ten siv
plass, ble be hand let på sen ge post, og fær re 
ble inn lagt med and re syk dom mer.

Ri si ko og be last ning for hel se per so nell
Kom pe tent per so nell er hel se tje nes tens 
vik tig ste res surs. Pan de mi en har ak tua li sert 
man ge spørs mål om ri si ko og be last ning for 
den ne grup pen. Hvor mye ri si ko skal hel se
per so nell for ven tes å ut sett e seg for, sær lig 
når det mang ler smitt e vern ut styr? Hvor dan 
iva re ta hel se per so nell som selv er i ri si ko for 
al vor lig for løp av covid19syk dom el ler har 
fa mi lie med lem mer som er det? Hvor dan 
vek te hen sy net til an satt e i ri si ko grup pe 
mot an satt e som må bære byr den av økt 

pen som hel ler ikke fikk til bud om re spi ra
tor be hand ling. Al vor li ge ut fall som føl ge av 
dett e, kan ikke ute luk kes. Er den po ten si el le 
nytt en av ikkein va siv ven ti la sjons støtt e så 
tungt vei en de at økt smitt e ri si ko bur de blitt 
ak sep tert?

Smitt e vern hen syn har også ført til «nye» 
di lem ma er rundt bruk av tvang. Tvangs til
tak vil ofte in ne bæ re nær kon takt, og så le des 
smitt e ri si ko. Fle re har rap por tert om mind
re bruk av tvang i si tua sjo ner der tvang var 
vur dert å være i pa si en tens in ter es se, for 
eks em pel i be hand ling av al vor lig ano rek si 
og selv ska ding, der det å hol de pa si en ten 
kan hind re for ver ring og i ver ste fall død. 
For pa si en ter med mang len de for stå el se 
el ler sam ar beids ev ne, som ved de mens el ler 
al vor lig psy kisk syk dom, har tvangs bru ken 
økt.

Ru ti ne mes sig tes ting før inn leg gel se er  
én måte å for hind re at smitt e kom mer inn  
i av de lin ger. Nytt en av å tes te symp tom frie 
per so ner er imid ler tid usik ker. I en ko mi té 
ble det drøf tet hvor vidt det var rik tig ru ti ne
mes sig å tes te barn i kreft be hand ling og 
de res led sa ger før inn leg gel se når de ikke 
had de symp to mer på covid19. Man ge av 
bar na kom ukent lig til be hand ling, og sy ke
plei er ne for tal te at man ge av dem opp lev de 
tes tin gen som plag som og skrem men de. 
Kun ne nytt en av ru ti ne mes sig tes ting rett
fer dig gjø re be last nin gen det med før te for 
dis se bar na?

Tid lig i pan de mi en ble det inn ført strenge 
be søks re strik sjo ner ved de fles te sy ke hus – 
både for å be skytt e sår ba re pa si en ter og for 
å for hind re at per so na let ble smitt et el ler 
mått e i ka ran te ne. Be søk ville dess uten kre ve 
for bruk av smitt e vern ut styr som det var 
knapp het på. Selv om hen sik ten med re strik
sjo ne ne var god, opp lev de man ge det sær lig 
pro ble ma tisk at al vor lig syke og dø en de 
ikke fikk ha sine nær mes te rundt seg, og 
hel se per so nell strakk seg langt for å finne 
løs nin ger. Tek no lo gi en gir i dag mu lig he ter 
som tid li ge re ikke var til gjen ge lig, men som 
rei ser nye etis ke spørs mål. Bør hel se per so

«Si den man ikke for søk te 
 avansert be hand ling, ble opp
fat nin gen om dår lig pro gno se 
en selv opp fyl len de pro fe ti»

«Det er et ter vårt syn på fal 
  lende hvor lett man har 
 nedska lert vis se tje nes ter»
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man i ett er tid at til ta ke ne som ble inn ført 
tid lig i pan de mi en kan ha ført til at en kel te 
pa si ent grup per, sær lig eld re og kro nisk 
syke, fikk et dår li ge re hel se til bud.

Mot at 21.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.10.2020, 
god kjent 9.11.2020.

Kon klu sjon
Pan de mi ens før s te fase med før te fle re etis ke 
di lem ma er i sy ke hu se ne. Di lem ma ene 
 drei de seg sær lig om pri ori te rings van s ker, 
smitt e vern hen syn og be slut nin ger på usik
kert grunn lag samt ba lan se gan gen mel lom 
hel se per so nells hjel pe plikt og ri si ko og 
be last nin ger de ble ut satt for. I til legg ser 

mi en. Man ge har lidd un der å ikke kun ne 
være hos sine eld re, syke og dø en de. And re 
har fått økt be last ning gjen nom økt om
sorgs an svar som føl ge av ned ska le ring av 
tje nes ter. I psy kisk hel se vern sy nes sam ar
bei det med nære på rø ren de å ha blitt re du
sert som føl ge av smitt e vern til tak, mens de 
på rø ren des be last ning har blitt stør re.
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Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7

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. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
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.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * 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

OZEMPIC® (semaglutid) – ukentlig GLP-1-analog1

Indikasjon5 

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.

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  
(Pris per oktober 2020)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,6

Antidiabetikum, GLP1-reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
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.

C

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

Dosering – én gang per uke1

Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

18025528 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   118025528 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO 210x297+4 Tidsskriftet_2020.indd   1 23/11/2020   10.2823/11/2020   10.28

#  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

**  Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær 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

†  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
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Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

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‡
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For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (22.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 
30.09.2020) 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 30.09.2020) 6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (22.10.2020) 7. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon7

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. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
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.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * 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

OZEMPIC® (semaglutid) – ukentlig GLP-1-analog1

Indikasjon5 

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.

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  
(Pris per oktober 2020)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,6

Antidiabetikum, GLP1-reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
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.

C

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

Dosering – én gang per uke1

Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51
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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

**  Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær 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

†  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
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

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‡
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Norge er i ferd med å stan se hiv epi de mi en

Et av del må le ne i FNs bæ re krafts mål er å stan se hiv/aids epi de mi en in nen 
2030. Den før s te mi le pæ len, det så kal te 90 – 90 – 90-må let, skal opp nås i år. 
Vi me ner Norge har nådd må let.

Det er nes ten 40 år si den hiv/aids 
epide mi en ble en le den de år sak  
til syk dom og tid lig død ver den 
rundt. Hiv er fort satt en stor glo bal 

fol ke hel se trus sel. I 2018 ble det es ti mert at 
38 mil li o ner per so ner lev de med hiv, og det 
var nes ten 800 000 aids re la ter te døds fall (1). 
Ef ek tiv an ti re tro vi ral be hand ling har grad
vis re du sert sy ke lig het og dø de lig het hos 
per so ner med hiv (2, 3) og har fo re byg get 
vi de re smitt e (4). Dett e er bak grun nen for 
det in ter na sjo na le må let om å stan se hiv/
aids epi de mi en in nen 2030 (5). En vik tig 
mi le pæl er 90 – 90 – 90må let. Det er et utt rykk 
for en sam men hen gen de opp føl ging (con
tin u um of care), der alle land in nen 2020 
skal ha dia gnos ti sert minst 90 % av per so ner 
som le ver med hiv, 90 % av de dia gnos ti ser te 
skal stå på be hand ling og 90 % av dis se skal 
være ef ek tivt virussupprimert (5).

90-mål nr. 1
Det før s te 90må let hand ler om å finne 
mør ke tal let for per so ner som le ver med  
hiv. Det er ikke mu lig å be reg ne dett e med 
 ob ser ver te data, men tilbakeberegnings
modeller ba sert på na sjo na le over vå kings

data for an tall hiv og aids dia gno ser per år 
kan bru kes i ste det for å es ti me re tid fra 
smitt e til dia gno se, in si dens tren den over 
tid, og der med an tall udiag nos ti ser te til fel
ler (6, 7).

Folkehelseinstituttet har es ti mert mør ke
tal let blant per so ner 15 år el ler eld re i Norge 
i slutt en av 2018 med bruk av data fra Mel
dings sy stem for smitt som me syk dom mer 
(MSIS). Ved bruk av to uli ke mo del le rings 
meto der er det es ti mert at om trent 5 000 
per so ner le ver med hiv i Norge og at det er 
et mør ke tall på 7 – 10 % (355 – 520 udiag nos ti
ser te in fek sjo ner). Mo del len es ti mer te fær re 
nye in fek sjo ner enn nye dia gno ser per år 
si den 2008. Der med er det det siste ti å ret en 
ned ad gå en de trend i an tall udiag nos ti ser te 
hiv in fek sjo ner (8).

Men re sul ta ter er ikke mer på li te li ge enn 
tall grunn laget man leg ger inn i mo del len.  

I Norge ble hiv in fek sjon meldt ano nymt til 
MSIS frem til mars 2019. Dett e har i prak sis 
gjort det umu lig å kob le MSISdata med data 
fra and re hel se re gist re for å se lek te re bort 
meld te hiv til fel ler som er døde el ler har 
ut vand ret. I til legg ut gjør inn vand re re smit
tet før an komst til Norge en be ty de lig an del 
av alle hiv dia gno ser rap por tert til MSIS 
(fi gur 1) (9).

De mest bruk te tilbakeberegningsmodel
lene tar ikke hen syn til tids punkt for inn
vand ring, noe som be tyr at den es ti mer te 
in si dens tren den, og der med mør ke tal let, 
kan in klu de re per so ner med hiv som ikke 
bor i Norge. Dis se be grens nin ge ne vil lede  
til et overestimat i an tall per so ner som le ver 
med hiv i Norge, og der med også an tall 
udiag nos ti ser te. Overestimatet vi ses ty de lig 
gjen nom en sam men lig ning med an tall 
hiv pa si en ter un der opp føl ging (n = 4 091,  
se nes te av snitt), ett er som det an tas å være 
få per so ner som le ver med dia gnos ti sert 
hiv in fek sjon i Norge som ikke er un der 
opp føl ging.

90-mål nr. 2 og 3
I Norge an be fa les det at alle pa si en ter  
med ny opp da get hiv in fek sjon star ter  
an ti re tro vi ral be hand ling så raskt som 
 mu lig, uav hen gig av CD4tall (10). Fore lø pig 
man gel på et na sjo nalt kva li tets re gis ter for 
hiv be hand ling med fø rer at Norge ikke har 
et sy stem for sy ste ma tisk inn sam ling av 
na sjo na le data om be hand lings sta tus for 
per so ner som le ver med hiv. For å fast slå 
an tal let hiv pa si en ter un der opp føl ging, 
an tal let un der be hand ling og an tal let med 
virussuppresjon i Norge gjen nom før te 
Folkehelseinstituttet ved års skif tet 2019/20 
en un der sø kel se blant de in fek sjons me di
sins ke av de lin ge ne som føl ger opp hiv pa 
sien ter. 24 av de lin ger opp ga til sam men 
4 091 hiv pa si en ter un der opp føl ging, hvor av 
98 % fikk hiv be hand ling og 96 % av dis se  
var fullt virussupprimert (< 50 ko pi er/ml) 
ved siste kon troll (9). Dett e er et svært godt 
re sul tat. Norge er ikke bare in nen for det 
and re og tred je 90må let for 2020, men også 
de til sva ren de 95 – 95 – 95må le ne som er satt 
for 2030 (11).

Hvis man går ut fra at 93 % av per so ner 
som le ver med hiv er dia gnos ti sert (8), 98 % 
av dis se står på be hand ling og 96 % av dis se 
er virussupprimert (9), be tyr det at ca. 87 % 
av per so ner som le ver med hiv i Norge er 
virussupprimert. Det er en av de høy es te 
an de le ne blant de ca. 20 lan de ne som an s es 
å ha opp nådd må let (12, 13).

Fi gur 1  An tall hiv in fek sjon i Norge meldt til Mel dings sy stem for smitt som me syk dom mer (MSIS) i pe ri oden 
1984–2019, ett er dia gno se år og hvor vidt de med hiv var bo satt i Norge ved smitt e tids punk tet (9).

«Det er es ti mert at mør ke tal let 
blant de som le ver med hiv  
i Norge er på 7 – 10 %»
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Mot slut en av hiv epi de mi en i Norge
Frem gan gen i hiv ar bei det har vært be ty de
lig de siste åre ne. Stra te gi en kre ver til tak  
for å øke test ak ti vi te ten, tid lig dia gnos tikk, 
til tak for å sik re rask hen vis ning til og 
 opp føl ging hos hiv spe sia list ett er dia gno se 
(link age to care) samt pri mær fore byg gen de 
til tak som økt kon dom bruk og bruk av 
preeksponeringsprofylakse (PrEP) blant de 
mest ri si ko ut satt e.

Per so ner som har vært i ri si ko for å ha 
blitt hiv smitt et, bør all tid til bys hiv test.  
I til legg er det opp rett et egne hivtesttilbud 
spe si elt be reg net for menn som har sex  
med menn. Inn vand re re som kom mer fra 
land med høy fore komst av hiv og/el ler 
til hø rer tra di sjo nel le ri si ko grup per, bør 
til bys tes ting for hiv in nen tre må ne der  
ett er an komst (14).

Uli ke na sjo na le til tak for å øke test fre kven

sen i ri si ko ut satt e grup per er im ple men tert 
blant an net gjen nom økt til gjen ge lig het til 
lav ters kel til bud og hur tig tes ting for hiv. For 
eks em pel har tje nes ter som drop intil bu det 
Sjekk Punkt vist seg å kun ne nå menn som 

har sex med menngrup pe rin ger som el lers 
kan være van ske lig å nå (15). Data fra Olafia
klinikken vi ser økt test ak ti vi tet for sek su elt 
over før ba re in fek sjo ner blant menn som 
har sex med menn (16), og na sjo na le spør re
un der sø kel ser i den ne grup pen ty der på økt 

test ak ti vi tet for hiv og ge ne relt høy kunn
skap om hvor dan hiv smitt er (17). Imid ler tid 
vi ser den siste na sjo na le spør re un der sø kel
sen i 2017 at det fin nes po ten si al for å øke 
test ak ti vi te ten blant dis se men ne ne enda 
mer (17). Vi mang ler data om test ak ti vi tet  
for and re ri si ko grup per, som asyl sø ke re, 
inn vand re re og he te ro sek su el le menn som 
ri si ke rer smitt e på fe rie i Sør østAsia.

De gode re sul ta te ne for det and re og 
tred je 90må let gjen spei ler hiv be hand lings
til bu det i Norge. Hiv be hand ling er gra tis  
og in ne bæ rer tett og spe sia li sert opp føl ging 
med gra tis kon trol ler for alle som opp hol
der seg i lan det. Dess uten har end re de na sjo
na le fag li ge ret nings lin jer med im ple men te
ring av tes ting og be hand ling (test and 
treat) uav hen gig av pa si en tens CD4nivå 
bi dratt til rask igang sett ing av be hand ling 
(17, 18). Gjen nom tett sam ar beid kan også de 

Il lust ra sjon: Ei vind Gul lik sen / desillustrert

«Det siste ti å ret er det en 
 nedad gå en de trend i an tall 
udiag nos ti ser te hiv in fek
sjoner»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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tall fra Re sept re gis te ret fra juni 2020 fikk 
1 633 per so ner ut skre vet PrEPmid ler minst 
én gang i 2018 og 2019. Størst an tall PrEP 
bru ke re til hø rer Olafiaklinikken og er i all 
ho ved sak sek su elt ak ti ve menn som har sex 
med menn (21). Økt be visst het om smitt e 
risiko og syk doms tegn blant ri si ko grup per 
samt åpen kom mu ni ka sjon om hiv sta tus  
og PrEPbruk ved sex med ikkefas te part 
nere er også vik tig for å fo re byg ge hiv smitt e.

Det er gle de lig at Norge har opp nådd 
90 – 90 – 90må let. Vi må nå rus te opp enda 
mer i kam pen for å nå det sto re må let: In gen 
i Norge skal smitt es med hiv, og alle per so
ner som le ver med hiv i Norge, skal kun ne 
leve et til nær met nor malt liv.

Mot at 18.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 20.10.2020, 
god kjent 26.10.2020.

uli ke hurtigtesttilbudene sett e per so ner 
med po si tivt test re sul tat i kon takt med 
spe sia list hel se tje nes ten for umid del bar 
opp føl ging.

Et kva li tets re gis ter for hiv pa si en ter er nå 
god kjent og un der etab le ring ved Oslo uni
ver si tets sy ke hus, Ul le vål. Dett e vil gi mu lig
het for å sam le inn data om be hand lings 
status for hiv smitt e de per so ner ut over 
ar bei det med det and re og tred je 90må let. 
Et eks em pel er kva li tets re gist ret InfCareHIV  
i Sve ri ge, der det job bes for et fjer de 90mål 
med fo kus på for bed ret livs kva li tet for per
so ner som le ver med hiv (19). Dess uten vil  
et na sjo nalt kva li tets re gis ter for hiv pa si en
ter, i til legg til no mi na tiv rap por te ring til 
MSIS, gi mu lig het for å bru ke mer avan ser te 
mo del le rings me to der og fin sli pe mør ke
talls es ti ma tet (8).

Kon dom bruk er fort satt et av de vik tig ste 
pri mær fore byg gen de til ta ke ne. Den siste 
na sjo na le spør re un der sø kel sen blant menn 
som har sex med menn, i en grup pe som er 
blant de mest sek su elt ak ti ve og der fles te
par ten iden ti fi ser te seg som ho mo fi le, in di
ke rer at det frem de les på går mye ri si ko sex 
med ikkefas te part ne re i den ne grup pen (17).

Menn som har sex med menn er blant 
dem som i Norge en kelt kan be nytt e seg  
av mål rett e de til bud om be stil ling av gra tis 
kon do mer og gli de mid del. Bruk av pre
eksponeringsprofylakse vil også være et 
vik tig vir ke mid del i fore byg ging av hiv blant 
per so ner med høy ri si ko ad ferd. Dett e ble 
til gjen ge lig i Norge uten kost nad for bru 
kerne fra ja nu ar 2017 og kan ef ek tivt re du 
sere ri si ko en for å bli smitt et med hiv før 
mu lig eks po ne ring for vi ru set (20). Iføl ge 
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Melatonin depottabletter 1 mg og 5 mg (Slenyto) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon 
for behandling av insomni hos barn og ungdom mellom 2 og 18 år med autismespekter-
forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS) der søvnhygienetiltak ikke har 
hatt tilstrekkelig effekt. Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller spesialist i barne- 
og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer (1). 

Slenyto er undersøkt i en randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert studie. 
Resultatene tyder på at Slenyto gir økt søvnlengde og kortere tid til innsovning  
sammenliknet med placebo. Det er likevel ikke dokumentert at Slenyto er bedre enn andre 
melatonin-legemidler som brukes av mange pasienter i dag (2). 
 
Slenyto er dyrere (per mg) enn andre  legemidler på markedet. Dette gjør at det kun er 
aktuelt å gi refusjon for Slenyto til den pasientgruppen som er omfattet av indikasjonen. 
Legemiddelverket antar at dette vil gjelde rundt 1000 pasienter hvert år. 

Når Legemiddelverket likevel besluttet å innvilge forhåndsgodkjent refusjon, la vi vekt 
på at effekt og sikkerhet er undersøkt hos  barn og ungdom, og at Slenyto har markeds-
føringstillatelse i Norge. Les mer om beslutningen i rapporten fra metodevurderingen på 
Legemiddelverkets nettsider (3).

Tall fra Reseptregisteret viser at det er mange barn og unge som bruker melatonin i Norge i 
dag. Antall brukere  i alder 0-19 år var over 20 000 i 2019. 
 
Andre markedsførte legemidler med melatonin i Norge er Circadin (2 mg depottablett) og 
Melatonin Orifarm (3 mg tablett). I tillegg selges melatonin med døgndose inntil 1 mg som 
kosttilskudd. 

Mange pasienter har rett på individuell stønad til melatonin-legemidler.  
Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon (4).

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 18/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Fra 1. januar 2021 har vi fjernet de  
særlige reglene for biologiske lege- 
midler ved søknad om godkjennings-
fritak (legemiddelforskriften § 2-5).

Legemidler som har markedsførings- 
tillatelse i EØS, USA, Canada og PIC/S-
land, kan som hovedregel utleveres 
direkte fra apotek (notifiseres) uten at  
Legemiddelverket har vurdert den 
enkelte søknaden. For biologiske lege-
midler har det tidligere vært krav om at 
søknaden skulle vurderes av  
Legemiddelverket før utlevering fra 
apotek (unntak for legemidler på  
positivlisten). 

Legemiddelverket mener det ikke lenger 
er behov for disse særreglene for  
biologiske legemidler. Landene vi  
samarbeider med har gode systemer 
som sikrer legemidlenes kvalitet.  
Dersom det er forhold ved enkelt- 
legemidler som tilsier særskilt vurdering, 
kan Legemiddelverket sette produktene 
på negativlisten. 

Om godkjenningsfritak

Mange pasienter har behov for legemid-
ler som ikke er markedsført i Norge. For 
å bruke slike legemidler i behandlingen, 
må legen søke om godkjenningsfritak 
(også kalt registreringsfritak). 

- Legen må begrunne hvorfor pasien-
ten har behov for et produkt uten MT i 
Norge. 

- Legen har et særlig ansvar for å sikre at 
bruken er forsvarlig.

- Søknader som gjelder enkeltpasienter 
sendes via e-resept. 

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/slenyto-pa-bla-resept 2. Gringras P, Nir T, Breddy J, Frydman-
Marom A, Findling RL. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in 
Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry. 2017;56(11):948-57.e4.  3.  https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finan-
siering%20og%20pris/Metodevurderinger/S/Slenyto_Insomni%20ved%20autismespekterforstyr-
relser%20(ASD)%20og,eller%20Smith-Magenis%20syndrom_2020.pdf  4. https://www.helsedirek-
toratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/
virkestoffer/melatonin 5. https://legemiddelverket.no/nyheter/tabletter-mot-skabb-pa-bla-resept

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept til 
behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser 

Fra 1. januar behandles biologiske 
legemidler som andre legemidler. 

Om skabb
Skabb skyldes infeksjon med skabbmidden Sarcoptes scabiei. Smitte skjer oftest ved 
tett kroppskontakt. Hunn-midden graver ganger og legger egg i hornlaget i huden, 
og kløe oppstår på grunn av en allergisk reaksjon mot død skabbmidd. Typiske 
symptom er kløe og små nupper eller blemmer i huden ofte først på hender, deret-
ter på større deler av kroppen. De siste årene har det vært en stor økning i salget av 
skabbmidlene permetrin og ivermektin. 

Godkjenningsfritak

Tabletter mot skabb på blå resept 
I tilfeller hvor pasienter ikke blir kvitt skabben med krem, er det nå mulig å få refusjon ved 
bruk av ivermektin (Scatol) tabletter. Behandlende lege må søke Helfo om refusjon på 
bestemte vilkår (5). 

Førstevalget ved behandling av skabb er reseptfri permetrinkrem eller benzylbenzoat  
liniment. Det gis normalt ikke refusjon for slik kortvarig, reseptfri behandling. Siden krem-
behandlingen i de aller fleste tilfeller er effektiv, er ikke ivermektin førstevalg. Før man får 
refusjon for ivermektintablettene må man derfor fremdeles ha skabb ved kontroll hos lege, 
etter å ha gjennomført minst én kur, som består av to krembehandlinger. 
 

Legemiddelverket ønsker deg 
en god jul og et godt nytt år!



Melatonin depottabletter 1 mg og 5 mg (Slenyto) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon 
for behandling av insomni hos barn og ungdom mellom 2 og 18 år med autismespekter-
forstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS) der søvnhygienetiltak ikke har 
hatt tilstrekkelig effekt. Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller spesialist i barne- 
og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer (1). 

Slenyto er undersøkt i en randomisert, dobbeltblindet og placebokontrollert studie. 
Resultatene tyder på at Slenyto gir økt søvnlengde og kortere tid til innsovning  
sammenliknet med placebo. Det er likevel ikke dokumentert at Slenyto er bedre enn andre 
melatonin-legemidler som brukes av mange pasienter i dag (2). 
 
Slenyto er dyrere (per mg) enn andre  legemidler på markedet. Dette gjør at det kun er 
aktuelt å gi refusjon for Slenyto til den pasientgruppen som er omfattet av indikasjonen. 
Legemiddelverket antar at dette vil gjelde rundt 1000 pasienter hvert år. 

Når Legemiddelverket likevel besluttet å innvilge forhåndsgodkjent refusjon, la vi vekt 
på at effekt og sikkerhet er undersøkt hos  barn og ungdom, og at Slenyto har markeds-
føringstillatelse i Norge. Les mer om beslutningen i rapporten fra metodevurderingen på 
Legemiddelverkets nettsider (3).

Tall fra Reseptregisteret viser at det er mange barn og unge som bruker melatonin i Norge i 
dag. Antall brukere  i alder 0-19 år var over 20 000 i 2019. 
 
Andre markedsførte legemidler med melatonin i Norge er Circadin (2 mg depottablett) og 
Melatonin Orifarm (3 mg tablett). I tillegg selges melatonin med døgndose inntil 1 mg som 
kosttilskudd. 

Mange pasienter har rett på individuell stønad til melatonin-legemidler.  
Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon (4).

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 18/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Fra 1. januar 2021 har vi fjernet de  
særlige reglene for biologiske lege- 
midler ved søknad om godkjennings-
fritak (legemiddelforskriften § 2-5).

Legemidler som har markedsførings- 
tillatelse i EØS, USA, Canada og PIC/S-
land, kan som hovedregel utleveres 
direkte fra apotek (notifiseres) uten at  
Legemiddelverket har vurdert den 
enkelte søknaden. For biologiske lege-
midler har det tidligere vært krav om at 
søknaden skulle vurderes av  
Legemiddelverket før utlevering fra 
apotek (unntak for legemidler på  
positivlisten). 

Legemiddelverket mener det ikke lenger 
er behov for disse særreglene for  
biologiske legemidler. Landene vi  
samarbeider med har gode systemer 
som sikrer legemidlenes kvalitet.  
Dersom det er forhold ved enkelt- 
legemidler som tilsier særskilt vurdering, 
kan Legemiddelverket sette produktene 
på negativlisten. 

Om godkjenningsfritak

Mange pasienter har behov for legemid-
ler som ikke er markedsført i Norge. For 
å bruke slike legemidler i behandlingen, 
må legen søke om godkjenningsfritak 
(også kalt registreringsfritak). 

- Legen må begrunne hvorfor pasien-
ten har behov for et produkt uten MT i 
Norge. 

- Legen har et særlig ansvar for å sikre at 
bruken er forsvarlig.

- Søknader som gjelder enkeltpasienter 
sendes via e-resept. 

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/slenyto-pa-bla-resept 2. Gringras P, Nir T, Breddy J, Frydman-
Marom A, Findling RL. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in 
Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry. 2017;56(11):948-57.e4.  3.  https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finan-
siering%20og%20pris/Metodevurderinger/S/Slenyto_Insomni%20ved%20autismespekterforstyr-
relser%20(ASD)%20og,eller%20Smith-Magenis%20syndrom_2020.pdf  4. https://www.helsedirek-
toratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/
virkestoffer/melatonin 5. https://legemiddelverket.no/nyheter/tabletter-mot-skabb-pa-bla-resept

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept til 
behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser 

Fra 1. januar behandles biologiske 
legemidler som andre legemidler. 

Om skabb
Skabb skyldes infeksjon med skabbmidden Sarcoptes scabiei. Smitte skjer oftest ved 
tett kroppskontakt. Hunn-midden graver ganger og legger egg i hornlaget i huden, 
og kløe oppstår på grunn av en allergisk reaksjon mot død skabbmidd. Typiske 
symptom er kløe og små nupper eller blemmer i huden ofte først på hender, deret-
ter på større deler av kroppen. De siste årene har det vært en stor økning i salget av 
skabbmidlene permetrin og ivermektin. 

Godkjenningsfritak

Tabletter mot skabb på blå resept 
I tilfeller hvor pasienter ikke blir kvitt skabben med krem, er det nå mulig å få refusjon ved 
bruk av ivermektin (Scatol) tabletter. Behandlende lege må søke Helfo om refusjon på 
bestemte vilkår (5). 

Førstevalget ved behandling av skabb er reseptfri permetrinkrem eller benzylbenzoat  
liniment. Det gis normalt ikke refusjon for slik kortvarig, reseptfri behandling. Siden krem-
behandlingen i de aller fleste tilfeller er effektiv, er ikke ivermektin førstevalg. Før man får 
refusjon for ivermektintablettene må man derfor fremdeles ha skabb ved kontroll hos lege, 
etter å ha gjennomført minst én kur, som består av to krembehandlinger. 
 

Legemiddelverket ønsker deg 
en god jul og et godt nytt år!



1868 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Nøytrofile gra nu lo cyt er i slim hin ne ne 
for ut for vi rus smit e kan øke vi rus rep li
ka sjo nen og for ver re symp to me ne.

Vi er vant til å ten ke på nøytrofile gra nu lo
cyt er som før s te for sva ret mot akut e bak te
rie in fek sjo ner. Men dis se gra nu lo cyt e ne, 
som er la det med cel le og mik ro be dre pen
de skyts og der med kan gjø re ska de ved 
ikkein fek si ø se in flam ma sjo ner, kan også 
være med på å dan ne et slim hin ne mil jø 
som gjør ver ten mer mot a ke lig for vi rus 
infek sjon.

Re spi ra to risk syncytialvirus (RSvi rus) kan 
in fi se re små barn og gi for kjø lel ses syk dom 
som i sjeld ne til fel ler kan bli al vor lig og 
le tal. Vi ru set kan også reinfisere til tross for 
at ver ten har ut vik let spe si fikk im mu ni tet. 
I en ny stu die var hy po te sen at med født 
im mu ni tet i re spi ra sjons vei enes slim hin ner, 
alt så mik ro mil jø et på in fek sjons ste det, kan 
be stem me hvor dan en RSvi rus in fek sjon vil 
arte seg (1).

58 fri vil li ge voks ne ble ino ku lert med 
RSvi rus gjen nom ne sen, men bare 33 av 
dem ble in fi sert. B og Tcelleimmunitet 
kun ne ikke for kla re hvem som ble in fi sert 
og hvem som ikke ble det. En transkriptom
profilering av nese vev og nese vask før in fek
sjo nen, der imot, ga hol de punk ter for en 
pa to fy sio lo gisk for kla ring: De som ble syke, 
vis te tegn på at ak ti ver te nøytrofile gra nu lo
cyt er var til ste de i slim hin nen før ino ku le
ring, men var uten symp to mer på in fek sjon. 
In fek sjo nen var led sa get av for sin ket pro
duk sjon av proin flam ma to ris ke cy to ki ner 
og kje mo ki ner sam men lik net med re spon
sen hos de som ikke ble syke. Dis se pro du
ser te mar kø rer for ak ti vert med født im mu
ni tet al le re de i in ku ba sjons fa sen.

Re sul ta te ne ble del vis va li dert i en muse
mo dell, der kjemokinindusert re krut e ring 
av nøytrofile gra nu lo cyt er til luft vei ene like 
før RSvirusinokulasjonen økte den tid li ge 
vi rus rep li ka sjo nen og for ver ret symp to 

mene, som ble dre vet av CD8po si ti ve Tcel
ler. For fat er ne pe ker på lik he ter mel lom 
in fek sjon med RSvi rus og SARSCoV2, da 
beg ge har lang in ku ba sjons tid.

– Den ne stu di en vi ser hvor vik tig det med
fød te im mun for sva ret er for å be skyt e mot 
vi rus in fek sjo ner, sier Fro de Jahn sen, som er 
pro fes sor i pa to lo gi ved Uni ver si te tet i Oslo.

– Sam ti dig sier stu di en noe om hvor dan 
im mun for sva ret er re gu lert. Når man har 
nøytrofile gra nu lo cyt er i slim hin nen, sy nes 
det e å hem me den akut e im mun re spon
sen mot vi rus. Hvor for det er nøytrofile 
gra nu lo cyt er i slim hin nen hos pre sump tivt 

fris ke for søks per so ner, er usik kert, men man 
kan ten ke seg at luft vei enes mikrobiota el ler 
ny li ge sub kli nis ke in fek sjo ner kan ha be tyd
ning, sier Jahn sen.

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

LIT TE RA TUR
1 Ha bi bi MS, Thwaites RS, Chang M et al. Neutro

philic in flam ma tion in the re spi ra tory muc osa 
predisposes to RSV in fec tion. Scien ce 2020; 370: 
eaba9301. 

Gra nu lo cyt er kan frem me vi rus in fek sjon

Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary / NTB
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et er le vel se av an ti re tro vi ral le ge mid del 
behand ling (1).

Usta bi le bo for hold og hjem løs het, stor 
mo bi li tet, so si alt stig ma og skif ten de dags
ru ter som føl ge av sex ar beid el ler he ro in
bruk var noen av de vik tig ste grun ne ne til  
at kvin ne ne ikke klar te å et er le ve an ti re tro
vi ral be hand ling. Ab sti nens symp to mer og 
mang len de pen ger til mat var and re grun
ner til at det var van ske lig å ta le ge mid le ne. 
Prak tisk og emo sjo nell støt e fra fa mi lie og 
ven ner var vik ti ge grun ner til at kvin ne ne 
klar te å ta le ge mid le ne som plan lagt, for 
eks em pel ved å få føl ge til le ge ti men el ler 
ved å bli min net på å ta pil le ne.

– Den ne stu di en il lust re rer be tyd nin gen av 
å ta hen syn til folks tids geo gra fis ke livs  betin
gel ser hvis man skal lyk kes med  be hand ling 
og bedre folks hel se, sier Kåre Moen, som er 
før s te ama nu en sis ved Institut for hel se og 
sam funn ved Uni ver si te tet i Oslo.

So si a le for hold på vir ker et er le vel se  
av le ge mid del be hand ling for hiv in fek
sjon hos kvin ner som bru ker he ro in  
i Tanzanias ho ved stad.

Blant Dar es Salaams 6,7 mil li o ner inn byg 
gere bru ker 300 000 per so ner rus mid ler,  
og ho ved sta den er et vik tig knu te punkt for 
om set ing av rus mid ler. Over 60 % av kvin
ner som in ji se rer rus mid ler i Tan za nia, le ver 
med hiv.

I en stu die som ny lig er pub li sert i tids
skrif tet So cial Scien ce & Medicine, ble  
det fore tat kva li ta ti ve in ter vju er med  
30 kvin ner i Dar es Sa lam som bruk te  
he ro in og lev de med hiv. In ter vju ene ble 
ana ly sert med da ta ba sert teo ri ut vik ling 
(eng. ground ed the o ry) for å iden ti fi se re 
hvor dan dags  rytmer og so si a le rom på vir ket 

– Den de tal jer te ana ly sen av dag lig li vet  
til he ro in bru ker ne vis te hvor dan tid og  
rom sat e be grens nin ger for mu lig he ten til 
å ta hiv me di si ner re gel mes sig. Å et er le ve 
be hand lin gen var av hen gig av for hold som 
var van ske lig å kon trol le re, sier Moen.

– Selv om stu di en gir god inn sikt i for hold 
som er spe si el le for en be stemt po pu la sjon 
med en be stemt syk dom i et be stemt land, 
er den in spi re ren de og har stor over fø rings
ver di til and re si tua sjo ner der fag folk skal 
ut vik le be hand lings opp legg, sier Moen.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Sa leem HT, Likindikoki S, Sil berg C et al. Timespace 

constraints to HIV treat ment en gage ment among 
wom en who use he ro in in Dar es Salaam, Tan za nia: 
A time ge og ra phy per spec tive. Soc Sci Med 2020; 
268: 113379. 

Sta bi le bo for hold og so si al støt e kan bedre hiv be hand ling

Tanzanias ho ved stad, Dar es Salaam. Il lust ra sjons fo to: Mag da le na Paluchowska / Alamy Stock Pho to
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FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

SARSCoV2vi ru set sten ger ned pro te
in syn te sen som er av gjø ren de for at 
krop pen skal kvit e seg med vi rus in fi
ser te cel ler.

Ved en vi rus in fek sjon ut nyt es verts cel lens 
translasjonsmaskineri til å pro du se re vi rus
pro tei ner som er nød ven di ge for dan nel se 
av nye vi rus. For søk med avan sert, høy opp lø
se lig elek tron mik ro sko pi vis te hvor dan et 
av SARSCoV2pro tei ne ne på vir ket ver tens 
pro te in syn te se (1). Nsp1pro tein (nonstructu
ral pro tein 1) bandt seg til 40Sen he ten, som 
er den mins te av to ribosomale sub en he ter, 
og blok ker te av les nin gen av mRNA. Cel lu 
lære stu di er vis te at det e re du ser te syn te sen 
av pro tei ner som er av gjø ren de for im mun
sy ste mets evne til å gjen kjen ne og fjer ne 
vi rus in fi ser te cel ler. Nsp1pro tei net og bin
dings se tet på ri bo so met er at rak ti ve mål 
for de sign av spe si fikk be hand ling av covid
19syk dom men.

– Den ne stu di en vi ser at Nsp1pro tei nets 
blok ke ren de ef ekt gjør at verts cel lens med
fød te for svars me ka nis mer ikke kom mer 
skik ke lig i gang, sier Jan Ter je Andersen, som 
er pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo og forsk
nings grup pe le der ved Oslo uni ver si tets sy ke
hus.

– Når Nsp1pro tei net bin der seg til en 
lom me av 40Sen he ten, fes ter ikke mRNA 
seg, og pro te in pro duk sjo nen brem ses. Sen
tralt her er pro duk sjo nen av type Iin ter fe
ron, som er av gjø ren de for in duk sjon av 
fle re hund re uli ke ge ner knyt et til før s te 
linje for sva ret mot vi rus in fek sjon. Stu di en 
be skri ver me ka nis mer i cel le kul tu rer, og 
ef ek ten av Nsp1pro tei net må der for un der
sø kes vi de re i re le van te pre kli nis ke dy re 
model ler for SARSCoV2. SARSCoV2 be nyt er 
Nsp1pro tei net som et vå pen mot verts cel len 
for å sik re egen ge vinst. Hvor dan det e er 
re gu lert gjen nom et in fek sjons løp til for del 
for vi ru set, er uklart. Et sen tralt spørs mål  
er hvor dan vi ru set sam ti dig sik rer egen pro
duk sjon av pro tei ner for å kun ne ko pi e re 
seg selv. Mål ret e de stra te gi er som kan set e 
Nsp1pro tei net ut av spill, vil kun ne re du se re 
al vor lig hets gra den av vi rus syk dom, sier 
Andersen.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Thoms M, Buschauer R, Ameismeier M et al. 

Struc tur al ba sis for translational shutdown and 
im mu ne eva si on by the Nsp1 pro tein of SARS
CoV2. Scien ce 2020; 369: 1249 – 55. 

SARS-CoV-2 brem ser 
det med fød te  
im mun for sva ret

Noen en kelt ge ner og blod ty pe A er as so
siert med al vor lig covid19in fek sjon.

Al vor lig hets gra den av covid19in fek sjon 
va ri e rer be ty de lig fra per son til per son. En 
stu die som ny lig er pub li sert i New Eng land 
Journal of Medicine, vi ser hvor dan ge ner 
kan bi dra til den ne va ria sjo nen (1). Pa si en 
tene var inn lagt på sju uli ke sy ke hus i Italia 
og Spa nia, men ana ly se ne ble ut ført i Norge 
og Tysk land. Stu di en er del vis fi nan si ert av 
Stein Erik Hagen.

Helgenomsekvensering ble ut ført på 
1 600 pa si en ter inn lagt på sy ke hus med 
covid19 og re spi ra sjons svikt og på 2 200 
and re pa si en ter uten kjent covid19. Et 
 om rå de på kro mo som 3 var sig ni fi kant 
as so siert med al vor lig for løp av covid19. 
20 pa si en ter som var ho mo zy go te for et av 
dis se ge ne ne, var yng re enn and re, med 
me di an al der hen holds vis 59 år og 66 år 
(p = 0,005). Pa si en ter med blod ty pe A had de 
høy ere ri si ko for al vor lig syk dom, med en 
odds ra tio på 1,45 (95 % KI 1,20 til 1,75).

– Den ne stu di en er gjen nom ført på im po ne

ren de kort tid og vi ser hva man kan  opp nå 
med nok res sur ser og bredt in ter  nasjo nalt 
sam ar beid, sier Hans Chris ti an Erich sen, som 
er over le ge og fag an svar lig for pe dia trisk 
im mu no lo gi ved Bar ne kli nik ken, Oslo uni ver
si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let. 

– Stu di ens styr ke er bl.a. at det sam me 
gen om rå det er iden ti fi sert i to uav hen gi ge 
po pu la sjo ner og at ho mo zy go te bæ re re med 
al vor lig syk dom er yng re enn and re.

– Re sul ta te ne fra den ne stu di en end rer 
ikke da gens pa si ent be hand ling, for di 
 be hand lin gen sty res av de kli nis ke symp to
me ne. Men re sul ta te ne leg ger grunn lag for  
mål ret e de stu di er og gir en mu lig for kla
ring på hvor for noen pa si en ter blir al vor lig 
syke, sier Erich sen, som reg ner med at 
 man ge forsk nings mil jø er vil et er prø ve 
fun ne ne.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ellinghaus D, Degenhardt F, Bujanda L et al. Geno

mewide as so cia ti on study of se vere Covid19 with 
re spi ra tory fail ure. N Engl J Med 2020; 383: 1522 – 34. 

Ge ne tisk ri si ko for al vor lig covid-19-in fek sjon
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SARS-CoV-2-vi ru set svek ker im mun re spon sen

SARSCoV2 hem mer im mun cel le nes 
pro duk sjon av an ti vi ra le in ter fe ro ner 
ved å dem pe både pro duk sjon og sek re
sjon av pro tei ner.

Pa to ge ne sen ved covid19in fek sjon er ikke 
kart lagt. Vi rus tren ger verts cel le nes ma ski
ne ri for å for me re seg og for å bli ut skilt. 
Vi ru sets enkeltkjedete RNAge nom ko der for 
27 pro tei ner, som har man ge uli ke funk sjo
ner. Fire pro tei ner, bl.a. Spro tei net, som er 
es sen si elt for opp tak i cel ler med ACE2 
resep to ren, står for inn pak kin gen av ge no
met. Vi rus ge no met ko der også for pro tei ner 
som er vik ti ge for vi rus for me rin gen, men 
som dess uten har and re, ukjen te funk sjo ner.

Vårt med fød te im mun for svar kan de tek   te
re og blok ke re alle trin ne ne i virusmultipli
kasjonen. Cel ler har sen so rer for vi rusRNA, 
som kan sig na li se re pro duk sjon av bl.a. 
in ter fe ronα og in ter fe ronβ. Dis se kan ak ti
ve re hund re vis av an ti vi ra le ge ner. Men 
vi rus har også for svars me ka nis mer som kan 
bry te an ti vi ra le me ka nis mer.

For SARSCoV2 er det ny lig på vist at fire 
vi rus pro tei ner på uli ke må ter kan hem me 
interferondannelsen (1). Et pro tein hem mer 
splei sing av ek sonRNA (premRNA) til funk
sjo nelt bud brin gerRNA (mRNA). Et an net 
blok ke rer ka na len inn til ri bo so met, slik at 
mRNA ikke kan kode pro duk sjon av cel lens 
eget pro tein, mens vi rusmRNA fort sat blir 
translatert. To and re pro tei ner blok ke rer 
tra fik ken av vi rus pro tein ut av cel len. Til 
sam men fø rer de tre me ka nis me ne til en 
ro bust suppresjon av ver tens vi rus for svar. 
Kan den ne stu di en ha te ra peu tis ke kon se
kven ser?

– Man skul le umid del bart ten ke seg at en 
be hand ling som styr ker ver tens eget an ti 
vira le for svar, ville være guns tig, sier Pål 
Aukrust, som le der den nors ke del en av 
Ver dens hel se or ga ni sa sjons Soli dar itystu die 
og Sek sjon for kli nisk im mu no lo gi og in fek
sjons me di sin ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 
Riks hos pi ta let.

– Men Soli dar itystu di en vis te in gen sig ni
fi kant ef ekt av in ter fe ronβ sam men lig net 
med stan dard be hand ling, hver ken på mor
ta li tet, an del pa si en ter som krev de re spi ra

tor be hand ling, el ler leng de på sy ke hus opp
hold, sier han.

Det e vi ser hvor ut ford ren de det er 
å  på vir ke kom pli ser te im mu no lo gis ke 
 pro ses ser un der al vor li ge in fek sjo ner. Selv 
om in ter fe ro ner har vik ti ge an ti vi ra le ef ek
ter, har de også po ten si elt ska de li ge pro in
flam ma to ris ke ef ek ter. Både for lite av en 
guns tig me dia tor og for mye, som ved en 
cy to kin storm, er uhel dig. An ti vi ral be hand
ling kan være vik tig i en tid lig fase av covid
19in fek sjon, mens and re for mer for be hand
ling, slik som im mun mo du le ren de be hand
ling med dek sa me ta son, vel ges ved al vor lig 
og kri tisk covid19in fek sjon, sier Aukrust.

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

LIT TE RA TUR
1 Banerjee AK, Blanco MR, Bruce EA et al. SARSCoV2 

disrupts splicing, trans la tion, and pro tein traf
fick ing to suppress host defenses. Cell 2020; 183: 
S00928674(20)313106. 
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Jardiance <<Boehringer Ingelheim>> Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B 
K03                   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Empagli-
flozin 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 monoter-
api når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemi-
dler 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 
sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes 
for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi og kombinasjonsbehan-
dling: 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: Dosejuster-
ing 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 innholdsst-
offene. Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hemmere, 
inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med kun moderat økt 
blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må vurderes ved uspesifik-
ke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, 
pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienter skal umid-
delbart undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Ved mistenkt eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres 
umiddelbart. Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Overvåkning av ketoner (måling i blod fremfor 
urin) anbefales. Behandlingen kan gjenopptas når ketonverdiene er normale 
og pasientens tilstand 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. Skal ikke brukes til behandling 
av diabetes type 1 siden data har vist økt forekomst av DKA hos diabetes type 
1-pasienter som får empagliflozin i tillegg til insulin. Nedsatt nyrefunksjon: 
Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. Vurdering av nyre-
funksjonen 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 dial-
yse, da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men årsaks-
sammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: Basert på 
virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med terapeutisk gluko-
suri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet bør derfor utvises hos 
pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en risiko (f.eks. ved kjent kardiova-
skulær sykdom, pasienter på antihypertensiv behandling med tidligere hypo-
tensjon eller pasienter >75 år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektro-
lytter anbefales ved tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeks-
jon: Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveis-
infeksjoner. 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 umid-
delbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealom-
rådet, fulgt av feber eller sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, 
bør preparatet seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. anti-

biotika 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 rutinemes-
sig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: Begrenset erfaring ved hjertesvikt 
NYHA klasse I-II, og ingen erfaring ved NYHA klasse III-IV. Interferens med 
1,5-AG-test: Overvåkning av glykemisk kontroll ved bruk av 1,5-AG-test er ikke 
anbefalt, da resultatene er upålitelige til vurdering av glykemisk kontroll hos 
pasienter som tar SGLT2-hemmere. Alternative metoder anbefales. Øvrig: 
Pga. virkningsmekanismen vil pasienter teste positivt for glukose i urinen. 
Pasienten bør informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galakto-
semalabsorpsjon. Inneholder 23 mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt na-
triumfritt. Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid og 
loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypotensjon. Samtidig bruk 
med insulin eller insulinstimulerende legemidler, 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. Empaglifloz-
in er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene OAT3, OATP1B1 og OAT-
P1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av UGT-induksjon på empagliflozin er 
ikke undersøkt. Samtidig bruk med kjente UGT-induktorer anbefales ikke pga. 
mulig risiko for redusert 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 farmakoki-
netikken til empagliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glime-
pirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvas-
tatin, 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 preven-
sjonsmidler. 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 gra-
viditet. 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: Frekvensintervaller angis som føl-
ger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ukjent 
frekvens (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data). Organklasse: Hud. Vanlige: 
Bivirkning: Pruritus (generell), utslett. Mindre vanlige: Bivirkning: Urticaria. 
Ukjent frekvens: Bivirkning: Angioødem. Organklasse: Infeksiøse. Vanlige: 
Bivirkninger: Urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Vaginal candidi-
asis, vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner. Ukjent frekvens: 
Bivirkning: Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren). Organkla-
sse: Kar. Mindre vanlige: Bivirkning: Hypovolemi. Organklasse: Nyre/urinveier. 
Vanlig: Bivirkning: Økt urinering. Mindre vanlige: Bivirkning: Dysuri. Organkla-
sse: Stoffskifte/ernæring: Svært vanlige: Bivirkning: Hypoglykemi ved kombi-
nasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige: Bivirkning:  Tørste. Sjeldne: 
Bivirkning: Diabetisk ketoacidose. Organklasse: Undersøkelser: Vanlige: Bi-
virkning: Økte serumlipider. Mindre vanlige: Bivirkning: Økt hematokrit, økt 
serumkreatinin/redusert GFR. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: En-
keltdoser 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 empagliflozin ved 
hemodialyse er ikke undersøkt. Pakninger og priser: 10mg: 30 stk. (blister) 
384125. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 027051. Pris (kr): 1280,20. 25 mg: 
30 stk. (blister) 045475. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 585516. Pris (kr): 
1280,20. 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. Sist endret: 16.10.2020. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 03.09.2020. 

For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 

1

 
 1,2

1,2

  

 

 

 

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

EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(HR 0,62 (95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %))

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(HR 0,65 (95% KI 0,50-0,85, p=0,002 ARR = 1,4 %))

Referanser:
1. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 14.10.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1.
2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, 
cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128.
3. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D et al. Empagliflozin and progression of kidney 
disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):323-34.

JARDIANCE® 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. 
JARDIANCE® Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, 
volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfo-
nylurea), ketoacidose (sjelden) 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. 

38%
35%

3

Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (HR 0,86 (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)) 21,

1,

*

*

39%
I studien så man også at behandling med JARDIANCE var assosiert 
med 39% RRR i forekomst eller forverring av nefropati  
(HR 0,61 (95% KI 0,53-0,70,P<0,001 ARR = 6,1 %)) *

*Jardiance er ikke indisert til reduksjon av vekt, blodtrykk, hjertesvikt eller nefropati. 

Resultatene ble vist på toppen av 
standardbehandling som bestod av: 
Statin, ACE-hemmer/AII-blokker, betablokker,  
platehemmer og glukosesenkende legemidler.
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Jardiance <<Boehringer Ingelheim>> Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B 
K03                   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Empagli-
flozin 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 monoter-
api når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemi-
dler 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 
sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes 
for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi og kombinasjonsbehan-
dling: 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: Dosejuster-
ing 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 innholdsst-
offene. Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hemmere, 
inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med kun moderat økt 
blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må vurderes ved uspesifik-
ke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, 
pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienter skal umid-
delbart undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Ved mistenkt eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres 
umiddelbart. Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Overvåkning av ketoner (måling i blod fremfor 
urin) anbefales. Behandlingen kan gjenopptas når ketonverdiene er normale 
og pasientens tilstand 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. Skal ikke brukes til behandling 
av diabetes type 1 siden data har vist økt forekomst av DKA hos diabetes type 
1-pasienter som får empagliflozin i tillegg til insulin. Nedsatt nyrefunksjon: 
Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. Vurdering av nyre-
funksjonen 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 dial-
yse, da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men årsaks-
sammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: Basert på 
virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med terapeutisk gluko-
suri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet bør derfor utvises hos 
pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en risiko (f.eks. ved kjent kardiova-
skulær sykdom, pasienter på antihypertensiv behandling med tidligere hypo-
tensjon eller pasienter >75 år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektro-
lytter anbefales ved tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeks-
jon: Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveis-
infeksjoner. 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 umid-
delbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealom-
rådet, fulgt av feber eller sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, 
bør preparatet seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. anti-

biotika 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 rutinemes-
sig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: Begrenset erfaring ved hjertesvikt 
NYHA klasse I-II, og ingen erfaring ved NYHA klasse III-IV. Interferens med 
1,5-AG-test: Overvåkning av glykemisk kontroll ved bruk av 1,5-AG-test er ikke 
anbefalt, da resultatene er upålitelige til vurdering av glykemisk kontroll hos 
pasienter som tar SGLT2-hemmere. Alternative metoder anbefales. Øvrig: 
Pga. virkningsmekanismen vil pasienter teste positivt for glukose i urinen. 
Pasienten bør informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galakto-
semalabsorpsjon. Inneholder 23 mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt na-
triumfritt. Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid og 
loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypotensjon. Samtidig bruk 
med insulin eller insulinstimulerende legemidler, 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. Empaglifloz-
in er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene OAT3, OATP1B1 og OAT-
P1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av UGT-induksjon på empagliflozin er 
ikke undersøkt. Samtidig bruk med kjente UGT-induktorer anbefales ikke pga. 
mulig risiko for redusert 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 farmakoki-
netikken til empagliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glime-
pirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvas-
tatin, 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 preven-
sjonsmidler. 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 gra-
viditet. 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: Frekvensintervaller angis som føl-
ger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ukjent 
frekvens (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data). Organklasse: Hud. Vanlige: 
Bivirkning: Pruritus (generell), utslett. Mindre vanlige: Bivirkning: Urticaria. 
Ukjent frekvens: Bivirkning: Angioødem. Organklasse: Infeksiøse. Vanlige: 
Bivirkninger: Urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Vaginal candidi-
asis, vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner. Ukjent frekvens: 
Bivirkning: Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren). Organkla-
sse: Kar. Mindre vanlige: Bivirkning: Hypovolemi. Organklasse: Nyre/urinveier. 
Vanlig: Bivirkning: Økt urinering. Mindre vanlige: Bivirkning: Dysuri. Organkla-
sse: Stoffskifte/ernæring: Svært vanlige: Bivirkning: Hypoglykemi ved kombi-
nasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige: Bivirkning:  Tørste. Sjeldne: 
Bivirkning: Diabetisk ketoacidose. Organklasse: Undersøkelser: Vanlige: Bi-
virkning: Økte serumlipider. Mindre vanlige: Bivirkning: Økt hematokrit, økt 
serumkreatinin/redusert GFR. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: En-
keltdoser 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 empagliflozin ved 
hemodialyse er ikke undersøkt. Pakninger og priser: 10mg: 30 stk. (blister) 
384125. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 027051. Pris (kr): 1280,20. 25 mg: 
30 stk. (blister) 045475. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 585516. Pris (kr): 
1280,20. 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. Sist endret: 16.10.2020. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 03.09.2020. 

For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 
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EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(HR 0,62 (95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %))

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(HR 0,65 (95% KI 0,50-0,85, p=0,002 ARR = 1,4 %))

Referanser:
1. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 14.10.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1.
2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, 
cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128.
3. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D et al. Empagliflozin and progression of kidney 
disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):323-34.

JARDIANCE® 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. 
JARDIANCE® Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, 
volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfo-
nylurea), ketoacidose (sjelden) 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. 
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Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (HR 0,86 (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)) 21,
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39%
I studien så man også at behandling med JARDIANCE var assosiert 
med 39% RRR i forekomst eller forverring av nefropati  
(HR 0,61 (95% KI 0,53-0,70,P<0,001 ARR = 6,1 %)) *

*Jardiance er ikke indisert til reduksjon av vekt, blodtrykk, hjertesvikt eller nefropati. 

Resultatene ble vist på toppen av 
standardbehandling som bestod av: 
Statin, ACE-hemmer/AII-blokker, betablokker,  
platehemmer og glukosesenkende legemidler.
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HAN NE LØV DAL GUL SETH
hannelovdal.gulseth@fhi.no
Av de ling for kro nis ke syk dom mer og ald ring
Folkehelseinstituttet

EY VIND HEL LAND
Av de ling hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet

Døds fall et er på vist SARS-CoV-2 
i Norge

BAK GRUNN
Høy al der er den vik tig ste ri si ko fak to ren for død som 
føl ge av covid-19, men kunn ska pen om be tyd nin gen  
av kro nis ke syk dom mer er man gel full. Gjen nom bruk  
av hel se re gis ter data be skri ver vi syk doms pro fi ler for 
per so ner som døde ett er å ha fått på vist SARS-CoV-2  
i pan de mi ens tre før s te må ne der i Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Data fra spe sia list hel se tje nes ten (Norsk pa si ent re gis ter, 
NPR) og pri mær hel se tje nes ten (Kom mu nalt pa si ent-  
og bru ker re gis ter, KPR) er kob let med in for ma sjon  
om po si ti ve SARS-CoV-2-prø ver fra Mel dings sy stem for 
smitt som me syk dom mer (MSIS) og døds fall fra Fol ke -
regis te ret. Utt rek ket om fatt er be folk nin gen i Norge per 
1.3.2020, med data for på vist smitt e, sy ke hus inn leg gel ser 
og død til 31.5.2020.

RE SUL TA TER
Av 8 412 per so ner med på vist SARS-CoV-2 døde 244 (2,9 %), 
hvor av 133 (55 %) var menn. An de len med på vist smitt e 
som døde, va ri er te fra 0,2 % (al der < 60 år) til 52 % (al der  
≥ 90 år). I alt 92 (38 %) døde på sy ke hus. 25 (16 %) av de som 
døde uten for sy ke hus, had de tid li ge re sy ke hus inn leg -
gelse for covid-19. An de len uten re gist rert kro nisk syk- 
 dom var 39 % i al ders grup pen < 70 år og 26 % i al ders grup-
pen ≥ 70 år. Syk doms for de lin gen va ri er te ved døds fall  
i og uten for sy ke hus, sær lig for dia be tes, ny re svikt og 
de mens dia gno ser.

FOR TOLK NING
An de len som døde blant per so ner med på vist SARS-CoV-2 
i pan de mi ens tre før s te må ne der i Norge, var lav. Fler tal-
let av de døde var 70 år el ler eld re og had de minst én 
kro nisk syk dom, men syk doms pro fi len va ri er te i og 
uten for sy ke hus. Hel se re gis ter data kan bi dra til bedre 
over sikt over og råd gi ving til ri si ko grup per i be folk nin-
gen un der en på gå en de pan de mi.

KNUT IVAR JOHANSEN
Av de ling hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet

KIRS TEN GRAV NIN GEN
Av de ling for smitt e vern og be red skap
Folkehelseinstituttet

HE LE NA NIE MI EIDE
Av de ling for smitt e vern og be red skap
Folkehelseinstituttet

SIRI EL DE VIK HÅ BERG
Senter for fer ti li tet og hel se
Folkehelseinstituttet

IN GER JO HAN NE BAK KEN
Av de ling hel se re gist re
Hel se di rek to ra tet
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HO VED FUNN
Per 31.5.2020 var det re gist rert 244 
døds fall blant per so ner med på vist 
SARS-CoV-2 i Norge, dvs. 2,9 % av alle 
med po si tiv prø ve.

Av 145 per so ner som var 90 år el ler 
eld re og had de på vist smitt e, døde 
over halv par ten.

Kob ling av fle re hel se re gist re vis te  
at blant de som døde, var tre av fire 
re gist rert med én el ler fle re kro nis ke 
syk dom mer.

Det var sto re for skjel ler i al ders-  
og syk doms pro fi ler mel lom de  
som døde på og uten for sy ke hus.

Det før s te døds fal let i Norge som 
skyld tes covid-19, syk dom men 
for år sa ket av vi ru set SARS-CoV-2, 
ble rap por tert 12.3.2020. Per 
10.6.2020 opp lys te Folkehelse-
instituttet at det var re gist rert 

239 døds fall i Norge knytt et til covid-19 i Mel-
de sy stem for smitt som me syk dom mer (MSIS) 
(1, 2), og sam me dag rap por ter te Ver dens hel-
se or ga ni sa sjon over 370 000 døds fall glo balt 
som kun ne til skri ves covid-19-pan de mi en (1). 
Fle re eu ro pe is ke land har rap por tert høy ere 
dø de lig het enn for ven tet (over dø de lig het) un-
der pan de mi en (2), mens ge ne rell dø de lig het 
i be folk nin gen i Norge frem til juni var nor-
mal, også blant per so ner over 70 år (3).

Tall fra Norge og and re land vi ser at høy al-
der er den vik tig ste ri si ko fak to ren for al vor lig 
syk doms for løp og død hos pa si en ter med 
covid-19, og at un der lig gen de syk dom mer ser 
ut til å øke ri si ko en ytt er li ge re (4–7). Stu di er 
fra and re land har vist at ikke-smitt som me 
syk dom mer som dia be tes, hjer te- og kar syk-
dom mer, kreft og kro nis ke lun ge- og ny re syk-
dom mer sam men med al der, kjønn (mann) 
og fed me kan være ri si ko fak to rer for død som 
føl ge av covid-19 (6).

Å iden ti fi se re grup per i be folk nin gen med 
økt ri si ko for al vor lig syk doms for løp og død 
ved in fek sjon med et nytt vi rus med stor 
spred nings ev ne er nød ven dig for å kun ne gi 
kunn skaps ba ser te råd om mål rett e de til tak. 
Folkehelseinstituttet har ut ar bei det råd om 
fore byg gen de til tak til grup per med un der-
lig gen de til stan der ba sert på fore lig gen de 
evi dens fra and re land (6, 8), og rå de ne opp-
da te res jevn lig.

Over sikt over be folk nin gens hel se, syk-

doms fore komst, dø de lig het og hel se tje nes te-
bruk er grunn leg gen de for god hånd te ring av 
syk doms ut brudd og epi de mi er. Data fra na-
sjo na le hel se re gist re bi drar til bedre plan leg-
ging av hel se tje nes ten og kan også bru kes til 
å ana ly se re mu li ge kon se kven ser og ef ekt av 
til tak (9).

I den ne ar tik ke len be skri ver vi døds fall 
blant pa si en ter med på vist SARS-CoV-2 i Norge 
gjen nom kob ling av na sjo na le re gis ter data. Vi 
har un der søkt fore komst av kro nis ke syk dom-
mer og un der lig gen de til stan der i den ne po-
pu la sjo nen.

Ma te ria le og me to de

I for bin del se med ut brud det av covid-19 har 
Hel se di rek to ra tet og Folkehelseinstituttet 
etab lert et sam ar beids pro sjekt der hen sik ten 
er å bru ke hel se re gis ter data for raskt å skaf e 
over sikt over covid-19-si tua sjo nen i Norge. Det 
leg ges spe si ell vekt på syk doms ut vik ling og 
død i ri si ko grup per (10, 11).

Hel se di rek to ra tets av de ling hel se re gist re 
har til rett e lagt sta tis tik ken ba sert på data fra 
MSIS (12), Norsk pa si ent re gis ter (NPR) og Kom-
mu nalt pa si ent- og bru ker re gis ter (KPR) (9). 
Data hånd te rin gen er hjem let i for skrif te ne for 
re gist re ne. Med ar bei der ne i Hel se di rek to ra tet 
had de ikke til gang til fød sels num re el ler  and re 
di rek te per son iden ti fi ser ba re kjen ne tegn. 
Med ar bei der ne i Folkehelseinstituttet har kun 
til gang til ag gre ger te data som ikke kan til ba-
ke fø res til en kelt per so ner.

Ut val get om fatt er 8 412 per so ner med SARS-
CoV-2 på vist med PCR-test meldt til MSIS til og 
med 31.5.2020. Da ta sett et ble av gren set til å 
om fatt e alle per so ner som var re gist rert med 
dato for død i Per son re gis te ret (PREG, Norsk 
hel se netts kopi av Fol ke re gis te ret) (13), i alt 
244 per so ner per 10.6.2020. Siste dato for død 
i den ne opp da te rin gen var 29.5.2020.

For dis se 244 per so ne ne ble det inn hen tet 
in for ma sjon fra re gist re over hel se tje nes te-
bruk som for val tes av Hel se di rek to ra tet: NPR 
for spe sia list hel se tje nes ten og KPR for pri mær-
hel se tje nes ten. Syk dom mer og til stan der som 
kun ne gi økt ri si ko for al vor lig for løp av co-
vid-19, ble de fi nert med bak grunn i kunn skap 
om covid-19-for løp fra and re land, smitte  ri si ko 
for in flu en sa og syk dom mers for løp samt be-
hand ling og mu li ge ef ek ter på im mun sy ste-
met (8). Vi in klu der te en lang rek ke syk dom-
mer, for di be red skap og over vå king var ho ved-
for må let med pro sjek tet og kunn ska pen om 
covid-19 var be gren set (11). De fi ni sjon av ri si ko-
til stan der er ba sert på re gi st rerte ko der, ICD-10 
(in ter na sjo nal sta tis tisk klas si fi ka sjon av syk-

dom mer og be slek te de hel se pro ble mer) i NPR 
og ICPC-2 (in ter na sjo nal klas si fi ka sjon for pri-
mær hel se tje nes ten) i KPR. Pri mært har vi sett 
på ikke-smitt som me syk dom mer som dia be-
tes, hjer te- og kar syk dom, kreft og kro nisk lun-
ge syk dom, som de fi nert i ta bell 1. Vi gjor de 
også en bre de re ana ly se der vi in klu der te fed-
me og gas tro in tes ti na le, rev ma tis ke og nev ro-
lo gis ke syk dom mer; se (11) for ytt er li ge re de fi-
ni sjon. For noen kro nis ke syk dom mer be nyt-
tet vi alle til gjen ge li ge data til ba ke i tid, mens 
vi for and re gikk syv el ler fem år til ba ke i tid 
av hen gig av kunn skap om syk doms for løp (11). 
Vi had de ikke til gang til data om le ge mid del-
bruk ge ne relt, men Hel se di rek to ra tet har over-
sikt over hel se fo re taks fi nan si er te le ge mid ler 
brukt i og uten for sy ke hus (h-re sept le ge mid-
ler). Dett e om fatt er for eks em pel bio lo gis ke 
le ge mid ler som infliksimab og adalimumab 
samt en del kreft le ge mid ler.

Mi cro soft SQL Ser ver ble brukt for ut hen-
ting av data fra da ta ba se ne og de før s te tilret-
teleggingene av va riab le ne. Kob ling av data 
og til rett e leg ging av ta bel ler ble gjen nom ført 
i ana ly se verk tøy et R (www.rstudio.com). Vi 
pre sen te rer de skrip tiv sta tis tikk for delt på 
kjønn, al der og døds fall i og uten for sy ke hus. 
Av per son vern hen syn inn går ikke in for ma-
sjon om bo sted el ler de tal jer om for de ling på 
kjønn og al der. Vi har grup pert alle ri si ko-
grup pe ne sam men og vi ser sta tis tikk for an-
tall og an del uten re gist rert kro nisk syk dom 
el ler til stand. I til legg vi ser vi hvor man ge som 
er re gist rert med minst én av syk dom me ne 
el ler til stan de ne de fi nert i ta bell 1 og minst én 
el ler to av de ikke-smitt som me syk dom me ne 
(dia be tes, hjer te- og kar syk dom, kreft og kro-
nisk lun ge syk dom).

Re sul ta ter

Av 8 412 per so ner i Norge med på vist SARS-
CoV-2 var 244 (2,9 %) re gist rert døde i Fol ke -
regis te ret per 31.5.2020 i en opp da te ring gjort 
10.6.2020. Me di an al der ved død var 85 år 
 (interkvartilområde 77 – 90 år), og 133 (55 %) var 
menn. Det var flest døds fall i al ders grup pen 
80 – 89 år og fær rest blant dem un der 60 år. 
Le ta li te ten, de fi nert som an de len døde av 
 an tal let med på vist smitt e, var høy est i de 
 eld ste al ders grup pe ne og va ri er te fra 0,2 % hos 
dem un der 60 år til 52 % hos dem over 90 år 
(ta bell 2). Me di an an tall da ger mel lom på vist 
SARS-CoV-2 og død var 10 (interkvartilområde 
6 – 16 da ger). I fire til fel ler var prø ve dato lik el-
ler se ne re enn døds dato.

Til sam men 92 per so ner (38 %) var re gist rert 
døde på sy ke hus. I al ders grup pen un der 70 år 

Se også lederartikkel side 1822
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skjed de 26 av 31 (84 %) døds fall på sy ke hus, 
mens til sva ren de an del var 21 % (16 av 76) i 
grup pen 90 år og eld re. Av de 152 som døde 
uten for sy ke hus, var det 25 (16 %) som var regi-
st rert med tid li ge re sy ke hus opp hold ko det 
med covid-19, og 15 av dis se døde i lø pet av de 
syv før s te da ge ne ett er ut skri vel se.

I alt 67 per so ner (27 %) av dem som døde, var 
ikke tid li ge re re gist rert med kro nisk so ma tisk 
syk dom el ler til stand (ta bell 3). An de len uten 
re gist re ring for kro nisk syk dom var til nær-
met lik i og uten for sy ke hus, 28 % vs. 27 %. De 
van lig ste re gist rer te til stan de ne var hjer te- og 
kar syk dom (55 %), dia be tes (21 %), kreft (16,8 %) 
og lun ge syk dom (16,4 %). Blant per so ner un-
der 70 år var an de len uten re gist rert kro nisk 
syk dom stør re (39 %) enn hos per so ner over 
70 år (26 %), men an de len med dia be tes og 
 ny re svikt var stør re hos dem un der 70 år.

Syk doms pro fi le ne hos dem som døde på 
sy ke hus, var for skjel li ge fra pro fi le ne hos dem 
som døde uten for sy ke hus. De som døde på 
sy ke hus, had de of te re minst to re gist rer te 
ikke-smitt som me syk dom mer. An de len med 
dia be tes var 30,4 % blant dem som døde på 
sy ke hus, og 14,5 % blant dem som døde uten-
for sy ke hus. De al ler fles te med dia be tes  had de 
type 2-dia be tes. Det var in gen til fel ler av død 
hos per so ner med re gist rert type 1-dia be tes i 
al de ren un der 80 år. Alle per so ne ne med re-
gist rert de mens dia gno se døde uten for sy ke-
hus. Det var fem døds fall hos per so ner re gi-
strert med syk dom el ler til stand som på vir ker 
im mun for sva ret. Alle dis se døds fal le ne skjed-
de på sy ke hus, og de fles te av dis se per so ne ne 
had de gjen nom gått en trans plan ta sjon. In gen 
av de døde had de fått ut le vert et h-re sept le ge-
mid del i 2019, og det var in gen døds fall blant 

per so ner i ak tiv kreft be hand ling. Når vi bruk-
te et bre de re søk for de fi ni sjon av kro nisk syk-
dom, som også in klu der te fed me og gas tro -
intes ti na le, rev ma tis ke og nev ro lo gis ke syk-
dom mer, fant vi ytt er li ge re el le ve per so ner. 
Alt så var det bare to talt 23 % (56 av 244) som 
ikke had de en kro nisk so ma tisk til stand.

Dis ku sjon

I vårt da ta sett, som om fatt er døds fall frem til 
1.6.2020, var me di an al der ved død ett er på vist 
SARS-CoV-2-smitt e 85 år. An de len døde (le ta li-
te ten) i Norge var lav (2,9 %), men økte be ty de-
lig med al der. I våre tall var le ta li te ten for per-
so ner over 90 år på 52 %. Høy le ta li tet blant de 
eld ste pa si en te ne er vist i en rek ke land og 
vi ser hvor vik tig det er å be skytt e de mest sår-
ba re i be folk nin gen (14). Ikke alle får symp to-
mer ved in fek sjon med SARS-CoV-2, og and re 
får så mil de symp to mer at de ikke tes tes. Test-
kri te ri e ne og test ka pa si te ten kan også va ri e re 
over tid og mel lom re gi o ner og land. Av gjø-
ren de for le ta li te ten er hvor man ge som tes tes 
og får på vist syk dom men (14). For land som 
har tes tet svært man ge med mild el ler in gen 
syk dom, vil dett e bi dra til at le ta li te ten blir 
la ve re. Per 7.6.2020 rap por ter te Island, som 
har gjen nom ført ut strakt tes ting, en le ta li tet 
på 0,6 %, Finland 4,6 %, Dan mark 4,9 % og Sve-
ri ge, som har vært hardt ram met av pan de -
mien, 10,4 % (15, 16).

Vi fant at to av tre døds fall ett er på vist SARS-
CoV-2 skjed de uten for sy ke hus. Tall fra MSIS 
vi ser at de fles te av dis se døds fal le ne skjed de 
på an nen hel se in sti tu sjon, mest sann syn lig 

Tabell 1  Definisjoner for aktuelle kroniske sykdommer og tilstander undersøkt for personer døde etter påvist SARS-CoV-2.

Sykdom/tilstand Periode

Datakilde

Norsk pasient register  
(ICD-10-koder)

Kommunalt pasient- og  
brukerregister (ICPC-2-koder)

Diabetes Alle tilgjengelige data1 E10, E11 T89, T90

Hjerte- og karsykdommer Siste fem år G45, H34, I00 – 99 K74 – 80, K82, K83, K85 – 87, 
K89 – 92

Kreft Siste fem år C00 – 97, D32 – 33, D35.2 – 35.4, D42, 
D43, D44.3 – 44.5, D45 – 47

Kronisk lungesykdom Siste fem år J41 – 47, J84, J98 R95, R96

Demens Alle tilgjengelige data1 F00 – 03, G30, G31.0, G31.2, G31.8,

Nyresvikt Alle tilgjengelige data1 N18.3 – 18.5

Leversvikt Alle tilgjengelige data1 K70.4, K72

Tilstander som påvirker immunfunksjon 
(transplantasjon, immunsvikt)

Alle tilgjengelige data1 D80–D84, Z94.0 – 94.4, Z94.8

1  2008–19 i Norsk pasientregister og juli 2016–mars 2020 i Kommunalt pasient- og brukerregister.

Tabell 2  Antall dødsfall registrert blant personer med påvist SARS-CoV-2 i Norge per 31.5.2020. Letalitet er andel 
dødsfall av antall positive prøver.

Antall  
dødsfall  

(% av total)

Antall 
menn  

(%)

Antall dødsfall 
på sykehus  

(%)

Antall med 
påvist smitte  
(letalitet, %)

Alle 244 133 (55) 92 (38) 8 412 (2,9)

Aldersgrupper (år)1

0 – 69 31 (13) 26 (84) 26 (84) 7 287 (0,4)

70 – 79 46 (19) 29 (63) 22 (48) 602 (8)

80 – 89 91 (37) 49 (54) 28 (31) 378 (24)

≥ 90 76 (31) 29 (38) 16 (21) 145 (52)

1  Tallene er små i aldersgruppen under 70 år, og alle detaljer kan derfor ikke oppgis av person-
vernhensyn. Det var 11 dødsfall (4,5 %) i aldersgruppen under 60 år, letalitet 0,2 %, og 20 
dødsfall (8,2 %) i alderen 60–69 år, letalitet 2,1 %.
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på sy ke hjem (16), og kun et få tall døde uten for 
in sti tu sjon. Si den po si ti ve SARS-CoV-2-prø ver 
ble hen tet ut av MSIS og kob let opp mot døds-
fall i Fol ke re gis te ret, ble prø ve ta kings sted i 
MSIS an tatt å være iden tisk med ste det der 
pa si en ten døde. Dett e vil i de al ler fles te til fel-
ler være kor rekt, men vi kan ikke ute luk ke at 
feil klas si fi se ring kan ha skjedd. MSIS får inn-
rap por tert om pa si en ten ved prø ve ta king var 
hjem me el ler inn lagt i sy ke hus, sy ke hjem el-
ler an nen hel se in sti tu sjon, men ikke hvil ken 
type an nen hel se in sti tu sjon, og ikke hvor vidt 
per so ner har hatt lang tids opp hold på sy ke-
hjem, inn leg ges på kortt ids opp hold fra hjem-
met el ler over fø res fra sy ke hus til mid ler ti dig 
opp hold på sy ke hjem. I vår stu die var det 
15 per so ner som døde i lø pet av den før s te 
uken ett er ut skri vel se fra et sy ke hus opp hold 
med covid-19-dia gno se, men vi kjen ner ikke 
de tal je ne i sy ke his to ri e ne el ler funk sjons sta-
tus for dis se per so ne ne. Hel se di rek to ra tet an-
be fa ler at sy ke hjems be bo e re som blir syke 
med covid-19, be hand les på sy ke hjem met og 
ikke inn leg ges på sy ke hus, med mind re det 
er sær lig tungt vei en de grun ner for at inn leg-
gel se vil for len ge li vet ve sent lig og gi økt livs-
kva li tet (17). Sy ke hjems po pu la sjo nen er spe -
sielt sår bar for al vor lig for løp og død ved co-
vid-19 på grunn av høy al der, un der lig gen de 

kro nisk syk dom og skrø pe lig het, og i til legg 
er det vist at det er høy ri si ko for rask spred-
ning blant be bo e re på sy ke hjem (18, 19). Eld re 
og skrø pe li ge pa si en ter har ofte aty pis ke 
symp to mer, noe som øker ri si ko en for at syk-
dom men over se es el ler opp da ges sent. For å 
fo re byg ge ut brudd på sy ke hjem er det der for 
sær lig vik tig med høy kva li tet på smitt e vern, 
god over vå king av symp to mer, lav ters kel for 
SARS-CoV-2-tes ting og iso le ring av smitt e de.

Ved døds fall uten for sy ke hus var hjer te- og 
kar syk dom og de mens de van lig ste un der lig-
gen de syk dom me ne. Vi har tid li ge re un der-
søkt fore komst av un der lig gen de syk dom mer 
hos per so ner inn lagt med covid-19 (11). I den 
stu di en var an de len sy ke hus inn lag te med de-
mens dia gno se lik an de len med de mens dia-
gno se i den ge ne rel le be folk nin gen. Det er 
der for in ter es sant at de mens dia gno ser ikke 
ble iden ti fi sert hos noen av pa si en te ne som 
døde på sy ke hus. Dett e kan tyde på ett er le -
velse av Hel se di rek to ra tets an be fa ling om at 
sy ke hjems be bo e re med al vor lig covid-19 bør 
be hand les uten for sy ke hus (17). I en stu die av 
covid-19-ut brudd på sy ke hjem i Bergen ble 
svært få be bo e re inn lagt på sy ke hus. For fat -
terne dis ku ter te om år sa ken kun ne være at 
sy ke hjem me ne had de gjort et grun dig ar beid 
med å av kla re be hand lings ni vå et for den 

 en kel te be bo er i for kant av covid-19-epi de-
mien (19). I tråd med dans ke (5) og ita li ens ke 
stu di er (20) fant vi en stør re an del med dia be-
tes blant dem som døde på sy ke hus enn blant 
dem søm døde uten for sy ke hus. I de før s te 
uke ne av pan de mi en var man sær lig be kym-
ret for per so ner med til stan der el ler be hand-
ling som på vir ker im mun for sva ret. I vår stu-
die var det bare fem per so ner med en slik til-
stand som var re gist rert døde ett er på vist 
SARS-CoV-2, og det var in gen døds fall blant 
per so ner i ak tiv kreft be hand ling el lers blant 
per so ner som bruk te bio lo gis ke le ge mid ler 
for skre vet på h-re sept.

Styr ken ved den ne stu di en er at den om fat-
ter alle per so ner bo satt i Norge og alle døds-
fall hos per so ner med på vist SARS-CoV-2. Re-
gis ter kob lin ge ne gjør at vi får data for pro-
spek tivt re gist rer te so ma tis ke dia gno ser fra 
både spe sia list- og pri mær hel se tje nes ten. Selv 
om kva li te ten på noen dia gno ser i hel se re gis-
t re ne va ri e rer, er for de len at dis se dia gno se ne 
er re gist rert fort lø pen de slik at man unn går 
de skjev he ter som kan opp stå når ri si ko til-
stan de ne rap por te res av av dø des lege.

En svak het ved stu di en er at vi ikke kan vite 
om covid-19 var di rek te år sak til døds fal let. 
Teo re tisk kun ne pa si en ten blitt frisk fra in fek-
sjo nen og der ett er dødd av an nen år sak. Vi 

Tabell 3  Kroniske sykdommer og risikotilstander blant personer døde etter påvist SARS-CoV-2 i Norge per 31.5.2020. Undergrupper med små tall som av personvernhensyn 
ikke kan oppgis eksakt, er angitt med –.

Antall  
blant alle  
døde (%),  

n = 244

Antall blant 
døde utenfor 
sykehus (%), 

n = 152

Antall blant  
døde på  

sykehus (%), 
n = 92

Antall  
blant døde  
< 70 år (%),  

n = 31

Antall  
blant døde  
≥ 70 år (%), 

n = 213

Ingen registrert kronisk sykdom med antatt  
forhøyet risiko1 67 (28) 41 (27) 26 (28) 12 (39) 55 (26)

Minst én ikke-smittsom sykdom2 169 (69) 104 (68) 65 (71) 18 (58) 151 (71)

Minst to ikke-smittsomme sykdommer2 77 (32) 43 (28) 34 (37) 7(23) 70 (33)

Hjerte- og karsykdom 134 (54) 88 (58) 46 (50) 12 (39) 122 (57)

Diabetes 50 (21) 22 (14) 28 (30) 8 (26) 42 (20)

Kreft 41 (17) 25 (16) 16 (17) ‒ 3

Kronisk lungesykdom 40 (16) 24 (16) 16 (17) ‒ 4

Demens 36 (15) 36 (24) 0 ‒ 5

Nyresvikt 16 (7) ‒ 6 5 (16) 11 (5)

Tilstander som påvirker immunfunksjon  
(transplantasjon, immunsvikt) 5 (2) 0 5 (5) ‒ 7

1 Kroniske sykdommer som definert i tabell 1, tallene er for små til å kunne oppgis for leversvikt separat.
2 Samlebetegnelse for diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og kronisk lungesykdom.
3 De aller fleste registrert med kreftsykdom var i den eldste aldersgruppen.
4 Forskjellen i andel med lungesykdommer mellom aldersgruppene var relativt liten.
5 De aller fleste tidligere registrert med demens var i den eldste aldersgruppen.
6 De aller fleste tidligere registrert med nyresvikt døde utenfor sykehus.
7 Av de som døde med tidligere registrerte tilstander relatert til immunfunksjon, var det flest i den yngste aldersgruppen.
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Kon klu sjon
An de len som døde ett er på vist SARS-CoV-2 i 
pan de mi ens først tre må ne der i Norge, var lav 
(2,9 %), men le ta li te ten var over 50 % i al ders-
grup pen over 90 år. De fles te av dem som 
døde, had de re gist rert minst én kro nisk syk-
dom, men i al ders grup pen un der 70 år var det 
ved fire av ti døds fall ikke re gist rert noen tid-
li ge re kro nisk syk dom el ler til stand. In gen 
med re gist rert de mens dia gno se døde på sy-
ke hus. Per so ner som døde på sy ke hus, var 
yng re og of te re re gist rert med dia be tes el ler 
til stan der som på vir ker im mun sy ste met, og 
had de of te re fle re til stan der sam ti dig. Nors ke 
hel se re gist re er gode kil der for å få over sikt 
over ri si ko til stan der og for løp un der en på gå-
en de pan de mi.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 1.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 21.10.2020, 
 godkjent 9.11.2020.

mer på døds mel din gen i 89 % av covid-19- asso-
sier te døds fall, og ved å re gist re re kro nisk 
syk dom på den ne må ten har Døds år saks re gis-
te ret brukt en bre de re de fi ni sjon av kro nisk 
syk dom enn vi har gjort i vår ana ly se. Syk-
doms pro fi len er noe for skjel lig fra det vi fant, 
med mind re rap por tert dia be tes og mer de-
mens i data fra Døds år saks re gis te ret. Dett e 
un der stre ker be ho vet for å bru ke fle re kil der 
sam ti dig når man stu de rer slike kom plek se 
pro blem stil lin ger.

Ag gre ger te data ba sert på re gis ter kob lin ger 
kan være en god kil de til in for ma sjon om ri-
si ko grup per un der en pan de mi, men er ikke 
til strek ke lig for avan ser te ana ly ser. Det etab-
le res nå der for et stør re forsk nings pro sjekt 
der in di vid data om un der lig gen de syk dom 
og ri si ko til stan der også kob les mot døds år sa-
ker fra Døds år saks re gis te ret, le ge mid del bruk 
fra Re sept re gis te ret og data om so sio øko no-
mis ke for hold og land bak grunn fra Sta tis tisk 
sen tral by rå.

an ser det imid ler tid av fle re grun ner sann syn-
lig at de al ler fles te per so ner som inn går i sta-
tis tikk grunn laget, fak tisk har dødd av SARS-
CoV-2, for di det var kort tid mel lom på vist 
smitt e og død, alle med på vist smitt e som 
døde på sy ke hus, had de covid-19 som hoved- 
el ler bi dia gno se, og covid-19-døds fall meldt til 
MSIS var nu me risk nok så likt vårt ut valg, hen-
holds vis 239 og 244 per so ner. En gjen nom-
gang av jour na ler slik at covid-19 som døds år-
sak kun ne ve ri fi se res, ville ha styr ket stu di ens 
va li di tet.

I sep tem ber 2020 of ent lig gjor de Folkehel-
seinstituttet pre li mi næ re data fra Døds år saks-
re gis te ret om covid-19 som døds år sak og sam-
men hen gen med kro nis ke syk dom mer (21). 
Dis se ana ly se ne om fatt er pe ri oden mars–mai 
2020, og Døds år saks re gis te ret rap por te rer at 
covid-19 var re gist rert som un der lig gen de 
døds år sak i 215 (91 %) av de 236 la bo ra to rie -
bekref tede til fel le ne meldt til Døds år saks -
regis te ret. Det var re gist rert kro nis ke syk dom-
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Covid-19 rap por tert til 
Folkehelseinstituttet de før s te 
seks uke ne av epi de mi en

BAK GRUNN
Det før s te til fel let av på vist SARS-CoV-2 i Norge ble 
be kref tet 26. feb ruar 2020. Et er for ster ke de råd om 
ge ne rel le smit e vern til tak i be gyn nel sen av ut brud det 
ble det 12. mars iverk sat om fat en de na sjo na le kon troll-
til tak, og tes tin gen ble ret et mot al vor lig syke. Her 
be skri ver vi de seks før s te uke ne av ut brud det i Norge, 
set i lys av test kri te ri er og kon troll til tak.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi be skrev alle la bo ra to rie be kref tede covid-19-til fel ler 
rap por tert til tre for skjel li ge over vå kings sy ste mer ved 
Folkehelseinstitutet frem t.o.m. 5. ap ril 2020. Til fel le ne 
rap por tert frem til og med 12. mars ble sam men lig net 
med til fel le ne rap por tert fra og med 13. mars.

RE SUL TA TER
Frem t.o.m. 12. mars var 1 128 til fel ler rap por tert. Dis se 
had de en me di an al der på 47 år, 64 % var menn, 66 % 
had de reist uten lands, 6 % var inn lagt i sy ke hus ved 
rap por te ring og < 1 % døde. Blant de 4 742 til fel le ne 
rap por tert f.o.m. 13. mars, var me di an al der 48 år, 47 %  
var menn, 18 % had de reist uten lands, 15 % var inn lagt  
i sy ke hus og 3 % døde.

FOR TOLK NING
For de lin gen av til fel le ne før og et er 12. mars re flek te rer 
uli ke fa ser av ut brud det, men må tol kes i lys av test kri -
teri er, test ak ti vi tet, kon troll til tak og egen ska per ved 
over vå kings sy ste me ne.

AN NE KE STEENS
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

RO BERT WHITT AKER
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

Eu ro pe isk feltepidemiologiutdanning (EPIET)
Det eu ro pe is ke smit e vern by rå et (ECDC)
Sol na, Sve ri ge

KA RO LI NE BRAG STAD
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

JA COB DAG BER ILD
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

AST RID LOUISE LØV LIE
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

UMAER NA SEER
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

EMI LY MAC DO NALD
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

LINE VOLD
Om rå de for smit e vern, mil jø og hel se
Folkehelseinstitutet

Ragn hild Tøn nes sen, Lamprini Veneti og Tri ne 
 Hes se vik Paul sen har bi drat i like stor grad til den ne 
ar tik ke len.
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HO VED FUNN
Frem til og med 12. mars ble 1 128 
til fel ler av la bo ra to rie be kref tet 
covid-19 rap por tert til Folkehelse-
institutet.

Me di an al der var 47 år, 64 % var 
menn, 66 % had de reist uten lands, 
6 % var inn lagt i sy ke hus ved rap por-
te ring og < 1 % døde.

Blant 4 742 til fel ler rap por tert 
13.3 – 5.4.2020 var me di an al der 48 år, 
an de len menn var re du sert til 47 %, 
fær re had de reist uten lands (18 %)  
og en høy ere an del var inn lagt (15 %) 
el ler døde (3 %).

En øk ning i an tall per so ner med al-
vor lig lun ge be ten nel se av ukjent 
år sak ble rap por tert fra Wu han i 
Kina 31. de sem ber 2019. Et nyt ko-
ro na vi rus, se ne re kalt SARS-CoV-2, 
ble iden ti fi sert av ki ne sis ke hel se-

myn dig he ter 7. ja nu ar 2020 som år sa ken til 
syk dom men nå kjent som covid-19 (1). Vi ru set 
spred te seg raskt, og Ver dens hel se or ga ni sa-
sjon er klær te ut brud det som en in ter na sjo nal 
fol ke hel se kri se 30. ja nu ar og der et er en pan-
de mi 11. mars 2020 (2).

I Norge ble tes ting for SARS-CoV-2 i be gyn-
nel sen for be holdt nær kon tak ter av be kref te de 
til fel ler og per so ner som kom til ba ke fra land 
med ut bredt smit e. Det før s te til fel let av på-
vist SARS-CoV-2-in fek sjon ble be kref tet 26. feb-
ruar. I star ten av ut brud det for ster ket man 
råd om ge ne rel le smit e vern til tak, som for 
eks em pel å hol de seg hjem me ved syk dom og 
gjen nom fø ring av god hånd- og hos te hy gie ne. 
12. mars ble det inn ført om fat en de na sjo na le 
kon troll til tak for å re du se re smit e ut bre del se 
og opp ret hol de til strek ke lig be hand lings -
kapa si tet i sy ke hu se ne. Dis se in klu der te blant 
an net sten ging av bar ne ha ger, sko ler, kul tur- 
og id rets ar ran ge men ter, virk som he ter i ser-
ve rings bran sjen og virk som he ter med en-til-
en-kon takt med kun de ne (f.eks. fy sio te ra peu-
ter og fri sø rer) samt ka ran te ne ved inn rei se 
til Norge (3).

Sam ti dig ble test kri te ri e ne end ret for å  sik re 
dia gnos tikk ved al vor lig syk dom. End rin ger i 
test kri te ri er, im ple men te ring av kon troll til tak 
og and re vik ti ge da to er un der be gyn nel sen av 
covid-19-ut brud det i Norge er pre sen tert i fi gur 
1. Fra og med 13. mars in klu der te test kri te ri e ne 
pa si en ter med symp to mer for en lig med co-

vid-19 og økt ri si ko for å ut vik le al vor lig syk-
dom, pa si en ter i hel se in sti tu sjo ner med akut 
luft veis in fek sjon og hel se per so nell med akut 
luft veis in fek sjon (ram me 1).

Folkehelseinstitutet over vå ker ut brud det 
av covid-19 i Norge og pub li se rer fort lø pen de 
na sjo nal sta tis tikk om tes ting og test re sul ta-
ter for SARS-CoV-2, an tall covid-19-til fel ler 
meldt til Mel dings sy stem for smit som me 
syk dom mer (MSIS), an tall be kref te de til fel ler 
inn lagt i sy ke hus og in ten siv av de ling og 
covid-19-as so sier te døds fall (4).

I den ne ar tik ke len kom bi ne rer vi data fra 
uli ke da ta kil der i over vå kin gen for å sam men-
lig ne de la bo ra to rie be kref tede covid-19-til fel-
le ne i Norge før og et er kon troll til tak ble 
inn ført 12. mars og t.o.m. 5. ap ril. Vi drøf ter 
hvor dan end rin ger i test kri te ri e ne og til ta -
kene kan ha på vir ket ut brud det i be folk nin-
gen og fun ne ne fra over vå kin gen.

Ma te ria le og me to de

La bo ra to rie dia gnos tikk, test kri te ri er  
og over vå king
La bo ra to rie dia gnos tikk for SARS-CoV-2 ble etab-
lert 23. ja nu ar ved Na sjo nalt re fe ran se  labo ra-
to ri um ved Folkehelseinstitutet. Den pri mæ re 
tes ten var en sann tids re vers tran skrip tase-po-
ly me ra se kje de re ak sjons test (RT-PCR) for de tek-
sjon av E-ge net (5), ho ved sa ke lig ut ført på ma-
te ria le fra svelg og dyp ne se prø ve. Med høy 
sen si ti vi tet (opp til 99,9 %), men lit la ve re spe-
si fi si tet (ca. 80 %) kan me to den gi falskt po si  tive 
svar der som man tes ter man ge per so ner med 
lav sann syn lig het for å være SARS-CoV-2-smit et 
(6). Me to der for tes ting ble etab lert ved de 
 fles te nors ke me di sins ke mik ro bio lo gis ke 
 la bo ra to ri er in nen få uker. Test kri te ri e ne for 
 uli ke tids pe ri oder er vist i ram me 1.

De fles te la bo ra to ri e ne som tes tet for SARS-
CoV-2 rap por ter te dag lig an tall tes te de med 
opp lys nin ger om test re sul tat og prø ve ta-
kings dato til laboratorieovervåkingssystemet 
ved Na sjo nalt re fe ran se la bo ra to ri um. Et 
mind re tall la bo ra to ri er rap por ter te ku mu la-
tivt an tall tes ter uten nøy ak tig prø ve ta kings-
dato. Frem til 30. mars in ne holdt da ta set et 
vårt in for ma sjon om an tall tes ter og an tall 
po si ti ve tes ter, mens det fra og med 1. ap ril 
in ne holdt in for ma sjon om an tall tes te de per-
so ner og an tall per so ner som tes tet po si tivt, i 
tråd med over vå kings data pub li sert på Fol ke-
hel se in sti tut ets net si de.

Frem t.o.m. 5. ap ril 2020 var kom mu ne over-
le ge ne plik ti ge til å vars le alle la bo ra to rie -

bekref tede covid-19-til fel ler til Folkehelseinsti-
tutet per te le fon (7–9). Et be kref tet til fel le var 
de fi nert som en per son med på vist SARS-CoV-
2-in fek sjon uav hen gig av kli nisk bil de. Opp-
lys nin ger om al der, kjønn, smit e sted, type 
eks po ne ring, even tu ell symp tom de but, dato 
for tes ting og even tu ell sy ke hus inn leg gel se 
ble sam let inn. Type eks po ne ring var de fi nert 
som uspe si fi sert lo kal smit e hvis til fel let ikke 
var smit et i ut lan det el ler ikke var nær kon-
takt av et be kref tet til fel le, men hvor det var 
hol de punk ter for lo kal smit e. Res te ren de til-
fel ler ble ka te go ri sert som ukjent eks po ne-
ring.

Opp lys nin ge ne ble ført inn i Ut brudds re gis-
te ret, som ble opp ret et for å få rask over sikt 
over ut brud det og for å kun ne iverk set e til tak 
og iva re ta in ter na sjo na le rap por te rings for-
plik tel ser. For de 243 før s te til fel le ne vars let til 
Folkehelseinstitutet t.o.m. 9. mars ble vars-
len de kom mu ne over le ge også bedt om å fylle 
ut et spør re skje ma med mer ut vi de de opp lys-
nin ger, bl.a. om eks po ne ring og yrke. In for ma-
sjon fra spør re skje ma ene ble re gist rert i Ut-
brudds re gis te ret. Covid-19-as so sier te døds fall 
ble vars lings plik ti ge f.o.m. 13. mars (8). In for-
ma sjo nen ble lagt inn i Ut brudds re gis te ret, 
der også det før s te kjen te døds fal let 12. mars 
ble re gist rert.

I til legg til te le fo nisk vars ling ble alle la bo-
ra to rie be kref tede til fel ler mel de plik ti ge til 
MSIS fra 31. ja nu ar 2020. Le ger og la bo ra to ri er 
rap por ter te epi de mio lo gisk, kli nisk og mik-
ro bio lo gisk in for ma sjon ved bruk av stan dard 
MSIS-mel dings skje ma (8, 10, 11). Inn sam ling av 
data til laboratorieovervåkingssystemet, Ut-
brudds re gis te ret og MSIS for løp pa ral lelt (9).

Da ta be hand ling og ana ly se
Vi in klu der te opp lys nin ger om alle til fel ler 
rap por tert til Ut brudds re gis te ret og MSIS 
frem t.o.m. 5. ap ril 2020, med data om even-
tu el le døds fall blant dis se til fel le ne meldt 
t.o.m. 7. mai 2020. Vi kob let MSIS-da ta ene med 
data fra Ut brudds re gis te ret via fød sels num-
mer for å mak si me re kom plet he ten av an tall 
til fel ler og va riab ler. Var det av vik mel lom Ut-
brudds re gis te ret og MSIS, skul le data fra MSIS 
pri ori te res, for di den ne var den pri mæ re da ta-
kil den brukt til over vå king. Der det ikke var 
in for ma sjon om sy ke hus inn leg gel se i Ut-
brudds re gis te ret, an tok man at per so nen ikke 
var inn lagt i sy ke hus, med mind re MSIS had de 
an nen in for ma sjon.

Vi be skrev til fel le ne ut fra de mo gra fi, geo-
gra fi og al vor lig het for hele pe ri oden 26. feb-
ruar – 5. ap ril 2020 og del te inn i pe ri ode A 
(t.o.m. 12. mars) og pe ri ode B (f.o.m. 13. mars), 

Ramme 1, tabell 2, figur 4 og eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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ba sert på prø ve da to en. For å lage på vis nings-
ra ter, de fi nert som an tall rap por ter te til fel ler 
per 100 000 inn byg ge re, ble be folk nings data 
hen tet fra Sta tis tisk sen tral by rå (www.ssb.no).

Fra laboratorieovervåkingssystemet in klu-
der te vi opp lys nin ger om alle prø ver tatt 
t.o.m. 5 ap ril. An del po si ti ve tes ter ble be reg-
net som an tall po si ti ve tes ter delt på det to  tale 
an tal let tes ter. For noen av til fel le ne som ble 
tes tet i be gyn nel sen av ap ril, og som inn går i 
la bo ra to rie da ta set et, ble mel ding til MSIS og 
vars ling per te le fon til Ut brudds re gis te ret 
først ut ført et er 5. ap ril. Dis se er der med ikke 
med i ma te ria let der fra.

Da ta ana ly se ble gjort ved bruk av Ex cel og 
Stata SE 16.0. Kart ble laget ved hjelp av QGIS 
ver sjon 3.10.0-A Coruña.

Etis ke vur de rin ger
Da ta ene ble rap por tert til Folkehelseinstitut-
tet i hen hold til norsk lov giv ning, uten be hov 
for sam tyk ke (7, 8, 12, 13). Pro sjek tet har etisk 

god kjen ning fra REK (re fe ran se num mer 
136964), og Folkehelseinstitutet gjen nom -
førte og god kjen te en personvernkonsekvens-
vurdering.

Re sul ta ter

Per 5. ap ril var 5 870 covid-19-til fel ler re gist rert 
i Ut brudds re gis te ret og/el ler MSIS. 4 629 til fel-
ler var re gist rert i beg ge re gist re, 1 125 var bare 
meldt til MSIS og 116 var bare re gist rert i Ut-
brudds re gis te ret. Den før s te top pen i an tall 
på vis te til fel ler per dag var 9.–10. mars (fi gur 2), 
mens ma jo ri te ten av til fel le ne (4 742, 81 %) ble 
på vist et er 12. mars.

To talt 119  435  prø ver (2  225  prø ver per 
100 000 inn byg ge re) ble re gist rert i laborato-
rieovervåkingssystemet t.o.m. 5. ap ril, hvor av 
6 203 (5 %) var po si ti ve for SARS-CoV-2. Ba sert 
på tall fra la bo ra to ri e ne som opp ga prø ve ta-
kings dato, var an del po si ti ve prø ver høy est 

8.–10. mars (11 – 17 %) (fi gur 3), mens det høy es te 
an tal let prø ver ble re gist rert 16.–20. mars.

Me di an al der for alle til fel le ne var 48 år 
(min–maks 0 – 102), og 2 939 (50 %) var menn. 
Kjønns for de lin gen end ret seg over tid, der 
menn ut gjor de 64 % av til fel le ne i pe ri ode A 
og 47 % i pe ri ode B (ta bell 1). Me di an al der var 
hen holds vis 47 år og 48 år i de to pe ri ode ne, 
og an de len til fel ler i al de ren 60 år el ler eld re 
økte fra 15 % til 29 % (ta bell 2).

Til fel le ne ble rap por tert fra alle fyl ker (fi gur 
4). Av de 5 071 (86 %) til fel le ne der det var kjent 
i hvil ket land man var blit smit et, var 3 458 
(68 %) smit et i Norge og 1 613 (32 %) i ut lan det. 
Im por ter te smit e til fel ler kom ho ved sa ke lig 
fra Øs ter ri ke (702, 44 %), Spa nia (348, 22 %) og 
Italia (171, 11 %). De res te ren de 370 til fel le ne der 
vi had de spe si fikk in for ma sjon om smit e land 
(23 %), had de blit eks po nert i 45 for skjel li ge 
land. Fra pe ri ode A til pe ri ode B falt an de len 
smit et i ut lan det fra 66 % til 18 %, mens an de-
len til fel ler smit et i Norge økte fra 29 % til 

Fi gur 1  End rin ger i test kri te ri er, im ple men te ring av kon troll til tak og and re vik ti ge da to er un der be gyn nel sen av covid-19-ut brud det i Norge ja nu ar–mars 2020. Tids lin jen 
er ikke ut øm men de.



1882 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

66 % (ta bell 1). Blant dem som had de vært i 
Spa nia, var al de ren høy ere sam men lig net 
med alle øv ri ge rei sen de (me di an al der 72 år, 
mot 46 år) og an de len inn lag te i sy ke hus 
 stør re (94 til fel ler (27 %), mot 97 til fel ler (8 %)).

Dato for rap por tert symp tom de but var til-
gjen ge lig for 4 882 (83 %) av til fel le ne. Før s te 
dato for symp tom de but som kan til skri ves 
covid-19, var 12. feb ruar. Me di an in ter vall mel-
lom symp tom de but og dato for prø ve ta king 

var fire da ger og økte fra to da ger i pe ri ode A 
til fem da ger i pe ri ode B (ta bell 1). Me di an in-
ter vall mel lom tes ting og rap por te ring var én 
dag, og in gen for skjell ble ob ser vert mel lom 
de to tids pe ri ode ne.

Den før s te covid-19-re la ter te sy ke hus inn leg-
gel sen ble re gist rert 6. mars, og det før s te 
døds fal let 12. mars. 750 (13 %) av til fel le ne var 
in ne lig gen de ved rap por te rings tids punk tet. 
An de len in ne lig gen de ved rap por te rings tids-
punk tet økte fra 6 % blant til fel le ne i pe ri ode 
A til 14 % blant til fel le ne i pe ri ode B. 158 døds-
fall (3 % to talt) ble rap por tert in nen 7. mai. 
Fem (< 1 %) av til fel le ne som ble tes tet frem 
t.o.m. 12. mars, døde. An de len til fel ler med dø-
de lig ut fall, økte der et er til 3 %.

Dis ku sjon

I lø pet av de før s te seks uke ne av covid-19-ut-
brud det i Norge ble om trent 2 % av be folk nin-
gen tes tet for SARS-CoV-2, 5 % av prø ve ne var 
po si ti ve og 5 870 til fel ler ble rap por tert til 
Folkehelseinstitutet.

Covid-19-epi de mi en inn traff i Norge un der 
vin ter se son gens for kjø lel ses- og in flu en sa ut-
brudd. Til tross for at dia gnos tikk for covid-19 
var tid lig på plass og hur tig ble opp ska lert, 
var det der for nød ven dig med ty de li ge test-
kri te ri er for å ikke over skri de test ka pa si te ten. 
I be gyn nel sen av ut brud det var stra te gi en å 
fan ge opp alle in tro duk sjo ner av covid-19-
smit e til Norge, først og fremst knyt et til 
uten lands rei se. Ut brud dets be gyn nel se i 
Norge sam men falt med stor rei se ak ti vi tet til 
ut lan det i vin ter fe rie uke ne, og man ge av de 
på vis te til fel le ne var menn i al de ren 40 – 60 år 
som had de vært på ski fe rie i Italia el ler Øs ter-
ri ke.

I opp tak ten til 12. mars økte an de len in nen-
lands smit e de, og an tall til fel ler uten kjent 
smit e vei økte. Det ble vur dert at Norge var 
over i en ny fase av pan de mi en (14). Da de om-
fat en de kon troll til ta ke ne ble inn ført 12. mars, 
ble test kri te ri e ne sam ti dig dreid mot å fan ge 
opp til fel ler av al vor lig covid-19, slik at syk-
dom et er uten lands rei se ikke len ger ale ne 
kva li fi ser te til tes ting. Be grens nin ge ne git av 
test kri te ri e ne har tro lig med ført at noen per-
so ner med smit e ikke ble dia gnos ti sert.

Fra og med 13. mars end ret al ders for de lin-
gen seg blant de rap por ter te til fel le ne, og en 
høy ere an del ble inn lagt i sy ke hus el ler døde. 
I vårt da ta grunn lag ble sy ke hus inn leg gel se 
 re gist rert ved rap por te ring. Ut fra me di an tids-
in ter vall mel lom symp tom de but og sy ke hus-
inn leg gel se og/el ler død er det mu lig at noen 

Antall tilfeller
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Fi gur 2  Til fel ler av covid-19 meldt til MSIS og/el ler vars let til Folkehelseinstitutet et er prø ve dato og smit e sted, 
Norge 24.2.–5.4.2020. Den stip le de lin jen mar ke rer 12. mars, da gen da om fat en de na sjo na le kon troll til tak ble 
iverk sat og test kri te ri e ne ble ve sent lig end ret. To talt an tall til fel ler var 5 870. Noen til fel ler tes tet 4.–5.april 2020 
had de enda ikke blit rap por tert til Folkehelseinstitutet per 5. ap ril.
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Fi gur 3  To talt an tall prø ver (f.o.m. 1. ap ril: an tall per so ner tes tet), an tall og an del prø ver (f.o.m. 1. ap ril: per so ner 
tes tet) po si ti ve for SARS-CoV-2 rap por tert til laboratorieovervåkingssystemet i Norge i pe ri oden 24.2.–5.4.2020. 
To talt an tall prø ver med nøy ak tig prø ve ta kings dato var 95 613, hvor av 5 369 var po si ti ve.
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til fel ler ble inn lagt i sy ke hus et er rap por te ring 
el ler døde et er 7. mai. Det to ta le an tal let sy ke-
hus inn leg gel ser er imid ler tid i tråd med tal le-
ne fra Norsk in ten siv- og pan de mi re gis ter (15). 
Selv om rei se his to rie fra og med 13. mars ikke 
len ger var blant for ut set nin ge ne for tes ting, 
ble et stort an tall til fel ler med rei se his  torie til 
Spa nia rap por tert i  uke ne et er på.  Man ge av 
dis se per so ne ne ble sann syn lig vis tes tet på 
grunn av høy al der og/el ler økt ri si ko for al vor-
lig syk dom og ikke pri mært på grunn av rei-
sen. Det e eks em pe let av dek ker at det er en 
skjev het i re gist rert in for ma sjon om smit e-
land ut fra gjel den de test kri te ri er.

An de len til fel ler blant hel se per so nell var 
høy ere i siste del av stu die pe ri oden, men bør 
tol kes med for sik tig het på grunn av mang -
lende data. For de fles te av hel se per so nell var 
i til legg type eks po ne ring og yr kes ut øv el sen 
(f.eks. pa si ent kon takt) ukjent. Tal le ne kan der-
for ikke be nyt es som et mål på hvor man ge 
som ble eks po nert på jobb. Mer på li te li ge tall 
for det e kan tro lig skaff es gjen nom for bed-
ring av over vå kings sy ste me ne. Vi fant også at 
an de len kvin ner blant til fel le ne var høy ere 
enn an de len menn et er 12. mars. Det e kan 
skyl des økt tes ting blant hel se per so nell og 
eld re, grup per med en re la tivt stør re an del 
kvin ner (16).

Me di an in ter vall mel lom symp tom de but 
og tes ting økte fra 13. mars. Det e kan skyl des 
tes ting ret et mot per so ner med al vor lig syk-
dom, noe som tar lit tid å ut vik le, el ler kan 
være et re sul tat av lo kal prak sis og test ka pa  si-
tet. Dis kre pan sen mel lom an tall po si ti ve prø-
ver og an tall rap por ter te til fel ler skyl des at 
noen til fel ler var re gist rert i laboratorieover-
våkingssystemet med fle re po si ti ve prø ver 
grun net gjen tat tes ting, og at noen til fel ler 
tes tet t.o.m. 5. ap ril først ble rap por tert i et er-
kant. Det var imid ler tid svært li ten for sin kel se 
mel lom tes ting og rap por te ring i hele stu die-
pe ri oden. Data rap por tert til Ut brudds re gis-
te ret og MSIS be trak tes der for som en tids rik-
tig kil de til in for ma sjon om sta tus for ut brud-
det, også tid lig i epi de mi en. In for ma sjo nen 
om til fel le ne ble mak si mert ved å kob le data 
fra MSIS-re gis te ret med data fra Ut brudds  re-
gis te ret, mens in for ma sjon om an tall tes te de 
fra Na sjo nalt re fe ran se la bo ra to ri um var vik tig 
for å for stå sving nin ge ne i positivraten i lys av 
test ak ti vi tet.

An tal let re gist rer te til fel ler i de tre da ta kil-
de ne vil ikke vise det san ne an tal let smit e de 
med SARS-CoV-2 i be folk nin gen. Det er kun 
 la bo ra to rie be kref tede til fel ler som mel des. Det 
kan ikke ute luk kes at det fore kom smit e i 
Norge tid li ge re enn 26. feb ruar, da det ble rap-

por tert at et til fel le had de symp to mer som 
kun ne til skri ves covid-19 al le re de 12. feb ruar. 
Vi de re var test kri te ri e ne slik i pe ri oden at kun 
de med symp to mer opp fyl te test kri te ri e ne, og 
en stor an del covid-19-til fel ler er asymp to ma-
tis ke el ler har kun mil de symp to mer (17, 18). 
En stor stilt tes ting av asymp to mat is ke el ler 
pre symp to ma tis ke ville med ført et be ty de lig 

res surs be hov, med økt fare for falskt po si ti ve 
og falskt ne ga ti ve prø ve svar. Selv om dis kre-
pan sen mel lom an tall re gist rer te til fel ler og 
den san ne fore koms ten av smit e de i be folk-
nin gen er ukjent, er det grunn til å tro at smit-
te ut bre del sen i Norge i stu die pe ri oden var 
re la tivt lav sam men lig net med si tua sjo nen i 
man ge  and re land (19). Seroprevalensen (an-

Ta bell 1  Be skri vel se av covid-19-til fel le ne et er prø ve ta kings pe ri ode i Norge 24.2.–5.4.2020. An tall (%) der som 
 annet ikke er an git. Q1–Q3: ned re kvar til til øvre kvar til

24. februar– 
5. april  

(n = 5 870)

Til og med 
12. mars  

(n = 1128)

Fra og med 
13. mars  

(n = 4742)

Alder (median, Q1–Q3) 48 (33–60) 47 (35 – 55) 48 (33 – 62)

Kjønn

Kvinne 2 931 (49,9) 403 (35,7) 2 528 (53,3)

Mann 2 939 (50,1) 725 (64,3) 2 214 (46,7)

Smitteland

Norge 3 458 (58,9) 331 (29,3) 3 127 (65,9)

Utlandet 1 613 (27,5) 747 (66,2) 866 (18,3)

Ukjent 799 (13,6) 50 (4,4) 749 (15,8)

Type eksponering

Utenlandsreise 1 613 (27,5) 747 (66,2) 866 (18,3)

Nærkontakt med bekreftet tilfelle 1 410 (24,0) 218 (19,3) 1 192 (25,1)

Uspesifisert lokal smitte 1 357 (23,1) 96 (8,5) 1 261 (26,6)

Ukjent 1 490 (25,4) 67 (5,9) 1 423 (30,0)

Helsepersonell

Ja 1 222 (20,8) 61 (5,4) 1 161 (24,5)

Nei 2 293 (39,1) 259 (23,0) 2 034 (42,9)

Ukjent 2 355 (40,1) 808 (71,6) 1 547 (32,6)

Sykehusinnlagt ved rapportering

Ja 750 (12,8) 63 (5,6) 687 (14,5)

Nei 4 710 (80,2) 1 039 (92,1) 3 671 (77,4)

Ukjent 410 (7,0) 26 (2,3) 384 (8,1)

Rapportert død per 7. mai 158 (2,7) 5 (0,4) 153 (3,2)

Tidsintervaller, dager (median, Q1–Q3)

Symptomdebut til testing (n = 4 882) 4 (2 – 8) 2 (1 – 4) 5 (3 – 9)

Testing til rapportering (n = 5 870) 1 (1 – 2) 1 (1 – 2) 1(1 – 2)

Symptomdebut til sykehusinnleggelse 
(n = 312)1 7 (4 – 10) 7 (5,5 – 9) 7 (4 – 10)

Symptomdebut til død (n = 145)2 13 (9 – 21) 21 (9 – 27) 13 (9 – 20)

1  Dato var til gjen ge lig for 20 pa si en ter tes tet frem til og med 12. mars og for 292 pa si en ter 
tes tet fra 13. mars

2  Dato var til gjen ge lig for 5 pa si en ter tes tet frem til og med 12. mars og for 140 pa si en ter tes tet 
fra 13. mars.
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ging av da gens stra te gi, som går ut på at smit-
te skal opp da ges tid lig og hånd te res lo kalt 
med mål ret e de til tak.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Vi vil takke kom mu ne over le ge ne og me di sinsk mik ro
bio lo gis ke la bo ra to ri er for rap por te ring av til fel ler og 
test re sul ta ter til Folkehelseinstituttet. Vi vil også takke alle 
ved Folkehelseinstituttet som har vært in vol vert i hånd te
rin gen av ut brud det. I til legg vil vi takke Lisa Hansen for 
ver di ful le inn spill til ma nu skrip tet og Tor stein Aune for 
ar bei det med laboratorieovervåkingsdataene.

Mott att 11.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.9.2020, 
 godkjent 21.10.2020.

ke ne ble inn ført. Mens noen av dis se for skjel-
le ne kan skyl des uli ke fa ser av epi de mi en, er 
det vik tig at fun ne ne tol kes i lys av test kri te -
rier, test ak ti vi tet, kon troll til tak og egen ska per 
ved over vå kings sy ste me ne. For å få både bre-
de re og mer de tal jert kunn skap om for hold 
som om fang og ut vik ling av epi de mi en i 
Norge, hvor og i hvil ke sam men hen ger smit e 
skjer og hvem som har størst ri si ko for al vor-
lig syk dom, kre ves sup ple ren de un der sø kel-
ser, in for ma sjon fra fle re da ta kil der og vi de re-
ut vik ling av over vå kings sy ste me ne. Gode 
over vå kings data med mu lig he ter for kob ling 
til uli ke da ta kil der er helt sen tralt for opp føl-

de len med an ti stoff er) i Norge ble i mid ten av 
ap ril be reg net til å være rundt 1 % (20).

Kon klu sjon
Til gang til tids rik ti ge over vå kings data har 
vært av gjø ren de for å kun ne føl ge ut brud det. 
Sam men stil lin gen av data fra uli ke kil der har 
bi drat til et mer hel het lig bil de av ut brud dets 
be gyn nel se og ut vik ling. Blant til fel le ne av 
covid-19 rap por tert til Folkehelseinstitutet de 
seks før s te uke ne av epi de mi en ble det fun net 
for skjel ler i for de lin gen av al der, kjønn, smit-
te sted og al vor lig hets grad i pe ri oden før og 
et er 12. mars, da de om fat en de kon troll til ta-
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EI RIK TJØNN FJORD
He ma to lo gisk av de ling
Kli nikk for me di sin
Sy ke hu set Østfold

70 pa si en ter med covid-19 
 innlagt ved Sy ke hu set Østfold

BAK GRUNN
Det er fort satt be hov for mer kunn skap om covid-19  
i Norge. For må let vårt var å be skri ve pa si en ter med 
covid-19 inn lagt ved vårt lo kal sy ke hus vå ren 2020.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Da ta ene er inn hen tet re tro spek tivt fra vårt lo ka le 
kva li tets re gis ter for covid-19 og in klu de rer samt li ge 
pa si en ter inn lagt ved Sy ke hu set Østfold i pe ri oden 
10.3.2020 – 31.5.2020.

RE SUL TA TER
To talt 70 pa si en ter var inn lagt, og 47 (67 %) av dis se var 
menn. Gjen nom snitts al de ren var 59 år (min.–maks. 
18 – 95). De van lig ste ko mor bi de til stan de ne var adi po si-
tas (n = 22, 31 %), kro nisk hjer te syk dom (n = 21, 30 %) og 

dia be tes (n = 17, 24 %). 13 pa si en ter (19 %) had de in gen 
ko mor bi di tet. De van lig ste symp to me ne var hos te  
(n = 56, 80 %), dys pné (n = 51, 73 %) og fe ber (n = 48, 69 %). 
De hyp pig ste kom pli ka sjo ne ne var kardiell af ek sjon  
(n = 18, 26 %), akutt lun ge svikt syn drom (n = 14, 20 %) og 
akutt ny re ska de (n = 9, 13 %). 4 (6 %) pa si en ter ut vik let 
ve nøs trom bo em bo lis me. 20 pa si en ter (29 %) ut vik let 
kri tisk syk dom. 13 pa si en ter (19 %) ble be hand let på in ten-
siv av de lin gen, og 7 pa si en ter (10 %) døde un der opp hol-
det.

FOR TOLK NING
De fles te pa si en te ne som var inn lagt, var mid del ald ren de 
menn. Man ge had de in gen ko mor bi di tet. De hyp pig ste 
ikke-re spi ra to ris ke kom pli ka sjo ne ne var hjer te af ek sjon 
og ny re ska de. En stor an del ut vik let kri tisk syk dom 
se kun dært til akutt lun ge svikt syn drom.

MAG NUS KRING STAD OLSEN
Forsk nings av de lin gen
Sy ke hu set Østfold

JO NAS BER GAN
Forsk nings av de lin gen
Sy ke hu set Østfold

SAAD ABALLI
In fek sjons me di sinsk av de ling
Kli nikk for me di sin
Sy ke hu set Østfold

ØY STEIN ALM ÅS
Lun ge me di sinsk av de ling
Kli nikk for me di sin
Sy ke hu set Østfold

WA LEED GHA NI MA
Forsk nings av de lin gen
Kli nikk for me di sin
Sy ke hu set Østfold

Av de ling for blod syk dom mer
Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

JET MUND O. RING STAD
In fek sjons me di sinsk av de ling
Kli nikk for me di sin
Sy ke hu set Østfold

Wa leed Gha ni ma og Jet mund O. Ring stad har bi dratt  
i like stor grad til den ne ar tik ke len.
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HO VED FUNN
Et fler tall av pa si en te ne inn lagt  
med covid-19 var mid del ald ren de 
menn med adi po si tas, kro nisk 
hjer te syk dom el ler dia be tes.

Én av fem pa si en ter ut vik let akutt 
lun ge svikt syn drom og had de be hov 
for ven ti la sjons støtt e.

En fjer de del av pa si en te ne ut vik let 
hjer te på virk ning i form av myo -
kardska de el ler ny dia gnos ti sert 
hjer te aryt mi, og én av ti ut vik let 
ny re  skade.

Syv av 70 pa si en ter døde un der 
opp hol det.

Syk doms bil det ved covid-19 kan va-
ri e re fra asymp to mat isk for løp til 
akutt lun ge svikt syn drom (ARDS, 
acu te re spi ra tory dis tress syn drome) 
og død (1). Det er es ti mert at 
15 – 40 % av sy ke hus inn lag te vil ha 

be hov for in ten siv be hand ling (1, 2). Syk dom-
men ser ut til å ram me alle al ders grup per, 
med øken de mor bi di tet og mor ta li tet med 
al der (3–5). I Norge fore lig ger det pub li ser te 
data fra Bæ rum sy ke hus, som rap por te rer om 
sy ke hus dø de lig het på 19 %, og Ul le vål sy ke hus, 
som rap por te rer om 91 % over le vel se hos en 
in ten siv po pu la sjon (6–8).

Sy ke hu set Østfold er lo kal sy ke hus for cir ka 
317 000 pa si en ter. For må let med vår stu die er 
å be skri ve pa si ent ka rak te ris ti ka, for løp og 
 ut fall hos sy ke hus inn lag te med be kref tet co-
vid-19 i vårt opp taks om rå de vå ren 2020.

Ma te ria le og me to de

Data ble inn hen tet fra vårt lo ka le kva li tets  -
regis ter for covid-19. Samt li ge 70 pa si en ter 
med på vist SARS-CoV-2 i nasofarynks-, hals- el-
ler trakealsekret i tids rom met 10.3.2020 – 
31.5.2020 ble re tro spek tivt in klu dert. Prø ve ne 
ble ana ly sert med re vers-transkriptase-PCR 
(RT-PCR) ved sy ke hu sets la bo ra to ri um.

Kva li tets re gis te ret ble byg get med ut gangs-
punkt i ISARIC (International Se vere Acu te 
Re spi ra tory and Emerg ing In fec tion Con sor-
ti um) og WHOs covid-19-re gist re rings skje ma, 
som be står av et sett stan dar di ser te, pre de fi-
ner te va riab ler, og som er til gjen ge lig på net-
tet (9). Pro to kol len be står av epi de mio lo gis ke 
og de mo gra fis ke data, ko mor bi di tet, symp to-

mer, bio kje mis ke mar kø rer, mik ro bio lo gis ke 
prø ve svar, be hand ling, ut fall og kom pli ka sjo-
ner. Data ble inn hen tet ved gjen nom gang av 
jour nal og elek tro nisk kur ve. Inn vand re re ble 
de fi nert som per so ner som har inn vand ret til 
Norge med uten lands fød te for eld re.

Kli nis ke skå rings verk tøy som NEWS2 (Na-
tio nal Ear ly Warn ing Sco re 2), CRB-65 (kon fu-
sjon, re spi ra sjons fre kvens, blod trykk, al der ≥ 
65 år), SIRS (sy ste misk in flam ma to risk re-
spons syn drom) og qSOFA (Quick Se quen tial 
Or gan Fail ure As sess ment) (10–13) er ment å 
fan ge opp pa si en ter med ri si ko for ut vik ling 
av al vor lig syk dom. Inn komst ver di er ble i et-
ter tid brukt til å kal ku le re skår. Charlsons ko-
mor bi di tets in deks (CCI) ble ut reg net for 
samt li ge pa si en ter som utt rykk for sy ke lig het 
i po pu la sjo nen. Adi po si tas ble de fi nert som 
kropps mas se in deks > 30 kg/m2. Ane mi ble de-
fi nert som he mo glo bin kon sen tra sjon < 12 g/
dL hos kvin ner og < 13 g/dL hos menn.

Kom pli ka sjo ner som f.eks. ut vik ling av 
pneu mo ni ble re gist rert der som det var no tert 

i jour nal el ler satt som dia gno se ko de ved ut-
skri vel se. Akutt lun ge svikt syn drom ble klas si-
fi sert ett er Berlin-kri te ri e ne, og subklassifisert 
som mild (pO2(a)/FO2(I) < 39,9 kPa), mo de rat 
(pO2(a)/FO2(I)  13,3 – 26,6 kPa) el ler al vor lig 
(pO2(a)/FO2(I) < 13,3 kPa) (14). Akutt ny re ska de 
ble de fi nert ut fra RIF LE-kri te ri e ne (risk, in ju ry, 
fail ure, loss of kid ney func tion, end-stage kid ney 
dis ease) ba sert på krea ti nin ver di er (15). Kar-
diell af ek sjon ble de fi nert som myo kard ska de 
med minst én tro po nin I-ver di over 99-pro sen-
ti len, el ler ny opp da get hjer te aryt mi.

Kri tisk syk dom ble de fi nert som døds fall, 
ut skri vel se til pal lia tiv om sorg, be hov for in-
ten siv be hand ling el ler ikke-in va siv ven ti la-
sjons støtt e un der opp hol det.

Vi had de egne in ter ne ret nings lin jer for mot-
tak av pa si en ter med be kref tet el ler mis tenkt 
covid-19. Det ble an be falt å ta stil ling til be-
hand lings ni vå ved inn leg gel se. Be grens nin ger 
ble even tu elt satt ett er en hel het lig vur de ring 
med bak grunn i al der, ko mor bi di tet og skrø-
pe lig hets vur de ring (Clin i cal Frail ty Scale) (16).

Tabell 1  Karakteristika hos 70 pasienter innlagt med covid-19 ved Sykehuset Østfold i perioden 10.3.2020–
31.5.2020. Antall (%) dersom ikke annet er angitt.

Alle  
pasienter  

(n = 70)

Pasienter 
 behandlet på 

intensivavdeling 
(n = 13)

Pasienter 
 behandlet på 

sengepost  
(n = 57)

Alder, gjennomsnitt, år 59 60 58

Alder, median, år  
(interkvartilområde) 59 (50–66) 62 (52 – 66) 57 (49 – 68)

Aldersfordeling, år

18 – 39 8 (11) 0 (0) 8 (14)

40 – 59 31 (44) 6 (46) 25 (44)

60 – 79 23 (33) 7 (54) 16 (28)

≥ 80 8 (11) 0 (0) 8 (14)

Kjønn

Mann 47 (67) 10 (77) 37 (65)

Kvinne 23 (33) 3 (23) 20 (35)

Komorbiditet

Adipositas (BMI > 30) 22 (31) 4 (31) 18 (32)

Kronisk hjertesykdom 21 (30) 5 (38) 16 (28)

Diabetes 17 (24) 6 (46) 11 (19)

Kols/astma 11 (16) 2 (15) 8 (14)

Kronisk nyresykdom 7 (10) 2 (15) 5 (9)

Revmatologisk sykdom 7 (10) 0 (0) 7 (12)

Komorbiditet ≥ 2 25 (36) 7 (54) 18 (32)

Charlsons komorbiditetindeks, 
 median (interkvartilområde) 2 (1–4) 2 (2 – 4) 2 (1 – 4)

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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For å syn lig gjø re po ten si el le for skjel ler mel-
lom al vor li ge og mind re al vor li ge syk doms-
for løp, er in ten siv pa si en ter og pa si en ter be-
hand let på van lig sen ge post be skre vet hver 
for seg. Kon ti nu er li ge data pre sen te res som 
me di an og kvartilbredde, even tu elt gjen nom-
snitt, mens ka te go ris ke data pre sen te res som 
fre kvens og pro sent an del. Grun net lite da ta-
grunn lag har vi valgt å ikke ut fø re sta tis tis ke 
ana ly ser.

Fire pa si en ter ble re inn lagt i pe ri oden, og 
data fra de res før s te opp hold ble in klu dert i 
ana ly sen. Én pa si ent døde like ett er an komst 
til in ten siv av de lin gen og ble in klu dert i de-
mo gra fisk ana ly se og ut fall, men eks klu dert 
fra øv rig ana ly se grun net mang len de data.

Da ta ene er sam let inn som et ledd i in tern 
kva li tets sik ring. Stu di en er fore lagt re gio nal 
ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings etikk (REK) og sy ke hu sets per son vern-
om bud, og er gitt fri tak fra kra vet om skrift lig 
sam tyk ke så len ge ano ny mi se ring ved li ke -
holdes.

Re sul ta ter

70 pa si en ter ble inn lagt i pe ri oden, hvor av 
40 (57 %) ble inn lagt i mars må ned. Me di an -
alder var 59 år (interkvartilområde 50 – 66 år) 
(ta bell 1). 47 (67 %) var menn. 28 (40 %) pa si en-
ter var inn vand re re. De van lig ste ko mor bi de 
li del se ne var adi po si tas (n = 22, 31 %), kro nisk 
hjer te syk dom (n = 21, 30 %) og dia be tes (n = 17, 
24 %). 13 pa si en ter (19 %) had de in gen ko mor-
bi di tet; 3 av dis se var eld re enn 65 år. Me di an-
skår på Charlsons komorbiditetindeks var 2 
(interkvartilområde 1 – 4), og den var den sam-
me for pa si en ter be hand let på in ten siv av de-
ling og på sen ge post. 24 pa si en ter (34 %)  had de 
røy ke anam ne se.

De hyp pig ste symp to me ne før inn leg gel se 
var hos te (n = 56, 80 %), dys pné (n = 51, 73 %) og 
fe ber (n = 48, 69 %). Me di an symp tom va rig het 
før inn leg gel se var 7 da ger (interkvartilom-
råde 4 – 12 da ger), og vi ob ser ver te leng re va rig-
het før inn leg gel se hos in ten siv pa si en te ne 
(me di an 11 da ger, interkvartilområde 7 – 14 da-
ger) enn pa si en ter på van lig sen ge post (7 da-
ger, 4 – 11 da ger). 27 pa si en ter (39 %) had de 
symp tom va rig het på 10 da ger el ler mer. Av 
dis se ut vik let 11 pa si en ter (41 %) kri tisk syk-
dom, mot 8 pa si en ter (19 %) i grup pen med 
kor te re symp tom va rig het.

Ta bell 2 vi ser en over sikt over vi ta le pa ra me-
te re ved inn komst. Takypné (n = 30, 43 %) og 
febrilia (n = 27, 39 %) ble hyp pigst ob ser vert. 
34 pa si en ter (49 %) opp fyl te to el ler fle re SIRS-
kri te ri er ved inn komst. 21 pa si en ter (30 %) 

had de NEWS2-skår ≥ 5, som til sa in ten si ve ring 
av over våk ning. 7 av 12 pa si en ter (58 %) som 
se ne re had de be hov for in ten siv be hand ling, 
had de NEWS2-skår ≥ 5 ved inn komst, mot 14 
av 57 pa si en ter (25 %) be hand let på van lig 
senge post. qSOFA og CRB-65 fan get opp fær re 
pa si en ter som ut vik let et al vor lig syk doms for-
løp (hen holds vis 8 % og 17 %). Av bio kje mis ke 
av vik fore lå det mo de rat for høy et CRP (me -
dian 110  mg/L, interkvartilområde 61 – 195 
mg/L), lymfopeni (0,9 · 109/L, 0,7 – 1,3 · 109/L), 
trom bo cytt er i ned re del av re fe ran se om rå det 

(172 · 109/L, 128 – 234 · 109/L) og for høy et D-di mer 
(1,4 mg/L, 0,7 – 2,5 mg/L).

Ta bell 3 vi ser en over sikt over kli nis ke for-
løp, be hand ling og ut fall hos pa si en te ne. 
59 pa si en ter (86 %) ble dia gnos ti sert med vi ral 
pneu mo ni. 39 pa si en ter (57 %) ble be hand let 
med anti(re tro)vi ra le mid ler, og 37 pa si en ter 
(54 %) mott ok im mun mo du le ren de be hand-
ling, som re gel i kom bi na sjon. 58 pa si en ter 
(84 %) fikk trom bo se pro fy lak se. 14 pa si en ter 
(20 %) ble dia gnos ti sert med bak te ri ell su per-
in fek sjon, og 57 pa si en ter (83 %) mott ok em pi-

Tabell 2  Vitale parametere, biokjemiske markører, billeddiagnostikk og kliniske skåringsverktøy ved innkomst. 
Én intensivpasient er utelatt grunnet manglende data. Antall (%) dersom annet ikke er angitt. FEU = fibrinogen-
ekvivalente enheter.

Alle  
pasienter  

(n = 69)

Pasienter  
behandlet på 

intensivavdeling 
(n = 12)

Pasienter  
behandlet på  

sengepost  
(n = 57)

Vitale parametere

Respirasjonsfrekvens  
≥ 22 pust/min 30 (43) 8 (67) 22 (39)

Temperatur ≥ 38,0 °C 27 (39) 7 (58) 20 (35)

Puls > 100 slag/min 19 (28) 3 (25) 16 (28)

SpO2 ≤ 93 % 18 (26) 8 (67) 10 (18)

Kliniske skåringsverktøy

SIRS ≥ 2 34 (49) 8 (67) 26 (46)

NEWS2 ≥ 5 21 (30) 7 (58) 14 (25)

CRB-65 ≥ 2 7 (10) 2 (17) 5 (9)

qSOFA ≥ 2 3 (4) 1 (8) 2 (4)

Billeddiagnostikk

Infiltrat til stede 57 (83) 12 (100) 45 (79)

Biokjemiske markører, median 
(interkvartilområde)

CRP, mg/L (ref.område < 6)1, 3 110 (61 – 195) 307 (247 – 339) 95 (52 – 157)

Leukocytter, · 109/L  
(ref.område 3,5 – 11,0)1, 3 8,0 (5,9 – 11,6) 13,4 (12,1 – 14,4) 7,1 (5,8 – 9,4)

Lymfocytter, · 109/L  
(ref.område 1,0 – 5,0)1, 4 0,9 (0,7 – 1,3) 0,7 (0,4 – 0,8) 1,0 (0,7 – 1,3)

Trombocytter, · 109/L  
(ref.område 150 – 450)1, 4 172 (128 – 234) 146 (117 – 246) 176 (130 – 228)

Kreatinin, µmol/L  
(ref.område 60 – 105)1, 3 87 (72 – 118) 167 (91 – 281) 84 (69 – 103)

D-dimer, mg/L FEU  
(ref.område < 0,5)2, 3 1,4 (0,7 – 2,5) 2,4 (2,2 – 20) 1,1 (0,7 – 2,3)

Prokalsitonin, µg/L  
(ref.område < 0,10)2, 3 0,2 (0,05 – 0,75) 6,02 (1,47 – 29,41) 0,12 (0,04 – 0,31)

1 Mangler hos én pasient.
2 Mangler hos tre pasienter.
3 Høyeste verdi.
4 Laveste verdi.



1888 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

risk an ti bio ti ka be hand ling un der opp hol det. 
Bak te rio lo gisk dyrk ning fra luft vei ene var po-
si tiv hos 4 pa si en ter (6 %). 14 pa si en ter (20 %) 
ut vik let i for lø pet akutt lun ge svikt syn drom, 
som ble klas si fi sert som mildt hos 1 pa si ent, 
mo de rat hos 11 og al vor lig hos 2.

De hyp pig ste ikke-re spi ra to ris ke kom pli ka-
sjo ne ne var ane mi (n = 45, 65 %), kardiell af ek-
sjon (n = 17, 25 %) og akutt ny re ska de (n = 9, 
13 %). 10 av pa si en te ne med hjer te af ek sjon 
(59 %) had de kro nisk hjer te syk dom. Fire pa -
sien ter (6 %) ut vik let tromboemboli; to av 
 dis se er rap por tert i en tid li ge re ar tik kel (17). 
Delir el ler kon fu sjon var ikke en del av de pre-
de fi ner te kom pli ka sjo ne ne i re gis te ret.

20 pa si en ter (29 %) ut vik let kri tisk syk dom. 
13 pa si en ter (19 %) ble inn lagt på in ten siv av de-
lin gen. 7 pa si en ter (10 %) døde un der opp hol-
det (me di an al der 66 år, interkvartilområde 
62 – 83 år); 5 av dis se ble re spi ra tor be hand let 
(62 år, 62 – 66 år).

Pa si en te ne som ble inn lagt i mars, had de 
leng re me di an lig ge tid (8 da ger) enn pa si en-
te ne sett un der ett (me di an 6 da ger, interkvar-
tilområde 4 – 11 da ger). For in ten siv pa si en te ne 
var me di an opp holds tid på sy ke hus 18 da ger 
(7 – 23 da ger), med me di an 14 da ger (6 – 17 da-
ger) på in ten siv av de ling. En stør re an del pa -
sien ter ble in tu bert de to før s te uke ne (n = 8 
av 21, 38 %) sam men lik net med stu die pe ri o-
den som hel het (19 %), og en stør re an del av 
dis se døde (3 av 21, 14 %). Symp tom va rig he ten 
(me di an 7 da ger) og gjen nom snitts al de ren 
(59 år) var lik mel lom grup pe ne.

Dis ku sjon

Av de 70 pa si en te ne som var inn lagt i pe ri o-
den, var to tred je de ler menn, med en me  dian-
al der på 59 år. 40 % av de inn lag te var inn van-
d re re. De van lig ste ko mor bi de til stan de ne var 
adi po si tas, kro nisk hjer te syk dom og dia be tes. 
Om kring en fem te del av pa si en te ne had de 
der imot in gen ko mor bi di tet, noe som støtt er 
rap por ter om at al vor lig syk dom ikke kun 
ram mer syke eld re (4, 18). Pa si en te ne rap por-
ter te i all ho ved sak om mul tip le symp to mer 
før inn leg gel se, med me di an va rig het på én 
uke, hvor luft veis symp to mer, fe ber og ge ne-
rell syk doms fø lel se gikk igjen. De al ler fles te 
pa si en te ne ble scree net i pri mær hel se tje nes-
ten, og kri te ri e ne for inn leg gel se var som re-
gel re du sert all menn til stand el ler re spi ra-
sjons van s ker.

I pe ri oden ble flest pa si en ter inn lagt i mars 
må ned (57 %). En stør re an del pa si en ter ut vik-
let akutt lun ge svikt syn drom og døde de to 
før s te uke ne enn un der stu die pe ri oden som 

Tabell 3  Kliniske utfall i løpet av innleggelsesperioden. Antall (%) dersom ikke annet er angitt.

Alle  
pasienter  

(n = 69)

Pasienter  
behandlet på  

intensivavdeling  
(n = 12)

Pasienter  
behandlet på  

sengepost  
(n = 57)

Komplikasjoner

Viral pneumoni 59 (86) 12 (100) 47 (82)

Anemi1 45 (65) 11 (92) 34 (60)

Kardiell affeksjon2 17 (25) 5 (42) 12 (21)

Bakteriell superinfeksjon3 14 (20) 3 (25) 11 (19)

Akutt lungesviktsyndrom4 14 (20) 12 (100) 2 (4)

Akutt nyreskade5 9 (13) 7 (58) 2 (4)

Bakteriell koinfeksjon6 8 (12) 4 (33) 4 (7)

Viral koinfeksjon7 4 (6) 1 (8) 3 (5)

Venøs tromboembolisme8 4 (6) 1 (8) 3 (5)

Behandling

Tromboseprofylakse9 58 (84) 12 (100) 46 (81)

Antibiotika 57 (83) 12 (100) 45 (79)

Oksygenbehandling10 47 (68) 12 (100) 35 (61)

Immunmodulerende behandling11 39 (57) 10 (83) 29 (51)

Anti(retro)virale midler12 37 (54) 10 (83) 27 (47)

Kortikosteroider 8 (12) 1 (8) 7 (12)

Antifungale midler13 6 (9) 6 (50)

Mekanisk ventilasjon14 13 (19) 13 (100)

Døgn på respirator, median  
(interkvartilområde) 12 (6 – 14)

Ikke-invasiv ventilasjon15 4 (6) 4 (7)

Nyetablert nyreerstattende terapi 
(prisma) 3 (4) 3 (25)

Status ved utskrivelse n = 70 n = 13 n = 57

Utskrevet til hjemmet 52 (74) 5 (38) 49 (86)

Utskrevet til døgnkontinuerlig  
omsorg 11 (16) 3 (23) 7 (12)

Dødsfall 7 (10) 5 (38) 2 (4)

Innleggelsesdøgn, median  
(interkvartilområde) 6 (4–11) 18 (7 – 23) 6 (4 – 9)

Intensivdøgn, median  
(interkvartilområde) 14 (6 – 17)

1 Hb < 13 g/dL for menn, Hb < 12 g/dL for kvinner.
2 Troponinutslipp > 99-prosentilen eller nytilkommen hjertearytmi.
3 Luftveier, fire bekreftet ved mikrobiologisk dyrkning.
4 Alle subklassifiseringer definert etter Berlin-kriteriene.
5 RIFLE-kriteriene: I(njury), F(ailure).
6 Luftveier ekskludert, åtte bekreftet ved dyrkning.
7 Parainfluensavirus, humant metapneumovirus, adenovirus og influensa B-virus.
8  Dyp venetrombose diagnostisert ved ultralyd av underekstremiteter eller lungeembolus 

diagnostisert ved pulmonal CT-angiografi.
9 Lavmolekylært heparin.
10 Under oppholdet.
11 Anakinra, hydroksyklorokin.
12 Lopinavir/ritonavir, oseltamivir.
13 Anidulafungin.
14 Inkludert pasient som døde etter ankomst, n = 13 av 70.
15 Pasienter intubert under oppholdet er ekskludert.
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hel het. I man gel av er fa ring med covid-19 støt-
tet vi oss på in ter na sjo nal litt e ra tur og WHOs 
ret nings lin jer. Un der veis ble hel se per so nell 
gitt opp læ ring i hånd te ring av pa si en ter med 
covid-19, med fo kus på tid lig lun ge fy sio te ra pi 
og fore byg ging av ate lek ta ser. Det ble an skaf-
fet over våk nings ut styr på senge ko hor ten for 
kon ti nu er lig mo ni to re ring av pa si en ter med 
ri si ko for dekompensering. In ten siv- og ane-
ste si le ge ne var in vol vert i den dag li ge vur de-
rin gen av de dår lig ste pa si en te ne.

An be fal te ret nings lin jer end ret seg be ty de-
lig i lø pet av stu die pe ri oden. Ini tia le rap por-
ter fra Kina an be fal te tid lig in tu be ring, før vi 
se ne re gikk over til for søks vis ikke-in va siv til-
nær ming (19, 20). Om trent halv par ten av pa-
si en te ne fikk anti(re tro)vi ral te ra pi og/el ler 
im mun mo du le ren de be hand ling, de al ler 
fles te før sy ke hu set ble in klu dert i WHO-stu-
di en Soli dar ity Tri al. I tråd med da væ ren de 
ret nings lin jer var vi til ba ke hold ne med bruk 
av kor ti kos te roi der (21).

58 pa si en ter (83 %) fikk an ti bio ti ka un der 
opp hol det, men kun 14 ble dia gnos ti sert med 
bak te ri ell pneu mo ni på kli nisk grunn lag. Fire 
pa si en ter had de opp vekst av luftveispatoge-
ner ved mik ro bio lo gisk prø ve ta king, og in gen 
av dis se ble an sett som kri tisk syke. Al li ke vel 
ob ser ver te vi lav ters kel for opp start av an ti-
bio ti ka be hand ling, sann syn lig vis be tin get i 
lite er fa ring med covid-19 og dis kre pans mel-
lom bio kje misk og kli nisk bil de. Bak te ri ell 
su per in fek sjon sy nes ikke å være en hyp pig 
kom pli ka sjon ved covid-19, og da gens ret-
nings lin jer fra rå der pro fy lak tisk an ti bio ti ka-
bruk (22, 23).

Man ge pa si en ter (29 %) ut vik let kri tisk syk-
dom un der opp hol det. Bio kje mis ke mar kø rer 
som for høy et CRP, lymfopeni, trom bo cy to pe ni 
og for høy et D-di mer har vist seg å være pro-
gno stis ke mar kø rer for al vor lig syk dom (24, 
25). Dis se av vi ke ne var mer utt alt hos in ten siv-
pa si en te ne. In ten siv grup pen had de dess uten 

be ty de lig høy ere ver di er på in flam ma sjons-
prø ver (CRP, leu ko cytt er, prokalsitonin) samt 
stør re grad av koa gu la sjons for styr rel ser (D-di-
mer) og hjer te-, nyre- og le ver af ek sjon sam-
men lik net med pa si en ter be hand let på van lig 
sen ge post. Det var en ten dens til at in ten siv-
pa si en ter had de leng re symp tom va rig het (me-
di an el le ve da ger) før inn leg gel se sam men lik-
net med pa si en ter med mind re al vor lig syk-
dom (me di an syv da ger). Vi ob ser ver te dess-
uten at pa si en ter med symp tom va rig het på ti 
da ger el ler mer had de høy ere skår på kli nis ke 
skå rings verk tøy ved inn komst og ut vik let kri-
tisk syk dom dob belt så hyp pig som pa si en ter 
med kor te re sy ke his to rie. Dett e kan tyde på at 
pa si en ter som inn leg ges sent i syk doms for lø-
pet, blir mer al vor lig syke. Vi ob ser ver te i lik-
het med Bæ rum sy ke hus at NEWS2 ser ut til å 
skille ut pa si en ter med ri si ko for al vor lig syk-
doms for løp i stør re grad enn SIRS (6).

Våre pa si en ter var yng re enn de ved Bæ rum 
sy ke hus (me di an al der 71 år), i Stor bri tan nia 
(73 år) og Italia (69 år), men kan sam men lik-
nes med en kel te ko hort ana ly ser fra USA og 
Spa nia (me di an al der 61 år) (2, 7, 26–28). Der så 
man imid ler tid langt høy ere dø de lig het enn 
i vår ko hort (hen holds vis 23,5 % og 20,7 %) og 
høy ere pro sent an del in ten siv inn leg gel ser 
(hhv. 27,9 – 32,0 % og 19 %). Vi had de en høy fore-
komst av inn vand re re (40 %) blant de inn lag te 
sam men lik net med inn vand re re i vårt om -
råde (cir ka 16 %) (29). For kla rin gen er an ta ke-
lig mul ti fak to ri ell, hvor un der lig gen de ko-
mor bi di tet samt so sio øko no mis ke og de mo-
gra fis ke for hold kan spille inn. Si den dett e var 
tid lig i pan de mi en, er det mu lig at in for ma-
sjo nen om covid-19 ikke nåd de ut til den ne 
grup pen i til strek ke lig grad. An de len kri tisk 
syke pa  sien ter (29 %) var til nær met lik som 
ved Bæ rum sy ke hus (26 %), men dø de lig he ten 
var langt la ve re. Bæ rum had de høy ere gjen-
nom snitts al der (79,5 år vs. 70,9 år) blant de 
døde og en stør re an del som ald ri ble re spi ra-

tor  behand let av de som døde. Vi tror at al der 
spil ler en sen tral rol le i for skjel le ne vi ser mel-
lom sy ke hu se ne.

Kar dio vas ku læ re kom pli ka sjo ner blir ofte 
sett ved covid-19, og kan in di ke re økt mor ta li-
tet (30). De hyp pig ste ikke-re spi ra to ris ke kom-
pli ka sjo ne ne vi ob ser ver te, var kardiell af ek-
sjon (26 %) og akutt ny re ska de (13 %). An de len 
med myo kard ska de er i øvre del av det som er 
rap por tert in ter na sjo nalt (20 – 28 %) (30, 31). Vi 
ob ser ver te en til sva ren de an del ny re ska de 
som ved Bæ rum sy ke hus, men had de langt 
fær re rap por ter te til fel ler av kon fu sjon el ler 
delir. Vi tror dett e er un der rap por tert.

Samt li ge pa si en ter inn lagt i re gi o nen er in-
klu dert i stu di en, hvil ket gir et po pu la sjons-
ba sert bil de. I til legg kan man ut fra ren ob-
ser va sjon uten in ter ven sjon til eg ne seg er fa-
ring om covid-19 som man se ne re kan dra 
nytt e av. Da ta ma te ria let er dess uten be skre vet 
slik det er ned felt. Po pu la sjo nen vi har sett på, 
er der imot li ten, noe som na tur lig vis gjør det 
van ske lig å trek ke kon klu sjo ner og å sam-
men lik ne med stør re po pu la sjo ner in ter na-
sjo nalt.

Kon klu sjon
Al de ren blant de 70 inn lag te var la ve re enn 
ved et sam men likn bart norsk sy ke hus. 20 % 
had de be hov for in ten siv be hand ling, og 20 % 
ble dia gnos ti sert med bak te ri ell su per in fek-
sjon. Man ge ut vik let et svært al vor lig syk-
doms for løp, og dø de lig he ten i ko hort po pu la-
sjo nen var 10 %.
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ting gjort i NIPaR og NPR-MSIS, jus tert i et er tid. Vi de re 
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HO VED FUNN
Tre uli ke da ta kil der for må ling av 
sy ke hus inn leg gel ser med covid-19 
(dag lig inn rap por te ring til Hel se -
direk to ra tet / inn rap por te ring til 
NIPaR / re gis ter kob ling av NPR og 
MSIS) ga til nær met like re sul ta ter.

NPR-MSIS had de fle re nye inn leg gel-
ser per dag enn NIPaR ved star ten av 
epi de mi en i Norge.

Hel se di rek to ra tets dag li ge re gist re-
ring har git et godt bil de av an tall 
in ne lig gen de pa si en ter per dag  
i sy ke hus i lø pet av epi de mi en 
sam men lig net med tall fra NIPaR  
og NPR-MSIS jus tert i et er tid.

Lø pen de over vå king av sy ke hus inn-
leg gel ser med covid-19 er nød ven-
dig for å ha over sikt over den epi de-
mio lo gis ke si tua sjo nen og be last-
nin gen ved sy ke hu se ne over tid. I 
lø pet av pan de mi en har uli ke land 

valgt for skjel li ge over vå kings stra te gi er på na-
sjo nalt nivå. En kel te land sam ler inn in di vid-
data via ek sis te re nde pa si ent re gist re (1) el ler 

ny etab ler te sy ste mer (2). And re har om fat en-
de sy ste mer for inn leg gel ser i in ten siv av de-
ling, men ikke for nye inn leg gel ser i sy ke hus 
(3, 4). Ikke alle har et lands dek ken de sy stem 
(5).

De fles te land har en na sjo nal over vå king av 
be last nin gen ved sy ke hu se ne, en ten av alle 
in ne lig gen de med covid-19 (1, 2, 6), og/el ler av 
pa si en ter inn lagt i in ten siv av de ling (3). For å 
sam le inn dag li ge opp lys nin ger om covid-19-
pa si en ter inn lagt i lan dets sy ke hus og/el ler 
in ten siv av de lin ger i Norge, har Hel se di rek to-
ra tet, Folkehelseinstitutet og Norsk in ten siv- 
og pan de mi re gis ter (NIPaR) opp ret et tre for-
skjel li ge da ta kil der: rap por te ring fra sy ke hu-
se ne til Hel se di rek to ra tet; NIPaR; og kob ling 
av rå da ta i Norsk pa si ent re gis ter (NPR) og 
data i Mel dings sy stem for smit som me syk-
dom mer (MSIS).

Un der in flu en sa pan de mi en i 2009 ble det 
opp ret et ukent lig ag gre gert rap por te ring av 
inn leg gel ser i sy ke hus og in ten siv av de lin ger 
på na sjo nalt nivå i Norge, da en lø pen de inn-
sam ling av data fra spe sia list hel se tje nes ten til 
bruk i ru ti ne mes sig over vå king av in flu en sa 
ikke ek si ster te fra før (7). Det ble be dømt at 
ano ny mi te ten i rap por te rin gen ga en be ty de-
lig re duk sjon i kva li te ten og tok bort mu lig-
he ten for vi de re epi de mio lo gisk forsk ning. 
Sy ste met var hel ler ikke sam kjørt med de re-
gio na le hel se fo re ta ke ne (7).

Nå som vi har fle re uli ke nye sy ste mer for 
over vå king av sy ke hus inn leg gel ser med co-
vid-19 i lan det, og for di da ta ene om sy ke hus-
inn leg gel ser er vik tig for hånd te rin gen av 
epi de mi en, er det ve sent lig at vi lø pen de sam-
men lig ner tall fra for skjel li ge over vå kings -
system for å se om de gir et likt bil de av si tua-
sjo nen. Det e kan bi dra til økt for stå el se av 
tal le ne og vi de re op ti ma li se ring av nå væ -
rende og frem ti dig over vå king. Tall fra de tre 
for skjel li ge da ta kil de ne som er brukt i over-
vå king av sy ke hus inn leg gel ser med covid-19 i 
Norge, har hit il ikke blit sam men lig net.

For må let med den ne stu di en var å sam-
men lig ne dag lig an tall nye inn leg gel ser samt 
dag lig to talt an tall in ne lig gen de pa si en ter og 
an tall pa si en ter på ven ti la sjons støt e fra de 
tre da ta kil de ne i pe ri oden mars–juni 2020, for 
å se om de ga et likt bil de av epi de mi en i lan-
det.

Ma te ria le og me to de

Da ta kil de ne
De tre da ta kil de ne for dag lig over vå king av 
sy ke hus inn leg gel ser med covid-19 i Norge er 
opp sum mert i ta bell 1. Selv om det er over lapp 
i hvil ke opp lys nin ger dis se tre kil de ne sam ler 
inn, skil ler da ta kil de ne seg i inn sam lings -

Tabell 1  Oppsummering av datakildene til Helsedirektoratet, Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) og kobling mellom Norsk pasientregister og Meldingssystem for 
smitsomme sykdommer (NPR-MSIS) for daglig overvåking av sykehusinnleggelser med covid-19 i Norge.

Egenskap Helsedirektoratet Norsk intensiv- og pandemiregister

Kobling Norsk pasientregister  
og Meldingssystem for smitt-
somme sykdommer

Rapporteringsmåte Manuell telling og innrapportering  
til Helsedirektoratet

Data registrert i Norsk pandemiregis-
ter (NoPaR) og beredskapsskjemaet 
til Norsk intensivregister (NIR)

Data innhentet automatisk ved 
hjelp av infrastrukturen til NPR.  
I tillegg data fra MSIS

Data innsamlet Dagsprevalens om bl.a. antall inne-
liggende covid-19-pasienter på syke-
hus og på invasiv ventilasjonsstøtte

Personidentifiserbare opplysninger 
fra NoPaR og NIR1

Personidentifiserbare opplysninger 
fra NPR og MSIS1

Dato for første  
datainnsamling

12. mars 2020 For NoPaR: 31. mars 2020 
For NIR: 10. mars 2020

Første halvdel av april 2020

Data tilgjengelig f.o.m. 8. mars 2020 Ingen begrensning 1. januar 2020

Tidspunkt for  
datainnsamling

Dataene er rapportert til Helsedirek-
toratet før kl. 12 og reflekterer status 
kl. 8 samme dag

Dataregistrering skjer fortløpende. 
Folkehelseinstituttets datasett opp-
dateres kl. 6 hver dag.

Dataregistrering skjer fortløpende. 
Koblingen NPR-MSIS skjer kl. 9 
hver dag.

Definisjon av en  
sykehusinnleggelse  
med covid-19

Pasienter med laboratorie-bekreftet 
covid-19, inkludert pasienter som 
legges inn for andre sykdommer  
eller skader dersom de vurderes  
som smittefarlige

Pasienter med laboratoriebekreftet 
covid-19 innlagt i sykehus og/eller 
intensivavdeling, uansett årsak til 
innleggelsen

Pasienter med laboratorie-bekref-
tet covid-19 (en positiv prøve  
i MSIS og/eller diagnose U07.1  
i NPR) dersom innleggelsen startet 
senest 14 dager etter og høyst to 
dager før prøvedato

1 For lenker til informasjon om hva som registreres i NPR, MSIS, NoPaR og NIR, se Folkehelseinstituttet (9)

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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meto de og hvor dan de de fi ne rer inn leg gel ser. 
Hel se di rek to ra tet sam ler inn dags pre va lens 
for et få tall nøk kel va riab ler (8). De to and re 
da ta kil de ne er re gis ter ba ser te og sam ler inn 
en rek ke per son iden ti fi ser ba re opp lys nin ger 
(9). En be skri vel se av pa si ent grup pen re gi-
strert i NIPaR og NPR-MSIS er pub li sert ukent-
lig i Fol ke hel se in sti tut ets rap por ter (10). Alle 
tre da ta kil de ne sam ler inn data fra samt li ge 
sy ke hus i lan det, og det er rap por te rings plikt 
til alle tre.

Da ta be hand ling
Vi trakk ut data fra de tre da ta kil de ne 29. juni 
2020. Vi in klu der te data fra 1. mars t.o.m. 28. 
juni 2020 for NIPaR og NPR-MSIS, og data fra 
8. mars t.o.m. 26. juni for Hel se di rek to ra tet. 
Hel se di rek to ra tet har ikke data fra før 8. mars, 
og data ble kun rap por tert på hver da ger i juni 
(8).

Fra NIPaR var alle in klu sjons- og ut skriv-
nings skje ma er kob let sam men til pa si ent for-
løp på in di vid ni vå. Ven ti la sjons for løp ble de-
fi nert et er start- og slutid for ven ti la sjons-
støt e. Nye inn leg gel ser der det var mind re 
enn et døgn mel lom ut skriv ning og på føl-
gen de inn leg gel se, ble de fi nert som det sam-
me for lø pet. Sam me de fi ni sjon gjaldt for inne-
 lig gen de pa si en ter på ven ti la sjons støt e, men 
med 12 tim ers tids gren se. Da ta set et som le-
ve res fra NIPaR til Folkehelseinstitutet skil ler 
ikke mel lom in va siv og ikke-in va siv ven ti la-
sjons støt e.

Fra NPR ble inn leg gel ses- og ut skriv nings-
da to er kob let sam men til pa si ent for løp på 
in di vid ni vå. Nye inn leg gel ser hvor det var 
mind re enn et døgn mel lom ut skriv ning og 
på føl gen de inn leg gel se, ble de fi nert som det 
sam me for lø pet. Ven ti la sjons for løp ble de fi-
nert et er start id på ven ti la sjons støt e og ut-
skriv nings dato fra av de lin gen der ven ti la-
sjons støt e ble brukt, på grunn av ufull sten -
dige data for slutid på ven ti la sjons støt e. Vi 
be nyt et ko den for in va siv ven ti la sjons støt e 
(GXAV01) fra norsk kli nisk prosedyrekodeverk 
til å de fi ne re et in va sivt ven ti la sjons for løp. Vi 
de fi ner te ikke-in va si ve ven ti la sjons for løp som 
for løp der det var brukt ko der for ikke-in va siv 
be hand ling med kon ti nu er lig po si tivt og/el ler 
bi fa sisk po si tivt luft veis trykk (hen holds vis 
GXAV10 og GXAV20).

I NIPaR og NPR-MSIS de fi ner te vi en ny inn-
leg gel se som før s te inn leg gel ses dato per pa-
si ent med på vist covid-19. Re inn leg gel ser ble 
ikke tat med i tel lin gen av nye inn leg gel ser. 
Vi de fi ner te en pa si ent som in ne lig gen de 
f.o.m. da gen et er for lø pets inn leg gel ses dato 

Fi gur 1  Ku mu la tivt an tall nye inn leg gel ser i sy ke hus med på vist covid-19 per dag i Norge iføl ge Norsk in ten-
siv- og pan de mi re gis ter (NIPaR) og kob ling mel lom Norsk pa si ent re gis ter og Mel dings sy stem for smit som me 
syk dom mer (NPR-MSIS) i pe ri oden 1.3.–28.6.2020. En ny inn leg gel se er de fi nert et er før s te inn leg gel ses dato per 
pa si ent. Re inn leg gel ser er ikke in klu dert.

Fi gur 2  An tall in ne lig gen de pa si en ter i sy ke hus med på vist covid-19 per dag i Norge iføl ge Norsk in ten siv- og 
pan de mi re gis ter (NIPaR), kob ling mel lom Norsk pa si ent re gis ter og Mel dings sy stem for smit som me syk dom-
mer (NPR-MSIS) og inn rap por te ring til Hel se di rek to ra tet i pe ri oden 1.3–28.6.2020.
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t.o.m. for lø pets siste ut skriv nings dato. En til-
sva ren de de fi ni sjon gjaldt for in ne lig gen de 
pa si en ter på ven ti la sjons støt e.

Da ta ana ly se
Da ta ana ly sen var de skrip tiv. Vi sam men lig net 
an tall nye inn leg gel ser i NIPaR og NPR-MSIS 
samt to talt an tall in ne lig gen de pa si en ter og 
pa si en ter på ven ti la sjons støt e i Hel se di rek to-
ra tet, NIPaR og NPR-MSIS, per dag og per re-
gio nalt hel se fo re tak. Vi sam men lig net an tall 
in ne lig gen de pa si en ter på ven ti la sjons støt e 
i NPR-MSIS for alle ven ti la sjons for løp og for 
kun in va si ve ven ti la sjons for løp. Da ta be hand-
lin gen og ana ly se ne ble ut ført i STATA 16.0 og 
Mi cro soft Ex cel.

Etikk
For data fra Hel se di rek to ra tet var god kjen-
ning fra Re gio nal etisk ko mi té (REK) ikke nød-
ven dig, for di vi bruk te ag gre ger te og ano -
nyme data som er of ent lig til gjen ge lig. NIPaR 
og NPR-MSIS inn går i be red skaps re gis te ret for 
covid-19, Be redt C19, opp ret et ved Folke helse-
institutet (9). For det e re gis te ret er per son-
vern kon se kven ser (DPIA) grun dig vur dert, og 
Re gio nal etisk ko mi té har i frem leg gings vur-
de ring 2. juni 2020 kom met til at ana ly ser av 
hel se tje nes te bruk fal ler uten for vir ke om rå det 
til hel se forsk nings lo ven (REK Sør-Øst B, 
153204).

Re sul ta ter

Nye inn leg gel ser på sy ke hus
Ku mu la tivt an tall nye inn leg gel ser i NPR-MSIS 
(n = 1 260) var høy ere enn i NIPaR (n = 1 153) 
gjen nom stu die pe ri oden. Av vi ket var høyt tid-
lig i epi de mi en (93 den 29. mars) (fi gur 1). En 
lig nen de trend ble ob ser vert for alle de re gio-
na le hel se fo re ta ke ne, bort set fra på slut en 
av pe ri oden, da nes ten alle nye inn leg gel ser 
var i Hel se Sør-Øst (data ikke vist).

In ne lig gen de pa si en ter på sy ke hus
Tren den i an tall in ne lig gen de pa si en ter i sy-
ke hus per dag var over ens stem men de i alle 
de tre da ta kil de ne gjen nom stu die pe ri oden, 
med lit dag lig va ria sjon (fi gur 2). I mars var 
det i gjen nom snit 16 fle re in ne lig gen de pa -
sien ter per dag i NPR-MSIS enn i NIPaR og 21 
fle re enn Hel se di rek to ra tets tall. Det høy es te 
an tal let var 351 (30. mars) iføl ge NPR-MSIS, 327 
(31. mars) iføl ge NIPaR og 325 (1. ap ril) iføl ge 
Hel se di rek to ra tet. Fra 5. ap ril til 28. juni vis te 

Fi gur 3  An tall pa si en ter in ne lig gen de i sy ke hus med på vist covid-19 og be hov for ven ti la sjons støt e per dag  
i Norge iføl ge Norsk in ten siv- og pan de mi re gis ter (NiPaR) og kob ling mel lom Norsk pa si ent re gis ter og Mel-
dings sy stem for smit som me syk dom mer (NPR-MSIS) i pe ri oden 1.3.–28.6.2020.

Fi gur 4  An tall in ne lig gen de pa si en ter i sy ke hus med på vist covid-19 og be hov for in va siv ven ti la sjons støt e  
per dag i Norge iføl ge kob ling mel lom Norsk pa si ent re gis ter og Mel dings sy stem for smit som me syk dom mer 
(NPR-MSIS) og inn rap por te ring til Hel se di rek to ra tet i pe ri oden 1.3.–28.6.2020.



1895TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

uten fød sels num mer el ler D-num mer og fra 
even tu el le ny etab ler te sy ke hus og in ten siv -
avde lin ger.

Den ne stu di en er re tro spek tiv, og opp lys-
nin ge ne fra NIPaR og NPR-MSIS har blit jus-
tert i et er tid. Det kan for kla re hvor for det 
som re gel var fle re in ne lig gen de pa si en ter 
iføl ge NIPaR og NPR-MSIS enn iføl ge Hel se -
direk to ra tet. Re sul ta te ne kan der for ikke over-
fø res til en be red skaps si tua sjon hvor dag lig 
opp da tert in for ma sjon er nød ven dig. En ana-
ly se ba sert på et dag lig ut rekk fra NIPaR og 
NPR-MSIS må gjen nom fø res over noe tid for å 
kun ne vur de re om dis se da ta kil de ne er eg net 
til å er stat e sy ke hu se nes inn rap por te ring til 
Hel se di rek to ra tet.

An tall pa si en ter på ven ti la sjons støt e i NPR-
MSIS var høy ere enn i NIPaR, og an tall pa si en-
ter på in va siv ven ti la sjons støt e i NPR-MSIS var 
høy ere enn i Hel se di rek to ra tet. Slutids punk-
tet på ven ti la sjons støt e i NPR-MSIS var ba sert 
på ut skriv nings dato for av de lings opp hold, på 
grunn av ufull sten di ge el ler mang len de data 
for slutid på ven ti la sjons støt e. Det e før te 
tro lig til over es ti me ring av an tall pa si en ter på 
ven ti la sjons støt e på et git tids punkt. NIPaR 
er der for bedre eg net til å måle tid på ven ti la-
sjons støt e. En an nen mu lig het er å øke kva li-
te ten i ko ding av start- og slutid for ut før te 
til tak og pro se dy rer i NPR.

Kon klu sjon
Til sam men ska per de tre uli ke da ta kil de ne et 
godt in for ma sjons grunn lag om covid-19-inn-
leg gel ser i sy ke hus for de uli ke for må le ne 
man har i en be red skaps si tua sjon, både fort-
lø pen de og i et er tid. De inn rap por ter te tal -
lene til Hel se di rek to ra tet har git et godt bil de 
av dag lig an tall in ne lig gen de covid-19-pa si en-
ter i Norge. Vi de re ana ly se om hvor vidt NIPaR 
og NPR-MSIS gir tids rik ti ge data og fun ge rer i 
en be red skaps si tua sjon, er nød ven dig.

Vi vil takke alle som har bi dratt til å inn rap por te re data 
til NIPaR, NPR, MSIS og Hel se di rek to ra tet. Vi vil også takke 
pro sjekt le der ved Folkehelseinstituttet for Be redt C19, 
Anja Els rud Schou Lind man, og alle som har mu lig gjort 
da ta over fø ring til dett e re gis te ret. Vi vil spe si elt nev ne 
Lena Ring stad Olsen på Senter for kli nisk do ku men ta sjon 
og eva lue ring, Gut orm Høg ås en ved Folkehelseinstituttet, 
som har stått for opp rett el se og for valt ning av BeredtC19, 
og Ast rid Løv lie i Av de ling for smitt e vern re gist re ved 
Folkehelseinstituttet. Vi vil også takke Ben te Ur fjell, Atle 
Pran ge og Ragnild Bremnes i Hel se di rek to ra tet for bi drag 
av data fra NPR.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 22.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.11.2020, 
 godkjent 13.11.2020.

de inn rap por ter te tal le ne til Hel se di rek to ra tet 
har git et godt bil de av si tua sjo nen i Norge i 
lø pet av covid-19-epi de mi en. Dag lig va ria sjon 
i an tall in ne lig gen de pa si en ter mel lom da ta-
kil de ne kan skyl des for skjel ler i hvor dan da-
ta ene sam les inn og hvor dan for løp set es 
sam men. Hel se di rek to ra tets inn rap por te ring 
var av gjø ren de i star ten av covid-19-pan de -
mien, da de to and re da ta kil de ne ikke var til-
gjen ge li ge, og vi ser en be red skaps ut ford ring 
som også ble be lyst i for bin del se med in flu-
en sa pan de mi en i 2009, både i Norge (7, 11) og 
in ter na sjo nalt (12, 13). Rap por te rin gen til Hel-
se di rek to ra tet krev de en ma nu ell dag lig tel-
ling, i en tid da hel se fo re ta ke ne opp lev de stor 
ar beids be last ning. Sam men fal len de re sul ta-
ter gir grunn lag for å vur de re om NIPaR og 
NPR-MSIS kan er stat e sy ke hu se nes inn rap por-
te ring til Hel se di rek to ra tet. Det er øns ke lig å 
ha au to ma ti ser te sy ste mer på plass som bru-
ker ek sis te re nde data i ste det for ma nu el le 
løs nin ger, men beg ge til nær min ger er fore lø-
pig nød ven di ge.

Det dag li ge ut rek ket fra sy ke hu se nes elek-
tro nis ke sy ste mer (NPR) som er etab lert un-
der pan de mi en, er et stort skrit i ret ning av 
opp da tert re gis ter in for ma sjon fra spe sia list-
hel se tje nes ten i Norge. En vi de re fø ring av 
 det e vil være vik tig også et er pan de mi en for 
å for bed re den na sjo na le over vå kin gen av 
frem ti di ge kjen te og ukjen te al vor li ge hel se-
trus ler. NPR-MSIS gir en rask og full sten dig 
re gist re ring av inn- og ut skriv ning av pa si en-
ter smit et med SARS-CoV-2, for di kob lin gen i 
stor grad ba se rer seg på etab ler te mel de ru ti-
ner. Det er der imot van ske lig å av gjø re i NPR-
MSIS om pa si en ten be hand les for covid-19 el-
ler an nen syk dom el ler ska der. Re gist re rin gen 
i NIPaR kre ver et ma nu elt ar beid og har der-
med lig nen de ulem per som Hel se di rek to ra-
tets re gist re ring. For de len er at i NIPaR sam les 
langt mer kli nisk in for ma sjon, som gjør  den ne 
kil den svært godt eg net til å ana ly se re til stan-
den til covid-19-pa si en te ne og hvil ke be hand-
lings til tak som iverk set es.

Som na sjo na le re gist re kan NIPaR og NPR-
MSIS bru kes til lø pen de over vå king av og 
forsk ning på covid-19. Der som opp lys nin ge ne 
i NIPaR og NPR-MSIS også skal be nyt es i be-
red skaps sam men heng, er det es sen si elt at 
da ta kil de ne gir opp da tert, tids ak tu ell in for-
ma sjon om be last nin gen ved sy ke hu se ne som 
raskt kan til ba ke fø res til be slut nings ta ke re. I 
en kri se si tua sjon må inn hen tin gen av opp lys-
nin ger være ro bust og kun ne gjø res uten å 
be las te hel se tje nes te ne, sær lig kli ni ker ne. In-
for ma sjon bør kun ne inn hen tes fra per so ner 

tal le ne fra både NPR-MSIS og NIPaR i gjen nom-
snit ni fle re in ne lig gen de pa si en ter per dag 
enn Hel se di rek to ra tets tall (fi gur 2).

Ven ti la sjons støt e
Tren den for an tall in ne lig gen de pa si en ter på 
ven ti la sjons støt e i NPR-MSIS lig net på den i 
NIPaR i star ten og slut en av stu die pe ri oden. 
Fra 5. ap ril til 31. mai var det i gjen nom snit 21 
fle re in ne lig gen de på ven ti la sjons støt e i NPR-
MSIS enn NIPaR. Høy est an tall in ne lig gen de 
pa si en ter på ven ti la sjons støt e var 94 (3. ap ril) 
iføl ge NIPaR og 118 (6. ap ril) iføl ge NPR-MSIS 
(fi gur 3).

In va siv ven ti la sjons støt e
Tren den for an tall in ne lig gen de pa si en ter på 
in va siv ven ti la sjons støt e i NPR-MSIS lig net på 
tren den i Hel se di rek to ra tet i star ten og slut-
ten av stu die pe ri oden. Fra 5. ap ril til 31. mai 
var det i gjen nom snit 15 fle re in ne lig gen de 
på in va siv ven ti la sjons støt e i NPR-MSIS enn 
tal le ne fra Hel se di rek to ra tet vis te. Det høy es te 
an tal let var 99 (1. ap ril) iføl ge Hel se di rek to ra-
tet og 111 (6. ap ril) iføl ge NPR-MSIS (fi gur 4).

Dis ku sjon

Den ne ana ly sen er den før s te sam men lig nin-
gen av uli ke da ta kil der som be ly ser sy ke hus-
inn leg gel ser med covid-19 i Norge, og den 
før s te vi kjen ner til der re sul ta ter fra tre for-
skjel li ge da ta kil der har blit sam men lig net. 
Få lig nen de ana ly ser er pub li sert fra and re 
land. I en ana ly se av to for skjel li ge da ta kil der 
for sy ke hus inn leg gel ser med covid-19 i Bel gia 
fant man at 71 % av inn leg gel se ne var re gi-
strert i et sy stem ba sert på fri vil lig rap por te-
ring av in di vid data, sam men lig net med et 
mel dings plik tig sy stem med ag gre gert da ta-
inn sam ling (2). I vår stu die var det nes ten 
hund re fle re nye inn leg gel ser med covid-19 i 
NPR-MSIS enn i NIPaR i be gyn nel sen av stu die-
pe ri oden, og fle re in ne lig gen de pa si en ter per 
dag i mars. Det kan skyl des at pa si en ter inn-
lagt i sy ke hus før pan de mi re gis te ret ble sat i 
drift 31. mars ikke er blit et er re gist rert, el ler 
at man ikke kun ne re gist re re pa si en ter uten 
fød sels num mer el ler D-num mer (mid ler ti dig 
iden ti tets num mer for uten lands ke per so ner). 
Fra no vem ber 2020 er det blit mu lig å kob le 
NIPaR til NPR-MSIS i Be redt C19, noe som mu-
lig gjør vi de re ana ly se av for skjel ler i re gi-
strerte pa si en ter mel lom de to da ta kil de ne.

Tren den i an tall in ne lig gen de pa si en ter i 
sy ke hus per dag i de tre kil de ne be kref ter at 
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RO BERT WHITT AKER
er fors ker.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MARI GRØS LAND
er råd gi ver.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EI RIK AL NES BUA NES
er le der av Norsk in ten siv- og pan de mi re gis ter  
og over le ge.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIG RID BEIT LAND
er se ni or råd gi ver.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BEN TE BRYHN
er se ni or råd gi ver.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JON HELGELAND
er forsk nings le der.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

OLAV ISAK SJØ FLOT
er av de lings di rek tør.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JA COB DAG BER ILD
er lege.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ELI NA SEPPÄLÄ
er råd gi ver.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

RAGN HILD TØN NES SEN
er se ni or råd gi ver.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KJE TIL TELLE
er fag di rek tør for hel se tje nes te forsk ning.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

ANN KRIS TIN KVAM
Av de ling for blod syk dom mer
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

Ap las tisk ane mi

Ap las tisk ane mi er en sjel den form 
for ben margs svikt ka rak te ri sert av 
tap av he ma to poe tis ke stam cel ler, 
cel le fat ig ben marg og util strek ke lig 
pro duk sjon av blod cel ler. Ube hand
let er til stan den svært al vor lig med 
kort for ven tet le ve tid, men en stor 
an del av pa si en te ne blir fris ke med 
im mun sup pre sjon el ler al lo gen 
stam cel le trans plan ta sjon.

Ap las tisk ane mi er en livs tru en de 
form for ben margs svikt som 
gir tap av he ma to poe tis ke stam
 cel ler uten at man kan på vi se 
en man gel til stand el ler in filt ra
sjon av ond ar te de cel ler i ben

mar gen (1). Til stan den er sjel den, og in si den
sen va ri e rer med et ni si tet fra ca. 2,5 per mil li
o ner inn byg ge re/år hos eu ro pe e re til ca. 7,5 
per mil li o ner inn byg ge re/år. In si den sen va rie
rer med al der og er høy est hos yng re (10 – 25 
år) og per so ner over 60 år (2).

For må let med ar tik ke len er å gi en kort over

sikt over år sa ker, dia gnos tikk, pro gno se og 
be hand lings mu lig he ter ved ap las tisk  ane mi. 
Ar tik ke len er ba sert på ikkesy ste ma tisk søk i 
PubMed og egne kli nis ke er fa rin ger.

År sa ker

Det er van lig å dele år sa ke ne til ap las tisk  ane mi 
inn i er ver ve de og med fød te (2). Av de er ver
ve de år sa ke ne me ner man at det i ca. 60 % av 
til fel le ne er en au to im mun un der lig gen de 
til stand som fø rer til de struk sjon av he ma to
poe tis ke stam cel ler (2). Det vik tig ste hol de
punk tet for det e er at man ved im mun sup
pres siv be hand ling ser en del vis el ler full sten
dig re ge ne ra sjon av ben margs funk sjo nen. 
Ri si ko for ap las tisk ane mi ser også ut til å 
være knyt et til noen spe si fik ke vevs ty per. 
Vevs ty pe ser også ut til å pre di ke re re spons på 
im mun sup pres siv be hand ling (2).

Si den det ikke fin nes en dia gnos tisk test 
som kan på vi se et im mu no lo gisk an grep på 
stam cel ler, klas si fi se res de al ler fles te til fel 
lene som idio pa tis ke. Man tror imid ler tid at 
en del år sa ker til ap las tisk ane mi fort sat ikke 
er be skre vet (1).

Ap las tisk ane mi er be skre vet et er be hand

IN GER MA RIE BO WITZ LOT HE
Av de ling for pa to lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let

HIL DE K. GJEL BERG
Av de ling for pa to lo gi
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

ØY STEIN BRU SE RUD
Kli nisk in sti tut 2
Uni ver si te tet i Bergen

Me di sinsk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

TOR HEN RIK ANDERSON TVEDT
Me di sinsk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

ling med fle re uli ke me di ka men ter. Da man ge 
av be skri vel se ne kun er en kelt rap por ter, kan 
syk doms ut vik lin gen være til fel dig, men ved 
noen me di ka men ter ser det ut til å være en 
klar sam men heng. Per oralt inn tak av klor am
fe ni kol gir en spe si elt høy ri si ko for ap las tisk 
ane mi, som er an git til å være 1 per 20 000 
eks po ner te (3). To pisk bruk av klor am fe ni kol 
er ikke as so siert med økt ri si ko. Fle re an ti epi
lep ti ka som fel ba mat, karbamazepin, fenytoin 
og valproat er også knyt et til ut vik ling av ap
las tisk ane mi (4). Hvor dan dis se me di ka men
te ne ut lø ser til stan den, er ikke kjent, men 
både trig ging av en im mu no lo gisk re spons 
og for skjel ler i me ta bo lis me med økt tok sisk 
ef ekt av me ta bo lit er, har vært dis ku tert (5). 
Me di ka men telt ut løst ap las tisk ane mi må skil
les fra en re ver si bel suppresjon av he ma to 
poese un der me di ka men tell be hand ling, som 
f.eks. ved lang va rig bruk av betalaktamanti
biotika. En kel te me di ka men ter må der med 
se po ne res før man med sik ker het kan stil le 
dia gno sen.

Ap las tisk ane mi er også ob ser vert et er ek
spo ne ring for kje mi ka li er med tok sisk ben
margs ef ekt (f.eks. sen neps gass, ben zen) el ler 
lang tids eks po ne ring for sto re do ser ra dio 
aktiv strå ling (1).
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Noen vi rus syk dom mer kan gi for bi gå en de 
el ler ved va ren de hy po pla si av ben mar gen. 
Blant an net kan par vo vi rus B19, he pa tit vi rus, 
hiv, Ep steinBarrvi rus og cytomegalovirus 
føre til ut alt ap la si (6).

Fanconis ane mi og te lo mer syk dom mer er 
to med fød te til stan der som er as so siert med 
ap las tisk ane mi, også ved de but i høy al der 
(6). Beg ge til stan de ne skyl des ge ne tis ke de fek
ter i DNAre pa ra sjons sy ste met. Ved Fanconis 
ane mi ses ofte mis dan nel ser i ar mer el ler føt
ter, kort vokst het og caféaulaitflek ker i til
legg til ap las tisk ane mi. Hos pa si en ter uten 
mis dan nel ser kan pancytopeni være før s te 
symp tom på syk dom men.

Te lo mer syk dom mer er ge ne tis ke de fek ter i 
telomerasekomplekset som fø rer til tap av 
 vi ta le DNAseg men ter, slik at stam cel le re ser
ven i fle re or ga ner går tom. Der med får man 
en form for tid lig ald ring, med blant an net 
ut vik ling av ap las tisk ane mi som kon se kvens. 
Pa si en ter med Fanconis ane mi og te lo mer syk
dom mer har økt ri si ko for kreft i hud og slim
hin ner, de tå ler cel le gift be hand ling dår li ge re 
og tren ger en spe si al til pas set be hand ling og 
opp føl ging. Alle pa si en ter med ap las tisk ane mi 
skal der for un der sø kes for om de kan ha en 
av dis se til stan de ne.

Dia gnos tikk, inn de ling  
og pro gno se
Ap las tisk ane mi er en eks klu sjons dia gno se. 
For å stil le dia gno sen må det på vi ses pancyto
peni og hypocellulær ben marg, og and re 
 år sa ker til benmargshypoplasi må ute luk kes. 
Dia gno sen stil les på grunn lag av cytopeni i to 
av tre cel le rek ker, hy po pla si av ben mar gen 
med cel lu la ri tet la ve re enn 25 – 30 % samt at an
nen år sak til ben margs svikt er ute luk ket. Ut 
fra grad av cytopeni de les til stan den inn i ikke 
al vor lig, al vor lig og vel dig al vor lig (ta bell 1) (6).

Det fin nes in gen en kel test for å stil le dia

gno sen (6). I prak sis vil den først bli ak tu ell 
et er at man har tat en ben margs bi op si. Sam
men lig net med nor mal ben marg (fi gur 1) vil 
man ved ap las tisk ane mi finne ut alt hy po
plasi av he ma to poe se, og marg rom do mi ne
res av fet cel ler (fi gur 2). I bi op si en kan man 
sam ti dig vur de re om det fore lig ger an nen 
pri mær ma lign ben margs syk dom, lymfopro
liferativ syk dom, me ta sta ser, in flam ma to ris ke 
el ler in fek si ø se pro ses ser el ler til stand med 
økt pro duk sjon av blod, som ved he mo ly tisk 
ane mi (fi gur 3).

Cyto ge ne tisk un der sø kel se av ben mar gen 
vil av dek ke kro mo som for and rin ger, mens 
væskestrømcytometri av blod er vik tig for å 
un der sø ke om det fore lig ger en pa rok sys tisk 
nat lig he mo glo bi nu ri (PNH)klon, en er ver
vet til stand hvor leu ko cyt er, ery tro cyt er og 
trom bo cyt er mis ter spe si fik ke pro tei ner på 
cel le over fla ten og der med blir mind re immu
nogene (6). Vi de re gjø res vi rus dia gnos tikk, 
mål ret et fa mi lie og me di ka ment anam ne se 
og un der sø kel ser for å iden ti fi se re mis dan nel
ser as so siert med Fanconis ane mi el ler tegn 
på tid lig ald ring as so siert med te lo mer syk
dom mer.

Den vik tig ste dif e ren si al dia gno sen til ap
las tisk ane mi er mye lo dys plas tisk syn drom. 
Det e er et sam le be grep for en rek ke ond ar 
tede ben margs syk dom mer som med fø rer 
pancytopeni og ri si ko for over gang til akut 
mye lo gen leu ke mi (7). Ved den hy po plas tis ke 
sub ty pen fin ner man pancytopeni med svært 
få cel ler i ben mar gen. Funn av unor mal mod
ning av de he ma to poe tis ke cel le ne ved his to
lo gisk un der sø kel se er også ka rak te ris tisk for 
mye lo dys plas tisk syn drom, men si den det 
både ved hy po plas tisk mye lo dys plas tisk syn
drom og ap las tisk ane mi er svært få cel ler i 
ben mar gen, er den ne dis tink sjo nen van ske
lig. På vis ba re ge ne tis ke av vik er de vik tig ste 
mar kø re ne som bru kes for å skille mel lom de 
to til stan de ne. Noen spe si fik ke ge ne tis ke av
vik, som tap av hele el ler de ler av kro mo som 

5, 7 el ler 21 og tri so mi av kro mo som 8 el ler 21, 
an se es som ty pis ke for mye lo dys plas tisk syn
drom og ta ler mot dia gno sen ap las tisk ane mi 
(8). Kro mo som av vik kan også fore kom me ved 
ap las tisk ane mi, da spe si elt på kro mo som 6 
(9).

Ube hand let har vel dig al vor lig ap las tisk 
ane mi en etårsmortalitet på 70 % (10). Pa si en
ter med ikkeal vor lig ap las tisk ane mi har 
bedre pro gno se og kan leve i man ge år med 
trans fu sjon av trom bo cyt kon sen trat og ery
tro cyt kon sen trat ved blød ning el ler sym
ptom gi ven de ane mi. Livs kva li te ten kan imid
ler tid være be ty de lig re du sert. Al der på vir ker 
både pro gno se og be hand lings valg. Eld re har 
stør re ri si ko for in fek sjon og tå ler kom pli ka
sjo ner ved im mun sup pre sjon el ler stam cel le
trans plan ta sjon dår li ge re.

Be hand ling

Ap las tisk ane mi be hand les først og fremst 
med al lo gen stam cel le trans plan ta sjon el ler 
im mun sup pre sjon til de pa si en te ne som vur
de res å kun ne tåle slik be hand ling.

Ved al lo gen stam cel le trans plan ta sjon gir 
man pa si en ten for be hand ling med antitymo
cytglobulin (ATG) kom bi nert med cy to sta 
tika og/el ler strå ling før man in fun de rer 
stam cel ler høs tet fra ben marg fra en frisk 
gi ver. I til legg til in fek sjons kom pli ka sjo ner er 
det ved stam cel le trans plan ta sjon ri si ko for 
av stø ting av gi vers ben marg (ca. 1 – 5 % vil 
miste trans plan ta tet og få re si div av ap las tisk 
ane mi) og trans plan tatmotvertsyk dom 
(GVHD) – en in flam ma to risk til stand i for
skjel li ge or ga ner (11). For å for hind re ut vik lin
gen av trans plan tatmotvertsyk dom, som 
kan gi be ty de lig re du sert livs kva li tet og i vers
te fall død, er det et er trans plan ta sjo nen be
hov for lang va rig im mun sup pre sjon med 
ciklosporin.

For de le ne ved stam cel le trans plan ta sjon 
sam men lig net med im mun sup pre sjon ale ne 
er en mye stør re sann syn lig het for va rig re mi
sjon. Ulem pen er økt ri si ko for re du sert livs
kva li tet og død grun net kro nisk trans plan tat
motvertsyk dom.

Im mun sup pres siv be hand ling gis i form av 
antitymocytglobulin og ciklosporin (11). Be
hand lin gen fø rer til lang va rig lymfopeni og 
for bi gå en de økt in fek sjons ri si ko. Pa si en te ne 
set es der for sam ti dig på et års pro fy lak tisk 
be hand ling med bactrim mot Pneumocystis 
jiroveciipneu mo ni (PJP) og valaciklovir mot 
her pes zostervi rus (HZV). Be hand lings  res

Tabell 1  Gradering av aplastisk anemi (6)

Ikke-alvorlig Alvorlig Veldig alvorlig

Cellularitet  
i benmarg < 25 – 30 % < 25 – 30 % < 25 – 30 %

Grad av cytopeni Ingen av kriteriene 
oppfylt for alvorlig 
eller veldig alvorlig 

aplastisk anemi

Minst to av følgende: 
Nøytrofile granulo
cytter < 0,5 · 109/L 

Trombocytter  
< 20 · 109/L 

Retikulocytter  
< 20 · 109/L

Som ved alvorlig 
aplastisk anemi, 
men nøytrofile 
granulocytter  
< 0,2 · 109/L
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pons i form av økte pe ri fe re blod ver di er i en 
el ler fle re av cel le rek ke ne kan kom me sent, 
inn til 6 – 8 må ne der et er at be hand lin gen er 
gitt. 50 – 80  % av pa si en te ne vil imid ler tid 
 kun ne star te ned trap ping av ciklosporin et er 
3 – 6 må ne der. På leng re sikt vil kun ca. 30 % 
opp nå full sten dig nor ma li se ring av ver di ene, 
15 – 25 % vil ikke kun ne slut e med ciklosporin 
og 10 – 20 % vil opp le ve til ba ke fall av ap las tisk 
ane mi (12).

Ri si ko en for de for skjel li ge kom pli ka sjo 
nene er av hen gig av pa si en tens al der og hvor 
god do nor man har til gjen ge lig. Valg av be
hand ling er der med en nyt e–ri si kovur de ring 
ba sert på dis se fak to re ne. Unn ta ket er pa si en
ter med ar ve li ge for mer for ap las tisk ane mi 
som bør be hand les med al lo gen stam cel le
trans plan ta sjon. Ge ne relt om be hand lings
valg sier man at per so ner un der 20 år til bys 
be hand ling med al lo gen stam cel le trans plan
ta sjon, og per so ner i al de ren 20 – 40 år til bys 
trans plan ta sjon hvis man har fun net en do
nor som pas ser godt (10, 11, 13). Per so ner over 
40 år til bys som re gel i før s te om gang im
mun sup pre sjon.

Mens det tar 1 – 2 må ne der å ut re de en pa 
sient for al lo gen stam cel le trans plan ta sjon, 
kan be hand ling med antitymocytglobulin og 
ciklosporin igang set es umid del bart. I noen 
til fel ler star ter man den ne be hand lin gen pa
ral lelt med søket et er do nor. Et er som trans
plan ta sjons ut red nin gen tar så pass lang tid, 
ta per man lite på å prø ve im mun sup pre sjon, 
selv om ef ek ten av den ne er sen. Ved mang
len de re spons på antitymocytglobulin og 
ciklosporin et er 120 da ger går man i gang 
med trans plan ta sjon hos pa si en ter un der 40 
år som har do nor. Im mun sup pre sjon er 
første valg hos yng re pa si en ter med ikkeal vor
lig ap las tisk ane mi, si den den ne be hand lin
gen gir li ten ri si ko for tid lig død og en stor 
an del pa si en ter opp når en til strek ke lig re
spons (14).

Noen pa si en ter er for gam le el ler skrø pe li ge 
til å tåle be hand ling med al lo gen stam cel le
trans plan ta sjon el ler im mun sup pre sjon. Be
hand ling med tes to ste ron de ri va ter el ler 
eltrombopag kan bedre ben margs funk sjo nen 
noe (15).

Før s te val get er da na zol, som er et tes to ste
ron de ri vat som gir lite mas ku li ni se ren de bi
virk nin ger. Da na zol ser ut til å være spe si elt 
ef ek tiv hos pa si en ter med te lo mer syk dom
mer (16). Eltrombopag er et lite mo le kyl som 
sti mu le rer trombopoetinreseptoren og gir 
re spons hos ca. 40 – 50 % av pa si en te ne med 
ap las tisk ane mi (17). Ny ere stu di er vi ser at der

som man leg ger eltrombopag til antitymo
cytglobulin og ciklosporin, økes re spons 
raten til nes ten 90 % (17).

Det er også vik tig å huske på at pa si en ter 
med ap las tisk ane mi skal ha sam me støt e
behand ling som and re pa si en ter med ben
margs svikt, det vil si blod trans fu sjo ner med 
be strål te blod pro duk ter et er be hov, pro fy 
lakse mot in va si ve sopp in fek sjo ner ved lang

tidssteroidbehandling og an ti bak te ri el le mid
ler ved in fek sjo ner.

Kon klu sjon

Ap las tisk ane mi er en sjel den, al vor lig form 
for ben margs svikt ka rak te ri sert av pancyto
peni og benmargshypoplasi. Van lig ste år sak 

Fi gur 1  Normocellulær 
ben marg.

Fi gur 2  Sterkt hypocel 
lulær ben marg hos en 
 pasient med vel dig al vor
lig ap las tisk ane mi. Her 
sees in gen or ga ni sert 
he ma to poe se, og an de len 
fet cel ler er be ty de lig økt.

Fi gur 3  Nær mak si malt 
cel le rik ben marg hos en 
pa si ent med he mo ly tisk 
ane mi. Her sees sterkt 
 domi ne ren de erytropoese.
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trans plan ta sjon el ler im mun sup pre sjon er 
ak tu elt, kan da na zol el ler eltrombopag gi bed
ring av blod ver di er og livs kva li tet.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.6.2020, 
 godkjent 18.9.2020.

hets grad, pa si en tens al der og do nor si tua sjon. 
Al lo gen stam cel le trans plan ta sjon er ak tu elt 
hos unge fris ke pa si en ter med til gjen ge lig do
nor. Im mun sup pre sjon gir bed ring av pe ri 
fere blod ver di er hos ca. 60 % og er et godt al
ter na tiv til pa si en ter som ikke er ak tu el le for 
al lo gen stam cel le trans plan ta sjon. Der ver ken 

er et im mu no lo gisk an grep mot he ma to poe
tis ke stam cel ler, mens en li ten an del pa si en ter 
har en ar ve lig år sak. Dia gno sen er en eks klu
sjons dia gno se, hvor man et er nøye anam 
nese samt ben margs bi op si, immunfenoty
ping og ge ne tis ke ana ly ser ute luk ker and re 
år sa ker. Be hand lin gen av hen ger av al vor lig
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En mann i 20-åre ne med fe ber  
og ster ke ma ge smer ter un der 
høy re kostalbue

En mann i 20-åre ne ble inn lagt  
i kir ur gisk av de ling et er seks da gers 
sy ke his to rie med fe ber og tak vise 
smer ter un der høy re kostalbue. Han 
had de kjent ul ce røs ko lit, og pred ni-
so lon var ned trap pet og se po nert tre 
uker i for vei en. Syk doms for lø pet ble 
dra ma tisk, og en de lig dia gno se var 
uven tet.

Fra tid li ge re had de pa si en ten hatt lett
gra dig ato pisk ek sem som barn og 
had de et halvt år tid li ge re fått dia gnos
ti sert ul ce røs totalkolitt. Det var da blitt 
star tet be hand ling med per oral mesa
lazin ett er fulgt av per oral bu de so nid. 

Da dett e be hand lings re gi met ikke had de gitt til
freds stil len de symp tom lind ring, had de han fått 
pred ni so lon 40 mg × 1 per oralt, med plan for ned
trap ping og se po ne ring over fire må ne der. Ved 
inn leg gel sen bruk te han in gen fas te me di si ner. 
Pred ni so lon var se po nert tre uker i for vei en.

I mott a ket anga pa si en ten smer te un der høy re 
kostalbue, men var el lers smer te fri. Blod tryk ket 

var 147/80 mmHg, pul sen 93 slag/min, tem pe ra
tu ren 39 °C, re spi ra sjons fre kven sen 20 og den 
pe ri fe re ok sy gen met nin gen 99 %.

Bort sett fra pal pa sjons øm het i epigastriet og 
un der høy re kostalbue, var det nor ma le funn ved 
or gan un der sø kel se. Blod prø ver ved inn komst 
 vis te leu ko cytt er 10,3 · 109L (re fe ran se om rå de 
3,9 – 9,5), CRP 44 mg/L (0 – 4), alaninaminotransfe
rase (ALAT) 80 U/L (10 – 70), aspartataminotrans
ferase (ASAT) 48 U/L (15 – 45), laktatdehydrogenase 
(LD) 216 U/L (105 – 202) og al bu min 36 g/L (39 – 50). 
Det var nor ma le ver di er av he mo glo bin, krea ti
nin, al ka lisk fos fa ta se, totalbilirubin, amy la se, 
li pa se og gammaglutamyltransferase (GT). INR
ver di en ble ikke målt. Urinstiks vis te nor ma le 
funn, og Hemofectes ten var ne ga tiv.

Inn leg gel ser grun net akut e ma ge smer ter hos 
pa si en ter med ul ce røs ko lit er ikke uvan lig. 
Den ne man nens ul ce rø se ko lit ble opp fat et 
å være i re mi sjon, og på bak grunn av fe ber og 
pal pa sjons øm het un der høy re kostalbue ble 
akut ko le cys tit vur dert som mu lig år sak.

Ten ta tiv dia gno se var ko le cys titt, og in tra ve nøs 
be hand ling med piperacillin/tazobaktam 4 g × 3 
in tra ve nøst ble star tet i på ven te av ul tra lyd av 
le ver og gal le vei er. Ul tra lyd vis te re ak sjons løs lett 

HA SI NA MOADDAB HØN NÅS
Rev ma to lo gisk av de ling
Ålesund sju ke hus

ING RID PRYTZ BER SET
Ålesund Mage Tarm Kli nikk

Uni ver si te tet i Oslo

HAR ALD AARSET
Av de ling for pa to lo gi
St. Olavs hos pi tal

RO BERT BRU DE VOLD
Me di sinsk av de ling
Ålesund sju ke hus

ut spilt gal le blæ re og el lers nor ma le funn. De på
føl gen de to døg ne ne føl te pa si en ten seg bedre, 
men had de in ter mit te ren de fe ber opp mot 
38,6 °C. CRP steg til 60 mg/L (0 – 4) og leukocytt
nivået til 14,4 · 109/L (3,9 – 9,5), til tross for bred 
an ti bio ti ka dek ning. CT ab do men ble tatt dag 3 og 
vis te upå fal len de gas tro in te sti nal ka nal. Le ve ren 
had de en ujevn tett het, tol ket som utt rykk for fett
in filt ra sjon. Det ble re kvi rert ut red nings prø ver for 
he pa titt A, B og C, hiv, cytomegalovirus (CMV), 
Ep steinBarrvi rus (EBV) samt an ti nu kle æ re an ti
stof er (ANA) og antinøytrofile cytoplasmaauto
antistofer (ANCA).

Si den pa si en ten had de ved va ren de fe ber og 
bio kje misk ikke re spon der te på an ti bio ti ka, i 
til legg til at bil led un der sø kel se ikke ga grunn
lag for å mis ten ke en kir ur gisk til stand, ble 
pa si en ten over flyt et til me di sinsk av de ling. 
Man had de nå et kli nisk bil de med le ver af ek
sjon og fe ber med ukjent fo kus. Gast ro en te ro
log mis tenk te he pa tit el ler an nen vi ral in fek
sjon, even tu elt en au to im mun syk dom som 
pri mær skle ro se ren de kolangit el ler au to im
mun he pa tit.

Ved overflytning til me di sinsk av de ling (dag 3) 
had de han tem pe ra tur på 39,5 °C, slapp het og 
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ma ge smer ter. Han var fort satt lett palpasjonsøm 
un der høy re kostalbue, el lers var det nor mal or
gan sta tus.

Dag 4 ett er inn leg gel sen anga pa si en ten smer
ter bi la te ralt dis talt i beg ge un der eks tre mi te ter. 

Her så man et ma ku løst, ikkeav blek bart ek san
tem, uten ødem. Ut slett et var ikke be mer ket i inn
komst el ler overflytningsnotatet.

På grunn lag av ek san te met ble pa si en ten 
 sam me dag hen vist til rev ma to log for å av kla re 

om det fore lå en im mu no lo gisk grunn syk dom. 
Hos rev ma to lo gen anga pa si en ten smer ter i bei
na og pro ble mer med gan ge. Nå kom det fram at 
ut slett et på leg ge ne had de vart i 5 – 6 uker. I til legg 
had de han hatt litt hos te uten eks pek to rat. Han 
had de også hatt lett ho de pi ne og stiv het i nak ken 
de siste uke ne, men dett e var i ferd med å bedres.

Rev ma to log kon fe rer te med hud le ge om ut slet
tet og vur der te vas ku litt el ler an nen rev ma to lo
gisk syk dom som lite sann syn lig. Det ble an be falt 
å sup ple re ut red nin gen med kom ple ment fak to
rer, kryoglobuliner, diferensialtelling av leu ko cyt
ter samt ta urinstiks med mik ro sko pi og pro tein/
krea ti ninra tio i urin. Rundt dett e tids punk tet 
kom det ne ga tivt prø ve svar for ANA, myeloperok
sidaseANCA, pro tei na se 3ANCA og kryoglobuli
ner, og kom ple ment fak to rer var nor ma le.

Dag 6 had de pa si en ten ved va ren de fe ber, men 
sta bi le in flam ma sjons pa ra met re. Man ob ser ver te 
et fall i trom bo cytt er fra 150 · 109/L (145 – 390) ved 
inn komst til 63 · 109/L (145 – 390). Piperacillin/tazo
baktam ble nå se po nert, si den bak te ri ell in fek sjon 
syn tes lite sann syn lig. He pa titt A, he pa titt B, he
pa titt C, hiv, EBV og CMVse ro lo gi var ne ga tiv. 
Det ble nå tatt en mag ne tisk resonanskolangio
pankreatografi (MRCP), som vis te sto re om rå der 
i le ve ren med dif u se ødem for and rin ger, di la ter te 
in tra he pa tis ke gal le vei er med ka li ber veks ling 
samt for stør re de lym fe knu ter i leverhilus. Bil det 
ga mis tan ke om pri mær skle ro se ren de kolangitt.

Gallestaseparametrene al ka lisk fos fa ta se, to tal 
bi li ru bin og gammaglutamyltransferase (GT) 
var fort sat nor ma le og tal te imot kolangit og 
kli nisk sig ni fi kan te ste no ser i int ra/eks tra he
pa tis ke gal le vei er. På grunn av nor mal IgG 
vur der te man også at au to im mun he pa tit var 
mind re sann syn lig. Man kun ne ikke ute luk ke 
en kli nisk fre de lig pri mær skle ro se ren de ko
langit, even tu elt en over lapp mel lom pri mær 
skle ro se ren de kolangit og au to im mun he pa
tit. På det e tids punk tet var pa si en ten op pe
gå en de og i re la tivt god all menn til stand og 
fikk dra hjem i per mi sjon.

Da gen ett er (dag 7) kom han til ba ke på grunn av 
ny opp stått e, stik ken de to ra ka le smer ter og tung
pus tet het, hos te og fe ber. Ved un der sø kel se satt 
han for over bøyd og hy per ven ti ler te. Vi ta le må lin
ger vis te puls 114 slag/min, blod trykk 128/83 
mmHg, re spi ra sjons fre kvens 32, SpO2 96 % og tem
pe ra tur 39,0 °C. Det var nor ma le aus kul ta sjons
funn over hjer tet og lun ger, og ut slett et på un der
eks tre mi te te ne var der fort satt.

Blod gass vis te re spi ra to risk al ka lo se (pH 7,49 
(7,35 – 7,45), pCO2 3,9 kPa (4,7 – 6,7), pO2 7,9 kPa 
(10,0 – 14,0), nor mal lak tat). Leukocyttallet had de 

Fi gur 1  Benmargsaspirat som vi ser do mi nans av eosi no fi le gra nu lo cyt er. Giemsafarging, 100× for stør rel se. 
Pi len pe ker på en eosi no fil granulocyt.

Fi gur 2  Li ten ar te rie i le ver med vas ku lit og ri ke lig in filt ra sjon av eosi no fi le gra nu lo cyt er. He ma tok sy lineosin
far ging, 20× for stør rel se. Svart pil vi ser en ar te rie, hvit pil en eosi no fil granulocyt.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ste get til 25,3 · 109/L (3,9 – 9,5). Diferensialtelling, 
som først nå ble ett er be stilt, vis te utt alt eosi no fi li, 
med eosi no fi le gra nu lo cytt er 14,5 · 109/L (0,0 – 0,4). 
Tal let for monocytter var 1,4 · 109/L (0,3 – 09), lym
fo cytt er 2,2 · 109/L (1,3 – 3,4), nøytrofile gra nu lo cytt er 
6,6 · 109/L (1,5 – 5,7) og trom bo cyt ter 37 · 109/L 
(145 – 390). CRP had de økt til 118 mg/l (0 – 4), LD 
 had de økt til 315 U/L (105 – 205) og Ddi mer var 
> 4,0 mg/L (0 – 4). Fib ri no gen ni vå et var for høy et, 
4,9 g/L (2,0 – 4,0), mens ak ti vert par ti ell trombo
plastintid (APTT), antitrombin og INR var nor ma le.

Le ver prø ve ne var i bed ring. Rønt gen tho rax 
 vis te et in fil trat på venst re side. På mis tan ke om 
lun ge em bo li ble det tatt CTtho rax, som vis te 
flekk vi se for tet nin ger i beg ge lun ger med in ter sti
ti elt preg, men in gen tegn til lun ge em bo li.

På grunn av kli nisk for ver ring med eosi no fi li, 
trom bo cy to pe ni og uav klart in filt ra sjon i le
ver og lun ger, ble det reist mis tan ke om al vor
lig he ma to lo gisk syk dom. Pa si en ten ble nå 
flyt et til he ma to lo gisk av de ling. Ut fra la bo
ra to rie svar var det in gen tegn til forbrukskoa
gulopati som år sak til trom bo cy to pe ni en.

Blod ut stry ket var i sam svar med ma ski nell dif
ferensialtelling: 55 % eosi no fi le gra nu lo cytt er og 
in gen tegn til mik ro an gio pa ti. Det ble tatt en ben
margs bi op si. Sam ti dig laget man et benmargsut
stryk (fi gur 1), som vis te lett hypercellulære frag
men ter, med 77 % myelopoese og do mi nans av 
eosi no fi le gra nu lo cytt er, stavkjernede metamyelo
cytter og myelocytter. Det var in gen blastøkning.

Kom bi na sjo nen ne ga tiv se ro lo gi, CTbil der 
uten glan del svulst el ler kla re in fek sjons tegn 
og ben marg uten lymfominfiltrasjon el ler 
blastøkning gjor de at man vur der te in fek sjon, 
lym fom, leu ke mi og au to im mu ni tet som lite 
sann syn lig. Ten ta tiv dia gno se var nå al vor lig 
hypereosinofilt syn drom (HES), med multior
ganpåvirkning fra lun ger, hud og ben marg.

På bak grunn av den ten ta ti ve dia gno sen ble det 
sam me kveld igang satt be hand ling med høy do se 
per oral pred ni so lon 1 mg/kg × 1 dag lig. An ti koa gu
la sjons be hand ling ble ikke an sett som nød ven dig, 
da det ikke var tegn til på gå en de trom bo se ring.

Ben margs bi op si kort tid se ne re be kref tet fun
net fra benmargsutstryket.

Det ble plan lagt vi de re he ma to lo gisk ut red
ning med tan ke på pri mæ re og se kun dæ re 
hypereosinofile syn dro mer.

Da gen ett er (dag 8) føl te pa si en ten seg i ut mer ket 
form. Han had de in gen dys pné, spO2 var på 96 % 

uten 02til skudd. Blod prø ver vis te nå fall i eosi no
fi le gra nu lo cytt er til 1,8 · 109/L (0,0 – 0,4), og leu ko
cytt er til 13,5 · 109/L (3,9 – 9,5). Trom bo cytt an tal let 
var uend ret. CRP had de ste get fra 118 til 180 mg/l 
(0 – 4). Pro tein/krea ti ninra tio i urin ble nå tatt, og 
var 16 mg/mmol (0 – 14).

Det ble dag 9 tatt en hud bi op si av ek san te met 
på før s te tå med tan ke på eosi no fil gra nu lo ma
to se med polyangiitt (EGPA) som dif e ren si al dia
gno se til hypereosinofilt syn drom. Ut slett e ne på 
un der eks tre mi te te ne var fort satt til ste de, men 
mind re utt alt.

Ved en even tu ell ANCAne ga tiv eosi no fil gra
nu lo ma to se med polyangiit, som of te re af 
se rer hjer tet enn den ANCApo si ti ve va ri an ten, 
ble det re kvi rert prø ver for hjer te mar kø rer. 
ProBNP var 114 ng/L (0 – 86), og høy sen si tiv tro
po nin T var 62 – 50 ng/L (0 – 14). Det var nor ma le 
EKGfunn. For høy e de hjer te mar kø rer ble vur
dert som ledd i en multiorganpåvirkning, og 
det ble ikke fore tat vi de re hjer te me di sinsk 
ut red ning.

Pa si en ten øns ket sam me dag (dag 9) ny per mi
sjon grun net sub jek tiv bed ring, og det var pent 
fall i CRP til 64 mg/L. Før ut rei se ble det star tet 
med per oral azitromax 500 mg × 1 i tre da ger for 
å dekke mot en even tu ell aty pisk pneu mo ni grun
net de flekksvise for tet nin ge ne på rønt gen tho rax.

Ett er to da ger (dag 11) kom pa si en ten til ba ke 
fra per mi sjo nen. Nå had de han ho de pi ne, nak ke
smer te og num men het, først i venst re, så i høy re 
hånd. Pa si en ten var smer te på vir ket. Ini tialt var 
Glas gow Coma Scale (GCS)skå ren 15, men like 
ett er inn komst ut vik let han et ge ne relt to niskklo
nisk an fall, som ble ku pert med dia ze pam 5 mg 
in tra ve nøst. Da han våk net til fra kram pe an fal let, 
fant man kli nisk slapp pa re se i høy re over eks tre
mi tet, ned satt kraft i høy re un der eks tre mi tet og 
opp ad vendt plan tar re fleks på høy re side.

CT ca put vis te hjer ne blød ning fron talt på 
 venst re side. I lø pet av få ti mer fikk pa si en ten 
øken de symp to mer på høyt in tra kra ni alt trykk, 
med trang til opp kast og svik ten de be visst het. 
Han ble in tu bert og lagt på re spi ra tor, med over
våk ning på in ten siv av de lin gen. Han var hy per
ten siv med sy sto lisk trykk 160 – 180 mmHg, det ble 
gitt in fu sjon med labetalol 40 mg/t in tra ve nøst, 
og han ble om gå en de over flytt et til uni ver si tets
sy ke hus. Der vis te CT ca put økt he mo ra gi se kun
dært til in farkt for and rin ger, og det var mis tan ke 
om sinusvenetrombose. Dett e ble be kref tet med 
CTve no gra fi. Man kon klu der te med at han had de 
gjen nom gått et he mo ra gisk in farkt se kun dært til 
en trom be i si nus sagittalis.

Pa si en tens sy ke his to rie og be hand lings mu
lig he ter ble dis ku tert med vakt ha ven de nev
ro kir urg og he ma to log. Det ble be slut et å 
av stå fra an ti koa gu la sjons be hand ling, et er
som det fore lå trom bo cy to pe ni og mas siv 
blød ning med gjen nom brudd til ven trik kel
sy ste met. Mu lig het for trom bek to mi ble vur
dert til å være for ri si ka belt på grunn av trom
bo cy to pe ni. Man be stem te seg for å se po ne re 
se da sjo nen og til la te pa si en ten å våk ne.

Da gen ett er var pa si en ten på in ten siv av de ling og 
i re spi ra tor. Han var ko ma tøs uten spon ta ne be
ve gel ser. I lø pet av kort tid den ett er mid da gen 
ut vik let han di la ter te, lysstive pu pil ler. En ny CT
un der sø kel se vis te mas sivt hjer ne ødem og her nie
ring. 13 da ger ett er at pa si en ten ble inn lagt, ble 
han er klært hjer ne død. Or gan do na sjon var ikke 
mu lig på grunn av uav klart un der lig gen de syk
dom.

Ved ob duk sjon ble det fun net in filt ra sjon av 
eosi no fi le gra nu lo cyt er i veg gen til si nus sa
gitalis. Nev ro pa to lo gisk un der sø kel se be kref
tet he mo ra gisk in farkt og sinusvenetrombo
se. I his to lo gis ke snit tat fra fle re or ga ner 
fant man vas ku lit med eosi no fi le gra nu lo cyt
ter i kar veg gen i mid dels sto re ar te ri er i le ver 

Ram me 1 

Eks emp ler på klas si fi ka sjons kri te ri er for 
eosi no fil gra nu lo ma to se med polyangiitt

Ame ri can Col le ges of Rheumatology 
(1990) (5)

Kli nis ke funn med el ler uten pa to lo gisk 
ma te rie – dia gno se sann syn lig når fire  
av seks kri te ri er er til ste de:

Ast ma

Eosi no fi li > 10 %

Nev ro pa ti, mononevropati el ler po ly nev ro
pa ti

Pul mo na le in fil tra ter

Paranasal sinusabnormitet

Ekstravaskulær eosi no fil in filt ra sjon  
i bi op si funn

Cha pel Hill Con sen sus Con fe ren ce  
(1994, re vi dert i 2012) (1)

Pa to lo gis ke og kli nis ke funn:

Eosinofilrik og gra nu lo ma tøs in flam ma sjon 
som in vol ve rer luft vei ene, og nek ro ti se 
rende vas ku litt som af fi se rer små til mid
dels sto re ar te ri er og er as so siert med 
ast ma og eosi no fi li
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(fi gur 2) og en ar te rie gren i me nin ge ne. Dis se 
fun ne ne er for en lig med eosi no fil gra nu lo ma
to se med polyangiit som år sak til det hyper
eosinofile syn dro met som ble på vist kli nisk.

Dis ku sjon

Eosi no fil gra nu lo ma to se med polyangiit er 
en sy ste misk vas ku lit som før 2012 ble kalt 
ChurgStrauss’ syn drom (1). Til stan den er ka
rak te ri sert av al ler gisk rhi nit, ast ma og frem
tre den de eosi no fi li i pe ri fert blod (2–4). Dens 
de fi ni sjon har vært end ret fle re gan ger si den 
til stan den først ble be skre vet i 1951 (2), og i 
dag fore lig ger fle re klas si fi ka sjons kri te ri er 
(ram me 1) (1, 5) (3, 4). For må let med dis se end
rin ge ne har vært å øke sen si ti vi te ten og spe
si fi si te ten ved dia gno sen og i til legg mu lig
gjø re ras ke re dia gnos tikk, blant an net med 
bort fall av bi op si som dia gno se krav.

Syk dom men er svært sjel den. In si den sen er 
0,11 – 2,66 nye til fel ler per 1 mil li on men nes ker 
per år og pre va len sen 10,7 – 14 per 1 mil li on 
voks ne (6). Ge ne relt er eosi no fil gra nu lo ma
to se med polyangiit vur dert til å være en mil
de re type sy ste misk vas ku lit med la ve re mor
ta li tet enn and re sy ste mis ke vas ku lit er (7). 
Med ade kvat be hand ling er fem års over le vel
sen 70 – 90 % (8). In vol ve ring av magetarmka
na len el ler hjer tet er as so siert med et dår lig 
kli nisk ut fall (9). Vår pa si ent had de en uvan lig 
pre sen ta sjons form med ma ge smer ter, fe ber 
og all menn symp to mer kom bi nert med raskt 
pro gre die ren de eosi no fi li og tegn til multior
ganpåvirkning.

Tra di sjo nel le kjen ne tegn på eosi no fil gra
nu lo ma to se med polyangiit har vært en pro
dromalfase ka rak te ri sert med ast ma og rhi
nosinusit, der et er en eosinofilfase med pe ri
fer eosi no fi li og or gan af ek sjon og til slut en 
vas ku lit fase med kli nis ke ma ni fes ta sjo ner på 
småkarsvaskulit (10). Dis se fa se ne er ikke all
tid ty de lig ad skil te.

Ved eosi no fil gra nu lo ma to se med polyan
giitt fore lig ger ast ma i sy ke his to ri en i 
96 – 100 % av til fel le ne (9, 10). I lit e ra tu ren er 
det be skre vet at ast ma unn taks vis opp trer se
ne re i lø pet av vas ku lit fa sen (9). Vår pa si ent 
had de let gra dig ato pisk ek sem som barn, 
men ikke kjent ek sem, al ler gi el ler ast ma i 
vok sen al der. Dag 4 ble pa si en ten vur dert av 
rev ma to log og hud le ge, uten at vas ku lit ble 
an set som sann syn lig dia gno se. Ved inn leg
gel se var leukocytallet 10,3 · 109/L (3,9 – 9,5). 
Det e steg re la tivt raskt til 25,3 · 109/L en uke 
et er inn leg gel se, men diferensialtellingen 
som vis te ut alt eosi no fi li, ble dess ver re først 
tat dag 7. Først da ble det mis tenkt hypereosi
nofilt syn drom.

Eosi no fil gra nu lo ma to se med polyangiit 
har fel les trekk med hypereosinofilt syn drom 
(ta bell 1) (6). Vi tol ket pa si en tens til stand først 
som hypereosinofilt syn drom, og star tet be
hand ling for det e. Beg ge til stan der vil i ini ti
al fa sen be hand les med høy do se kor ti kos te roi
der. Selv om hypereosinofili ved beg ge til stan
der er as so siert med økt ri si ko for trom bo em
bo lis me, er ef ek ten av an ti koa gu la sjons be
hand ling hos dis se pa si en te ne om dis ku tert. 
Uten tegn til åpen bar trom bo se an be fa les det 
ikke som pri mær pro fy lak se (11).

Pa si en ten fikk et er hvert lungeinfiltrater, 
som er et svært van lig funn ved eosi no fil gra
nu lo ma to se med polyangiit. I til legg had de 
han et vaskulitsuspekt ut slet, og man kan i 
et er kant spør re seg om hans gang van sker var 
et ut rykk for po ly nev ro pa ti. Ner ve sy ste met 
er ofte af  sert ved eosi no fil gra nu lo ma to se 
med polyangiitt, og Ame ri can Col le ge of 
Rheumatology har det e blant klas si fi ka sjons
kri te ri e ne – da som pe ri fer nev ro pa ti (ram me 
1). Sen tral af ek sjon er langt sjeld ne re og er 
spar somt be skre vet i lit e ra tu ren. Når det fore
kom mer, er det be skre vet som ce re bra le in
fark ter og hjer ne blød nin ger (9, 12, 13).

Antinøytrofile cytoplasmaautoantistofer 
(ANCA) på vi ses hos 40 – 60 % av pa si en te ne, og 
eosi no fil gra nu lo ma to se med polyangiit er 
klas si fi sert blant de ANCAas so sier te vas ku lit
te ne (14, 15). ANCAne ga ti vi tet kan være as so
siert med økt hjer te af ek sjon, gas tro in tes ti nal 
in vol ve ring, pul mo na le in fil tra ter, livs tru en de 
hen del ser og død (16), slik som hos vår pa 
sient.

Selv om man star tet med kor ti kos te roi der, 
som er hjør ne steins be hand lin gen for eosi no
fil gra nu lo ma to se med polyangiit (9, 14), sto 
ikke pa si en tens liv til å red de. Tid li ge re dife
rensialtelling av leu ko cyt er kun ne sann syn
lig vis bi drat til tid li ge re opp start av be hand
ling. Hud bi op si en tat dag 9 vis te superfisiell 
perivaskulær lymfocytær be ten nel se, som er 
et uspe si fikt funn. Bi op si en ble imid ler tid tat 
to døgn et er opp start av ste ro i der, og det er 
usik kert om hud bi op si på et tid li ge re tids
punkt had de git en tid li ge re dia gno se.

Pa si en ten had de fle re dår li ge pro gno stis ke 
tegn, som in vol ve ring av gas tro in te sti nal ka
na len (le ver), myo kard og sen tral ner ve sy ste
met. Da pa si en ten had de en ut mer ket ef ekt 
både kli nisk og bio kje misk 1 – 2 døgn et er opp
start av pred ni so lon, fore lå det in gen åpen ba
re mot fore stil lin ger mot at han kun ne dra i 
per mi sjon. Sinusvenetrombose og blød ning 
opp sto et er at an tall eosi no fi le gra nu lo cyt er 
var nor ma li sert, og det er så le des usik kert om 
ut fal let had de blit noe an ner le des der som 
dia gno sen had de blit stilt tid li ge re.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 26.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 5.6.2020, 
 godkjent 18.9.2020.

Tabell 1  Sammenligning av kliniske manifestasjoner ved hypereosinofilt syndrom og eosinofil granulomatose 
med polyangiit (6).

Kliniske manifestasjoner
Hypereosinofilt  
syndrom

Eosinofil granulomatose 
med polyangiitt

Hjerteaffeksjon Endokardial fibrose, 
restriktiv kardiomyopati

Affeksjon av perikard og 
myokard, småkarsvaskulitt

Astma Sjelden Nesten alltid til stede

Sinusitt Sjelden Vanlig

Affeksjon av perifere nerver Sjelden Vanlig

Affeksjon av hud Urtikaria Purpura, urtikaria

Økt senkning Sjelden Vanlig

Økt IgE Sjelden Vanlig

Biopsiverifisert vaskulitt Fraværende Til stede (spesielt i sen 
fase)

Antinøytrofile cytoplasmaauto
antistoffer

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

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

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

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

Indikasjon3

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

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

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

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

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

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

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

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

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

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

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

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

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

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

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

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

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

Indikasjon3

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

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

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

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

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

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

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

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

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

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

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

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Na sjo nalt forsk nings sen ter in nen kom ple men tær 
og al ter na tiv me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Asymp to mat isk covid-19  
med usik re test re sul ta ter

Tes ting for SARS-CoV-2 ved bruk av 
PCR- og an ti stoff tes ter gir et be ty de-
lig bi drag i be kjem pel sen av covid-
19-pan de mi en. Den ne ka sui stik ken 
be ly ser en si tua sjon der PCR-tes ting 
for SARS-CoV-2 reis te fle re spørs mål 
enn tes ten kun ne be sva re.

En tid li ge re frisk mann møtt e ut ford
rin ge ne rundt covid19 ved å skjer
me seg fra kon takt med and re per
so ner fra mars 2020 frem til han i 
ap ril sam me år skul le av tje ne før
ste gangs tje nes te ved re krutt sko len 

KNM Har ald Haarfagre på Mad la i Stavanger. 
Hjem me var han ale ne om å bru ke det ene av 
hu sets to bad med toa lett, men han spis te 
mål ti de ne sam men med øv ri ge hus stands
med lem mer. Me dio mars fikk hus stan den 
be søk av den bli ven de re krutt ens ut flytt e de 
søs ter, som var litt «snuf se te», men ikke i en 
slik grad at det vek ket mis tan ke om covid19. 
In gen and re i fa mi li en had de hatt luft veis

symp to mer el ler mis tan ke om smitt e med 
ko ro na vi rus, men de had de hel ler ikke vært 
til noen form for tes ting. Forsvaret had de un
der inn ryk ket på re krutt sko len iverk satt så
kalt ut vi det sy ste ma tisk in fek sjons over vå king 
(USI) (1). Dett e om fatt et ut vi det egen er klæ ring 
om hel se og tem pe ra tur må ling ved opp mø te 
samt hur tig test for på vis ning av an ti stof er 
mot SARSCoV2, ve nøs blod prø ve til se ro lo
gisk ana ly se av an ti stof er, og dyp ne se prø ve 
og hals prø ve til på vis ning av SARSCoV2RNA 
i øvre luft vei er (ved po ly me ra se kje de re ak sjon, 
PCR). PCR og se ro lo gis ke un der sø kel ser ble 
gjen tatt ru ti ne mes sig hos alle re krutt e ne ett er 
tre og seks uker i lø pet av åtte ukers re krutt
sko le (fi gur 1).

Ved opp mø te var man nen afe bril og uten 
luft veis symp to mer. Han tes tet imid ler tid po
si tivt på IgG og ne ga tivt på IgM på hur tig test 
for an ti stof er mot SARSCoV2. Han ble satt i 
ka ran te ne, men den ne ble opp he vet da gen 
ett er ett er som PCRsva ret var ne ga tivt. Der et
ter inn gikk han i or di nær re krutt sko le og fulg
te vi de re ru ti ne mes sig prø ve ta king. Også se
ro lo gisk ana ly se av prø ve tatt ved opp mø te 
var po si tiv (ta bell 1).

AN DRE AS LIND
Av de ling for mik ro bio lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

ARNE MICHAEL TAXT
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ES PEN ROST RUP NAK STAD
Na sjo nal be hand lings tje nes te for CBRNEme di sin 
(CBRNEsen te ret)
Akutt me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

EI NAR KRIS TI AN BO RUD
For sva rets hel se re gis ter
For sva rets sa ni tet, Sess voll mo en

THOMAS WAL DOW
Sa ni te ten i Sjø for sva ret, KNM Har ald Haarfagre

Tre uker ett er inn rykk had de re krutt en fort
satt in gen symp to mer, og PCRtest ved ru ti ne
mes sig opp føl ging var ne ga tiv. Det ble på vist 
sti gen de an ti stof nivå ved ru ti ne mes sig se ro
lo gisk tes ting. Ved prø ve ta king ett er seks uker 
var han fort satt uten symp to mer, men den 
ru ti ne mes si ge PCRana ly sen av prø ve fra naso
farynks var po si tiv. Prø ven ble ana ly sert med 
sam me me to dikk og ved sam me la bo ra to 
rium som de to fore gå en de PCRprø ve ne. Re
krutt en had de også hatt ytt er li ge re an ti stof
stig ning i de se ro lo gis ke tes te ne (ta bell 1).

Po si tiv PCRtest ble meldt til kom mu ne over
le ge og Mel dings sy stem for smitt som me syk
dom mer (MSIS), og re krutt en ble satt i iso la
sjon. Da gen ett er ble det i sam råd med hel se
myn dig he ter tatt kon troll prø ver som ble 
ana ly sert ved to uli ke la bo ra to ri er. Beg ge 
kon troll prø ve ne ga ne ga tivt test re sul tat 
 (ta bell 1). Ett er råd fø ring med Folkehelseinsti
tuttet og smitt e vern over le ge i Stavanger kom
mu ne ble re krutt en tatt ut av iso la sjon. Han 
full før te den res te ren de del en av re krutt sko
len uten noen symp to mer, og har ikke vært 
syk ett er at han var fer dig på re krutt sko len i 
juni 2020.
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Dis ku sjon

Sol da ten had de ikke hatt noen covid19as so
sier te symp to mer ver ken før, un der el ler ett er 
opp hol det på re krutt sko len. Li ke vel fikk han 
po si tiv hur tig test ved inn rykk, po si ti ve an ti
stof tes ter med svakt sti gen de nivå av an ti stof
fer mot SARSCoV2, og svakt po si tiv PCRtest 
for SARSCoV2RNA ved siste prøvetakning i 
uke 6.

Sti gen de ni vå er av an ti stof mot SARSCoV2 
hos vår pa si ent er ut ford ren de å tolke. IgG/
IgMan ti stof ved covid19 be skri ves å opp tre 
in nen få da ger, men også opp til en uke ett er 
symp tom de but. Ut vik lin gen be skri ves noe 
ulikt for IgG og IgM, men kon sen tra sjo nen 
når et mak si mum fle re uker ett er at pa si en ten 
har hatt de før s te symp to me ne, blant an net 
pga. an ti stof e nes avi di tet (2, 3). Fore lø pig 
mang ler gode be skri vel ser av serodynamikk 
hos symp tom frie pa si en ter.

Po si ti ve se ro lo gis ke tes ter for SARSCoV2 
kan tyde på gjen nom gått in fek sjon al le re de 
før inn rykk, uten at dett e kom frem anam ne
stisk el ler ved de før s te PCRtes te ne. Tes ten 
som ble brukt (Roche Elecsys AntiSARSCoV2), 
har en sen si ti vi tet på over 95 % og en spe si fi si
tet på over 99 % (4).

Uspe si fikk re ak ti vi tet el ler kryss re ak ti vi tet 
med an ti stof er mot and re ko ro na vi rus vil 
kun ne føre til falskt po si ti ve se ro lo gis ke tes ter, 
men S/Cover di en (sig nal-to-cut-off ra tio) ville 
da høyst sann syn lig ha vært la ve re og hel ler 
ikke ha ste get suk ses sivt over den kor te pe rio
den an ti stof må lin ge ne ble gjort.

Det svakt po si ti ve re sul ta tet av PCRtes ten 
for SARSCoV2RNA ved siste ru ti ne mes si ge 
prøvetakning i uke 6 lot seg ikke re pro du se re. 
Dett e kan en ten for kla res av me get lave meng
der vi rusRNA, ikke le ve dyk tig vi rus (5) el ler et 
falskt po si tivt re sul tat.

PCRana ly sen av de to før s te prø ve ne og 
kon troll prø ve ne kan ha gitt falskt ne ga tivt re
sul tat. And re har også rap por tert til fel ler av 
po si tiv PCR ett er to for ut gå en de ne ga ti ve tes
ter tatt med 24 tim ers mel lom rom, og an gir 
at dett e kan skyl des falskt ne ga tiv test, re in
fek sjon el ler re ak ti ve ring (6). Mu li ge for kla rin
ger kan være vi ru sets ster ke bin ding til re sep
to rer i ned re luft vei er og fra vær av hos te som 
eks po ne rer agens. Vi de re kan til dek king (coa-
ting) av an ti stof på vi rus van ske lig gjø re anti
genpåvisning, men ikke RNApå vis ning. Det 
er også man gel fullt kart lagt hvor dan SARS
CoV2vi rus ut skil les (shedding), sær lig langt 

ut i syk doms for lø pet (7). For bytt ing av prø ver 
er en teo re tisk mu lig het, men svært usann
syn lig i lys av svært strenge pro se dy rer.

Sam let vur de ring av se ro lo gis ke un der sø
kel ser og PCRana ly ser ty der ett er vår me ning 
på gjen nom gått asymp to mat isk in fek sjon før 
inn rykk.

Det at vår pa si ent ikke har smitt et and re, kan 

være utt rykk for lav grad av smitt e over fø ring. 
Det er imid ler tid ikke gitt at pa si en ter med 
asymp to mat isk in fek sjon har la ve re grad av 
smitt e over fø ring enn pa si en ter med symp to
mer. Den høye Ctver di en (cy cle thresh old) på 
over 35 i den po si ti ve PCRtes ten in di ke rer at 
det må ha vært lite vi rusRNA til ste de i prø ven. 
Det har også blitt vist at SARSCoV2 iso lert fra 

Tidslinje Prøvetaking/tiltak

Telefonkontakt  
to uker før innrykk

Tester ved innrykk 
(uke 0)

Første retest 
(uke 3)

Andre retest 
(uke 6)

•  Motiverende samtale om tjeneste
•  Oppfordring om selvpålagt karantene

•  Slimhinneprøve til PCR-analyse
•  Venøs blodprøve til serologisk analyse

•  Slimhinneprøve til PCR-analyse
•  Venøs blodprøve til serologisk analyse

•  Temperaturmåling
•  Spørreskjema om symptomer siste to uker
•  Hurtigtest (kapillarprøve)
•  Slimhinneprøve til PCR-analyse
•  Venøs blodprøve til serologisk analyse

Fi gur 1  For sva rets test pro gram for ut vi det sy ste ma tisk in fek sjons over vå king (USI). I for bin del se med inn rykk  
av nye re krutt er til Forsvaret ble det iverk satt en rek ke til tak, der iblant symp tom kart leg ging, tem pe ra tur må ling 
og tes ting for SARSCoV2 med hur tig test, PCRtest og se ro lo gisk test ved inn rykk (uke 0) samt re tes ting med PCR
test og se ro lo gisk test ett er tre og seks uker.

Ta bell 1  Re sul ta ter av pa si en tens tes ter for SARSCoV2. 

Test Uke 0 Uke 3 Uke 6
Uke 6 
(kontroller)

Hurtigtest1 Positiv (IgG) - - -

PCR-test2 Negativ Negativ Positiv 
(Ct3 = 35,48)

Negativ (× 2)

Serologisk test4 
(S/Co)5

Positiv 
(18,7)

Positiv 
(20,3)

Positiv 
(23,2)

-

1 Acro 2019-nCoV IgG/IgM ra pid antibody test
2 Cobas SARS-CoV-2
3 Ct = cy cle threshold.
4 Elecsys IgM/IgG Anti-SARS-CoV-2 assay
5  Analysen gir en to tal må ling av IgG og IgM, og ut tryk ker det te som en in deks som er et 

 for holds tall mel lom sig na let målt i prø ven (IgG og IgM) og sig na let fra en in tern kon troll  
i assayet. Pro du sen ten kal ler det sig nal-to-cut-off ra tio, og for kor ter det te til S/Co.
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Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len blir pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 17.8.2020, før s te re vi sjon inn sendt 21.9.2020, 
 godkjent 2.11.2020.

in ter kur rent syk dom. Den vi ser også sam svar 
mel lom po si tivt re sul tat ved an ti stof ba sert 
hur tig test og ve nøs blod prø ve, og at se ro lo
gis ke ana ly ser kan være et ver di fullt sup ple
ment ved tolk ning av PCRre sul ta ter. His to ri en 
be ly ser også ut ford rin ge ne man kan få ved 
screen ing av asymp to mat is ke per so ner i stor 
ska la.

slim hin ne prø ver med høye PCRCtver di er ikke 
har latt seg dyr ke og der med ikke len ger er 
 vi a ble (8). Fra vær av smitt e spred ning kan også 
være utt rykk for ef ekt av gode smitt e vern til tak 
el ler at pa si en ten ikke var smitt e fø ren de.

Ka sui stik ken il lust re rer at gjen tatt PCRtest 
kan fan ge opp vi rusRNA selv om for ut gå en de 
tes ter har vært ne ga ti ve, og det ikke har vært 

ARNE JO HAN NORHEIM
er spe sia list i all menn me di sin, in sti tutt sjef og 
pro fes sor i hel se tje nes te forsk ning. Han er pro sjekt
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mot covid19 i Forsvaret.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

AN DRE AS LIND
er spe sia list i me di sinsk mik ro bio lo gi, i ind re me
di sin og i in fek sjons syk dom mer, og har det me di 
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in ter es se kon flik ter.
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er spe sia list i bar ne syk dom mer og lege i spe sia li se
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For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ES PEN ROST RUP NAK STAD
er ph.d., spe sia list i ind re me di sin og i lun ge syk
dom mer, over le ge og sen ter le der.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EI NAR KRIS TI AN BO RUD
er spe sia list i all menn me di sin og i sam funns
me di sin. Han er re gis ter an svar lig ved For sva rets 
hel se re gis ter.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Norheim AJ, Nak stad E, Berg AS et al. Tes ting for 

covid19 ved inn rykk til Forsvaret. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0384.

2 Lijia S, Lihong S, Huabin W et al. Serological 
chemiluminescence immunoassay for the di ag no
sis of SARSCoV2 in fec tion. J Clin Lab Anal 2020; 34: 
e23466. 

3 Xiang F, Wang X, He X et al. Antibody de tec tion  
and dy nam ic cha rac te ri stics in pa ti ents with 
covid19.  2020; ciaa461. 

4 Eva lua ti on of sen si tiv i ty and specificity of four 

com mer cial ly avail able SARSCoV2 antibody 
immunoassays Lon don: Pub lic Health Eng land, 
Uni ver si ty of Ox ford, Ox ford Uni ver si ty Hos pi tals 
NHS Foun da tion Trust, 2020.  Lest 2.11.2020.

5 Wölfel R, Corman VM, Guggemos W et al. Virolo
gical as sess ment of hos pi tal ized pa ti ents with 
COVID2019. Nature 2020; 581: 465 – 9. 

6 Sethuraman N, Je re miah SS, Ryo A. Inter preting 
di ag nos tic tests for SARSCoV2. JAMA 2020; 323: 
2249 – 51. 

7 Yan D, Liu XY, Zhu YN et al. Fac tors as so ci ated with 

prolonged vi ral shedding and im pact of lopinavir/
ritonavir treat ment in hospitalised noncrit i cal ly 
ill pa ti ents with SARSCoV2 in fec tion. Eur Respir  
J 2020; 56: 2000799. 

8 La Scola B, Le Bideau M, Andreani J et al. Vi ral RNA 
load as determined by cell cul ture as a ma na ge
ment tool for dis charge of SARSCoV2 pa ti ents 
from in fec tious dis ease wards. Eur J Clin Microbiol 
In fect Dis 2020; 39: 1059 – 61. 



1911TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140:  1911–3

KORT KA SUI  STIKK

LARS TVEIT
latvei@ous-hf.no
Nev ro lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

BRIAN ENRI QUEZ
Nev ro lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Ce re bral vene trom bo se  
et er covid-19

Un der covid-19-pan de mi en kom mer 
det sta dig fle re rap por ter om hjer ne-
slag hos smit e de. Vi pre sen te rer her 
en pa si ent med ce re bral vene trom-
bo se i et er kant av covid-19. Ce re bral 
vene trom bo se er en sjel den år sak 
til hjer ne slag og kan gi svært uli ke 
symp to mer.

En tid li ge re frisk mann i 50-åre ne ble 
inn lagt i nev ro lo gisk av de ling ved 
sitt lo kal sy ke hus grun net for vir ring 
og re du sert be visst het.

En må ned tid li ge re had de pa si en-
ten fått ho de pi ne, ett er fulgt av fe-

ber fire da ger se ne re. Han ut vik let sam ti dig 
lett tørrhos te, dia ré og opp kast samt svek ket 
smak- og luk te sans. Det ble på vist SARS-CoV-2 
i øvre luft vei er, og pa si en ten ble dia gnos ti sert 
med covid-19. Han var sen ge lig gen de med 
sterk ho de pi ne og had de van ske lig he ter med 
å ta til seg mat og drikke. Han be nytt et anal-
ge ti ka i form av pa ra ce ta mol og ibu pro fen. 
Han var først fe ber fri ett er ti da ger og re tur-
ner te til jobb tre uker ett er syk doms de but. 

Han had de da in gen ho de pi ne. En uke se ne re 
ble han inn lagt med akutt for vir ring ett er at 
han noen ti mer tid li ge re had de vært i sin ha-
bitualtilstand. Kvel den i for vei en had de han 
hatt lett ho de pi ne.

Ved inn komst frem sto han for vir ret, søv nig 
og med afa si. CT ca put av dek ket in tra ce re bral 
blød ning i venst re tem po ral lapp, og pa si en-
ten ble over flytt et til uni ver si tets sy ke hus for 
ob ser va sjon. Ved an komst der var pa si en ten 
vå ken, men des ori en tert og had de afa si uten 
and re fokalnevrologiske ut fall. Han skå ret 
4  po eng på Na tio nal Institutes of Health 
 Stro ke Scale, for en lig med et mind re hjer ne-
slag. Kon troll-CT ca put uten kon trast vis te 
uend ret stør rel se av hjer ne blød nin gen, og det 
ble reist mis tan ke om he mo ra gisk ve nøst in-
farkt grun net tegn til ce re bral vene trom bo se 
(fi gur 1). Sup ple ren de CT-ve no gra fi vis te 
mang len de kontrastfylning av si nus transver-
sus og si nus sigmoideus på venst re side, som 
be kref tet dia gno sen (fi gur 2). Det ble sam me 
dag star tet be hand ling med lav mo le ky lært 
he pa rin i form av dalteparin 100 IE/kg to gan-
ger dag lig.

Pa si en ten ble se ne re over flytt et til lo kal -
syke hus. Ved ut skriv ning til re ha bi li te rings-
opp hold had de han lett e re afa si med be nev-
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Oslo uni ver si tets sy ke hus
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MARTIN WEISS HAAR
Nev ro lo gisk av de ling
Sør lan det sy ke hus
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Nev ro lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

nings van s ker, en ho mo nym høy re si dig øvre 
kvadrantanopsi og hu kom mel ses van s ker.

Pa si en ten had de ikke tid li ge re hatt ar te -
rielle el ler ve nø se trom bo ser, be nytt et in gen 
fas te me di si ner, had de ald ri røkt og det var 
in gen kjen te til fel ler av vene trom bo se hos 
førs te grads slekt nin ger. Han var over vek tig, 
med BMI > 30. Ut red ning med CT tho rax/ab-
do men/bek ken gav ikke hol de punk ter for ma-
lign syk dom. Un der sø kel ser med tan ke på 
ar ve lig og er ver vet trom bo se ten dens (fak tor 
V-Lei den-mu ta sjon, protrombinmutasjon, 
pro tein S-an ti gen, pro tein C-ak ti vi tet, fosfoli-
pidantistoffer) vis te nor ma le funn.

Ved siste kon takt fire må ne der ett er inn leg-
gel se had de pa si en ten hatt stor frem gang. 
Han had de in gen språk van s ker, in gen mo to-
ris ke se kve ler og var selv hjul pen i det dag li ge. 
Pa si ent og på rø ren de be skrev lett e re svek ket 
kortt ids hu kom mel se samt kon sen tra sjons-
vans ker.

Dis ku sjon

Ce re bral vene trom bo se er en sjel den form for 
ve nøs trom bo em bo lis me og ram mer hjer nens 
ve ner og venesinus. In si den sen er i  se ne re stu-
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di er be reg net til 1,3 – 1,6/100 000/år (1, 2). Ce re-
bral vene trom bo se kan gi økt in tra kra ni alt 
trykk grun net trom bo se i stør re venesinus og 
på føl gen de svek ket dre na sje av ce re bro spinal-
væs ke samt ve nøs sta se med ødem ut vik ling 
og ve nø se in fark ter (3). Man an slår at ce re bral 
vene trom bo se er år sa ken til om lag 0,5 % av 
alle hjer ne slag (4).

Syk dom men fore kom mer i alle ald re, men 
er van ligst blant yng re pa si en ter og hos kvin-

ner (5). Uli ke ri si ko fak to rer er as so siert med 
til stan den, blant an net in fek sjon, kreft syk dom, 
trom bo fi li, in flam ma to ris ke syk dom mer, svan-
ger skap og en rek ke me di ka men ter (3, 5, 6). 
In tra ce re bral blød ning fore kom mer ved dia-
gno se tids punkt hos 30 – 40 % av pa si en te ne (6). 
Ce re bral vene trom bo se kan gi svært uli ke 
symp to mer og av hen ger blant an net av trom-
be lo ka li sa sjon (3, 6). Ho de pi ne er et hyp pig 
symp tom og ses hos nær 90 % (5). Epi lep tis ke 
an fall fore kom mer hos rundt 40 % (6). Ved ve-
nø se in fark ter er afa si og he mi pa re se van li ge 
symp to mer (6). Trom bo se i det dy pe re vene -
syste met kan gi bi la te ra le thalamusinfarkter, 
med på føl gen de be visst hets svek kel se (3).

Ce re bral vene trom bo se dia gnos ti se res med 
CT- el ler MR-an gio gra fi med vene fase (6). Kor-
rekt dia gno se er ve sent lig, da an ti koa gu la-
sjons be hand ling er in di sert i akutt fa sen, også 
ved til ste de væ rel se av in tra ce re bral blød ning 
(6, 7). An ti koa gu la sjons be hand ling kan hind re 
ytt er li ge re trom bo se ring som lig ger til grunn 
for blød ning i det ve nø se in fark tet. I eu ro -
peiske ret nings lin jer an be fa les ini tial be hand-
ling med lav mo le ky lært he pa rin frem for 
ufrak sjo nert he pa rin (7). Hos pa si en ter med 
ny re svikt el ler ved øns ke om mu lig het for 
rask re ver se ring av an ti koa gu la sjons eff ekt 
fore trek kes ufrak sjo nert he pa rin (7). Man an-
be fa ler 3 – 12 må ne ders an ti koa gu la sjons be-
hand ling med vi ta min K-an ta go nist i ett er-
kant av en ce re bral vene trom bo se (6, 7). Ved 
er kjent for bi gå en de ut lø sen de år sak fore slås 

3 – 6 må ne ders be hand ling. Ved re si di ve ren de 
ve nøs trom bo em bo lisk syk dom el ler al vor lig 
trom bo fi li kan man vur de re an ti koa gu la-
sjons be hand ling på ube stemt tid.

Coronavirus dis ease 2019 (covid-19) ble av 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon 11. mars 2020 er-
klært en ver dens om spen nen de pan de mi (8). 
I ett er kant har det vært sta di ge rap por ter om 
til fel ler med aff ek sjon av ner ve sy ste met ved 
covid-19. I en stu die av hos pi ta li ser te pa si en ter 
med covid-19 fant man nev ro lo gis ke ma ni fes-
ta sjo ner hos en av tre pa si en ter (9). Av pa si en-
ter med al vor lig in fek sjon (ett er et kri te rie  ba-
sert sy stem) fikk 5,7 % hjer ne slag (9). I mind re 
pa si ent se ri er er det be skre vet hjer ne slag som 
et tid lig symp tom ved covid-19 (10) samt hjer-
ne in farkt grun net storkarokklusjon hos pa -
sien ter både over og un der 50 år (11, 12).

Et frem tre den de trekk ved al vor lig covid-19 
er ak ti ve ring av koa gu la sjons sy ste met (13, 14), 
som kan føre til ar te ri ell og ve nøs trom bo em-
bo lisk syk dom (15, 16). Det er ikke en de lig av-
klart i hvil ken grad ve nøs trom bo se skyl des 
spe si fik ke syk doms me ka nis mer ved covid-19 
el ler fak to rer som også sees ved an nen in fek-
sjons syk dom. Men det er øken de hol de punk-
ter for at pa si en ter med covid-19 er spe si elt 
ut satt, sær lig de med al vor lig syk dom (16–19). 
I fle re ka sus rap por ter er det meldt om ce re-
bral vene trom bo se hos pa si en ter med co-
vid-19 (20–24). Det er pub li sert in ter na sjo na le 
ret nings lin jer som om hand ler trom bo se pro-
fy lak se ved covid-19 (18), og en norsk grup pe 
har også ny lig kom met med an be fa lin ger om 
pro fy lak se og be hand ling (17). Beg ge an be fa-
ler li be ral bruk av trom bo se pro fy lak se til in-
ne lig gen de pa si en ter.

Vår pa si ent had de i utgangpunktet lav  ri si ko 
for ve nøs trom bo em bo lisk syk dom. For uten 
over vekt had de han in gen kjen te ri si ko fak to-
rer, og un der lig gen de trom bo se ten dens ble 
hel ler ikke av dek ket. Ett er som det er sann syn-
lig at pa si en ter med covid-19 har økt ri si ko for 
vene trom bo se, me ner vi det ini tia le syk doms-
for lø pet med covid-19 hos vår pa si ent var år sak 
til hans ce re bra le vene trom bo se.

Ka sui stik ken vi ser et til fel le av al vor lig hjer-
ne syk dom hos en pa si ent med et ini tialt mil-
de re for løp av covid-19. I til legg il lust re res 
vik tig he ten av diff e ren si al dia gnos tikk ved 
hjer ne blød ning.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 29.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 28.9.2020, 
 godkjent 9.11.2020.

Fi gur 1  Ak si al (a) og cor on al (b) CT ca put uten in tra ve nøs kon trast vi ser in tra ce re bralt he ma tom i venst re tem-
po ral lapp med mo de rat om kring lig gen de ødem. Si nus transversus på venst re side er hyperdens (pil), et tegn 
som gir mis tan ke om sinusvenetrombose. He ma tom i den ne lo ka li sa sjo nen kan tyde på he mo ra gisk ve nøst 
in farkt, se kun dært til trom bo se i si nus transversus.

Fi gur 2  Ak si al kon trast for ster ket CT-ve no gra fi 
vi ser mang len de kontrastfylning i venst re si nus 
transversus (pil), for en lig med sinusvenetrombose.
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Mag ne ter i tar men

Rønt gen bil det vi ser en krans av sir ku
læ re frem med le ge mer in tra ab do mi
nalt hos en ett åring. Pa si en ten ble inn
lagt med to da gers sy ke his to rie med 

opp kast.
Ved kli nisk un der sø kel se var bar net lett pal

pasjonsøm i bu ken, men ikke slippøm. Blod
prø ve svar var upå fal len de, med unn tak av lett 
hypokloremisk al ka lo se og CRP på 25 mg/L 
(re fe ran se om rå de 0 – 4 mg/L). Pa si en tens mor 
ble vist rønt gen bil det og men te det drei de seg 
om mag ne tis ke ku ler som til hør te et søs ken.

Pa si en ten ble la pa ro to mert. Man på vis te en 
ring med mag net ku ler i tynn tar men om lag 
70 cm fra det treitzke li ga ment. En av ku le ne 
had de ero dert gjen nom tarm veg gen, som vist 
på bil det tatt per ope ra tivt. Mag net ku le ne ble 
fjer net, og det var nød ven dig med tarmresek
sjon med pri mær ana sto mo se. Pa si en ten ble 
ut skre vet i god all menn til stand fem te post
ope ra ti ve dag, men ble inn lagt på nytt to da
ger se ne re med sår rup tur. Den ne ble ope ra tivt 
kor ri gert, og bar net kun ne ut skri ves tred je 
dag ett er inn gre pet.

Det er ikke uvan lig at små barn svel ger 
frem med le ge mer. I man ge til fel ler skjer dett e 
uten at fore satt e er klar over hen del sen, og 
stor par ten pas se rer kom pli ka sjons fritt gjen
nom gas tro in te sti nal ka na len (1). Svel ge de 
mag ne ter kan for år sa ke livs tru en de ska der 
med ob struk sjon og per fo ra sjon om tarm veg

gen kom mer i klem mel lom mag ne te ne, som 
i den ne og en tid li ge re om talt ka sui stikk i 
Tids skrif tet (2). Mis tan ke om at et barn har 
svel get mag ne ter er in di ka sjon for vi de re ut
red ning med rønt gen over sikt ab do men som 
før s te til tak (3). Der som frem med le ge met kan 
være lo ka li sert i spi se rø ret, vil rønt gen tho rax 
også være in di sert.

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

Mott att 19.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 17.10.2020, 
 godkjent 26.10.2020.
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Hva er flokk im mu ni tet?

Hvor stor an del av be folk nin gen 
må være im mun, gjen nom vak
si na sjon el ler na tur lig in fek sjon, 
for å opp nå flokk im mu ni tet, 
slik at be folk nin gen er be skyt et 
mot spred ning av en smit som 
syk dom som covid19? Den ne 
an de len er av hen gig av re pro
duk sjons tal let.

Re pro duk sjons tal let R er et mål på hvor 
 man ge nye per so ner en in fi sert per son i gjen
nom snitt vil smitt e. Hvis R = 4, vil en in fi sert 
per son smitt e i gjen nom snitt fire nye. Smit 
tede i nes te «ge ne ra sjon» av smitt e de, alt så 
se kun dært smitt e de, reg nes ikke med i re pro
duk sjons tal let. Hvis R > 1, vil an tall smitt e de 
øke, som ved star ten av en epi de mi, og hvis R 
< 1, vil an tall smitt e de avta.

Det ba sa le re pro duk sjons tal let R0 er de fi
nert som gjen nom snitt lig an tall nye smitt e til
fel ler ge ne rert av ett in fi sert in di vid i en full
sten dig mott a ke lig be folk ning, alt så en be
folk ning der in gen er im mu ne. Det vil si at 
alle som ved kom men de kom mer i kon takt 
med, er mott a ke li ge for smitt e.

Re pro duk sjons tal let og flokk im mu ni tet
Der som en an del v av be folk nin gen er im
mun, ett er vak si ne el ler na tur lig in fek sjon, vil 
det ef ek ti ve re pro duk sjons tal let Reff være la
ve re enn R0. Da vil bare en an del (1 − v) av be
folkingen være mott a ke lig for smitt e, og det 
ef ek ti ve re pro duk sjons tal let blir Reff  = R0 · 
(1 − v) (1, s. 293). Et smitt e ut brudd vil avta og 
dø ut hvis Reff < 1, alt så hvis v > (1 − 1/R0). Da har 
man opp nådd flokk im mu ni tet. Flokk im mu
ni tet er ikke det sam me som at syk dom men 
er ut ryd det. Det kan frem de les opp stå smitt e 
i be folk nin gen, og noen kan bli in fi sert av en 
smitt et per son ved flokk im mu ni tet, men i 
gjen nom snitt vil smitt e kje de ne bli brutt. For 
eks em pel hvis R0 = 4, som er es ti mert for co
vid19 i Norge i mars 2020 (2), så opp nås flokk
im mu ni tet hvis an de len im mu ne er over 
(1 − ¼) = 75 %. Dett e er il lust rert i fi gur 1.

Det er alt så to vik ti ge stør rel ser som på vir
ker flokk im mu ni te ten, nem lig den ba sa le re
pro duk sjons ra ten og an de len im mu ne. An de
len im mu ne er ikke bare av hen gig av an de len 
som er vak si nert, men også av hvor ef ek tiv 
vak si nen er, og av hvor man ge som er im 
mune av and re grun ner. I alle til fel ler er det 

et godt hol de punkt at an de len vak si ner te må 
være over (1 − 1/R0).

An de len som må være vak si nert for å opp nå 
flokk im mu ni tet, er alt så av hen gig av det ba
sa le re pro duk sjons tal let. Det ba sa le re pro duk
sjons tal let kan utt ryk kes som R0  = c · p · d, 
hvor c er gjen nom snitt lig kon takt rate, p er 
sann syn lig het for smitt e gitt kon takt, og d er 
va rig het av den smitt som me pe ri oden. Re pro
duk sjons tal let på vir kes alt så sterkt av so si al 
at ferd og smitt e vern til tak. Vi på pe ker for or
dens skyld at be reg nin ge ne her er en grov 
til nær ming som byg ger på en an ta kel se om 
ho mo gen kon takt i be folk nin gen.

Hvor dan es ti me res re pro duk sjons tal let?
Med mind re man kon stant tes ter hele be folk
nin gen, er det in gen måte vi kan måle R di rek
te. I ste det es ti me res R ved bruk av data for 
hvor man ge som har tes tet po si tivt, og an tall 
sy ke hus inn leg gel ser el ler døds fall. Tal le ne 
inn går i ma te ma tis ke mo del ler som for kla rer 
tren den, og der ett er es ti me res R fra dis se. Det 
er usik ker het knytt et til es ti me ring av R, og 
uli ke mo del ler vil gi uli ke es ti ma ter. I Norge i 
2020 har re pro duk sjons tal let for covid19 va
ri ert kraf tig i takt med inn fø ring og opp he
ving av til tak. Fol ke hel se in sti tutt ets mo del ler 
es ti me rer at re pro duk sjons tal let i lan det har 
va ri ert mel lom 4 i den tid li ge fa sen og 0,5 i 
pe ri oden ett er ned steng nin gen i mars 2020 
(2). Gjen nom som me ren og frem til sep tem

ber holdt re pro duk sjons tal let seg re la tivt sta
bilt om kring 1. I sep tem ber–ok to ber har det 
vært en øken de ten dens (2). Når en ef ek tiv 
vak si ne mot covid19 mått e fore lig ge, vil det 
være nød ven dig å fort sett e med ut strakt tes
ting, iso le ring, kon takt spo ring og and re smit
te vern til tak inn til en stor del av befolkingen 
er vak si nert.
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Fi gur 1  Smitt e spred ning ved ba salt re pro duk sjons tall 4 når ingen er immune (til venst re), og når andelen 
immune er 75 % (til høy re). Flokk im mu ni tet opp står på grunn av in di rek te be skytt el se av mott a ke li ge, ikkevak si
ner te in di vi der, for di de res im mu ne kon tak ter skjer mer mot smitt e fra smitt e de in di vi der.
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Kap tein Norge

Som me di sin stu dent prøv de Es pen Rost rup Nak stad å være minst mu lig syn lig. Så kom ko ro na vi ru set 
og gjor de ham til Hel se-Norges mest syn li ge mann.

Da jeg så at de bygde to sy ke hus 
på ti da ger i Wu han i feb ruar, 
gikk al vo ret opp for meg. 2020 
kom til å bli ko ro na året.

Snø en la ver for sik tig ned  
i ho ved sta den, og as si ste ren de 

hel se di rek tør Es pen Rost rup Nak stad er 
hjem me et er enda en lang dag. Før da gens 
siste vi deo sam tale har det blit seks mø ter, 
et fore drag og tre in ter vju er.

– El ler var det fire?
Han hus ker ikke helt. Dob belt sjek ker en 

sam men krøl let pa pir lapp.
– Jeg må lage en sånn ti me plan hver dag, 

sier han, vif ter med lap pen og le ve rer det 
sed van li ge, lit skje ve smi let vi har blit så 
vant til fra pres se kon fe ran ser og de bat er 
om ko ro na vi ru set i år.

– Det har blit en over le vel ses stra te gi.
Et er øken de smit e tall ut over høs ten 

måt e han nok en gang stå sam men med 
stats mi nis te ren og tale til det nors ke folk. 

Av stand, hånd vask, re du se ring av kon tak ter. 
Instramminger må til.

Mens det e in ter vju et gjen nom fø res, skyl
ler ko ro na pan de mi ens and re bøl ge for al vor 
inn over Eu ro pa. Eng land og Frank ri ke inn
fø rer port for bud, og Bel gia er Europas epi
sen ter. Hva som skjer i nes te uke, har blit 
umu lig å si.

– Det å spå frem over, hele ti den å være to 
hes te ho der for an ut vik lin gen, har nok vært 
det tyng ste gjen nom den ne pe ri oden, sier 
Nak stad, og ut dy per:

– Og så er det jo så utro lig vik tig å være det. 
Vi må skum me gjen nom en stor meng de 
lit e ra tur på kort tid og vur de re hva som er 
god forsk ning og hvor ak tu elt det er for 
nors ke for hold.

Han gnir seg i de trøt e øy ne ne. Ni må ne
der med 12timersdager tar på.
– Hvor dan skal folk kla re å hol de ut?

– Jeg vet at folk er slit ne. Kan skje spe si elt 
hel se per so nell. Men det e har be rørt alle. 

Stra te gi en har hele ti den vært at vi i le del sen 
skal være syn li ge, ap pel le re til dug nads inn
sats og opp munt re fol ket når vi ser at det 
nyt er. Knyt e sam men tall og vise ef ekt, 
for kla rer han.

– Og snakke så folk for står oss, leg ger han 
til.

Hyl let for inn sat sen
Nak stad har snak ket kla rest av dem alle, sa 
over 200 jour na lis ter da ana ly se og råd giv
nings fir ma et Aalund spur te nors ke jour na
lis ter om hvil ken en kelt per son de men te  
har vært best på me die hånd te ring så langt  
i ko ro na kri sen. Nak stad har ikke hat en 
enes te time me die tre ning el ler kom mu ni ka
sjons råd gi ver i ryg gen.

HR Norge ga ham Le der pri sen 2020 og  
sa at han har blit et na sjo nalt sym bol på 
kol lek tivt le der skap, og Da gens Medisin 
kal te ham den nye stjer nen i Hel se di rek to ra
tet.



Foto: Bir git Sol haug
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– Jeg tror ikke det end ret meg. Men du får 
noen … be kref tel ser.
– Hvil ke?

– At jobb ikke er det vik tig ste. Det har det 
ald ri vært for meg, selv om noen kan skje 
tror det. Man gjør seg noen tan ker om hva 
som er vik tig i li vet. Fa mi li en. Ven ner. Jeg 
fo ku se rer på det og prø ver å ta fri hver helg.
– Snak ker du med ham på noe slags vis?

Han pau ser igjen.
– Nei, ikke sånn. Men vi var så like at jeg 

vet hva han ville tenkt og gjort i alle til fel ler, 
og det gir meg en trygg het som jeg sy nes er 
god å ha, sier han, og fort set er:

– Selv om jeg ald ri vil få noen be kref tel se 
på det, vet jeg at han ville ha hånd tert ko ro
na vi rus pan de mi en på sam me måte som jeg 
gjør. Det er fint å ten ke på, nik ker han.

– Og rent fag lig kun ne det like gjer ne vært 
Anders som var fung.ass., leg ger han til, og 
smi ler varmt.

Duo en var svært syn lig på fa kul te tet  
i stu die ti da. Es pen for tel ler at han prøv de  
å gjø re lite ut av seg for å ikke være ir ri te 
rende.

– Jeg var lit redd for at folk skul le få over
do se av Nak stadgut a, hum rer han.

Ad re na lin jun ki er var de beg ge to, ville 
sta dig ut i fri luft, opp på fjel let el ler opp  
i luf ta. Anders i seil fly, Es pen i fall skjerm.

– Vi had de en vel dig ak tiv og inn holds rik 
opp vekst. Det var flust av fri tids til bud rundt 
oss, og vi ble vel dig all si di ge, for kla rer han.

Selv om ski sat sin gen ble lagt på hylla  
i Forsvaret, er han fort sat sta dig ak tiv, nå 
som syk list.

– Det blir fort 5 – 6 mil i Nord mar ka på 
syk kel når jeg har le dig tid for å lufte ho det. 
Al ler helst tre ner han uten lyd på øret, men 

Det stapp ful le pre mie ska pet fra ti den som 
lang renns ta lent må ut vi des.

– Joda … Det er jo flot at det e set es pris 
på ...

Et for sik tig smil ly ser gjen nom skjer men.
– Men jeg rek ker ær lig talt ikke å ten ke på 

de pri se ne, det har jeg fak tisk ikke tid til.
Han pau ser.
– Kan skje vil jeg ikke ta alt det e inn over 

meg før pan de mi en er over.

Per fekt CV for job ben
Den 45årige lun ge spe sia lis ten, kri se le del ses
for fat e ren og be red skaps sje fen skul le egent
lig bare være vi kar i 14 da ger da le del sen  
i Hel se di rek to ra tet ble sat i vi rus ka ran te ne  
i mars.

Men så ble kri sen stør re, fle re fikk al vor lig 
lun ge syk dom og be ho vet for be red skap 
voks te.
– En gan ske pas sen de CV for job ben?

– Joda, at jeg skul le bli truk ket inn i det e, 
var nok ikke så over ras ken de egent lig, sier 
han, og ten ker på stil lin gen han al le re de 
had de som le der for det na sjo na le CBRNE
sen te ret ved Ul le vål.

CBRNEsen te ret har be red skap for be hand
ling av ska der fra far li ge kje mis ke stof er, 
gif tig røyk, ra dio ak tiv strå ling og bio lo gis ke 
smit e stof er.

Nak stad had de «fulgt lit med på»  
ko ro na vi ru set sam men med kol le g ene 
al le re de fra ja nu ar. Som dre ven sy ke hus  
le ge på både lun ge og in ten siv av de ling 
re ager te han på den høye ra tio en mel lom 
sy ke hus inn lag te og in ten siv pa si en ter  
med covid19.

– Den var uro vek ken de høy. Den har holdt 
seg sta bil på ca. 25 % hele vei en. Alt så at én av 

fire inn lag te med covid19 må ha in ten siv 
behand ling, sier han og ges ti ku le rer med 
fing re ne.

– Jeg har job bet mye med re spi ra tor 
pasien ter og vet jo at in ten siv ka pa si te ten  
i Norge er be gren set. Jeg tenk te at det e 
kom mer ikke til å gå uten skik ke li ge til tak. 
Og det ga jeg ty de lig ut rykk for.

Nak stad for svin ner plut se lig til si den. 
Spi ser noe bak ka me ra et.

– Ring te du meg 21:36?
– Nei?
– OK, da må jeg sen de en kjapp mel ding.
Han for svin ner ut av bil det igjen.
– Sånn, hvor var vi?

Mis tet tvil ling bror i he li kop ter ulyk ke
Te le fo nen går varmt om da gen.

Ofte sav ner han å slå på trå den til tvil ling
bror Anders – for øv rig en svært aner kjent 
ane ste si le ge – som gikk bort i den tra gis ke 
he li kop ter ulyk ken på Sol li høg da i 2014 da 
am bu lan se he li kop te ret traf en høy spent
led ning og kras jet. Hen del sen som kos tet  
to men nes ker li vet, er grun dig om talt i de 
fles te riks me di er og Es pen har selv for talt 
om ulyk ken både hos Lind mo på NRK og  
i Dagbladet.
– End ret det deg?

Han ven ter lit. Ret er på fleece jak ka.

«Jeg må lage en sånn ti me plan 
hver dag, sier han, vif ter med 
lap pen og le ve rer det sed  van
lige, litt skje ve smi let vi har 
blitt så vant til»

ES PEN ROST RUP NAK STAD

Født 1975 i Oslo

Cand.med., Uni ver si te tet i Oslo

Cand.jur., Uni ver si te tet i Oslo

Spe sia list i ind re me di sin og i lun ge 
sykdommer

Ph.d., Uni ver si te tet i Oslo 2018

For fat er av Be red skap, kri se le del se  
og prak tisk ska de steds ar beid, 2018.

Le der, CBRNEsen te ret 2013 – 20

As si ste ren de hel se di rek tør 2020–d.d.

Espen Rostrup Nakstad sier han er stolt over den norske befolkningens innsats under koronapandemien  og 
både tror og håper vi holder ut lit til før vaksinene er klare. Foto: Birgit Solhaug
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mi sjo nen … Men det er i hvert fall to ting 
jeg er ri me lig sik ker på: Det vil sat ses mer på 
selv for sy ning av smit e vern ut styr og mer  
på selv for sy ning av le ge mid ler. Både hos oss 
og ute i Eu ro pa.
– Du har også tid li ge re nevnt at man må 
ten ke pan de mi når man byg ger nye sy ke hus 
frem over?

– Ja, vi må ta inn over oss at pan de mi ene 
kom mer of te re enn før. Det e stil ler krav  
til hvor dan vi byg ger in sti tu sjo ne ne våre. 
Egent lig er det utro lig hvor lite ver den har 
lært fra sto re kri ser gjen nom his to ri en, sier 
han, og skak ker ho det lit.

– Det e med å skille smit e fø ren de og 
ikkesmit e de er kre ven de, og sy ke hu se ne 
våre er ikke bygd for det. Eks emp le ne ser du 
i hele Eu ro pa. Man må ha telt for tes ting og 
tria ge ring uten for sy ke hu se ne. Sto re id rets
hal ler blir brukt som sy ke hus av de lin ger, sier 
han, og leg ger til:

– Egent lig er det en fal lit er klæ ring for 
hel se tje nes ten.
– Hvor mye pen ger skal vi bru ke på å for be
re de oss på even tua li te ter?

– Det er selv føl ge lig van ske lig. Det å bru ke 
mye pen ger på be red skap går ut over den 
dag li ge drif ten. Jeg sy nes det er vik tig at 
man ten ker på syn er gi ef ek te ne når man 
først in ves te rer i noe, sier han, og kik ker fort 
på den sto re multisportklokka på hånd led
det. Det nær mer seg mid nat og en siste 
sjekk på smit e tal le ne før leg ge tid.
– Hva har vært det mest spe si el le for deg 
gjen nom det e ko ro na året?

Det e bly ge smi let pres ser seg frem igjen.
– Det må være dis se grup pe ne på Face

book.
Han ten ker på grup pe ne med navn som 

«Vi som li ker Es pen Nak stad» og «Vi som 
heier på as si ste ren de hel se di rek tør Es pen 
Rost rup Nak stad». De har over 34 000 med
lem mer.

– Det så jeg vir ke lig ikke kom me!
– Hva med grup pen «Vi som øns ker Es pen 
Rost rup Nak stad som ny hel se mi nis ter»?

– Hehe! Hel dig vis har vi en me get dyk tig 
hel se mi nis ter som hånd te rer det e bra.  
Og det er jo ikke en jobb man sø ker på.
– Har du fåt noen vi de re yr kes am bi sjo ner 
et er det e?

– Som jeg har sagt tid li ge re, blir jeg  
i den ne job ben så len ge pan de mi en er et 
pro blem, sik kert et styk ke ut i 2021. Så tror 
jeg at jeg er fer dig med ko ro na. Jobb til bud 
og frem tids pla ner ten ker jeg ikke på nå.

En siste ten ke pau se.
– Nå er det re sul ta tet som tel ler.

MARTIN HO TVEDT
martin_hotvedt@hotmail.com
Uni ver si tets sy ke hu set NordNorge

ster ke re vil je til å hol de smit en nede. Men 
det blir in gen dans på ro ser, sier han bas
tant, og min nes massehamstringsdagen  
i mars da Norges inn byg ge re nær mest 
 tøm te bu tikk hyl le ne for mat va rer.

– Det var på én måte godt å se, for da 
skjøn te jeg at folk inn så al vo ret, sier han,  
og leg ger di plo ma tisk til at han selv ikke 
hamst ret for di han stol te på rå de ne fra 
mat pro du sen te ne om at lag re ne var ful le.
– Men har du selv vært ner vøs for at du el ler 
dine nær mes te skul le bli ram met?

– Jeg har jo tenkt som alle and re at med 
eld re for eld re er det en ri si ko der. Men jeg 
har fo ku sert mer på ri si ko en for at hele 
hel se tje nes ten skul le bry te sam men. Det har 
vært mit per spek tiv, jeg har lagt det pri va te 
lit til si den.
– Har du på noe tids punkt vært ner vøs for 
Norges del?

– Før den sto re ned steng nin gen 12. mars 
var jeg lit ner vøs for om myn dig he te ne ville 
tør re å iverk set e de nød ven di ge til ta ke ne 
for å slå ned vi ru set. Det var en kjem pe be
slut ning å ta. Jeg er vel dig glad for at det ble 
gjort ak ku rat da, og jeg tror det ble av gjø
ren de for at vi fore lø pig har kom met godt  
ut av det.

Har lært to ting av pan de mi en
Nak stad, som selv er småt i gang med 
 ju le for be re del se ne til en svorsk jul med sin 
svenske kone og to barn, sier at han al le re de 
har gjort seg noen tan ker om hva man har 
lært av pan de mi en.

Noen for be hold først, selv sagt:
– Nå skal jo det e eva lu e res av ko ro na kom

noen gan ger hø rer han på Dags nyt 18 – der 
han for øv rig selv er årets mest bruk te gjest.

– Der, og and re plas ser, blir du sta dig spurt 
om den svenske hånd te rin gen av ko ro na
pan de mi en. Men du øns ker ikke å kom men
te re ak ku rat det, hvor for?

Han suk ker lit.
– Det blir for mye styr uan set hva jeg sier.
Han ret er seg opp, løf ter haka ut av hånd

fla ten.
– Jeg kan si noe om Norge, og jeg er ikke  

i tvil om at vår hånd te ring har spart tu sen
vis av liv her til lands, sier han, og pe ker på 
rap por ten fra Im pe ri al Col le ge Lon don, som 
i mai an slo at man sann syn lig vis har spart  
12 000 liv på «den nors ke mo del len».
– Men hvem har den ne ned steng nin gen 
kos tet mest for?

– Jeg ten ker at det har kos tet mye for 
 man ge. Men der som vi ikke steng te ned, 
ville det ha kos tet eks tremt mye mer. Det  
er helt åpen bart, sier han, en ga sjert nå.

– Man ge er per mit er te, man ge har fåt  
et mer en somt liv og en mind re so si al hver
dag, og det har vært et kre ven de år for alle  
i Norge. Men vi har tross alt kom met bedre 
ut enn de fles te land i Eu ro pa hit il, det skal 
vi ikke glem me.
– Du sier hit il?

– Ja. Vi vet ikke hvor len ge det e kom mer 
til å vare, men vi må nok inn se at det kom
mer til å pre ge oss len ger enn vi øns ket. Vi 
an tar at det kom mer til å bli tøft her i Norge 
også, men ikke like hef tig som ned over  
i Eu ro pa.
– Hvor for?

– For di vi ev ner å ha kon troll og har en 

Tvillingbrødrene Anders og Espen Rostrup Nakstad 
var bestekamerater og en svært synlig duo under 
medisinstudiet der de gikk på samme kull. Anders 
mistet livet på jobb som anestesilege i en tragisk 
helikopterulykke på Sollihøgda i 2014. Foto: Privat

Den assisterende helsedirektøren har blit en eter 
traktet mann under koronapandemien, og fåt flere 
utmerkelser for sin tydelige kommunikasjon til 
befolkningen. Foto: Birgit Solhaug
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Char les Best og Fre de rick Banting på ta ket til den me di sins ke byg nin gen ved Uni ver si ty of To ron to med en av 
de før s te hun de ne som ble holdt i live ved in su lin in jek sjo ner et er fjer ning av buk spyt kjer te len. Foto: Scien ce 
Pho to Li brary / NTB

Hund re år med in su lin

Medicine’s fi nest hour  
is the dawn of  
its di lem mas (1) Opp da gel sen av in su li net  

i To ron to, Ca na da, for 
hund re år si den var en av 
de stør ste be gi ven he te ne  
i mo der ne me di sinsk his to
rie. Tid li ge re had de dia gno

sen dia be tes vært ens be ty den de med en 
tid lig død. Nå frem sto in su lin som en liv 
redden de be hand ling for tu se ner av men
nes ker. Og opp da gel sen ble be hø rig be løn
net med no bel pri sen.

Opp da gel sen
The pro duc tion of in su lin orig i nated in a 
wrong ly con ceived, wrong ly con ducted and 
wrong ly interpreted se ries of experiments (2)

Me di sinsk his to rie kan være like fa sci ne
ren de som en de tek tiv ro man. En bok som 
fin ner en plass i den ne sjan ge ren er The 
Discovery of In su lin av Michael Bliss (3). Skur
ken er her in su lin kre ven de dia be tes, og 
den ne blir ned kjem pet av en grup pe le ger 

og fors ke re. In nen grup pen opp står det 
bit er strid om for de lin gen av byt et, i det e 
til fel let no bel pri sen i fy sio lo gi el ler me di sin. 
«The re have been few more fit ing awards 
than that of the 1923 Nobel Pri ze in med i
cine for the discovery of in su lin», skri ver 
Bliss (3). Men han skri ver også vi de re: «Few 
awards have generated more con tro ver sy.»

Fire menn set es i for bin del se med opp 
dagel sen av in su li net. Fre de rick Banting 
(1891 – 1941) kom fra en stil ling som mi li tær 
lege. Han var helt usko lert som bio kje mi ker, 
men sterkt mo ti vert for å finne år sa ken  
til dia be tes. Han tok kon takt med John 
Macleod (1876 – 1935), som var pro fes sor  
i fy sio lo gi ved To ron to Uni ver si ty. Macleod  
la til ret e for la bo ra to rie ar bei det, men ble 
ald ri dy pe re en ga sjert i for søke ne. Han sat e 
Banting i for bin del se med James Bert ram 

«Men hva har hund re år  
med in su lin lært oss?»
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Collip (1892 – 1965), som var en dyk tig bio kje
mi ker. Char les Best (1899 – 1978), en me di sin
stu dent, ble fjer de med lem av grup pen.

Det er nær mest ufat e lig at en fors ker
grup pe som det e skul le mak te det som 
fors ke re i åre ne for ut for gje ves had de 
 for søkt: å løse dia be tes gå ten. Collip laget  
et pan kre as eks trakt som ble ut prøvd på 
14år in gen Leo nard Thompson. «His life  
was mi rac u lous ly saved», he ter det. Det e  
var 11. ja nu ar 1922, en mer ke dag i me di si
nens his to rie.

No bel pri sen og for de ling av kre ditt
No bel pri sen i fy sio lo gi el ler me di sin  
for 1923 gikk til Banting, og noe uven tet, 
 Macleod. Macleod an non ser te at han ville 
dele sin an del av pen ge be lø pet med Collip, 
hvor et er Banting del te med Best.

I kon ven sjo nell me di sinsk his to rie blir 
opp da gel sen av in su lin til skre vet ka na 
dierne Banting og Best. Men den er far ne 
dans ke diabetologen Tor sten De ckert er  
av en an nen opp fat ning (4):

Collip was wit hout doubt the most ori gi nal 
think er in the group. Thanks to his creativity, 
perspicacity and in dus try, he was able to 
de vel op an in su lin so lu ti on sui ta ble for 
 clin i cal use.

Er dia be tes gå ten løst?
Et er hund re år med in su lin kan det sy nes 
upas sen de å stil le spørs mål om dia be tes 
gåten er løst. Men på ver dens ba sis er det 
ennå to for hold som gjør si tua sjo nen in nen 
diabetologien pro ble ma tisk: For det før s te 

må vi, selv nå i år 2020, kon sta te re at lang 
varig dia be tes, til sy ne la ten de vel be hand let, 
ofte med fø rer ut vik ling av sen kom pli ka sjo
ner som ram mer en rek ke av krop pens 
or ga ner. For det and re må vi også kon sta te re 
at sto re fol ke grup per av prak tis ke og/el ler 
øko no mis ke grun ner ennå ikke har in su lin 
til gjen ge lig. Så dia be tes gå ten er kan hen de 
li ke vel ikke helt løst.

Men hva har hund re år med in su lin lært 
oss? Et noe pes si mis tisk, men rea lis tisk syn 
til si er at dia be tes type 1 er en syk dom som 
men nes ke he ten må leve med. Men de al vor
li ge sen kom pli ka sjo ne ne kan fo re byg ges 
ved egen inn sats og ved hjelp av et vel fun ge
ren de hel se ve sen.

Fre de rick Banting had de to li den ska per: me di sinsk forsk ning og ma ling. I 1925 mal te han «The lab» ved Uni ver si
ty of To ron toan leg get, der han og Char les Best had de opp da get in su lin bare noen få år tid li ge re. Foto: Heffel Fine 
Art Auc tion House

ODD MUND SØ VIK
oddmund.sovik@uib.no
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Aorta?

Aortabuen gjør vendereis 
Før stammen stuper ned 
Gjennom mellomgulvet

På veien ut 
Slukte du et rødt 
Pulserende spørsmålstegn

Hektet fast i hjertet 
Før alle delinger 
Før alle fjerne gebet

Så det første blodet gjør 
På vei ut i det store kretsløp 
Er å forme tegnet for åpenhet

Leukocyttenes uskyld 
Erytrocyttenes begjær 
Fanget i rytmen 
Hvor-for, hvor-dan 
Hvor-for, hvor-dan

Årene fingrer seg frem 
Huden brenner et kapillærsvar 
Som venene bringer hjem

Og i det lille kretsløp 
Luftes svarene ut 
Før en firkamret klokke 
Tikker deg rastløst videre

Bare aorta står fast 
Med dette ene: 
Etter svale svar 
Alltid et nytt kroppsvarmt 
Hvor-for, hvor-dan 
Hvor-for, hvor-dan

LARS BORGEN
Lars.Borgen@vestreviken.no
Intervensjonsseksjonen
Avdeling for bildediagnostikk
Drammen sykehus
Vestre Viken
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Å være lege og men nes ke i en pan de mi

Vi had de levd med ko ro na vi ru
set hen gen de over oss i nes ten 
syv må ne der. Vi had de ikke sett 
fa mi lie på len ge. Vi had de vært  
i be gra vel se til bes te for eld re over 
skype. Vi had de i over et halvt 
år vært kon stant red de for å bli 
smitt et og over fø re smitt e til 
noen som ikke tål te det.

Lars Saa bye Christensen skrev at krig er 
pre sens. At krig er nå tid. Pan de mi, der imot, 
er for tid. Det er å huske hvor dan ting var før. 
Et min ne om alt det van li ge vi tok for gitt  
i hver da gen. Det er å gra ve en tun nel og 

raskt inn se at fjell og stein er hardt. Har de re 
enn vi ante. Det er å inn se at det ikke er 
noen som gra ver fra den and re si den. Vi 
mer ker nes ten ikke frem gang fra dag til dag. 
Kom mer vi egent lig noen vei?

Jeg log get inn på helsenorge.no og sjek ket 
sva ret. Hjer tet sank i brys tet og tok hei sen 

raskt og med tyng de ned i ma gen. På vist, 
stod det. Jeg så bort på sam bo e ren min.  
«Jeg må rin ge job ben med én gang», sa jeg. 
Faen.

Jeg så for meg vi sitt e ne de siste da ge ne. 
Jeg så meg selv stå en de over sen gen til 
 pa si en te ne, smitt e bæ ren de med noe de 
kun ne dø av. En ufri vil lig tro jansk hest inne 
på sy ke hu set. Som Er lend Loes Ra kel fikk jeg 
lyst til å gå ut i ha gen, åpne lu ken og spa se re 
rett ned i hel ve te. Hvor man ge had de jeg 
smitt et? Fle re av pa si en te ne mine tål te jo 
ikke dett e. Hvor man ge kom til å dø på 
grunn av meg?

Fø lel sen av å ha fei let, av å ha mis lyk tes  
i den na sjo na le dug na den, var over vel den de. 
«Men du har ikke gjort noe galt.» Jeg så på 
sam bo e ren min. Ris tet på ho det, tå re ne 
tril let. Nei, men had de jeg gjort alt jeg 
 kun ne for ikke å bli smitt et? Fø lel sen av  
å ikke ha gjort nok, var gjen nom gri pen de.

Det nytt et ikke å ar gu men te re el ler ra sjo
na li se re. Jeg satt jo her som et be vis på min 
egen util strek ke lig het. Hver gang jeg for 
søkte å føl ge en noen lun de ra sjo nell tan ke
rek ke, ble jeg av brutt av min egen angst. 
En ten var jeg et dår lig men nes ke og had de 
tatt smitt e med meg uten fra. El ler så var jeg 
en dår lig lege og var blitt smitt et på jobb. 
Alle tan ke rek ker end te med død og elen dig
het. Jeg klar te to op pe gå en de tan ker før det 
kort slutt et. Alle kan bli smit et – du har vært 
uhel dig. Ten king ut vik let seg til en ubarm
hjer tig øv el se i tre steg. Men iste den for  
å lande mykt i san den, lan det jeg i av grun

nen hver gang. Alle kan bli smit et – du har 
vært uhel dig ... men in gen and re har blit 
smit et, så du må ha vært ufor sik tig. Uan svar
lig. Ufor svar lig. Kan skje covid had de øde lagt 
vik ti ge sy nap ser i hjer nen?

Jeg sov dår lig og drøm te om over skrif ter: 
Pa si ent smit et av lege døde, stod det i VG, 
el ler På rø ren de er rys tet: Vi for ven tet at far 
var trygg på sy ke hus.

Ett er noen da ger føl te jeg meg mer sam let. 
Mel din ger fra kol le ga er lys te opp på skjer
men min som små lam per og vis te vei til 
bake til for nuft og ra sjo nel le tan ke rek ker.  
Vi står fort satt midt inne i pan de mi tun ne
len, og noen må fort sett e å gra ve. Noen må 
ten ne lys her inne. Vi vet ikke hvor len ge vi 
må bli her.

«Den ne ri si ko en, både for å bli smitt et og 
for å smitt e and re mens du er på jobb, er jo 
noe alle hel se ar bei de re bæ rer på», sa en 
kol le ga. Jeg var enig i det. Den bø ren er bare 
så mye tyng re å bære når det plut se lig er 
deg selv det gjel der.

ANO NYM 
For fatt e ren øns ker å være ano nym, men ved kom
men des iden ti tet er kjent for re dak sjon en.

«Fø lel sen av å ha fei let, av  
å ha mis lyk tes i den na sjo na le 
 dugna den, var over vel den de»

«Den bø ren er bare så mye 
tyng re å bære når det plut se lig 
er deg selv det gjel der»

130
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Te ra pi ti men

Det var en gang i 1990-åre ne at 
en me di sin stu dent skul le møte 
sin før s te vir ke li ge pa si ent. Rett 
nok had de han «tatt opp jour-
nal» fle re gan ger før, men dett e 
var noe helt an net. Nå skul le han 
gå i dyb den, og han skul le for 
 førs te gang bru ke sel ve sam ta len 
som hel bre den de in stru ment.

Stu den ten, det var meg. Jeg var fylt av spent 
for vent ning. Vei le de ren lot meg lese hen vis
nin gen. Der sto det om en mid del ald ren de 
kvin ne, ufø re tryg det på grunn av fib ro my al
gi og sli ten het. Hun slet psy kisk et er at 
man nen hen nes ikke had de dan set med 
henne i et sel skap.

Jeg var dypt skuf et. Hva var det e for noe? 
Fib ro my al gi – en syk dom vi fnøs av? En 
pa si ent som «slet psy kisk» på grunn av en 
dans hun ikke fikk? Det hør tes ut som rent 
tøv! Og så fikk jeg jo bare den ne ene sjan sen, 
det e var min enes te mu lig het til å trene på 
te ra pi. Uflaks! For dømt uflaks å få en slik 
pa si ent til delt!

Hun kom til før s te time. Jeg ville i en 
jour nal ha vur dert å skrive: «Ut se en de be ty
de lig over al der». Vi sat e oss ned, og pa si en
ten be gyn te å snakke. Hun la ut om li vet sit, 
nær mest som om jeg ikke var der. Ustop pe
lig snak ket hun, hele ti den med luk ke de 
øyne. Jeg kun ne ha laget gri ma ser uten at 
hun la mer ke til det, og jeg var fris tet til  
å gjø re det. Hun for tal te om smer ter over alt 
i krop pen, om dår lig søvn, om sli ten het, om 
tret het. Om bar na som nå var voks ne, men 
som fort sat bruk te henne som «ser vi ce sta
sjon», om hvor dan hun had de ord net og 
stelt for dem i alle år uten å få takk, om 
 man nen som dro på jobb, kom hjem, spis te 
mid dag, sat e seg i so fa en, så TV, la seg. Hun 
for tal te om hvor dan in gen la mer ke til det 

hun gjor de i hu set, at hun en gang had de 
for søkt å la være å ta opp vas ken, og at in gen 
la mer ke til det, som om det ikke spil te  
noen rol le.

Jeg grem met meg. Så tri vi elt! Tan ke ne 
mine be gyn te å gli bort fra det hun sa, det 
var van ske lig å føl ge med. Jeg tenk te på at 
jeg kun ne ha fåt en psy ko tisk, en de pri mert 
el ler en ma nisk pa si ent, en med noe eks
amens re le vant, men her sat jeg og hør te på 
tomt prat, til in gen nyt e. Jeg syn tes vir ke lig 
synd på meg selv. Jeg ble rørt av selv med li
den het. Tan ke ne gled vi de re og hav net der 
de stort set hav net i den ti den: i kjær lig hets
sorg. Jeg had de net opp av slut et et to år 
langt og tur bu lent for hold, med sto re opp 
og ned tu rer. Det var en slags let el se, men 
mest var det sorg. Jeg føl te meg en som og 
tvil te på val get jeg had de gjort. Fri he ten 
 had de vist seg å være en pine. I svar te øye
blikk kun ne jeg lure på om li vet noen sin ne 
ville bli bra igjen. Jeg viss te at hun al le re de 
had de fåt ny kjæ res te – det var van ske lig  
å inn røm me, men det smer tet meg dypt.  
Alt det e holdt jeg helt for meg selv, jeg 
skam met meg, jeg var jo selv år sak til min 
egen ulyk ke.

Den før s te ti men var nes ten over. Det 
føl tes bort kas tet. De and re stu den te ne, hør te 
jeg, had de fåt skik ke lig spen nen de ka sus, 
til stan der det sto om i læ re bø ker. Stak kars 
meg! Jeg gru et meg al le re de til nes te møte. 
Pa si en ten had de tat en pau se, men sat 
fort sat med luk ke de øyne. Så be gyn te hun 
igjen. Hun for tal te om sel ska pet. Man nen 
hen nes had de dan set med man ge hele 
kvel den, men han had de ikke bydd opp 
henne til dans. Hun var ty de lig be rørt av 
det e. Jeg tenk te: Sik kert ikke så pent gjort  
av ham, men er det mu lig å dve le ved en  
slik ba ga tell, en dog gå i te ra pi for det?

Plut se lig ble pa si en ten stil le. Hun åp net 
øy ne ne. Hun så på meg, for før s te gang.  
Hun sa in gen ting, bare så på meg. Jeg kjen te 
en form for pa nikk: Skul le jeg si noe? Hva 
skul le jeg si? Hva had de jeg å si til henne? 
Av stan den føl tes uover sti ge lig. Det var ty de
lig at hun for ven tet at jeg skul le ta or det. 
Hjer tet mit ban ket: Jeg ante ikke hva jeg 
skul le si. Hun suk ket og sa still fer dig: «Hvis 
jeg sier god nat til man nen min, så sva rer 
han god nat, hvis jeg ikke sier god nat, så 
sier han in gen ting.» Så ble hun stil le igjen.

Så langt i te ra pi en had de nær mest in gen
ting skjedd. Nå skjed de alt plut se lig vel dig 
fort, på få se kun der. Og det skjed de inne  
i meg selv, inne i te ra peu ten. Det var jeg 

ufor be redt på, og det var kraf tig, skrem 
mende. Pa si en ten had de jo prøvd å nå inn 
til meg i over en time. Med ster ke og ty de 
lige ord had de hun for talt om li vet sit, og 
jeg had de ikke tat til meg noe som helst,  
jeg had de vært helt ube rørt. Men set nin gen 
hun net opp had de kom met med, var som 
et dikt, som still fer dig poe si: «Hvis jeg sier 
god nat, sva rer han god nat, hvis jeg ikke 
sier god nat, så sier han in gen ting.» Den ne 
set nin gen for sto jeg. Den treng te inn i meg 
som en skarp pil og traf en ind re ner ve, 
som nå dir ret. Plut se lig kjen te jeg at hun  

og jeg var like, hun led un der sam me sorg 
og en som het som meg selv. Jeg for sto også 
at det var ak ku rat slik hele li vet hen nes var, 
at in gen så henne, at hun var usyn lig. Fø lel
sen av fel les skap for ster ket mit eget tap. Jeg 
måt e inn se at jeg var lik den ne per so nen 
som jeg had de set ned på som en yn ke lig 
skap ning. Jeg og en grå dame med fib ro my
al gi var i sam me båt! Kun ne jeg falle dy pe re!

Den nes te fø lel sen som over vel det meg, 
var skyld fø lel se. Det e men nes ket had de jeg 
for ak tet, av skydd. Og så var hun som meg 
selv. Dår lig sam vit ig het bøl get gjen nom 
meg. Det var ikke til å hol de ut. Jeg klar te 
ikke mer. Jeg var for tapt. Grå ten bygde seg 
opp, og få se kun der et er at hun had de 
de kla mert set nin gen som åp net alt for meg, 
eks plo der te jeg i gråt, vold somt og kramp
ak tig.

For pa si en ten må det har vært ube gri pe
lig. Men hun var en er fa ren mor. Hun flyt et 
sto len sin, sat e seg ned ved si den av meg, la 
ar men sin rundt meg og len te seg mot meg. 
Slik ble jeg, te ra peu ten, sit en de inn til hen
ne, grå ten de, av mek tig, til jeg var ut mat et 
og tom for tå rer, fort sat tom for ord.

For en te ra pi ti me!
For en yn ke lig te ra peut!
Hvil ken mi se re, hvil ken ka ta stro fe!
Når jeg nå, et kvart år hund re se ne re, ser 

til ba ke på den ne opp le vel sen, vet jeg at det 
ikke var noen ka ta stro fe. Det var en skat. 
Kvin nen ga meg en skate kis te. Som i even ty
ret er den ne kis ten uut øm me lig. Et helt liv 

«Hvis jeg sier god natt til 
 mannen min, så sva rer han 
god natt, hvis jeg ikke sier god
natt, så sier han in gen ting»

«Slik ble jeg, te ra peu ten,   
sit ten de inn til henne,  
grå ten de,  av mek tig, til jeg  
var ut mat tet og tom for tå rer, 
fort satt tom for ord»
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å bli set el ler ikke å bli set, på et liv med 
el ler uten smer ter.

Jeg er far te at de mør kes te ne der lag kan bli 
til noe godt, uten at noe går i styk ker. Jeg 
lær te at man uten å vite det kan ha en en gel 
til gjest (14). Jeg lær te, som kei ser Mar cus 
Aur e lius har sagt, at «all na tu ren har skapt  
de ten ken de ve se ner for hver and res skyld, 
for å vir ke til hver and res gagn» (15).

Så var det e alt så vir ke lig en te ra pi ti me.

NJÅL FLEM MÆLAND
nflem@online.no
er lek tor ved NTNU, råd gi ven de lege ved NAV 
 Trøn de lag og fast le ge ved Hall set le ge sen ter  
i Trondheim.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

and re uret med min for akt. At jeg som lege 
må be hand le pa si en ten som en som er som 
meg selv (13). Jeg lær te at kvin ner har liv 
som er for skjel li ge fra menns. At livs his to 
rier set er seg i krop pen, at lyt ing kan lind re 
smer te, at alle har sin his to rie og kjem per  

i sine liv. At smer ter opp står i en sam men
heng, i et liv med alle dets fa set er. At syk
dom er mer enn bio lo gi. Jeg lær te at ord kan 
hel bre de. At de små ting i hver da gen er det 
som er sel ve li vet, og at in gen smer te er så 
sår som hver dags smer ten. At et «god nat» 
ved sen ge kan ten kan være for skjel len på  

har jeg hen tet per ler fra den, skin nen de 
per ler av lær dom. Jeg lær te at pa si en ten  
må få for tel le sin his to rie – fer dig (1). Jeg 
for sto at å lyt e er mer enn å høre ord, det  
er å del ta, sanse, leve, for stå. Jeg så be tyd nin
gen av blikk i en sam ta le (2–4), at ord kan 
være mind re vik ti ge enn kropps språk (5, 6). 
Jeg lær te at mø tet mel lom men nes ker kan 
in ne hol de ma gis ke øye blikk. At små, for sik
ti ge og vage ord i en sam ta le kan ha spreng
kraft som åp ner stengs ler og gir helt nye 
per spek tiv (7–11). Jeg lær te at jeg er et men
nes ke også når jeg har på le ge frak ken, og at 
mit ind re er en del av te ra pi en. Det som 
til sy ne la ten de hand ler om den and re, kan 
hand le om en selv. Jeg inn så at kil den til  
å for stå and re er å for stå seg selv (12). Jeg 
lær te at jeg har for dom mer og kan gjø re 

«Jeg inn så at kil den til å for stå 
and re er å for stå seg selv»
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Ko ro na på 71 gra der nord

Før s te be red skaps mø te med hel se, po li ti, brann, ut dan
ning og kom mu ne le del sen. LIS1 må del ta. Det er kun ett 
punkt på agen da en: ko ro na. In gen i rom met har hånd
tert noe lik nen de tid li ge re. I hvert fall ikke den fers ke 
tur nus le gen.

26. feb ruar
Vi sit er på et ho tell rom i Trondheim og ven ter på hur tig ru ten. Den 
skal ta oss til Hav øy sund i Må søy kom mu ne i Finnmark. 71 gra der 
nord. To ti mer unna all an nen si vi li sa sjon. Seks må ne der som LIS1 er 
i vente. På ny he te ne kom mer be skje den om at det er på vist ko ro na  
i Norge. Er vi for be redt?

2. mars
Før s te ar beids dag noen sin ne på fast le ge kon tor. Ny kon sti tu ert kom
mu ne over le ge i Må søy tar oss godt imot. Om vis ning i byg da. Ko ro na 
pre ger lunsj pra ten, med inn slag av vær var sel om storm og steng te 
vei er. Vi aner ikke hva vi har i vente.

9. mars
Ko ro na vi ru set brer seg raskt i kon ge ri ket. Kom mu ne over le gen tar 
oss med på råd slag om hvor dan vi skal hånd te re ko ro na i lil le Hav
øy sund. Vi enes om å leg ge oss på en streng lin je. Kom mu nen har 
ikke uen de lig med vi ka rer. Vi er sår ba re. Det ved tas at alle med luft
veis symp to mer, nær kon tak ter, uten lands rei sen de og alle hus stands
med lem mer til dis se skal i ka ran te ne i 14 da ger. «Søringkarantene» 
for alle inn rei sen de fra and re ste der enn Finnmark.

12. mars
Norge sten ges ned. Le ge kon to ret blir ko or di ne ren de en het for alt 
ko ro na re la tert. I prak sis tur nus le ge ne. De med minst er fa ring hva 
an går pan de mi hånd te ring. Bare å bret e opp er me ne. Kom mu ne over
le gen er selv sagt bak vakt. Det blir opp ret et kon troll post ved inn kjø
rin gen til Hav øy sund. In gen kom mer inn til byg da uten god grunn.

13. mars
Det nær mer seg. Ko ro na er på vist i Finnmark. 39 per so ner set es  
i hjem me ka ran te ne i Hav øy sund. Det e er det høy es te tal let på et 
døgn. Te le fo nen slut er ald ri å rin ge. Ka ran te ne, tes ting, hyt e for bud, 
sår ba re grup per. Kan man rei se inn i kom mu nen for å se på reins
dyr? Vi sen der hjem me sy ke plei en hjem til folk for tes ting.

Illustrasjon: Eva Bee / NTB
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15. mai
Spørs må le ne fra sko len slut er ikke å kom me. LIS1le ge ne sen des på 
nyt for å in for me re. Den ne gan gen fem te til ti en de klas se og vi de re
gå en de sko le. Én me ters re ge len er den mest kre ven de å få ung dom
men til å for stå.

18. mai
Ko ro na pan de mi en er inne i en ro li ge re fase. Norge åp nes lit opp. 
Kom mu ne over le gen let er på ka ran te ne reg le ne, og vi set er ikke 
len ger hele hus stan den i ka ran te ne ved symp to mer. Det fø les godt  
å slip pe å sy ke mel de en hel hus stand.

15. juli
Te le fon hen ven del se ne be gyn ner å ta seg opp igjen. Tu ris ter kom mer 
fra hele Eu ro pa. Folk i byg da er be kym ret. Vil vi få nye til fel ler av 
ko ro na?

10. au gust
Fle re og fle re hav ner i ka ran te ne. Grun net som mer fe rie og øken de 
tu ris me be fant sta dig fle re seg ute på nær lig gen de små øyer i kom
mu nen. Hvor dan or ga ni se rer man nå tes ting av per so ner i hjem me
ka ran te ne på ste der uten for Hav øy sund uten vei for bin del se?

20. au gust
Det er over for vår del. Seks må ne der vi ald ri vil glem me. Finnmark 
svin ner bak oss idet MS «Ri chard With» sei ler sør over. Be red skaps pla
ner, smit e opp spo ring og ka ran te ne på leg ging over la tes til to nye 
LIS1le ger.

Ko ro na på 71 gra der nord. En er fa ring for li vet.

PER CHRIS TI AN WEI SETH
pcweiseth@gmail.com
er LIS3lege i ane ste sio lo gi ved Sør lan det sy ke hus, Aren dal. Han var LIS1lege ved 
Akershus uni ver si tets sy ke hus og had de dis trikts tje nes te i Må søy kom mu ne.

HAN NE SE THER LIL LE BERG
er LIS2lege i ind re me di sin ved Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg. Hun var LIS1lege 
ved Akershus uni ver si tets sy ke hus og had de dis trikts tje nes te i Må søy kom mu ne.

OLA VASS BØ
er kom mu ne over le ge i Må søy kom mu ne.

«Vi må øve! Vi er ikke klare!»

Ham mer fest sy ke hus er be kym ret for ka pa si te ten. Vei en ut fra 
byg da er mer stengt enn åpen. Red nings he li kop te ret lan der ikke  
i snø storm, og er dess uten ikke kla rert for å frakte smit e pa si en ter. Vi 
står ale ne. Ho tel let i Hav øy sund ved tas brukt for ko ro na smit e de 
pa si en ter som tren ger til syn. Én sy ke plei er er i be red skap. I til legg  
til LIS1le gen på vakt, da.

18. mars
Det dis ku te res sta dig om kom mu nen skal luk kes full sten dig. In gen 
rei ser ut, in gen rei ser inn, for uten de som må. Er det e i så fall lov? 
Det blir ikke ved tat.

23. mars
118 per so ner sit er i ka ran te ne på slut en av da gen. 11,7 % av kom mu
nens inn byg ge re. Sy ke mel dings sta tis tik ken tør vi ikke ten ke på.

2. ap ril
Vi må øve! Vi er ikke kla re! Den ene tur nus le gen og kom mu ne over 
legen or kest re rer en si mu le rings øv el se. Den and re tur nus le gen er 
den uhel di ge på vakt. To pa si en ter med mis tenkt ko ro na. Sam ti dig. 
Vi har én am bu lan se. Mye kun ne gåt bedre. Ble vi bedre for be redt? 
Uvisst.

3. ap ril
Så skjer det. Kom mu ne over le gen rin ger LIS1le gen, som selv sagt har 
vakt. Ko ro na har kom met til Hav øy sund. Det grøs ser ned over ryg
gen. Pa si en ten har reist til Hav øy sund fra Tromsø. Hel dig vis har vi 
Norges stren ges te søringkarantene. Pa si en ten sit er i ka ran te ne, men 
ikke ale ne. Pa si en ten går i iso la sjon. Hele hus stan den tes ter ne ga tivt. 
Hel dig vis. Vi går nes ten tom for test pin ner. Hva gjør vi nå?

14. ap ril
And re po si ti ve prø ve svar i Hav øy sund. Grun dig smit e opp spo ring, 
men vi blir ikke klo ke re. Vi aner ikke hvor smit en kom mer fra. Vills
mite i lil le Hav øy sund?! Fryk ten brer seg. LIS1le ge ne skri ver pres se
mel ding.

6. mai
LIS1le gen sen des for å in for me re før s te til fjer de klas se om ko ro na
pan de mi en. Det kom mer uen de lig med spørs mål fra nys gjer ri ge og 
utål mo di ge barn. Det sva res et er beste evne, men hvor dan for kla rer 
man egent lig en åt e åring at han ikke kan få sove over hos bes te ven
nen sin? Kom mer bes te mor til å dø?
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Øken de ar beids stress hos fast le ger  
fra 2010 til 2019
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End rin ger i fast le gers ar beids si tua sjon gjen nom de  
siste åre ne kan ha be tyd ning for de res opp le vel se av  
økt  arbeids stress.

Legeforskningsinstituttet (LEFO) gjen nom fø rer re gel mes sig spør re-
skje ma un der sø kel ser på et re pre sen ta tivt ut valg yr kes ak ti ve le ger. 
Selv rap por tert ar beids stress er blitt un der søkt med en mo dell der 
inn sats på jobb må les opp mot den be løn nin gen man mott ar 
 (ef ort-re ward im bal ance, ERI). Mo del len må ler hvor dan ar beids ta -
kere opp le ver en uba lan se mel lom inn sats på jobb (kon stant tids-
press, stort an svar, av bry tel ser, øken de krav i job ben) og be løn ning 
man mott ar (end rin ger i job ben, jobb sik ker het, opp le vel se av å bli 
re spek tert i fag li ge spørs mål, hen sikts mes sig inn tekt, ut sik ter til 
for frem mel se). De som opp le ver høyt arbeidsstressnivå, lø per en 
stør re ri si ko for stress re la ter te li del ser (1, 2).

En ny lig pub li sert stu die be skri ver opp le vel se av ar beids stress for 
le ger i uli ke stil lings grup per fra 2010 til 2016 og vi de re til 2019 (3). 
Den vi ser at hos fast le ger gikk tre av de fire inn sats as pek te ne (kon-
stant tids press, stort an svar, øken de krav) sig ni fi kant opp, og alle 
as pek te ne ved be løn ning på job ben gikk sig ni fi kant ned, mens  
det ikke var sig ni fi kan te end rin ger for and re grup per. For fast le ger 
be tød dis se end rin ge ne en øken de uba lan se mel lom høy inn sats  
og lav be løn ning på job ben, som re sul ter te i en sig ni fi kant øk ning  
i an de len le ger som had de høyt arbeidsstressnivå (inn sats/be løn-
ning > 1). An de len økte fra 10,3 % i 2010 til 27,7 % i 2016 og vi de re til 
40,1 % i 2019. An de len le ger med høyt arbeidsstressnivå var re la tivt 
ufor and ret gjen nom den ne pe ri oden for sy ke hus le ger (i snitt 26 %), 
le ger i aka de mis ke stil lin ger (i snitt 15 %) og pri vat prak ti se ren de 
spe sia lis ter (i snitt 10 %) (3).

Struk tu rel le end rin ger i hel se ve se nets or ga ni se ring, som alle har 
på vir ket fast le ge nes ar beids hver dag, kan tro lig for kla re en del av 
øk nin gen i ar beids stress: Fle re kon sul ta sjo ner, vok sen de krav til 
do ku men ta sjon og økt ar beids vo lum på grunn av opp ga ve over fø-
ring fra spe sia list hel se tje nes ten til pri mær hel se tje nes ten er blitt 
do ku men tert (4, 5). End rin ger i pro fe sjons kul tu ren el ler rol le for stå-
el sen, der le ger nå i stør re grad for ven tes å iva re ta fle re for plik tel ser 
også uten om jobb, kan også på vir ke opp levd grad av ar beids stress 
(6).

Høyt nivå av ar beids stress er li ke vel mind re ut bredt i vårt nors ke 
ut valg enn det man fin ner i stu di er fra and re eu ro pe is ke land, f.eks. 
blant sy ke hus le ger i Sveits i 2015 – 16 (65 %) og blant le ger i Tysk land  
i 2014 (57 %). Ar beids stress for le ger i uli ke stil lings grup per vi ser et 
blan det bil de. I en bri tisk stu die anga en høy ere an del fast le ger enn 
sy ke hus le ger job ben sin som «ofte el ler all tid stres sen de». I Tysk land 
var høyt arbeidsstressnivå nær iden tisk for kir ur ger og pri vat prak ti-
se ren de spe sia lis ter (in klu dert all menn le ger). En finsk stu die fant 

bare en li ten for skjell i selv rap por tert stress mel lom fast le ger og 
sy ke hus le ger, mens en an nen finsk stu die be skrev ar beids mil jø et 
som mer stres sen de for le ger i of ent lig sek tor enn for le ger i pri vat 
sek tor (3).

Le ve kårs un der sø kel sen om ar beids mil jø blant sys sel satt e i Norge 
fra 2016 vi ser at blant uli ke yr kes grup per er det noen (so si al ar bei -
dere, sy ke plei e re, po li ti menn) som lig ger høy ere i selv rap por tert 
stress ni vå enn le ger (som grup pe), og noen som lig ger la ve re (snek-
ke re, in gen iø rer, byg nings ar bei de re) (7).

Le gers opp le vel se av ar beids stress har be tyd ning for fol ke hel sen. 
Høyt arbeidsstressnivå blant le ger øker ri si ko en for egne fy sis ke og 
psy kis ke li del ser, noe som kan lede til at de opp le ver at kva li te ten  
på pa si ent be hand lin gen på vir kes ne ga tivt (1, 2). Å for bed re le gers 
ar beids si tua sjon ved å re du se re «inn sats fak to re ne» og øke «be løn-
nings fak to re ne» kan ha po si tiv inn fly tel se både på le gers egen hel se 
og kva li te ten på pa si ent be hand lin gen (3).

JU DITH RO STA
judith.rosta@legeforeningen.no
er se ni or fors ker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.

Il lust ra sjon: An drew Ba ker / NTB



1931TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  18,  2020;  140 1931

SPR ÅKSPALTEN

En mor bid inn høs ting

De eng els ke be gre pe ne mor tal i ty dis
place ment og har vesting ef ect kan 
en kelt over set es med dø de lig hets for
skyv ning og høs tings ef ekt på norsk.  
Vi me ner at dø de lig hets for skyv ning er 
det beste al ter na ti vet.

Vå ren 2020 ble det rap por tert om fle re døds
fall enn van lig i man ge land, blant an net 
USA, Bel gia og Bra sil (1). Be gre pet over dø de
lig het bru kes gjer ne om ob ser va sjo nen at 
fle re men nes ker enn for ven tet dør i en gitt 
tids pe ri ode (2). Un der ko ro na vi rus epi de 
mien er sær lig eld re per so ner blitt ram met 
(3). Noen epidemiologier me ner over dø de
lig  heten skyl des et fe no men kalt mor tal i ty 
dis place ment el ler har vesting ef ect (4, 5). 
Di rek te nors ke over sett el ser er dø de lig hets
for skyv ning og høs tings ef ekt.

Dø de lig hets for skyv ning
Fe no me net dø de lig hets for skyv ning ob ser ve
res når fle re men nes ker enn for ven tet dør  
i en gitt tids pe ri ode, som der ett er føl ges av  
en tids pe ri ode hvor fær re men nes ker dør. 
Fe no me net opp står gjer ne i for bin del se med 
en de fi nert hen del se (for eks em pel en epi 
demi), der de som døde i den før s te tids pe ri o
den (un der epi de mi en), li ke vel ville ha dødd 
in nen kort tid der som epi de mi en ikke had de 
fun net sted. Dø de lig hets for skyv nin ger er 
ob ser vert i en kel te be folk nin ger ut satt for 
he te bøl ger (6). Be gre pet er med and re ord  
en di rek te be skri vel se av for skyv nin gen som 
opp står i be folk nin gens dø de lig hets kur ve 
(fi gur 1). Fe no me net er lite om talt og dår lig 
de fi nert i nors ke kil der, og vi kjen ner ikke til 
and re nors ke be gre per for fe no me net.

Høs tings ef ekt?
Å høs te på norsk (to har vest på eng elsk) 
be tyr å sam le inn årets av ling (7). Be gre pet 
høs tings ef ekt er et mor bid bil de på at fle re 
liv går tapt, alt så «høs tes», over kor te re tid 
enn nor malt. Bil de bru ken er ikke ny, både 
«man nen med ljå en» og bi bel vers in ne hol
der me ta fo rer for dø den i form av åkre og 
av lin ger (8, 9).

I dag kan det vir ke upas sen de å an ven de 
et slikt be grep om men nes ker, og det er fare 
for å mis for stå be gre pet som et fe no men 
som opp står om høs ten. Dess uten er det 
ikke be hov for be gre pet høs tings ef ekt når 
vi al le re de har be gre pet dø de lig hets for skyv
ning.

Kon klu sjon
Dø de lig hets for skyv ning er en god over set 
telse av mor tal i ty dis place ment. Når mål
grup pen er per so ner uten me di sinsk bak
grunn, me ner vi li ke vel at det er bedre  
å for kla re at fle re men nes ker med kort 
gjen væ ren de le ve tid går tapt som føl ge av 
en gitt år sak (for eks em pel ko ro na vi ru set), 
og at det i ett er kant vil re sul te re i fær re 
døds fall enn for ven tet, for eks em pel sam
men lik net med tid li ge re år.

FRE DE RIK EMIL JUUL
f.e.juul@medisin.uio.no
er ph.d.sti pen diat ved Kli nisk ef ekt forsk ning,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let.

MATS JU LI US STENS RUD
er lege og før s te ama nu en sis (ten ure track assista nt 
pro fes sor) ved École Polytechnique Fédérale de 
Lau san ne.
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Dødsrate (døde per tidsenhet)

  Flere dødsfall enn normalt        Færre dødsfall enn normalt

Ytre hendelse Tid

Fi gur 1  Dø de lig hets for skyv ning. En ytre hen del se fø rer til en pe ri ode med over dø de lig het (mør ke grønt felt), 
ett er fulgt av en pe ri ode med un der dø de lig het (ly se grønt felt). Stip let lin je re pre sen te rer en nor mal dø de lig hets
rate.

«Dø de lig hets for skyv ning er 
en god over set  telse av mor tal i ty 
dis place ment»
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Doktor Pusekatt

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

I forrige nummer fortalte vi om et tilfelle der en velrennomert kirurg endte opp som «fastlege» for en firbeint pasient, og i dette 
nummer kommer en liten fortelling om en firbeint «lege». Historien dukket opp under Blandede meddelelser i utgave 6/1927 
(Tidsskr Nor Lægeforen 1927; 34: 939).

Doktorkatten. Som et kuriosum kan for
tælles: Ved en dampskibsekspedition ved en 
vestlandsfjord hadde ekspeditøren sat fra 
sig i nøstet et traug med en line («bakke») da 
han kom hjem fra en fisketur og hadde ikke 
tat av de sildeagn, som ikke var avspist av 
fisk. En kort tid efter tok han sig en tur ind 
igjen i nøstet og hørte da en bevægelse 
borte ved trauget, og i det samme saa han 
en av nabolagets katter springe av sted 

skrikende «tsj’et tsj’et», dragende linen efter 
sig og hoppende til alle verdens hjørner. 
Den hadde faat en angel fast i munden, og 
da det ikke var mulig at faa tak i katten, 
maatte linen kappes. Katten saa man nogen 
dager gående omkring med angelen i mun
den; den var saa sky, at den ikke kunde 
fanges.

Saa saa man den en dag staaende sammen 

Illustrasjon: benoitb/iStock

med totre katter op mot en væg og blant 
kattene en fremmed kat, som holdt paa 
snart at bite i den «beanglede» kats læber 
snart med manipulationer med labbene 
trække og rive i angelen. Fra og til hvæsende 

skrik fra den saarede kat (da «lokalbedøv
ning» av gode grunder ikke blev anvendt). 
Dagen efter gik katten omkring uten angel.

R. M. Bergh.

«Dagen efter gik katten 
omkring uten angel»
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TID LI  GE RE I  ÆSCULAP

Sta tus pre sens

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Lyk ken fin nes i nuet, i en Sta tus Pre sens, skri ver Æsculap-re dak sjon en i ja nu ar 1950. Teks ten be skri ver en fø lel se av at tem  poet 
i ver den er for høyt og en leng sel et er «de gode gam le dage». Og med den ne siste teks ten i Æsculaps ju bi le ums år, så tak ker 
Æsculap for seg og øns ker alle god jul og et godt nyt år! (Æsculap 1950; 30(1): 1).

Tolv slag – nytt år!

At er en gang kom det, det e for un der li ge 
øye blik ket hvor for tid og fram tid mø tes  
i et uen de lig lite nu. Klok ke ne ki mer, det 
uler fra hav nen, bil horn tu ter, du løf ter 
glas set i kret sen av dine kjæ re. Og ti den står 
stil le, tan ken, alt og krop pen gjennomrisles 
av en for un der lig fø lel se av å leve, leve i nuet. 
Men det va rer kun så alt for kort. Snart går 

tan ke ba ne ne igjen sine van te vei er, pend ler 
til ba ke og fram over, nuet for la tes, for tid  
og fram tid be hers ker at er vårt sinn. Og  
det er vel det mest na tur li ge at må let, hå pet  
og drøm me ne kre ver stør ste par ten av vårt 
sinn, med for ti den som den nød ven di ge 
bak grunn og må le stokk. Det er selv opp hol
del ses drif ten i men nes ket som ford rer det e 
av oss. Selv føl ge lig bør vi være takk nem li ge 
for den ne drif ten. Det er den som brin ger 
ver den fram over, og skal gjø re vår klo de et 
sta dig bedre sted å leve på. Men li ke vel kan 
ikke kom me bort fra at de lyk ke lig ste stun
der i vårt liv opp le ver vi når fram drif ten trer 
lit i bak grun nen og gir plass for nuet. Når 
man i dag hø rer el ler le ser om «de gode, 
gam le dage», bør ikke det e set es i for bin
del se med le ve stan dar den den gang. Den 
var sik kert la ve re. Men utryket vit ner om  
en an nen men ta li tet, en lyk ke li ge re tids ånd, 
sik kert for di men nes ke ne den i stør re grad 
ev net å leve i nuet enn vår ge ne ra sjon. Men 

de had de så god tid dengangen, de had de 
«råd» til å leve i nuet. An ner le des med oss. 
Det øken de tem po og kon kur ran sen, ra sjo
na li se rin gen, de sti gen de krav med på føl
gen de frykt for fram ti den, gir oss ikke tid  
til å leve i nuet, kun å opp le ve det en gang 
iblant. Vi mø ter det e i alle for hold, i alle 
yr ker og sam funns lag, og ikke minst i våre 
stu die år. Vi ka ver og stre ver et er gode ka rak
te rer, først til ar ti um, så til em bets eksa men, 
og det er tan ken på fram ti den, kan skje 
fryk ten for den, som dri ver oss. Men når vi 

er kom met så langt, ja ges vi vi de re, all tid 
med tan ken for an oss, ald ri får vi nok, ald ri 
yter vi nok, og må le ne som skal brin ge lyk
ken, sy nes å bli fjer ne re og fjer ne re. Vi ser 
ikke at lyk ken lig ger like ved si den av oss,  
at den fin nes i nuet, i en Sta tus Pre sens. Skal 
vi der for gi våre le se re et øns ke med inni det 
nye året, så må det net opp være øns ket om 
ofte å opp le ve nuet, på sam me må ten som  
vi opp le ver det når kir ke klok ke ne slår de 
tolv slag og ver de nen jub ler: Godt nyt år!

Året 1948 øns kes vel kom men med fei ring på en re stau rant i Oslo. Foto: NTB

«De lyk ke lig ste stun der i vårt 
liv opp le ver vi når fram drif ten 
trer litt i bak grun nen og gir 
plass for nuet»
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ANMELDELSER

Ele gant for mid let om 
an ti bio ti ka re si stens

Det er van ske lig å leg ge bort Erik Martinius
sens bok. Man blir fa si nert av hans for tel ler
stil, hvor dan han le der le se ren gjen nom en 

KRI GEN MOT  
BAK TE RI E NE
Erik Mar ti nius sen
Hel se kri sen som tru er oss 
og hvor dan vi kan løse den. 
403 s. Oslo: For laget Press, 
2020. Pris NOK 349  
ISBN 978-82-328-0330-9

tett jun gel av dags ak tu el le me di sins ke pro
blem stil lin ger. Språket er lett og ele gant, av 
og til di rek te munt lig når han lar fag per so
ner utt a le seg. Bo ken bør der for være ak tu ell 
les ning for sto re de ler av be folk nin gen.

Fag lig står bo ken på trygg grunn. Mar ti
nius sen må ha gjen nom gått meng der av 
opp da tert fag litt e ra tur for å kun ne pre sen 
tere kor rek te kon klu sjo ner om an ti bio ti ka
re si stens – et ver dens om spen nen de me di
sins ke fag felt – og det at sta dig fle re in fek sjo
ner, hos både men nes ker og dyr, ikke len ger 
kan be hand les med de an ti bio ti ka ene vi har 
til rå dig het. Da mi ra kel me di si nen pe ni cil lin 
ble tatt i bruk ett er an nen ver dens krig, fikk 
man en re vo lu sjon i be hand lin gen av in fek
sjo ner. Barn døde ikke av len ger av lun ge 
beten nel ser, sår in fek sjo ner ble ikke len ger 
in va li di se ren de, fær re døde i bar sel fe ber,  
og kir ur gis ke inn grep ble tryg ge re. Den ne 
re vo lu sjo nen hol der på å bli re ver sert. Bak te
ri e ne er blitt mot stands dyk ti ge, re si sten te.

På en for bil led lig måte kla rer Mar ti nius
sen å være ob jek tiv: Fakta pre sen te res uten  
å gri pe til po pu lis me el ler skrem sels pro pa
gan da, le se ren kan trek ke sine egne kon klu
sjo ner, og det hol der i meng der. For fatt e ren, 
som er stats vi ter og jour na list, lar også 
fag folk in nen an ti bio ti ka re si stens kom me 
til orde gjen nom di rek te, munt li ge si ta ter, 
noe som gir bo ken fag lig for ank ring og 
sam ti dig pre sen te rer dyk ti ge en kelt in di vi
der i vårt fag mil jø.

Dett e er en bok som for tje ner å bli lest av 
man ge, og som kan skje bur de være ob li ga
to risk pen sum for alle hel se po li ti ke re og 
hel se by rå kra ter. An ti bio ti ka re si stens vil bli 
en av vår tids stør ste hel se ut ford rin ger.

ØRJAN OLS VIK
Pro fes sor, Institutt for me di sinsk bio lo gi
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

Et storverk om 
kampen mot 
mikrobene

Professor Stig S. Frøland har skrevet et stor
verk! Dette er en spennende, interessant og 
grundig oversikt over kampen mot mikro
bene gjennom hele vår historie. Leseren får 
en oppdatert fremstilling av den evige duel
len mellom mennesket og mikrobene og de 
mange faktorene som påvirker utfallet av 
den. Boken anbefales til alle, enten de har 
interesse for historie generelt, for medisinsk 
historie eller for infeksjonssykdommer. 
Frøland har et elegant og lettfattelig språk 
som kan forstås av alle, også de som ikke har 
medisinsk bakgrunn.

KAMPEN MELLOM 
MENNESKET  
OG MIKROBENE
Stig S. Frøland
557 s, ill. Oslo: Dreyers 
forlag, 2020. Pris NOK 393 
ISBN 978-82-8265-519-4

I første del beskrives de ulike duellantene: 
bakterier, virus, protozoer, sopp, innvolls
ormer og prioner, og hvordan de smitter 
oss. Videre beskrives immunforsvaret, vårt 
forsvar mot infeksjoner, på en lettfattelig 
måte. Vi leser om hvordan økologi og miljø 
påvirket kampen mot mikrobene. Frøland 
forklarer hvordan infeksjonene endrer seg 
med de ulike overgangene i menneskets 
historie, fra jeger og samler til jordbruk og 
dyrehold og om hvordan mikrobeutvekslin
gen mellom den gamle og den nye verdenen 
fant sted. Vi får vite hvordan infeksjonene 
påvirket den industrielle revolusjon, den 
bakterielle revolusjon og den økende globa
liseringen.

Kapittel 4 er hovedkapitlet, der Frøland  
på en spennende måte beskriver de store 
epidemiene opp gjennom historien – pest, 
kopper, tyfus, kolera, meslinger og gulfeber.  
I omtalen av syfilis og tuberkulose får Frø
land frem hvordan litteratur og kunst har 
blitt påvirket av disse sykdommene. Vi kan 
lese om lepra, malaria, influensa og polio
myelitt, om gåtefulle epidemier og om 
hvordan epidemier har bidratt til imperiers 
fall.

Så omtales nye infeksjoner som har opp
stått på grunn av immunsvikt, mange som 
følge av moderne medisinsk behandling. 
Frøland har i mange år vært landets fremste 

ekspert på behandling av immunsviktsyk
dommer og var den første her i landet som 
beskrev hiv. Han kan derfor skrive på en 
både troverdig og lett forståelig måte om 
kompliserte sykdommer.

Til slutt beskrives utviklingen av vaksiner, 
antibiotika, antivirale midler og soppmidler. 
Vi får vite om nye utfordringer fra mikro
bene og mulige tiltak mot dem. Pandemi
bekjempelse er et dagsaktuelt tema, og at 
Frølands bok kom i mars 2020, samtidig 
med covid19utbruddet, er spesielt god 
timing. Meget aktuelt er også temaet om 
antibiotikaresistens og hvordan vi kan møte 
den utfordringen ved å ta i bruk nye hjelpe
midler, som bakteriofager (bakterievirus), 
immunterapi og nye vaksiner. Boken avslut
tes med å slå fast at kampen mot mikrobene 
er en kamp uten ende.

Meget nyttig er det at boken er utstyrt 
med en omfattende referanseliste og et 
praktisk navneregister med sidehenvisnin
ger. Professor Frøland har skrevet et storverk 
der han øser av sine imponerende kunnska
per innen både medisin og historie. Boken 
får min beste anbefaling. Dette er årets 
julegave til både leg og lærd!

HÅKON SJURSEN
Spesialist i infeksjonsmedisin
Professor emeritus, Universitetet i Bergen
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Prak tisk og nyt ig  
om hel se pe da go gikk

Både spe sia list hel se tje nes ten og de kom mu
na le hel se tje nes te ne er i lovs form på lagt  
å drive opp læ ring av pa si en ter og på rø 
rende. Boka Hel se pe da go gis ke me to der har 
som sik te mål å være en kunn skaps ba sert  
og prak tisk læ re bok i hvor dan hel se per so
nell kan leg ge til rett e for slik opp læ ring.

Bache lor stu den ter i hel se fag lig grunn 
utdan ning er an gitt som bo kas pri mæ re 

HEL SE PE DA GO GIS KE 
ME TO DER
An dré Vågan, red
Teo ri og prak sis. 240 s, tab, 
ill. Oslo: Gyl den dal, 2020. 
Pris NOK 339  
ISBN 978-82-05-52373-9

mål grup pe, men for fatt er ne me ner at den 
kan være ak tu ell for en hver fag per son som 
ar bei der med læ rings og mest rings virk 
somhet og i til legg kan gi nytt ig inn sikt til 
bru ker re pre sen tan ter og le de re i hel se og 
om sorgs tje nes ten.

Boka er inn delt i ti ka pit ler. Inn holds for
teg nel sen er over sikt lig, med for kla ren de 
over skrif ter og un der tit ler som gjør det lett 
å finne frem. I til legg gis det i inn led nings
ka pit let et kort sam men drag av alle ka pit  le
nes em ner og inn hold, noe som gir le se ren 
en rask over sikt over stof et.

For fatt er ne er alle fag per so ner og fors ke re 
med bred er fa ring fra hel se pro fe sjo ner og 
pe da go gikk, noe ka pit le nes opp byg ning 
bæ rer preg av. De be nytt er seg av vel kjent 
pe da go gisk tek nikk: en inn led ning, en pre
sen ta sjon av ho ved te ma ets fag li ge og teo re
tis ke bak grunn og av slut ning med prak tis ke 
råd og eks emp ler. Te ma enes ho ved punk ter 
er lis tet i inn ram me de ta bel ler, mens prak
tis ke eks emp ler og pa si ent his to ri er vi ses på 
far get bak grunn. Hvert ka pitt el av slutt es 
med et knip pe stu die spørs mål og en fyl dig 
re fe ran se lis te som mu lig gjør vi de re les ning 
og stu di um.

Ka pit le ne tar for seg sen tra le be gre per 

in nen kom mu ni ka sjon med pa si en ter og 
på rø ren de. Her be skri ves en mo dell for 
bru ker med virk ning og an ven del se av kog ni
ti ve verk tøy for mest ring ved kro nisk syk
dom, det gis gode for kla rin ger av be gre pe ne 
em po wer ment og sa lu to ge ne se, og det gis 
opp skrif ter for gjen nom fø ring av mo ti ve
ren de in ter vju og for etab le ring av god 
kom mu ni ka sjon med pa si en ter med psy 
kiske hel se ut ford rin ger. Sen tralt og ak tu elt 
er ka pit let om kul tur sen si ti vi tet og etab le
ring av til bud til fa mi li er med et nisk mi no ri
tets bak grunn.

Hel se pe da go gis ke me to der er en hen dig  
og over sikt lig læ re bok for alle som i sitt 
vir ke får opp ga ver knytt et til un der vis ning 
og vei led ning av pa si en ter og på rø ren de. 
Inn hol det er ba sert på etab lert kunn skap, 
opp da tert forsk ning og lang er fa ring, og 
den imø te kom mer på en god måte for fatt er
nes in ten sjon om å være en prak tisk rett et 
«ko ke bok» i pe da go gis ke me to der for dag lig 
bruk i hel se og om sorgs tje nes ten.

JAN HEN RIK LUND
Over le ge, Fag og ut vik ling
Sy ke hu set Østfold

Fyl dig bok for den 
som kan lit fra før

Kir ur gisk ane ste si ble i New Eng land Journal 
of Medicine om talt som et av det for ri ge 
år tu se nets el le ve vik tig ste me di sins ke gjen
nom brudd. Den ne boka, som er skre vet på 
dansk, hen ven der seg til le ger i spe sia li se
ring og sy ke plei e re som gir ane ste si i Dan
mark i dag. Den opp sum me rer på en over

ANÆSTESI
Lars S. Rasmussen,  
Ja cob Steinmetz
5. utg. 381 s, tab, ill. Kø ben-
havn: FADL’s for lag, 2020. 
Pris DKK 450  
ISBN 978-87-93590-95-3

sikt lig måte hvor dan fa get prak ti se res  
i Nor den, og er skre vet av ikke mind re enn 
37 dans ke ane ste si le ger med bred kli nisk 
er fa ring.

Boka går bok sta ve lig talt rett på sak, med 
pre ope ra tiv vur de ring. Den som le ser bø ker 
fra perm til perm og star ter på side én, vil 
kan skje for ven te en mer kon ven sjo nell start 
med prin sip per for anal ge si, søvn og mus
kel re lak sa sjon. Dis se kom mer – bit vis – i de 
en kel te ka pit le ne.

Ett er pre ope ra tiv vur de ring be skri ves 
ge ne rel le ane ste sio lo gis ke prin sip per: bruk 
av ul tra lyd, mo ni to re ring, luft veis hånd te
ring, ane ste si mid ler, re gio nal ane ste si, 
 væs ke be hand ling og inn led ning av nar ko se. 
Der nest om ta les spe si el le pa si ent grup per 
(barn, gra vi de, ny re sy ke osv.), ett er fulgt av 
opp våk ning, kom pli ka sjo ner, post ope ra tiv 
smer te be hand ling og team ar beid. Til slutt 
om ta les ane ste si le gens mer ge ne rel le opp
ga ver i for bin del se med re su sci te ring, trau
mer, in trak ra ni el le ka ta stro fer, sir ku la sjons
svikt og re spi ra sjons svikt. Hvert ka pitt el 
inn le des med en sum ma risk over sikt og 

slutt er med spørs mål til dis ku sjon (noen 
også med «fa sit»), som kan egne seg til både 
selvstudium og kol lo kvi er.

Boka har man ge gode il lust ra sjo ner  
i far ger. De beste er i form av strek teg nin ger, 
men det er også man ge gode og il lust re ren
de foto (f.eks. ul tra lyd til ka ny le ring), selv 
om noen er blitt litt mør ke i tryk ken. Verdt  
å nev ne er at he mo glo bin opp gis i en he ten 
mmol/L – i Norge bru ker vi fort satt g/dL 
(10 g/dL til sva rer 6,21 mmol/L).

Dett e er blitt en so lid og opp da tert læ re
bok. Den er prak tisk orien tert og med be ty
de lig bred de, fag lig tyng de og re le vans. Min 
enes te inn ven ding er at boka er «styk ke vis 
og delt», og kan skje ikke like eg net for de 
som er fers ke i fa get. Man må nok ha litt 
er fa ring og over blikk for å sett e sam men 
de tal je ne til en hel het. Men som noe i nær
he ten av en nor disk «me to de bok» i ane ste si 
sy nes jeg den har blitt svært vel lyk ket.

EI RIK SKOG VOLL
Over le ge, Ane ste si av de lin gen
St. Olavs hos pi tal
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In for ma tiv,  
men ufull sten dig

Bo ken hen ven der seg til et bredt pub li kum, 
og for fatt er ne skri ver inn led nings vis at 
bo kens mål er å til by nytt ig, lo gisk og struk
tu rert in for ma sjon om vur de ring og hånd te
ring av kri tisk syke pa si en ter til alle le ger, 

CRIT I CAL CARE  
AND HOSPITALIST 
MEDICINE MADE 
RI DIC U LOUS LY 
 SIMPLE
Michael Donahoe,  
Mark T. Gladwin
388 s, tab, ill. Mia mi,  
FL: Med Mas ter, 2020.  
Pris USD 50  
ISBN 978-1-935660-34-7

uav hen gig av er fa rings nivå. Bo kens 355 si der 
(pluss re fe ran ser) for de les på 25 ka pit ler om 
alt fra råd for kon sis og trygg pa si ent rap por
te ring, nytt ig ste tips og vik tig ste funn ved 
tolk ning av rønt gen tho rax og bruk av ul tra
lyd i akutt mott a ket (POCUS), til hånd te ring 
av sen tra le kar dio lo gis ke og re spi ra to ris ke 
pro blem stil lin ger, blød nings for styr rel ser, 
trans fu sjons be hand ling, akutt ny re svikt, 
gas tro in tes ti nal blød ning, syrebasefor styr
rel ser, for gift nin ger og si tua sjo ner som 
kre ver øye blik ke lig nev ro lo gisk hjelp . Så le
des dek ker bo ken man ge, men langt fra alle 
de vik tig ste pro blem stil lin ge ne le ger vil 
møte på ved be hand ling av pa si en ter i akutt
mott a ket og på in ten siv av de lin gen.

For fatt er ne når langt på vei må let sitt og 
pre sen te rer pro blem stil lin ger på en svært 
lo gisk måte. Det sto re plus set ved bo ken er 
nett opp det at den pre sen te rer enk le og 
ras ke stra te gi er for vur de ring av akutt me di
sins ke pro blem stil lin ger samt eg ne de til tak 
og initialbehandling. Dett e gjør at bo ken er 

for nøye lig og en ga sje ren de å lese. Bo ken er 
rikt il lust rert med bil der og ta bel ler samt 
teg nin ger, men il lust ra sjo ne ne har noe 
va ri e ren de nytt e ver di. Mens bo ken er  gan ske 
god på hjer te og lun ge syk dom mer, er det 
man ge and re akutt me di sins ke til stan der 
som ikke om ta les. Jeg hå per at bo ken vil 
ut vi des i kom men de ut ga ver og ta for seg 
fle re te ma er, sær lig re la tert til gast ro en te ro
lo gi og gas tro kir ur gi, ge ria tri og in fek sjons
me di sin. I re vi der te ut ga ver ville det også 
vært bra om bo ken kun ne ta for seg sym
ptom ba sert initialvurdering og til tak ved 
po ten si elt al vor li ge symp to mer slik som 
blant an net tung pust, bryst smer ter el ler 
ma ge smer ter. Da bo ken er tekst rik og i stort 
for mat, eg ner den seg ikke til frak ke lom
men, men an be fa les som en in spi re ren de 
bok til for dyp nings da ger.

GRUN DE WI BE TOE
Lege i spe sia li se ring, Ind re me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

Bo ken hen ven der seg til hel se fag stu den ter 
og skal dekke de fag li ge kra ve ne om ner ve 
syste mets ana to mi og fy sio lo gi i sy ke pleie 
utdan nin gen. For me di sin stu den ter er 
 inn hol det for over fla disk og er vel mer  
å be trak te som en in tro duk sjon før man 
be gyn ner den egent li ge fag le sin gen. Ka pit
tel inn de lin gen er som for ven tet, med inn 
leden de over sikt over ner ve cel ler, hvor dan 
ner ve cel ler le der sig na ler, sy nap ser og sen

NER VE SY STE MET
Lars Kyte
99s, ill. Bergen: Fag bok-
laget, 2020. Pris NOK 199  
ISBN 978-82-450-2695-5

Ner ve sy ste met –  
en grei inn fø ring

tral ner ve sy ste met. Det pe ri fe re ner ve sy ste
met be skri ves mer funk sjo nelt, med ner ve
sig na le nes vei fra hu den til storehjernebar
ken og om vendt, fra storehjernebarken til 
skje lett musk le ne. Også det au to no me ner ve
sy ste met be skri ves på «van lig måte», med 
det sym pa tis ke og det pa ra sym pa tis ke ner
ve sy ste met og de res virk nin ger.

Språket er lett fatt e lig og fly ter godt. Noen 
kli nis ke eks emp ler be ly ser be skri vel se ne  
på en god og il lust re ren de måte. Kan skje 
kun ne dett e vir ke mid de let vært brukt enda 
mer, for jeg vil anta at stu den te ne lett e re 
kan «hen ge» ana to mi en og fy sio lo gi en på 
eks emp ler de vil kun ne møte i ut øv el sen  
av fa get sitt. I så fall kun ne ut vel gel sen og 
be skri vel sen av eks emp le ne vært enda mer 
be ar bei det. Kan skje bru ke re el le ka sui stik
ker som eks emp ler? Og for eks em pel be nyt
te an led nin gen til å slå fast at hjer ne in farkt 
fore kom mer hyp pi ge re enn hjer ne blød
ning?

Il lust ra sjo ne ne er vik ti ge, men det slår 
meg at de er gan ske kje de li ge. I en tids al der 
med ani ma sjo ner og da ta tek nik ker for det 
mes te, er det vel mu lig å lage litt mer sti mu
le ren de il lust ra sjo ner? Kan skje til og med 
hen vi se til gode og spen nen de ani ma sjo ner 
på in ter nett? Det kan være kre ven de å leve 

seg inn i ak sjons po ten si a lets dy na mikk ved 
tekst lig be skri vel se og il lust ra sjo ner av de 
uli ke fa se ne, slik vi mått e i 1980åre ne. Gode 
il lust re ren de snutt er ville nep pe ha re du sert 
bok sal get.

At det er opp ga ver i slutt en av bo ken,  
er en vel dig god idé. Slik de er ut for met, er 
de gan ske tra di sjo nel le og inn byr til for ny et 
le sing av en kelt ka pit ler, med ditt o gjen gi 
velse. Igjen ville det kan skje økt nys gjer rig
he ten og for bed ret læ rings ut bytt et om 
opp ga ve ne tok ut gangs punkt i ka sui stik ker? 
Og krev de syn te se fra uli ke ka pit ler? Opp ga
ve ne kan li ke vel være et godt ut gangs punkt 
for dis ku sjon og sam ar beid stu den te ne 
imel lom.

Jeg er usik ker på hva som fin nes av and re 
bø ker el ler hef ter med til sva ren de for mål. 
Den ne bo ken dek ker, slik jeg vur de rer det, 
for må let på en god måte. Men den frem står 
li ke vel litt kje de lig og lite eg net til å tir re 
stu den te nes en ga sje ment og nys gjer rig het. 
Det men nes ke li ge ner ve sy ste met er uni ver
sets yp pers te or gan sy stem, og for vent nin
gen til om ta len in tet mind re!

GUN NAR BO VIM
Nev ro log, NTNU
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

AN DREA LENARTOVA
Chron ic lymphocytic leukemia in Norway 1953 – 2012. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
18.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Si gurður Yngvi Kris tins son, 
Uni ver si ty of Ice land, Rey kja vik, Island, Anders Vik, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, 
og Anne Hansen Ree, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Geir Er land Tjønn fjord og Tom Bør ge 
Jo han ne sen.

OLI VER HEN NING
The pa tient’s per spec tive on epilepsy – challenges,   
sexual pro blems, pro vi si on of in for ma ti on and 
 ad her ence to treat ment. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 19.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Frank Gilliam, Uni ver si ty 
of Ken tuc ky Col le ge of Medicine, USA, Eva Kumlien, 
Akademiska Sjukhuset, Upp sa la, Sve ri ge, og Ole 
Mor ten Røn ning, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mor ten Los sius, Ce ci lie Johannessen 
Land mark, Bent Træ en og Karl Otto Nak ken.

BISHWAJIT BHOWMIK
Dia be tes and its As so cia ti on with Cardiometabolic Risk 
Fac tors – Iden ti fi ca tion of High-risk In di vi du als in a 
Ru ral Bangladeshi Pop u la tion. Ut går fra Institutt for 
hel se og sam funn. Dis pu tas 19.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Per-Hen rik Groop, Uni ver-
si ty of Hel sin ki, Finland, Sid sel Graff-Iversen, Folke-
helseinstituttet, og Odd Aa len, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tone Kris tin Oms land, Gerd Holm boe-
Ott e sen og A.K. Azad Khan.

SIG RID AUNE DE RODEZ BENAVENT
An oph thal mic acumen – On symp toms and signs in 
ear ly Mul tip le Sclerosis. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 24.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Fio na Costello, Cum ming 
School of Medicine, Uni ver si ty of Cal ga ry, Ca na da, 
Jana Midelfart Hoff, Hau ke land uni ver si tets sy ke-
hus, og Tor geir Bruun Wyl ler, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Eli sa beth Gu low sen Ce li us, Emilia Kerty, 
Liv Drol sum og Bru no La eng.

AN TON BAYSA
The role of p66ShcA and TLR9 sig naling in myocardial 
re mod eling and in nate im mu ne re sponses. Ut går 
fra Institutt for me di sins ke ba sal fag. Dis pu tas 
26.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Chris toph Maack, Univer-
sitätsklinikum Würz burg, Tysk land, Anne Jo nas sen, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, 
Gjøvik, og Hesso Far han, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Kåre-Olav Stens løk ken.

KJERS TI JOHNS RUD
18F-FDG PET im aging of atherosclerotic carotid steno-
sis. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
26.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ul ri ke Waje-An dre as sen, 
Uni ver si te tet i Bergen, Martin O’Con nell, Mater 
Misericordiae Uni ver si ty Hospital, Dub lin, Ir land, 
og Jon ny His dal, Institutt for kli nisk me di sin, Uni-
ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mona-Eli sa beth Root welt-Rev heim, 
David Russell og Jan Gun nar Fjeld.

ANUB MA THEW THOMAS
Com ple ment in Ste ri le In flam ma tion and Methodo-
logical Challenges. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 27.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Sep po Meri, Uni ver si ty 
of Hel sin ki, Finland, Lubka Roumenina, INSERM, 
Frank ri ke, og Ma ri us Trø seid, Det me di sins ke fa kul-
tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: An dre as Bar ratt-Due.

DA NIEL SEMAKULA
Im proving crit i cal think ing about treat ment claims, 
ev i dence and choices. De vel op ment and eva lua ti on of 
an in ter ven ti on to im prove the abil i ty of par ents of pri-
mary school child ren in Ugan da to crit i cal ly ap praise 
the trustworthiness of claims about treat ment ef ects 
and make in formed health choices. Ut går fra Institutt 
for hel se og sam funn. Dis pu tas 2.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mike Clar ke, Queen’s Uni-
ver si ty, Bel fast, Stor bri tan nia, Bir gitt e Gra ver holt, 
Høgskulen på Vestlandet, og Es pen Bjert ness, Uni-
ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Atle Fret heim, Andy Ox man og Nel son 
Sewankambo.

JON OLAV GJENG STØ HUN DE RI
Acu te infant bron chi ol i tis; ma na ge ment and prog no-
sis. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
2.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Gö ran Wennergren, Uni-
ver si ty of Gothenburg, Sve ri ge, Thomas Hal vor sen, 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus, og Anna Kris tina 
Bjer re, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Hå vard Ove Skjer ven, Ka rin C. Lød rup 
Carlsen og Kai-Hå kon Carlsen.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

HIL DE MJELL DON KOR
Pre dic tors of underweight, over weight and obe si ty,  
and ef ect of treat ment of obe si ty in ear ly child hood. 
Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 17.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jen ni fer Lyn Ba ker, Frede-
rikbergs Hospital, Dan mark, Ane So fie Kokk voll, 
Uni ver si te tet i Troms, og Jørn V. Sa gen, Uni ver si te tet 
i Bergen.
Vei le de re: Trond Mar ke stad, Pe tur Ju li us son og 
Ro bert Bjerk nes.

HIL DE YTRE-HAUGE SME LAND
Role of integrin α11β1 in breast can cer. Ut går fra Insti-
tutt for bio me di sin. Dis pu tas 19.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ka rin Jirström, Lunds 
Uni ver si tet, Sve ri ge, Elin Syn nø ve Had ler-Olsen, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, 
og Arne Tjøl sen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Lin da Elin Birk haug Stuhr, Lars An dre as 
Aks len, Do nald Gull berg og Rolf Kåre Reed.
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PH.D.-DISPUTASER

Health Study (HUNT). Ut går fra Institutt for sam-
funns me di sin og sy ke pleie. Dis pu tas 23.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Thor kild I. A. Sø ren sen, Uni-
ver si ty of Co pen ha gen, Dan mark, Se re na Ton stad, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, og Ei vind Ness-Jensen, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Gunn hild Åber ge Vie, Jo han Hå kon 
Bjørn gaard og Røn naug Ast ri Øde gård.

MA RI AN NE GOS SÉ
My co plas ma genitalium. Macrolide-resis tance and 
treat ment options. Ut går fra Institutt for kli nisk  
og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 27.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jør gen Skov Jensen, Sta tens 
Se rum Institut, Kø ben havn, Dan mark, Anne Olaug 
Olsen, Uni ver si te tet i Oslo, og Risa Lon nee-Hoff-
mann, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni-
ver si tet.
Vei le de re: Bri ta Sol veig Puk stad og Svein Arne 
Nord bø.

LENA JA NI TA SKARS HAUG
Pa ti ents’ use of ge ne ral practitioners in Norway. Ut går 
fra Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie. 
Dis pu tas 4.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Pat rik Midlöv, Lunds Uni-
ver si tet, Sve ri ge, Sig ne Flott orp, Folkehelseinstitut-
tet, og Tor bjørn Øien, Norges tek nisk-na tur vi ten-
ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Kris tine Pape og Jo han Hå kon Bjørn-
gaard.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

ÅSE HAGEN MOR SUND
Cog ni tive im pair ment in mi nor Stro ke – An ob ser va-
tion al study of the prev a lence of cog ni tive im pair ment 
and emo tion al symp toms and con se quences for so cial 
func tioning and em ploy ment. Ut går fra Institutt for 
kli nisk og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 16.11.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Rein hold Schmidt, Med i cal 
Uni ver si ty of Graz, Øs ter ri ke, Anett e Hy len Ran hoff, 
Uni ver si te tet i Bergen, og Rann veig Saks haug 
Eld holm, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Hal vor Næss, Rune Mid gard og Han ne 
El le kjær.

MA RIA CHAR LOT TA BRANDKVIST
The im pact of nur ture on na tu re – Ge net ic propensity 
for obe si ty in ad o les cents and adults and the interplay 
be tween genes and the en vi ron ment du ring the obe si ty 
ep i dem ic: lon gi tu di nal fin dings from the Trøn de lag 

MINNEORD

MICHAEL MATZEN

Den 24. september 2020 mottok vi den sør-
gelige melding at vår kjære kollega og venn 
Michael Matzen var gått bort.

Michael ble cand.odont. ved Århus Tand-
lægehøjskole i 1983, og cand.med. ved Århus 
Universitet i 1986. Han fikk sin plastikkirur-

lig sykdom i 2014 og reiste tilbake til Dan-
mark, hvor han døde bare 64 år gammel.

Vi vil huske Michael som en god og lojal 
venn og dyktig medarbeider. Han vil bli dypt 
savnet.

Våre tanker og dype medfølelse går til 
hans hustru Helle og deres to barn. Vi lyser 
fred over hans minne.

FRANK E. ÅBYHOLM, CHARLES FILIP

giske utdannelse ved Roskilde Amt sykehus 
og Odense sykehus i perioden 2001 – 04.

Michael Matzen kom til Rikshospitalet  
i 2004 og ble overlege ved avdelingen sam-
me år. Med sin dobbelutdannelse som lege 
og tannlege ble Michael en verdifull ressurs 
i det multidisiplinære team som hadde 
ansvaret for behandling av barn med leppe-, 
kjeve- og ganespalte, og i 2006 ble han sek-
sjonens leder. Hans arbeid var preget av 
faglig dyktighet og stor arbeidskapasitet,  
og han hadde en genuin interesse for sitt 
fag. Michael hadde en spesiell evne til å få 
kontakt med barna og deres foreldre, og det 
er mange som har meget å takke ham for. 
Michael Matzen var en stor ressurs for Riks-
hospitalet, og han nøt stor respekt fra alle 
personalgrupper i spalteteamet.

Dessverre ble Michael rammet av en alvor-
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PER-WILLY ANTONSEN

Per-Willy gikk bort 25. mars 2020, bare 52 år 
gammel. Han var født og oppvokst i Bodø, 
på nordsida av byen. Han tok medisinstu-
diet ved Universitetet i Tromsø med kull 
1991, men vendte tilbake til hjembyen etter 
endt studie og turnus. Planen var å bli lun-
gelege, men etter ett år på medisinsk avde-

varmt menneske med et stort hjerte og mye 
omtanke. Han var ihuga Liverpool-tilhenger, 
ivrig syklist og tilbrakte mange timer i elva  
i Beiarn i håp om å få storfisken på kroken. 
Gårdsbruket på nordsida var viktig for han, 
og stolt kunne han fortelle om traktorkjøp 
og årets innhøsting. Latteren og smilet var 
alltid der, selv om han mange ganger måtte 
unnskylde seg for at han ble så lettrørt og 
måtte felle en tåre i ulike sammenhenger.

Familien var svært viktig for Per-Willy,  
og våre tanker går til Eva og Bendik. Vi  
bærer med oss mange gode minner av en 
god kollega, leder og venn! 

You’ll never walk alone.

Legegruppa ved Barne- og ungdomspsykia-
trisk avdeling, Nordlandssykehuset, Bodø

KAMILLA KVIKSTAD MATHISEN

ling startet han i barne- og ungdomspsykia-
tri i 2000, og der ble han resten av sin yrkes-
karriere.

Et par år etter at han hadde fullført spesia-
liseringen i barne- og ungdomspsykiatri, ble 
han avdelingsleder og avdelingsoverlege for 
BUPA ved Nordlandssykehuset. Disse rollene 
hadde han helt fram til 2017, da han gikk 
tilbake til en klinisk overlegestilling. Etter 
mange år i administrasjon og ledelse fram-
stod det som om Per-Willy fikk en ny start  
da han ble med på etableringen av CL-team 
ved barneavdelinga i Bodø. Hans engasje-
ment for barns psykiske helse var tydelig,  
i et miljø der han fikk utvikle og skape nye 
verktøy, retningslinjer og jobbe tett på barn 
og deres familier. Det ble så altfor brått slutt. 
Per-Willy fikk sommeren 2019 påvist glio-
blastom og døde etter bare sju måneder.

Kollegaer vil huske Per-Willy som et  

AINA SCHIØTZ

Pro fes sor Aina Schiøtz døde 73 år gam mel 
lør dag 31. ok to ber, ett er lang tids syk dom.  
Vi har mis tet en kjær og kunn skaps rik kol -
lega og en sjel den bro byg ger mel lom me di-
sin og his to rie fa get.

Aina spil te en sen tral rol le i forsk ning på 
kvin ne his to rie og so si al his to rie – men først 
og fremst på me di sin- og hel se his to rie. 
Al le re de i ho ved fags opp ga ven Pro sti tu sjo nen 
i Kris tia nia 1870 – 1890 fatt et hun in ter es se  
for me di sin og hel se i his to ri en. I pe ri oden 
1982 – 89 le det hun Sek re ta ri a tet for kvin ne-
forsk ning ved Norges all menn vi ten ska pe -
lige forsk nings råd.

Sma ken på vi de re forsk ning fikk Aina da 

in tet fag felt, blir det ofte sagt. Men dett e  
er ikke bare en læ re bok, dett e er også et  
rikt opp slags verk for alle som er in ter es sert  
i me di sin- og hel se his to rie.

Aina byg get bro mel lom me di sin og his to-
rie, mel lom le ger og fag his to ri ke re. Hun 
del tok i man ge bok ko mi te er og var en sje ne-
røs og kon struk tiv le ser av ma nus for kol -
leger. På tross av svik ten de hel se var Aina helt 
til vå ren 2020 en ve sent lig bi drags yter i to 
sto re me di sin his to ris ke forsk nings pro sjek ter. 
Sist, men ikke minst var hun en ved va ren de 
støtt e, både fag lig og per son lig, for man ge  
av oss som ble in ter es sert i me di sin his to rie. 
Raust bød hun både på seg selv og sin kunn-
skap i møte med his to rie in ter es ser te le ger og 
med his to ri ke re med in ter es se for me di sin- 
og hel se his to rie. Vi er man ge som har hatt 
gle de av hen nes tril len de latt er, smitt en de 
en tu si as me og enor me sje ne rø si tet.

En ru ven de skik kel se i norsk me di sinsk 
his to rie er bor te. Men teks te ne hen nes vil 
leve vi de re – og in spi re re sta di ge nye men-
nes ker med in ter es se for hel se- og me di sin-
his to rie.

ANNE KVEIM LIE, GURI RØR TVEIT,  
KRIS TINE LIL LE STØL, ØI VIND LARSEN,  
OLE GEORG MOS ENG, CHRIS TOPH  
GRADMANN, MAG NUS VOLL SET,  
KE TIL SLAG STAD, PER HAA VE

Le ge for en in gens li ke stil lings ut valg ba 
 henne bi dra til hund re års ju bi le et for 
 ut eks ami ne rin gen av Ma rie Spång berg som 
Norges før s te kvin ne li ge lege. Mø tet med 
his to rie in ter es ser te kvin ne li ge le ger ble 
av gjø ren de for vei val get. Et en ga sje ment ved 
Legekårsundersøkelsen, for lø pe ren til LEFO 
– Legeforskningsinstituttet, og en sti pen di at-
pe ri ode ved Institutt for hel se ad mi nist ra-
sjon ved Uni ver si te tet i Oslo re sul ter te i en 
av hand ling om dis trikts le ge nes his to rie, 
som hun for svar te for dok tor gra den i 2000 
og utga som bok i 2003 med titt e len Dok to-
ren – dis trikts le ge nes his to rie 1900 – 1984. 
Sam me år kom to binds ver ket om det of ent-
li ge hel se ve se nets 400-årige his to rie, med 
Aina som re dak tør og for fatt er av det ene 
bin det. Hun var da til knytt et Institutt for 
all menn- og sam funns me di sin ved Uni ver si-
te tet i Oslo, der hun også på be gyn te post-
dok tor ar bei det om frem veks ten av retts -
medi si nen.

I 2005 ble hun pro fes sor i me di sinsk his -
torie ved Institutt for glo bal hel se og sam-
funns me di sin i Bergen. Hun ut vi det sta dig 
sitt me di sin his to ris ke in ter es se felt og var  
en en tu si as tisk for mid ler gjen nom utal li ge 
fore drag og ar tik ler. Kro nen på ver ket kom  
i 2017 med boka Vil jen til liv. Bo kas be tyd-
ning kan knapt over dri ves. Uten læ re bok, 

Foto: Nina Husom
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PER SKJÆVELAND

Røntgenlege Per Skjæveland døde 22.10.2020, 
87 år gammal. 

Han blei cand.med. ved Universitetet  
i Bergen i 1959. Fra 1961 arbeidde han ved 
ulike avdelingar på Haukeland universitets-
sjukehus, bl.a. på Radiologisk avdeling  
i 1964. Så var han på Radiumhospitalet før 
han og familien flytta til Stord, der han tok 
jobben som assisterande overlege (seinare 
avdelingsoverlege) på Radiologisk avdeling. 
Per arbeidde der i over 30 år, til han gjekk  
av som pensjonist.

Fylkessjukehuset på Stord var nyetablert 
som fullverdig lokalsjukehus då han kom. 
Det var avgjerande at kirurgisk og medi-
sinsk avdeling hadde ei velfungerande og 
påliteleg røntgenavdeling ved sjukehuset. 
Per, som etter kvart overtok som sjef, stod 

heime, der han kunne lesa omgitt av bøker 
på alle vegger.

Han hadde ein lun humor. På møte man-
dag morgon opna han alltid med å hengja 
opp avisutklipp frå lokalavisa eller kommen-
tera at hans favorittlag Bryne hadde vunne 
forballkampen i helga!

Då han blei pensjonist, ville han læra seg 
spansk. Han drog til Bergen på forelesningar 
og sa at det var viktig å trimma hjernefunk-
sjonen og intellektet sjølv om ein er blitt 
pensjonist.

Han let etter seg kona Arnlaug og sju barn 
saman med barnebarn og oldebarn. Våre 
tankar går til dei i sorga og saknet etter ein 
kjær far og ektefelle.

Vi vil minnast Per Skjæveland i takksemd 
for det han har betydd for familien, oss  
som kollegaer, Stord sjukehus, og framfor 
alt – alle pasientane han hadde kontakt med 
gjennom sitt lange legeliv.

GUNNAR NYSÆTER, JAN INGE SØRHEIM

for denne tenesta på ein framifrå måte, 
saman med dyktige sjukepleiarar, radiogra-
far og kontorpersonell. Avdelinga hadde ei 
rivande utvikling i denne perioden. Per var 
framsynt og såg behovet for at sjukehuset 
sikra seg nye maskinar og hadde oppdatert 
personell som kunne handsama alt det nye. 
Ultralyd og CT blei raskt tekne i bruk. Så 
kom dataalderen for alvor inn i sjukehuset. 
Store røntgenbilete med framkalling i mør-
kerom blei erstatta med digital biletbehand-
ling. Per var alltid i forkant og arbeidde ivrig 
også på det feltet.

Han var den av røntgenlegane som budde 
i nærleiken av sjukehuset. Det var difor ikkje 
sjeldan han vart oppringt og tilkalla på 
fritida dersom det var kritisk sjuke pasien-
tar. Han var alltid villig og gjorde sitt beste  
i tenesta.

Han var ein god kollega, triveleg å sam-
arbeida med. Han var svært kunnskapsrik, 
også utanom legevitskapen. Han var ein 
tenkjar, aller best lika han seg på biblioteket 

BJØRN LIND

En bauta i norsk anestesiologi, professor 
Bjørn Lind, døde 27.8.2020, rett før sin 
100-årsdag. Han var en kliniker- og forsker-
pioner i alle fire søyler av anestesiologifaget: 
prehospitalmedisin, bedøvelse på opera-
sjonsstuene, intensivmedisin og smertebe-
handling. Bjørn begynte alt i 1950 på Ulle-
våls anestesiavdeling og i 1952 og -54 var han 
eneste anestesilege ved det norske feltsyke-
huset i Korea, like bak kampsonen. Etter 
utdanningsstillinger på Haukeland sykehus 
og Rikshospitalet ble han første og eneste 
anestesiolog på Rogaland fylkessykehus og 

entusiastisk på kurs for unge anestesileger, 
blant annet om medisinske fremskritt som 
han selv var del av fra 1950-årene. Han min-
net oss om at fremskritt vi i dag tar for gitt, 
møtte stor motstand den gang.

Som pensjonist spilte han cello hver for-
middag, og han var stolt av sin vinterhage 
med vinstokker og plantekuvøse med roser 
tryllet frem fra stiklinger. Han hadde et 
omfattende nettverk av kolleger og venner, 
blant dem musikere og hageentusiaster og 
andre han så lett kom i kontakt med. Han 
holdt ofte hyggelige festmiddager i sitt 
hjem, sist bare tre uker før han døde. I den 
som vanlig elegante talen han holdt da, 
takket han varmt Liv, kjæresten de siste  
20 årene.

For sine mange faglige meritter mottok 
Bjørn Lind en rekke priser, og han ble 
 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs 
Orden.

Vi takker for at vi fikk samarbeide med 
Bjørn Lind og lyser fred over hans minne.

HARALD BREIVIK, SVEN ERIK GISVOLD, 
HILDE NORUM

Stavanger kommunale sykehus i 1956. 
1962 – 87 var han avdelingsoverlege på Sen-
tralsykehuset i Akershus. Han var professor 
fra 1977.

Bjørn blir husket også for sitt samarbeid 
med Åsmund Lærdal i utviklingen av Re-
susci Anne-dukken i 1959. Han dokumen-
terte at også skolebarn kunne lære munn- 
til-munn-åndedrett med Anne-dukken, og  
at legfolk virkelig bruker munn-til-munn-
metoden til å redde nærdruknede. Dette ble 
publisert i Acta Anaesthesiologica Scandina-
vica i 1961 og i JAMA i 1963 og åpnet verdens 
øyne for metoden. Alt dette gjorde at Laerdal 
Foundation etablerte Bjørn Lind-stipendet, 
som har finansiert mange doktorgrader.

Bjørn var gjesteprofessor i Pittsburgh  
i 1970 – 71 og etablerte en bro dit for yngre 
norske anestesiologer, ti i alt, som fikk viktig 
kliniker- og forskererfaring. Bjørn var en 
god mentor for leger i spesialisering på 
Sentralsykehuset i Akershus. Hans solide 
fagkunnskaper og brede kliniske erfaring 
kombinert med en saklig og vennlig akade-
misk stil sikret ham stor respekt blant alle 
kolleger.

Inntil han var 98 år foreleste Bjørn årlig 
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HANS AN TON RO STAD

En dyk tig kol le ga og nes tor i norsk kir ur gi 
er gått bort, 90 år gam mel.

Hans Ro stad tok me di sinsk em bets -
eksamen ved Uni ver si te tet i Oslo i 1955, før 
 vi de re ut dan nel se i kir ur gi ved sy ke hu se ne 
i Ork dal og Fredrikstad, Aker og Riks hos pi -
talet. Han ble spe sia list i ge ne rell kir ur gi, 
thoraxkirurgi og kar ki rur gi og var hele sitt 
yr kes liv en dyk tig, rask og ef ek tiv kir urg.

I 1974 ble han dr.med. på grunn lag av 
av hand lin gen «Cen tral and pe riph er al ner-
vous con trol of colonic mobiliy in the cat» 
og pub li ser te i 1981 mo no gra fi en «Mitral 
val ve re place ment. A ran dom ized study 
com paring the Bjørk-Shiley and Lillehei- 
Kaster disc val ves». Hans vi ten ska pe li ge 
pro duk sjon om fatt er til sam men over 100 
ar tik ler.

Hans var mor gen fugl og tren te sy ste ma-
tisk på vei til og fra jobb. Han syk let Oslo–
Trondheim ti gan ger, løp over 100 ma ra ton, 
var ak tiv på ski og rul le ski, og del tok også 
i tri at lon. Han had de en nøk tern livs stil, 
men kun ne nyte bor dets gle der ett er søn -
dagens løp, ritt el ler renn.

Han gif tet seg i 1956 med Bjørg Mox ness, 
også hun ut dan net lege. Bjørg har fulgt ham 
hele li vet si den.

Våre tan ker går til hans ett er latt e ek te fel le, 
de to døt re ne, bar ne barn og ol de barn.

ARNT E. FI ANE, ODD R. GEI RAN,  
HAR ALD L. LINDBERG, ANNE NAAL SUND,  
JAN L. SVEN NE VIG

I 1978 ble han fast an satt som over le ge ved 
Riks hos pi ta lets kir ur gis ke av de ling A. Ved 
si den av sitt ar bei de som hjer te kir urg had de 
han an sva ret for kar ki rur gi og lun ge kir ur gi 
og var dess uten i alle år en vik tig men tor for 
yng re kir ur ger.

Han var ak tiv i for en ings ar beid både 
na sjo nalt og in ter na sjo nalt. I åre ne 1978 – 80 
var han for mann i Norsk kir ur gisk for en ing 
og ble i 2009 æres med lem sam me sted.

Hans Ro stad var i alle år ak tiv mot stan der 
av to bakk og en ga sjer te seg i fore byg ging  
av tobakksinduserte syk dom mer, sær lig 
lun ge kreft. Ved fyl te 70 år slutt et han ved 
Riks hos pi ta let, men ett er få da ger var han 
en ga sjert som fors ker ved Kreft re gis te ret. 
Han tilbragte i mer enn 10 år all le dig tid til 
å fors ke på kli nis ke pro blem stil lin ger han 
had de vært opp tatt av. I et ti talls pub li ka sjo-
ner på vis te han og med ar bei der ne at ut red-
ning og be hand ling av lun ge kreft ofte var 
man gel full og at fle re pa si en ter bur de få 
til bud om ope ra tiv be hand ling.

RO ALD OP SAHL

Ro ald Op sahl ble født i Stavanger i 1933.  
Han døde 6. ok to ber i år.

Han tok examen ar ti um i 1952 og me di-
sinsk em bets eksa men i Oslo i 1958. I 1966 ble 
han spe sia list i øye syk dom mer.

I 1968 gif tet han seg med Ben te Andenæs. 
De fikk tre barn sam men.

Som fer dig lege be gyn te han med spe sia li-
se ring i bak te rio lo gi ved Riks hos pi ta let 
i 1960, før han i en pe ri ode på ni må ne der 
var kap tein og lege ved UNEF-sy ke hu set 
i Gaza. Da han kom hjem, be gyn te han  
sin ut dan nel se som øye le ge. Han var as si-

ge ne man mø ter som ny ut dan net lege.  
Vi føl te oss all tid vel kom men til hyg ge li ge  
og ufor plik ten de sam ta ler med Ro ald.

Ro ald vil bli hus ket av man ge takk nem li ge 
pa si en ter. For oss, som var hans kol le ga er på 
Øye av de lin gen, har han vært med på å gi oss 
vår iden ti tet.

Våre tan ker går til Ben te og hans barn og 
bar ne barn.

På veg ne av kol le ga ene på Øye av de lin gen  
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

KE TIL ERIKSEN

stent  lege på Riks hos pi ta let og Ul le vål, der -
etter re ser ve le ge på Ul le vål i åre ne 1968 – 70. 
Ett er fire år som over le ge i Tromsø be gyn te 
han på øye av de lin gen i Fredrikstad. I 1992 
flytt et Ro ald og Ben te til ba ke til Oslo, og 
Ro ald be gyn te igjen på Øye av de lin gen ved 
Ul le vål. Bort sett fra noen må ne der som lege 
i Eri trea var han hos oss til han ble pen sjo-
nist i 2002. Til gle de for av de lin gen fort satt e 
han å ar bei de i fle re år ett er opp nådd pen-
sjons al der.

Ro ald var sek sjons over le ge på Sek sjon for 
barneoftalmologi og stra bis me. Han had de 
godt lag med barn, og han had de et spe si elt 
an svar for barn og voks ne med skje ling.

Ro ald var et ut pre get so si alt men nes ke 
man ble glad i. Han in vi ter te ofte av de lin-
gens an satt e hjem til seg. Spe si elt hus ker vi 
da han tok oss alle med til Rø de nes. Bus sen 
hjem gikk sent på natt. Ett er elg jak ten bød 
han på stek te elg ka ker. Steklukten lå tung 
i kon tor fløy en på øye av de lin gen dis se 
 da ge ne. Skil tet uten for kon to ret hans blin-
ket og vis te vei til Roalds Elg bar.

Ro ald var vei le de ren man øns ket seg som 
ny ut dan net lege. I til legg til å lære oss fa get, 
ga han oss vik tig hjelp til å tak le ut ford rin-
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Foto: Hraun/iStock

Informasjon om priser  
og formater finner du på  
legejobber.no

For rekrutteringstjenester kontakt 
legejobber@tidsskriftet.no

For annonsering kontakt 
annonser@tidsskriftet.no

Legejobber.no utvider tjenestetilbudet

Legejobber har rustet opp teamet med 
rekrutteringsrådgivere og medisinske 
rådgivere. Vi har nå lansert veilednings- og 
rekrutteringstjenester for leger. Utforsk 
dine muligheter ved å registrere deg under 
MIN PROFIL på Legejobber.no.

Her kan du også lage din egen nedlastbare 
lege-CV, som er skreddersydd for leger og 
laget i samarbeid med arbeidsgivere fra 
kommuner og helseforetak.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no 
få hjelp fra en rådgiver til å finne din neste 
jobb og abonnere på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du på Legejobber.no 
bestille annonser til både nett og papir.

Har du spørsmål om de nye tjenestene? 
Kontakt oss gjerne på 
legejobber@tidsskriftet.no
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ALLMENNMEDISIN

Er du fastlege?

På vegne av Lyngdal legesenter søker vi etter 
leger til fast stillinger og vikariat. Legekontoret 
ligger i moderne, velutstyrte kontorer i sentrum 
av byen, og består av et høyt faglig team med 
mange allmennlegespesialister.

For fullstendig utlysningstekst, se: Legejobber.no

Søknadsfrist: Snarest

Kontakt: 
Marte Rønnestad tlf. 417 01 070 
Njål Anderssen tlf. 417 01 070

www.legejobber.no

ID 628 Fastlegeheimel 
Det er ledig fastlegeheimel i Fitjar kommune. Heimelen har eit 
listetak på 1200 personar, og ei listelengd på 1003 personar. 
Heimelen er knytta til eigen praksis. For fullstendig utlysnings- 
tekst, sjå heimesida til kommunen eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: 20.12.2020Le
ge

jo
bb
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.n

o

Fastlegehjemmel - Tromsdalen Legesenter
Tromsdalen Legesenter er et veletablert legekontor og er 
organisert som et kontorfellesskap. Kontoret har 6 fastleger, 
4 helsesekretærer og 1 sykepleier/jordmor. For fullstendig 
utlysning, se kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 20.12.2020Le
ge
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o

MediCo Legesenter ligger sentralt i sentrum av Ski. I takt med 
befolkningsveksten i kommunen og dermed økt behov for nye 
fastleger, utvider nå MediCo Legesenter med en nyopprettet 
fastlegeliste. For fullstendig utlysning, se kommunens nettside 
eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 03.01.2021
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Fastlege  
- MediCo Legesenter
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Ledig fastlegehjemmel ved Legetorget Lillehammer DA
Legetorget er et DA, og hjemmelen er tilknyttet et velorganisert 
3-legesenter. Ansettelser samt drift av kontoret, er et felles 
ansvar. Den enkelte lege driver som selvstendig enkeltmanns-
foretak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med 
i driftsmodellen DA og inngår samarbeidsavtale med fastlegene. 
• Listelengde pr dags dato er 1200 pasienter. Listetaket er satt 

til 1200 pasienter.
• Variert og stabil pasientpopulasjon. 
• Godt faglig miljø med ukentlig internundervisning. 
• Stabile, erfarne og dyktige helsesekretærer/sykepleiere som 

bl.a. har spesialutdanning innen diabetesomsorg, lungesyk-
dommer og røykavvenning.

• Velutstyrt laboratorium.
• EPJ: System X (planlagt å bytte til PriDok i nær fremtid)
• Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
• Sentral beliggenhet, gåavstand til togstasjon og busstermi-

nal. Det er flere legetjenester i bygget, som fysioterapeut, 
hudlege, tannlege og naprapat.

Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, 
etter sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale 
oppgaver, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Pr 
dags dato er det ikke tilknyttet noen kommunale oppgaver til 
hjemmelen.  Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens 
legevaktsordning. Hjemmelen er ledig fra 01.09.2021. 
For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, gå til  
www.lillehammer.kommune.no, under Ledige stillinger
Søknadsfrist: 17.01.2021

100% stilling som fastlege, alternativt LIS 3 lege
Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som fastlege for 
snarlig tiltredelse.   
For fullstendig utlysningstekst se vår nettside eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: 06.01.2021
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I over 50 år har Løkkegården Legekontor vært et veldrevet, 
velutstyrt og stabilt legekontor. Legekontoret er organisert 
som DA med selskapsavtale og internavtale. Kontoret ligger i 
Ski sentrum med gangavstand til togstasjonen. For fullstendig 
utlysning, se kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 03.01.2021
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2 Fastlegehjemler 
- Løkkegården legekontor

Fastlegehjemmel - Haraldsgaten legekontor
Vi har ledig godt innarbeidet fastlegehjemmel i solopraksis. 
Hjemmelsinnehaver er selvstendig næringsdrivende med  
listelengde på 1500 pasienter. For fullstendig utlysning, se 
kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 04.11.2021Le
ge
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Fastlegehjemmel - Solvang legekontor
En av våre fastleger pensjoneres og overlater sin fastlege- 
hjemmel til yngre krefter. Hjemmelsinnehaver er selvstendig 
næringsdrivende med en listelengde er 1620 pasient. For full- 
stendig utlysning, se kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 04.01.2021Le
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Fastlegehjemmel, Nordbyen legsenter
Det er ledig fastlegehjemmel ved attraktive og populære 
Nordbyen Legesenter i Larvik for snarlig overdragelse. Variert 
pasientliste med 1000 pasienter, og god pasienttilgang.
Nordbyen Legesenter er en sentral bypraksis som siden 2008 
har vært lokalisert til 1. etasje i eget helsehus «Helsenord-
byen» på Nanset. Senteret drives som et DA, og det forut-
settes at hjemmelen knyttes til Nordbyen legesenter. Senteret 
har et leieareal på totalt 500 m2 - og har leieavtaler med en 
rekke helseaktører, gang/dør/toalett fasiliteter tilpasset  
rullestolbrukere. Utendørs rullestolrampe som også benyttes 
av ambulanse. Gode parkeringsmuligheter.

Vi benytter Infodoc journalsystem og oppdaterte systemer for 
elektronisk kommunikasjon. Praksisen har moderne utstyr for 
drift av allmennlegevirksomhet. Vi har 3 godkjente helse- 
sekretærer og en spesialsykepleier ansatt.

For fullstendig utlysningstekst, se kommunenes nettside eller 
Legejobber.no

Søknadsfrist: 07.01.2021

Lege Medisinsk service
Helsehuset søker lege i 100% midlertidig stilling til Medisinsk 
Service avdeling. Stillingen har ett års varighet med ønsket 
oppstart fra 1. februar 2021. For fullstendig utlysning, se  
kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 17.12.2020Le
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Fastlegeheimel Moa Legesenter
Ålesund kommune har ein fastlegeheimel ledig for 
overdraging til ny eigar etter nærmare avtale. Moa 
Legesenter er ein veldreven og godt etablert 3 
legepraksis, ein av heimelsinnehavarane har deleliste.

Rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av 
helsesekretærar i 2,8 stilling. Listestorleik 1300. 
Journalsystem er CGM allmenn. 

Kontaktpersonar:
Marthe P.W. Dalseth, seniorkonsulent, tlf: 986 49 389 
Roar Pedersen, lege v. Moa Legesenter AS, tlf: 70 16 
46 00 / 481 56 133

For fullstendig utlysning sjå: 
www.alesund.kommune.no under "ledige stillingar". 
Søknad sendast elektronisk.

Søknadsfrist: 05.01.2021
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Annonsering  
for vikariat i  

privat allmennpraksis  
er nå gratis

Logg inn fra mobil  

app.legejobber.no
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Anestesiologi,  Fysikalsk medisin og rehabilitering

2 x 100% faste stillinger som spesialist i allmennmedisin  
Liker du vakker Vestlandsnatur, jakt, fiske eller klatring i fjellet, bading 
eller padling på fjorden? Verdensarv kommunen Aurland, med Flåms-
bane og Nærøyfjorden har nå ledig 2 faste stillinger som spesialist i 
allmennmedisin. Stillingene har fastlønn, samt fastlønn på legevakt. 
Vaktbelastning er 12 delt, med tilstedevakt i legevakten sine lokaler 
ved Lærdal Sjukehus. https://www.aurland.kommune.no/

Søknadsfrist: 21.12.2021Le
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Ledig fastlegehjemmel ved Svingen legesenter AS
Svingen legesenter AS er et velorganisert og velrennomert 
fem-legesenter. Den enkelte lege driver privat som enkelt-
mannsforetak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege 
blir med i driftsmodellen AS ved å kjøpe avtroppende leges 
aksjer, og inngår aksjonæravtale med de gjenværende legene 
på kontoret.
• Listelengde pr dags dato er 950 pasienter. Listetaket er satt til 

800 pasienter, kan økes.
• Variert pasientpopulasjon med stor aldersspredning. 
• Godt faglig miljø med ukentlig internundervisning. 
• Legesenteret er praksissted for Universitetet i Oslo og tilk-

nyttet forskningsnettverket for allmennmedisin.
• Erfarne og dyktige helsesekretærer.
• Velutstyrt laboratorium.
• EPJ: System X
• Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
• Sentral beliggenhet, gåavstand til togstasjon og bussterminal.
Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, etter 
sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale oppgav-
er, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Pr dags dato 
er det ikke tilknyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen.  
Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens legevaktsord-
ning. (Lillehammer interkommunale legevakt). Hjemmelen er 
ledig fra 01.06.2021. 
For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, gå til  
www.lillehammer.kommune.no, under Ledige stillinger
Søknadsfrist: 17.01.2021

ANESTESIOLOGI

 Betanien Hospital 
3722  Skien 

Overlege i anestesiologi - Ortopedisk avdeling
Ved Betanien hospital, Skien er det ledig fast 100% stilling som 
overlege i anestesiologi fra 01.08.21. Stillingen kan eventuelt 
fordeles på 2 spesialister etter en avtalt stillingsprosent.

Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og 
oftalmologi. Sykehuset har en sengepost og ortopedisk avde-
ling disponere 10 senger, 4 postoperative senger, 3 plasser for 
dagkirurgi, egen moderne utstyrt operasjonsavdeling med 2 
operasjonsstuer og har egen kontortjeneste.

Anestesilegen dekker også øyeavdelingens behov for anestesi.

Arbeidsoppgaver:
Klinisk pasientrettet arbeid ved 
operasjonsavdelingen/  
postoperativ og deltagelse i 
smertebehandling, seleksjon 
og klarering av pasienter. Legen 
blir faglig ansvarlig for anestesi- 
faget på sykehuset. 

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege 
og spesialist i anestesiologi. 
Søkeren må beherske  
skandinavisk språk. Det legges 
vekt på samarbeidsevner, både 
innad og utad, vilje til initiativ 
og personlig egnethet.

For fullstendig utlysningstekst og kontaktinformasjon, se vår hjemmeside 
eller legejobber.no. Søknadsfrist 13.01.2021

F YSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Vi søker etter spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 20- 
100% stilling.  
 

Vi søker deg som er engasjert, faglig trygg og som ønsker å bidra 
i vårt arbeid til det beste for pasienten. Som legespesialist vil du 
være en del av det tverrfaglige rehabiliteringsteamet innen de 
ulike delytelsene ved Selli Rehabiliteringssenter. 
 

Som lege vil du blant annet delta i tverrfaglige kartleggings- 
samtaler, legekonsultasjoner, internopplæring, oppfølging av 
epikriser, tverrfaglige møter, undervisning og oppfølging og sikring 
av pasientene medisinskfaglig i rehabiliteringsprosessen. I det 
tverrfaglige teamet inngår fysioterapeuter, sykepleiere, helsefag- 
arbeidere, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og ortopediingeniør.  
 

Ved Selli har vi en kunnskapsbasert tilnærming, der vi sammen 
med pasientene i fellesskap utformer en rehabiliteringsplan for 
oppholdet.  
 

Selli Rehabiliteringssenter ligger i Klæbu ca. 19 km fra Trondheim 
sentrum.

For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no.

Fysikalsk medisiner 

Kontaktperson: 
Daglig leder Jørn Sand, jorn.sand@selli.no, tlf. 72834351         www.selli.no
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Fødselshjep og kvinnesykdommer, Nevrologi, Psykiatri, Radiologi  LEGEJOBBER

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Professor i obstetrik och 
gynekologi
förenad med anställning som 
överläkare/specialistläkare vid 
Region Östergötland
med placering vid Institutionen för biomedicinska 
och kliniska vetenskaper

Mer information på liu.se/jobba
Sista ansökningsdag 11 januari 2021

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt 
utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan 1975. 
Nu planerar vi för fler framsteg - i ditt sällskap. Välkommen.

NEVROLOGI

Spesialist i nevrologi / fysmed
Vi søker spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og 
rehabilitering i fast 40-60 % stilling ved Unicare Helsefort 
i Indre Fosen kommune. Senteret er lett tilgjengelig fra 
Trondheim.

Unicare Helsefort har avtale om tverrfaglig spesialisert 
rehabilitering for pasienter med hjerneslag og traumatisk 
hjerneskade, CFS/ME, smerte og overvekt. Fra 2021 har 
senteret også avtale med HELFO om dagrehabilitering til 
pasienter med MS og Parkinson. 

For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema, 
se vår nettside eller Legejobber.no.

Kontakperson: Vidar Johansen, Daglig leder. Telefon: 
97780722. E-post: vidar.johansen@unicare.no

Søknadsfrist: snarest www. unicare.no

Helsefort, Trøndelag

PSYKIATRI

Overlege innen radiologi
Enhet Radiologer Klinikk Hammerfest

Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 11 
radiografer og 3 sekretærer. Avdelingens maskinpark består av MR 
1,5 Tesla, CT, Ultralyd, Konvensjonell rtg og gjennomlysning. Vi har 
Sectra Ris/Pacs, som er felles for alle billeddiagnostiske avdelinger i 
Helse Region Nord.

Finnmarkssykehuset er inne i en historisk satsing på sykehusbygg og 
utstyr. Vi har nye sykehus/sykehusbygg i Kirkenes, Alta og  
Karasjok, og er nå i gang med å bygge nytt sykehus for Vest- 
Finnmark i Hammerfest.

Vi søker en kompetent radiolog med stor faglig bredde. Du bør 
være et faglig interessert ja-menneske, og en som kan gi mye i 
jobben.

Finnmarkssykehuset samarbeider med UiT Norges arktiske  
universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan 
leger som blir ansatt hos oss også ha mulighet for en bistilling ved 
universitetet og et akademisk karriereløp i Finnmark.

Finnmarkssykehuset har også egen forskningsavdeling.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

For fullstendig utlysningstekst, se vår nettside eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: 17.01.2021 Webcruiter id: 4318425014

R ADIOLOGI

Helse Sør-Øst RHF søker:
• Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri  

-  lokalisert til Lillestrøm
• 

• Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri  
-  lokalisert til Flekkefjord

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 05.01.2021
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Forskjellige stillinger 

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. 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 augesjukdomar i Sogndal
Full tids avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar 
er ledig frå 01.05.2021.

Noverande praksis er lokalisert i Sogndal. Det er opning for å 
kunne lokalisere praksisen annan stad i Indre Sogn, til dømes 
Lærdal. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:

 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Avtalepraksisen skal bli nytta til ordinære oftalmologiske  
problemstillingar (oftalmomedisin), ikkje kirurgi.  

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

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” - 
ansvaret til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtale-
spesialisten 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 Førde 
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 Førde. Dette vil bli 
regulert nærare i den individuelle driftsavtalen.  
Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse Førde også 
innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis behovet i 
befolkninga utviklar seg. Eit alternativ kan vere å lokalisere 
praksisen i lokaler på Lærdal sjukehus.  

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for  
drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på 
utgifter til lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell.

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og  
aktuell søkjar - før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Rafal Jan Majlinger, tlf. 
98 46 02 69.
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sann-
kjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til 
Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 5. januar

 Betanien Hospital 
3722  Skien 

Avdelingsoverlege - Øyeavavdelingen
Ved Betanien hospital, Skien er det ledig fast 100% stilling som 
avdelingsoverlege ved øyeavdelingen med tiltredelse etter avtale.

Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og 
oftalmologi. Øyeavdelingen har egen operasjonsavdeling med 2 
operasjonsstuer og 1 skiftestue. Avdelingen har egen poliklinikk og 
disponere 3 senger ved sykehusets sengepost, samt egen sekretær 
og koordineringsfunksjon. Øyeavdelingen utfører på vegne av Helse 
Sør-Øst «sørge for ansvaret» innen øyefaget i Telemark og har årlig 
ca. 14.000 polikliniske konsultasjoner og ca. 200 innleggelser. Avde-
lingen har et nært og godt samarbeide med avtalespesialistene.

Arbeidsoppgaver:
Planlegge avdelingens virksom-
het basert på sykehusets strategi 
og den faglige utviklingen. Sikre 
god pasientbehandling og  
effektive pasientforløp.  
Personalansvar for 13 årsverk og 
inngår i sykehusets lederteam.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og 
spesialist i oftalmologi. Søkeren 
må beherske skandinavisk språk. 
Sykehuset er lite og det legges 
vekt på samarbeidsevner, både 
innad og utad, vilje til initiativ og 
personlig egnethet.

For fullstendig utlysningstekst og kontaktinformasjon, se vår hjemmeside 
eller legejobber.no. Søknadsfrist 13.01.2021

ØYESYKDOMMER

FORSKJELLIGE STILLINGER

Kommuneoverlege / lege
Hvaler kommune har nå ledig en spennende og viktig  

nøkkelstilling for deg som ønsker å være lege i Hvaler kommune. 
Vi ser frem til din søknad. For fullstendig utlysningsktekst, se 

kommunens nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 03.01.2021
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Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

Legeforeningen er en komplett profesjonsforening for alle leger - hele livet. Foreningen tar et helhets- 
ansvar og bidrar til en bedre helsetjeneste ved å jobbe med alle rammebetingelsene for utøvelse av 
legeyrket. Dette innebærer arbeid med faglige, sosiale og økonomiske interesser, fremme kvalitet i 
legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeid med helse-
politiske spørsmål. Legeforeningen har om lag 37 000 medlemmer. Den daglige driften ivaretas av 
et sekretariat med 180 ansatte som ledes av generalsekretær. Sekretariatet holder til i nyrenoverte 
lokaler sentralt i Oslo sentrum. Vår generalsekretær  gjennom de siste elleve år går av på avtalt pens-
jonisttidspunkt i juni 2021. Les mer om oss på www.legeforeningen.no

Generalsekretær
Legeforeningen søker en engasjert, strategisk, klok og erfaren leder til en av de mest sentrale og ambisiøse aktørene i 
norsk arbeidsliv. Foreningen jobber for legenes felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, og generalsekretær skal 
lede sekretariatet slik at foreningen når sine mål. Den som ansettes må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver fra 
daglig drift av en stor politisk styrt organisasjon til løpende oppgaver som følge av endringer i politiske og samfunns- 
messige rammevilkår. Legeforeningen er en kompleks organisasjon med om lag 90 foreningsledd. Generalsekretær er 
leder for et bredt sammensatt og høykompetent sekretariat.

Sentrale oppgaver vil være

• Lede, organisere og utvikle sekretariatet hensiktsmessig og effektivt ut fra vedtatte mål og økonomiske rammer
• Være bindeledd overfor og yte service og støtte til president, sentralstyre, foreningsledd, medlemmer og øvrige  

tillitsvalgte
• Intern og ekstern informasjon, relasjonsbygging og annen kontaktskapende virksomhet

Ønsket bakgrunn og erfaring

• Generalsekretær må være lege
• God og relevant erfaring fra lederstilling/funksjon. Dokumenterte resultater som leder
• God innsikt i organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling etc. Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser med 

dokumenterte resultater samt fra ledelse av ledergruppe/r
• Gode forutsetninger for å forstå grensesnittet mellom politikk og administrasjon. God rolleforståelse
• God erfaring fra administrative prosesser, økonomistyring/kontroll og personalledelse
• Nok innsikt/erfaring for å forstå de økonomiske perspektiver knyttet til det omfattende ansvaret for økonomi og  

disponering av midler
• Gode forutsetninger for å forstå politiske problemstillinger. God samfunnsforståelse/innsikt
• Godt nettverk og bra kontaktflate hos aktuelle målgrupper
• Det er en fordel med organisasjonserfaring og erfaring fra styrearbeid
• Gjerne lederutdanning

Personlige relasjoner/lederstil

• Visjonær og inspirerende «bakspiller» med et strategisk perspektiv og særlig god vurderingsevne
• Tydelig, løsningsorientert og gjennomføringssterk
• Analytisk, trives med komplekse problemstillinger
• Trygg, tillitvekkende, robust, modig og med stor arbeidskapasitet
• Samlende, god rolleforståelse, teamorientert og flink til å delegere - samt følge opp
• Flink mellommenneskelig og som relasjonsbygger. God lytter, og flink til å kommunisere

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91 72 96 82. 
President Marit Hermansen kan også kontaktes på tlf. 91 64 12 39. Søknad sendes senest 17. januar 2021. Søknad sendes 
digitalt via Headvisor.no. 
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LEGEJOBBER  Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond

STIPENDIER FÖR FORSKARE OCH  
FORSKARSTUDERANDE FÖR STUDIER  

UTOMLANDS INOM HUMAN NUTRITION  
OCH 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 2021 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, tel +46 70 375 38 34, 
e-mail info@throneholst.org

Ansökan för 2021 skall inlämnas senast 1. mars 2021.

 

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 2021. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sekretariatet på e-mail  
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 2021.  
E-post: odd.fellow@oddfellow.no. 

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FONDVIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

Vikariat i privat praksis, Notodden

Vikariat i et år ved Sentrumslegene i Notodden DA, 
Storgata 40. 3674 Notodden. Stilling framtrer fra 15.02.21.

Sentrumslegene er et veldrevet og innarbeidet 3-lege- 
praksis organisert som DA med selskapsavtale og i 
nternavtale. Fratredende lege eier 33 % av DA. Gruppe-
praksisen har drevet med samme leger og i ca 7 år dog to 
legesenter slo seg sammen (Telegatalegesenter og  
Notodden legesenter).

Kontoret ligger i sentrum av Notodden. Det er kun 25 min. 
fra Kongsberg eller 45 min. fra Drammen. Legesenteret har 
3 ansatte offentlig godkjent helsesekretærer i hhv. 100, 80 
og 50% stilling. Det er et godt og stabilt arbeidsmiljø ved 
senteret. Legesenteret benytter journalsystem webmed. Vi 
har Norsk helsenett og systematisk internkontroll. Det er 
mulighet for bestilling av time/resepter via hjemmesiden vår.

Kontaktperson: 
Navn: Siamak Sadeghi
Telefon: 97602250
E-post: siamaksadeghi@hotmail.com

Fullstendig utlysningstekst på Legejobber.no

Vikariat i privat praksis, Oslo
Spesialistlegepraksisen er en veldrevet og godt opparbeidet  
solopraksis med stor pasienttilgang og gode inntjenings- 
muligheter uten avtale/refusjon.Grunnet oppnådd pensjonsalder 
for innehaveren, søkes vikar i 40-70% stilling i en senior-avtale, 
fra 1. februar 2021, med mulighet for overtagelse ved salg før 
juni 2021.

Praksisen ble startet i 2010 og har nå stabile pasientlister i tillegg 
til nye pasienter. Befolkningen i nærområdet, som bla. omfatter 
bydelene Østensjø, Bjerke og Alna med over 90.000 innbyggere, 
har ikke gynekolog med driftsavtale i rimelig nærhet.

Praksisen holder til i Helsebygget, Bryn senter (Østensjøveien 
79, 0667 Oslo) i nye, lyse og store lokaler. Det er et trivelig sa-
marbeidsmiljø med tre fastleger. Klinikk for Alle, holder til samme 
sted, og det er mulighet for samarbeid med fysioterapeuter innen 
bekkenbunnsmerter og urogynekologi.

Spesialistlegepraksisen benytter Winmed 3 i tillegg til Pasient 
Sky, og er velutstyrt med ultralyd/Doppler samt elektronisk  
kolposkop. Fellesutgifter, inkludert laboratorium og sekretær-  
tjeneste, deles mellom alle legene.

Søkeren må være godkjent spesialist i gynekologi og obstetrikk, 
med norsk autorisasjon.

Skriftlig søknad med CV og referanser vil bli vurdert fortløpende 
og kan sendes til: Janette Khoury: epost: jakhoury@hotmail.com. 
Telefon: +47 47335511
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

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

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Et håp for det nye året

Mine for eld re øns ket seg snil le barn 
til jul. Jeg har ofte lagt til fred på jord 
og ro li ge da ger. I år øns ker jeg meg 
lite smit te og nye vak si ner.

En ting er sik kert, det blir en an ner le des jul. 
For noen blir det mer jobb og lan ge da ger. 
Jeg hå per li ke vel dere fin ner rom for mid - 
da ger med de vik tig ste, om det ikke blir så 
mye be søk. Tu rer i nær mil jø et, om det ikke 
blir så mye rei sing. Og ri ke lig med fjas, om 
det ikke blir så mye fest. Vi må ten ke stort  
og uten for bok sen – og det kan ofte blir bra.

2020 vil bli hus ket for ko ro na pan de mi en. 
Og vi vet enda ikke hvor dan his to ri en til 
slutt vil se ut. Le ge for en in gen ar ran ger te en 
er fa rings kon fe ran se om covid-19 i ok to ber. 
Det re sul ter te i en rap port som ble over-
sendt ko ro na kom mi sjo nen og de par te men-
tet. Vi må lære av hver and re un der veis, men 
også lære for fram ti da. Kon fe ran sen sam let 
bred den og spis sen i den nors ke hel se tje nes-
ten. Dett e var be ret nin gen om en vars let 
kri se; vi var for dår lig for be redt. Men det  
var også be ret nin gen om på gangs mot, 
in no va sjon og fag lig pio ner ånd. Vi har  
mått et ten ke stort og uten for bok sen i året 
som har gått – og det har ofte gått bra.

Lands sty re mø tet i star ten av de sem ber 
vis te at Le ge for en in gen le ve rer på de fles te 
om rå der, også un der en pan de mi. Vi har  
fått vik ti ge gjen nom slag i stats bud sjett et, 
for hand let på alle ta riff om rå de ne, di gi ta li-
sert til lits valgt opp læ rin gen og vi har ar ran-
gert over 1000 di gi ta le mø ter. Vi har hele 
vei en opp rett holdt stor ak ti vi tet i Le ge for - 
en in gen og hatt man ge gode me die opp slag. 
Og nå for be re der vi oss til valg kam pen med 
kam pan jen «Hel se og trygg het først».

Da ny he ten om vak si ne gjen nom brud det 
nåd de oss i no vem ber, gikk bør se ne i væ ret 
og vi øy net håp. Dis ku sjo ne ne går al le re de 
liv lig om hvem som skal ha an svar for hva, 
hvem som skal få vak si ner først, bi virk nin-
ger og eff ekt. Også den ne gan gen må vi 
huske at vi er pri vi le ger te som har en sterk 
off ent lig hel se tje nes te og fi nan si el le musk-
ler til både å kjøpe og dis tri bu e re vak si ne ne. 
Vi tren ger åpen het og godt sam ar beid mel-
lom fast le ge ne og myn dig he te ne, slik at  
vi får god opp slut ning og treff er de som 
tren ger det mest.

Vi er helt av hen gi ge av in ter na sjo nalt 
en ga sje ment og sam ar beid for at også de 
som har dår lig ut bygd hel se tje nes te og små 
fi nan si el le musk ler, får del i vak si na sjo nen. 
Til gang til livs nød ven di ge vak si ner er en 
men nes ke rett ig het. Glo bal vak si ne dek ning 
er helt nød ven dig for at vi skal lyk kes  
i å be kjem pe pan de mi en. Norge bi drar 
gjen nom WHO og vak si ne al li an sen GAVI, 
men vi tren ger også pro duk sjons mil jø er  
i Norge som iva re tar våre og ver dens fram - 
ti di ge be hov for vak si ner, me di si ner og 
smitt e vern ut styr.

På vei inn i ju le høy ti den skal vi stoppe 
opp og være takk nem li ge over fel les ska pet. 
Alle har bi dratt med stort og smått for  
å dem pe smitt en. Vak si ne ne er på vei, sola 
har snudd og det er lys i tunellen. Rik tig god 
jul, med håp og tro på et godt nytt år.
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– Selv er far ne folk kan gjø re feil.  
Vi må ald ri slut te å være opp merk som me på det.

Da det stor met som ver st rundt 
den tid li ge re le gen til ski lands laget, 
Fred rik S. Ben dik sen, var støt ten  
fra Le ge for en in gen god å ha.

Hvis noen spør deg hva du spis te til mid dag 
for seks uker si den, hva sva rer du da? Sann-
syn lig vis må du bla til ba ke i ka len de ren. 
Hvor var du, hva gjor de du, og hvil ke vur de-
rin ger gjor de du ak ku rat den da gen som 
før te til at du valg te å spi se ak ku rat den 
mid da gen?

Da den tid li ge re lands lags le gen Fred rik  
S. Ben dik sen for sto at han had de gitt lang-
renns lø per The re se Johaug en krem for 
in fi ser te såre lep per som in ne holdt det 
for bud te stoff et clos te bol, var det dett e han 
mått e gjø re. Halv ti me for halv ti me mått e 
han re kon stru ere de ak tu el le da ge ne for  
å lage en tids lin je han viss te var rik tig.

Ben dik sen had de hel dig vis både ka len der 
og no ta ter, og det var der med ikke vel dig 
van ske lig å være helt ty de lig på hva han  
had de gjort og sagt til en hver tid.

– Og jeg inn så med en gang at her had de 
jeg gjort en feil.

Har gått fire år
Fred rik S. Ben dik sen tar imot Ak tu elt i for - 
en in gen hjem me på Ha mar. I det rød mal te 
hu set, med lang strakt ut sikt over Hedmarks-
jor der og E6 i det fjer ne, har han bodd sam-
men med kona si den 1982. To barn har vokst 
opp i hu set, og se ne re har fem bar ne barn 
løpt ut og inn av dø re ne. I fle re år had de de 
også le ge kon tor i un der eta sjen, der all-
menn le gen Ben dik sen tok imot pa si en ter.

– Jeg pleier å si at her fra må de bære meg 
ut, spø ker 66-år in gen mens han skjen ker 
kaff e.

Det har gått drøye fire år si den li vet hans 
ble snudd på ho det, og den re la tivt ukjen te 
le gen ble be ty de lig mer kjent for Norges 
be folk ning.

13. ok to ber 2016 sprakk ny he ten om at 
The re se Johaug had de av lagt po si tiv do ping-
prø ve. Sam men med lege Fred rik S. Ben dik-
sen, kom mu ni ka sjons sjef i Norges Skifor-
bund, Es pen Graff og le der i lang renns ko mi-
te en, Tor bjørn Skog stad, satt hun søn der-
knust på pres se kon fe ran sen sam me dag og 
for tal te at hun var uskyl dig. Hun had de stolt 
på le gen sin da han sa at kre men hun had de 
brukt for en sol brent lep pe, var trygg. Ben-
dik sen tok på seg all skyld, og kunn gjor de at 

han trakk seg som lege for ski lands laget 
med umid del bar virk ning.

Fire år se ne re kan han fort satt mane frem 
krys tall kla re bil der i ho det fra da ge ne før og 
un der pres se kon fe ran sen.

– Det var helt for fer de lig. Og sur rea lis tisk. 
En fø lel se av at dett e skjer ikke meg, men du 
skjøn ner jo at det gjør det, sier han.

Ver di full støt te fra Le ge for en in gen
Al le re de før pres se kon fe ran sen tok Ben dik-
sen kon takt med Le ge for en in gen for ju ri-
disk bi stand. Som med lem kan man få råd-
giv ning og bi stand i sa ker som gjel der  
ut øv el sen av yr ket som lege.

– Jeg fikk åpen dør til Le ge nes hus umid-
del bart. I den før s te sam ta len, før pres se kon-
fe ran sen, snak ket jeg med råd gi ve re fra 
ju ri disk av de ling og kom mu ni ka sjon. Det 
var nytt ig av fle re grun ner: Jeg fikk for talt 
his to ri en min til fag per so ner jeg umid del-
bart kjen te at ville meg vel. Så fikk jeg for talt 
alt i sin hel het og svart på noen opp kla ren de 
spørs mål der råd gi ver ne ikke hang helt 
med. De tryg get meg vel dig på at dett e var 
ett er rett e lig og hang sam men.

Han fort sett er:
– Og så var jo ju ri disk av de ling i Le ge for - 

en in gen med meg hele vei en, ved ad vo ka te ne 
Jør gen Stål ha ne og Anders Schrø der Amund-
sen. Fra av hø re ne i An ti do ping Norge, som 
for øv rig var eks tremt struk tu rert og godt 
gjen nom ført, til jeg vit net for The re se i id ret-
tens vold gifts rett, CAS, i Sveits. Det var godt  
å ha de res spe sia list kom pe tan se i ryg gen.

Fred rik S. Ben dik sen had de ikke noe sær-
lig per son lig for hold til fag for en in gen sin 
før den ne hen del sen. Han ble stu dent med-
lem på slutt en av 70-tal let, og be tal te kon tin-
gen ten for di han var stolt av yr ket og for en-
in gen.

– Litt flei pe te har jeg sagt til ge ne ral sek re-
tær Geir Riise og pre si dent Ma rit Her man-
sen at jeg i hvert fall er et av de med lem - 

me ne som har fått mye igjen for kon tin gen-
ten, sier Ben dik sen, og un der stre ker, mer 
al vor lig:

– Det er vik tig at kol le ga ene mine vet om 
at hvis de kom mer i en van ske lig si tua sjon 
som lege, så er det pro fe sjo nel le råd gi ve re  
i Le ge for en in gen som de kan be om hjelp.

Å gjø re feil som lege
An ti do ping Norge hen la sa ken mot Ben dik-
sen ett er som han ikke had de ut vist for sett. 
Den er far ne id retts le gen har i ett er tid brukt 
mye tid på å fi lo so fe re over hvor dan han 
kun ne gjø re en slik feil. Tan ke ne har gått til 
lege kol le ga ene som ny lig strei ket på grunn 
av for høyt ar beids press.

– Hvis ar beids pres set ditt er for stort over 
tid, og kra ve ne hele ti den over sti ger det du 
med ri me lig het kan le ve re, så er min på-
stand at ri si ko en for feil øker. Det er den 
enes te år saks sam men hen gen jeg kan se nå, 
fire år se ne re. Jeg had de vært igjen nom en 
helt eks trem ar beids pe ri ode med vel dig 
sto re krav, i til legg til syk dom i fa mi li en som 
tok mye opp merk som het. Det ble rett og 
slett for mye. Noen av kon troll punk te ne 
som nor malt slår inn, gjor de ikke det, sier 
han og fort sett er:

– Jeg vet ikke om noen som skal ha bedre 
for ut set nin ger for å unn gå å gjø re en sånn 
feil enn meg. Men det il lust re rer også et sen - 
tralt po eng som har vært vik tig for meg å få 
frem: Selv er far ne folk kan gjø re feil. Vi må 
ald ri slutt e å være opp merk som me på det.

Nett opp det å gjø re feil som hel se ar bei der, 
har Ben dik sen brukt mye tid på å snakke om 
for kol le ga er. Han har holdt fle re fore drag 
om sin opp le vel se og ti den ett er, blant an net 
for Over le ge for en in gen. Fle re er far ne kol le-
ga er kom da bort til ham i ett er kant og 
for tal te om feil de selv had de gjort, som de 
ikke had de snak ket med noen and re om før.

– Det er et tan ke kors for oss som har dett e 
yr ket, ofte snak ker vi ikke med noen. For di  
vi er så opp tatt av at vi skal hjelpe and re og 
være på til buds si den. Jeg tenk te også det  
i for kant av pres se kon fe ran sen, «Dett e ord-
ner jeg på egen hånd. Her har jeg over sik ten».
Han leg ger til:

– Jeg var ikke for be redt på det som kom 
ett er på.

Ben dik sen kjør te ale ne hjem til Ha mar 
ett er pres se kon fe ran sen på Ul le vål i Oslo. 
Han klar te seg fint, helt til han skul le låse 
seg inn hjem me. Da kom pa nikk angs ten og 
en kraf tig, fy sisk re ak sjon. Me die pres set var 
enormt, og i be gyn nel sen ble det van ske lig  

«Hvis du kommer i en vanske- 
lig situasjon som lege, så er det  
profesjonelle rådgivere i Lege- 
foreningen som du kan be om 
hjelp »  

FREDRIK S. BENDIKSEN,  
TIDLIGERE LANDSLAGSLEGE
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ÆRLIG:  – Det er et tankekors for oss som har dette yrket, ofte snakker vi ikke med noen. Fordi vi er så opptatt av at vi skal hjelpe andre og være på tilbudssiden, sier lege 
Fredrik S. Bendiksen. Foto: Vilde Baugstø.

å gå ut av hu set uten å kon stant se seg over 
skul de ren. Han og kona be gyn te å gå for sik-
ti ge tu rer ett er mør ket had de sen ket seg. 
Han for tel ler om fle re ster ke mø ter med 
ven ner og be kjen te i den ne pe ri oden. Gode 
klem mer og ekte med fø lel se.

Støt te fra kol le ga er
En re pre sen tant fra Le ge for en in gens støtte-
kollegaordning tok også tid lig kon takt. 
Støttekollegaordningen er et til bud om  
å få prate med en kol le ga i en pe ri ode med 
eks tra på kjen nin ger, en ten pro fe sjo nelt el ler 
pri vat. På dett e tids punk tet had de al le re de 
en god kol le ga og ka me rat av Fred rik S. 
Ben dik sen kob let ham sam men med en 
psy kia ter. Psy kia te ren had de selv stått i 
stor men og kun ne lytt e og sam ti dig dele 
sine råd og er fa rin ger. De to had de ver di - 
ful le sam ta ler, for tel ler Ben dik sen.

– Vel dig man ge har tatt kon takt, både  
i den akutt e fa sen og se ne re. Og så er det 
noen som du kan skje ville for ven tet at had-
de tatt kon takt, som ikke har gjort det. Det 
syns jeg var sårt. Men sånn er det i noen 

si tua sjo ner i li vet, det skil ler van net litt. Det 
fikk jeg en ty de lig er kjen nel se av.

Han har bare gode ord å si om sin tid li ge re 
ar beids gi ver, Norges Skiforbund.

– Til dags dato har jeg ald ri hørt et vondt 
ord fra noen i Ski for bun det. Le del sen der 
har tatt kon takt med jev ne mel lom rom for  
å høre hvor dan det går. Det har be tydd 

FREDRIK S. BENDIKSEN (66)
Utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1982, over 20 års arbeide som allmennlege, 
med idrettsmedisin som spesialfelt.
Vært mangeårig laglege for Storhamar Hockey og Hamarkameratene.
Vært laglege for det norske skøytelandslaget, langrennslandslaget og kvinnelandslaget  
i fotball.
Var laglege under OL i Atlanta (1996), Torino (2006) og sjefslege for den norske troppen 
under OL i Sochi (2014).
Fra 1995 – 2003 arbeidet han for Pfizer Norge, som leder for selskapets medisinske  
avdeling og deretter  som administrerende direktør.
Fra 2006 – 2011 arbeidet han som Senior Vice President, Research & Development,  
for Nycomed med base i Sveits og Tyskland.
Æresmedlem, Norsk Idrettsmedisinsk Forening (2007).
IOC Sports Medicine Diploma (2015).
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Le ger i vi ten ska pe li ge stil lin ger  
fyl ler 30 år

gens or ga ni sa sjon og mu lig het til å få hjelp 
fra sek re ta ri a tet og øko no misk støtt e, sier 
Anna Midelfart.

Hun var le der i pe ri ode ne 1990 til 1994  
og fra 2005 til 2009. Midelfart var sen tral  
i or ga ni se rin gen av de forsk nings po li tis ke 
kon fe ran se ne som LVS holdt hvert år.

Før 1994 had de sti pen dia te ne knytt et til 
me di sin ob li ga to risk med lem skap i Yng re 
le gers for en ing. Nå kun ne de vel ge LVS som 
yr kes for en ing. Gjen nom for en in gen fikk 
lege fors ker ne en iden ti tet og noen som 
kjem pet for å iva re ta lønns- og ar beids vil - 
kå re ne de res både over for myn dig he ter og 
ar beids gi ver. Ved år tu sen skif tet var an tal let 
med lem mer i over kant av 500. I dag er det 
730.

Ar bei det med å re krutt e re le ger til forsk-
ning og å styr ke forsk nin gens vil kår, ble 
ett er på trykk fra LVS, et satsningsområde  
i Le ge for en in gen i pe ri oden 2009 – 2011. De 
se ne re år har for en in gen hatt fo kus på  
å på vir ke myn dig he te ne til å få fle re vi ten-
ska pe li ge an satt e over i fas te stil lin ger ved 
uni ver si te te ne.

LVS de ler hvert år ut Or ki dé pri sen. Det er 
en ut mer kel se til per so ner for frem ra gen de 
inn sats for le ger i vi ten ska pe li ge stil lin ger  
i me di sin i Norge.

STIG KRING EN
stig.kringen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

mas se. De vet jo vel dig godt hvor glad jeg 
var i job ben, og at jeg sy nes dett e var fryk te-
lig tungt. De har vært svært om tenk som me.

En om sorgs full le der
I dag ser han seg ikke len ger over skul de ren 
når han går ute, li vet er bedre enn det var 
for fire år si den. Den tid li ge re lands lags le gen 
har også vært le der og job bet med le der - 
ut vik ling i man ge år, og har fort satt re gel-
mes si ge sam ta ler med er far ne le de re i fle re 
bran sjer. Folk som har job bet tett med ham, 
be skri ver Ben dik sen som en til lits vek ken de 
og god sam ta le part ner, svært dyk tig fag lig. 
Som le der har han vært opp tatt av å fo ku - 
se re på sine med ar bei de res gode egen ska-
per. Men det al ler vik tig ste som le der, me ner 
Ben dik sen, er å ha et godt hjer te.

– Det hand ler om om tan ke for med ar bei-
der ne dine, å være ty de lig, men også la folk 
få lov til å være gode. Å være glad i men nes-
ker er også en vik tig le der egen skap, for det 
er men nes ker vi le der og det er men nes ker 
som ska per re sul ta te ne. Det er ak ku rat det 
sam me som å være en god dok tor; å ville folk 
vel. Og du må være flink til å kom mu ni se re, 
være ett er rett e lig og or dent lig. Du må all tid 
kun ne sva re på spørs må let «Hvor for». Det er 
også et fel les trekk mel lom le ge yr ket og det  
å være le der. Kla rer du det og folk for står hva 
du sier, så tren ger de ikke all tid å være eni ge 
med deg, men du har i hvert fall latt dem få 
lov til å for stå hvor du kom mer fra.

Dett e ver di grunn laget har Fred rik S. Ben-
dik sen i stor grad tatt med seg fra sin mor.

– Hun var en klok dame med seks årig 
grunn sko le. Hun sa til meg: «Re spek ter 
and re men nes ker og snakk sant. Hardt 
ar beid hjel per, og sam men med and re kan 
du ut rett e uen de lig mye mer enn du kan 
ale ne.»

Selv voks te han opp ytt erst i hav ga pet 
uten for Harstad på 50- og 60-tal let, i en slekt 
der de fles te drev med jord bruk el ler fiske. 
For eld re ne ble iføl ge ham selv «vel dig be kym-
ret» da han for tal te at han ville bli dok tor.

– Men sånn ble det nå. Res ten er his to rie. 
Og jeg har ikke ang ret en dag på at jeg be-
stem te meg for å stu de re me di sin, at jeg 
gjen nom før te, og at jeg har fått lov til å ha 
den lan ge yr kes kar rie ren jeg har hatt. Det  
er jeg vel dig glad for.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Ju bi le ums å ret har bydd på nye  
ut ford rin ger for le ge ne som job ber 
med forsk ning og un der vis ning.

Si den ko ro na-ned steng nin gen i mars har 
yr kes for en in gen fått et dytt i ret ning av en 
mer di gi tal hver dag.

– Med lem me ne våre har gjort en stor 
inn sats for å få på plass fun ge ren de un der-
vis nings opp legg for stu den te ne, sier Ma ri us 
Wi de røe, le der for Le ger i vi ten ska pe li ge 
stil lin ger (LVS).

Han for tel ler at stu den te ne har vært til-
fred se med den di gi ta le prak sis un der vis nin-
gen og at en kel te til og med me ner at opp-
leg get nå har blitt bedre. Det blir der for 
spen nen de å se hvor dan un der vis nin gen 
fore går når pan de mi en er over.

Fo kus om rå der
Wi de røe har et drøyt år bak seg som LVS- 
le der. Han har dan net seg et klart bil de av 
hva som blir vik tig å fo ku se re på frem over.  
I dag kom bi ne rer bror par ten av vi ten ska pe-
li ge an satt e le ger sin aka de mis ke stil ling 
med kli nisk stil ling. Yr kes for en in gen øns ker  
å øke for stå el sen hos le der ne i sy ke hu se ne 
og blant kli nis ke kol le g er om at forsk ning 
og un der vis ning er vik tig.

– Der for skal kom bi ner te stil lin ger være 
att rak ti ve. Når sam me lege job ber på kli-
nikk, med forsk ning og un der vis ning, er det 
en for del for både sy ke hu se ne og uni ver si te-
te ne, opp ly ser Wi de røe og ut dy per hvor for:

– I kli nisk ar beid øker kva li te ten når det 
blir stør re fo kus på evi dens ba sert me di sin 
og kva li tets for bed rings ar beid. Me di sin stu-
den ter og le ger i spe sia li se ring får re le vant 
og godt nivå på un der vis nin gen når le ge ne 
har kom bi ner te stil lin ger.

LVS job ber også for lønns ut vik lin gen til 
le ger i bi stil lin ger ved uni ver si te te ne. I til-
legg gjen nom fø rer for en in gen i år en kart-
leg ging av ar beids for hol det til med lem me ne. 
Hen sik ten er å få et sy ste ma tisk inn blikk  
i de pro blem stil lin ge ne som med lem me ne 
mø ter i sitt dag li ge ar beid.

His to ri en og mi le pæ ler
LVS ble dan net som en spe si al for en ing  
i Trondheim 26. ok to ber 1990. Tre år se ne re 
fikk de sta tus som yr kes for en ing.

– Det ga oss fast for ank ring i Le ge for en in-

LEDER LVS: Marius Widerøe ønsker at kombinerte 
forsker- og klinikerstillinger skal være attraktive.  
Foto: Geir Mogen
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Vel lyk ket, di gi talt faglandsråd

Faglandsrådet 2020 gikk av sta be
len som et di gi talt møte på grunn 
av pan de mi en. Fle re fag li ge in ter es
san te dis ku sjo ner ble løf tet, og en 
re so lu sjon om over be hand ling  
i li vets siste fase ble ved tatt.

3. no vem ber var da to en for faglandsrådet 
2020, som i ho ved sak ble holdt som et di gi-
talt møte. Knappe 20 per so ner var også til 
ste de i kurs- og kon fe ran se sen te ret på Le ge-
nes hus, som un der nor ma le for hold tar 
120 per so ner. De fles te del tok der med di gi-
talt, og de som var in ter es ser te kun ne føl ge 
mø tet på Face book.

Le ge for en in gens fag sty re ble opp rett et  
i 2018. Faglandsrådet ar ran ge res én gang  
i året og leg ger fø rin ger for det me di sinsk-
fag li ge ar bei det i for en in gen.

– Pan de mi en har selv sagt pre get fag sty rets 
ar beid. Men jeg me ner vi har god sty rings-
kurs mot faglandsrådet 2021. En eff ekt av 
pan de mi en er at vi har hatt mer kon takt 
med Hel se di rek to ra tet. De tren ger vår fag- 
 li ge kom pe tan se – ikke minst un der en 
pan de mi, sa le der av fag sty ret, Ce ci lie Ri søe, 
da hun åp net mø tet.

Del te ut grunn ut dan nings pris
Pro gram met in ne holdt en or ga ni sa to risk 
del og en fag lig del. Den organisatoriske 
del en tok blant an net for seg for slag til og 
valg av valg ko mi té, ut de ling av Le ge for en in-
gens grunn ut dan nings pris og års be ret ning.

Stå le Sa ga brå ten, all menn le ge og med lem 
av fag sty ret, del te ut den før s te grunn ut dan-
nings pri sen, som be står av et di plom og  
50 000 kro ner.

Den nors ke le ge for en ings pris til beste 
un der vis ning i me di sinsk grunn ut dan ning 
skal gå til en kelt per so ner el ler fag mil jø som 
opp le ves som gode rol le mo del ler ved å dele 
sitt en ga sje ment for fa get. Pri sen er opp rett et 
for å sti mu le re til inn sats i den nors ke me di-
sins ke grunn ut dan nin gen, og sett e fo kus på 
me di sinsk grunn ut dan ning og un der vis nin g 
som en na tur lig del av le ge rol len.

– Det har kom met inn man ge gode no mi-
na sjo ner. Pris ko mi te en vel ger å gi grunn ut-
dan nings pri sen til UNNs in fek sjons av de ling, 
ved Ve gard Sko gen, Dag See ger Hal vor sen og 
Gun Grim nes. De er no mi nert av et helt kull 
me di sin stu den ter i Tromsø, sa Sa ga brå ten.

Me di sin stu den te ne be grun net blant an net 
sin no mi na sjon med at le ge ne på in fek sjons-

pos ten gjør en utro lig god jobb i å mo ti ve re, 
en ga sje re og ut dan ne me di sin stu den ter. De 
for tel ler om su per for mid lings ev ne, godt 
hu mør og en trygg og god læ rings are na.

Ve gard Sko gen tak ket på veg ne av pris - 
vin ner ne.

– Takk til me di sin stu den te ne som har 
no mi nert oss. Også takk til Le ge for en in gen 
for at de har pri ori tert grunn ut dan ning. Så 
vil jeg slå et slag for god un der vis ning. Det 
tror jeg er vik tig, ikke bare for oss hel se ar bei-
de re og stu den ter, men for alle som bru ker 
hel se ve se net, sa Sko gen.

Dis ku ter te Gjør klo ke valg
Et av de fag li ge te ma ene var Gjør klo ke valg, 
en kam pan je for å få ned over be hand ling og 
over dia gnos ti se ring. Ke til Stør dal og Ste fan 
Hjør leifs son, hen holds vis tals per son og 
le der for kam pan jen i Norge, orien ter te om 
sta tus.

– I lø pet av det siste året har vi fått med oss 
11 uli ke fag me di sins ke for en in ger i kam pan-
jen. Den ne høs ten har Norsk on ko lo gisk 
for en ing kom met med sine an be fa lin ger,  
og Norsk for en ing for all menn me di sin og 
bar ne le ge ne har for ny et sine an be fa lin ger, 
sa Stør dal.

Han vis te også til at me di sinsk over ak ti vi-
tet er et felt som både po li ti ke re, hel se fo re - 
ta ke ne og me dia er in ter es ser te i, men at  
i 2020 har me die bil det na tur lig nok vært 
do mi nert av ko ro na si tua sjo nen. Det var 
plan lagt en pub li kums kam pan je vå ren 
2020, men den ble for skjø vet til 2021.

Re so lu sjon
Også me di sinsk over ak ti vi tet i li vets siste 
fase ble dis ku tert un der faglandsrådet. Ett er 
en lang og god dis ku sjon med fle re inn- 
 le de re, ved tok faglandsrådet en re so lu sjon:

«All hel se hjelp skal være ba sert på gode 
me di sins ke, hel se fag li ge og etis ke vur de rin-
ger som re spek te rer og iva re tar pa si en tens 
øns ker og rett ig he ter. Be slut nin ger om 
me di sinsk be hand ling skal være fag lig for-
svar li ge og om sorgs ful le. All be hand ling  
må være til pa si en tens beste. Me di sinsk 
over ak ti vi tet i be hand ling av pa si en ter  
i li vets siste fase kan for len ge li vet, men en 
for len gel se vil ikke være til pa si en tens beste 
der som be hand lin gen bare bi drar til å for-
len ge li del se. (…)

Mu lig he ten for en ver dig av slut ning med 
best mu lig livs kva li tet skal vekt leg ges i vur - 
de rin ger om hva som er til pa si en tens beste. 
(…) Be slut nin ger om be hand ling i li vets 
siste fase med fø rer be hov for vur de ring av 
me di sins ke, psy ko so si a le og etis ke pro blem-
stil lin ger.

Faglandsrådet opp ford rer alle fag me di-
sins ke for en in ger til å frem me an be fa lin ger 
for å sik re gode be slut nings pro ses ser i li vets 
slutt fa se og å fore slå til tak in nen eget fag felt 
for å re du se re me di sinsk over ak ti vi tet som 
kan med fø re over be hand ling i slutt fa sen.»

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KOMBINASJON: Faglandsrådet 2020 ble i hovedsak arrangert som et digitalt møte, med knappe 20 personer til 
stede på Legenes hus. Man kunne også følge møtet via Facebook. Foto: Vilde Baugstø
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Kart leg ger kom mu ne over le ge nes ar beids si tua sjon

Le ger i sam funns me di sinsk ar beid 
un der stre ker at til strek ke lig kom
mu ne over le ge res sur ser i hver kom
mu ne må til for å sik re nød ven dig  
og for svar lig ar beid.

Un der ko ro na pan de mi en har kom mu ne-
over le ge ne blitt satt på prø ve. Man ge har 
opp levd en vold som ar beids be last ning, og 
en te le fon som rin ger til alle ti der. Be ho vet 
for in for ma sjon om si tua sjo nen er utøm me-
lig.

En un der sø kel se Le ge for en in gen har gjort 
blant 160 kom mu ne over le ger vi ser at det  
i over halv par ten av kom mu ne ne i Norge 
kun er én kom mu ne over le ge. 35 kom mu ner 
har mel lom to og fire kom mu ne over le ger, 
mens i syv kom mu ner er det fle re enn fem. 
Over seks av ti kom mu ne over le ger var al le-
re de pres set før pan de mi en.

Må sik re kon ti nui tet
Hel se di rek to ra tet kart leg ger nå kom mu ne-
over le ge nes si tua sjon, og har bedt om inn-
spill fra Le ger i sam funns me di sinsk ar beid 
(LSA), yr kes for en in gen til kom mu ne over- 
 le ge ne.

Di rek to ra tet stil te føl gen de spørs mål: Hva 
er de stør ste be last nin ge ne på kom mu ne-
over le ge ne i pan de mi en? Hva er de stør ste 
res surs-flas ke hal se ne, og hva kan di rek to ra-
tet al le re de nå iverk sett e av til tak for å av las te 
kom mu ne over le ge ne?

LSA har sendt brev til Hel se di rek to ra tet 
med sine inn spill, sig nert le de ren i yr kes for-
en in gen, Kirs ten An drea Toft.

– For å sik re en de fi nert ar beids tid for kom-
mu ne over le gen, og for å de fi ne re kom mu-
nens an svar for sam funns me di sins ke be red-
skaps opp ga ver i akutt me di sins ke ka ta stro fer 
og akutt smitt e vern, bør det etab le res for plik-
ten de be red skaps ord nin ger for sam funns me-
di sinsk kom pe tan se i kom mu ne ne i «nor mal-
tid», skri ver Toft i bre vet. Hun ut dy per:

– Det må i til legg plan leg ges ord nin ger for 
be red skaps vakt og over tids ar beid ved lang-
va ri ge kri se si tua sjo ner som den pan de mi en 
vi nå står i, samt å sik re kon ti nui tet i den 
sam funns me di sins ke kom pe tan sen som bør 
være til gjen ge lig for kom mu nen gjen nom 
kri sen.

Stor ar beids be last ning
LSA un der stre ker at det kom mu ne over le ge ne 
opp le ver som mest tid kre ven de i pan de - 
mi en, er sel ve ar beids be last nin gen. Dett e 

gjel der kom mu ne over le ger i både små og 
sto re kom mu ner, i alle de ler av lan det.

– Kom mu ne over le ge ne for tel ler om lite, 
om noe, fri tid, kon ti nu er lig be red skaps - 
ar beid, der man er til gjen ge lig for ar beids - 
gi ver 24/7, i må ne der i strekk. Det å gå  
i sta dig be red skap for en mu lig po si tiv  
prø ve, som kan bli vars let når som helst på 
døg net og kre ver umid del bar opp start av 
smittesporingsarbeid, opp le ves be las ten de 
for de al ler fles te, skri ver Toft.

Hun un der stre ker at man ge kom mu ne-
over le ger i år ikke har fått tatt ut fe rie, og 
har vært til gjen ge lig for ar beids gi ver hver 
time av døg net fra mars og fram til i dag. 
Ofte skjer den ne be last nin gen som føl ge av 
kom mu nens «for vent ning» til sin kom mu-
ne over le ge, og uten for ut gå en de av ta ler om 
av klart ar beids tid el ler økt kom pen sa sjon. 
Av spa se ring av lan ge ar beids da ger el ler 
av vik ling av fe rie er ikke mu lig når det ikke 
er and re kom mu ne over le ger til å over ta 
job ben ved ens eget fra vær.

– Kom mu ner som ikke ser ver di en av 
ar bei det som egen kom mu ne over le ge leg-
ger ned i den ne spe si el le ti den, og som er 
mot vil li ge med tan ke på kom pen sa sjon for 
used van lig mye ar beid uten mu lig he ter for 
av spa se ring, tæ rer også på mo ti va sjo nen til 
å være i lang va rig be red skap for våre med-
lem mer, på pe ker Toft.

Sto re nok stil lin ger
LSA me ner det er be hov for en sted for tre der 
for kom mu ne over le gen, og sær lig i ti der 

med lang va rig kri se. De på pe ker at det imid-
ler tid er vik tig at sted for tre der og and re 
le ger i smitt e vern ar beid har sto re nok stil-
lin ger for å kun ne være til gjen ge lig nok for 
ar bei det pan de mi hånd te rin gen kre ver.

På spørs mål om hvil ke til tak di rek to ra tet 
al le re de nå kan sett e i gang, skri ver LSA at  
å få mer ord nen de beredskapsvaktforhold 
er det vik tig ste til ta ket for å bedre kom - 
mu ne over le gens si tua sjon kort sik tig.

– Vi får nå mel din ger fra våre med lem mer 
om at fle re kom mu ner ned ska le rer be red-
ska pen be ty de lig. Dett e gjør det mye mer 
kre ven de å øke be red ska pen igjen un der 
lo ka le og re gio na le ut brudd, skri ver Toft.

LSA på pe ker at det er av gjø ren de å øke 
stil lings stør rel sen til kom mu ne over le ge ne.

– Det må være til strek ke lig kom mu ne over-
le ge res sur ser i hver kom mu ne til å sik re 
nød ven dig og for svar lig sam funns me di-
sinsk ar beid. LSA me ner det må være mi ni-
mum 50 pro sent stil ling i alle kom mu ner  
og 100 pro sent stil ling i kom mu ner fra 5000 
inn byg ge re.

Toft og LSA av slutt er bre vet med å un der-
stre ke at de er gla de for at te ma et ut re des av 
Hel se di rek to ra tet, og at de gjer ne stil ler på 
di gi ta le mø ter for å drøf te både kort sik ti ge 
og lang sik ti ge til tak vi de re.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

TYDELIG: – Å gå i stadig beredskap for en mulig positiv prøve som krever umiddelbar oppstart av smittesporings-
arbeid, oppleves belastende for de aller fleste, skriver Kirsten Andrea Toft, leder i LSA, på vegne av yrkesfor- 
eningen. Foto: Legeforeningen
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Pris dryss til le ger

Le ge for en in gen de ler hvert år ut fle re 
pri ser til le ger som har ut mer ket seg 
in nen for uli ke om rå der.

Ut de lin gen skjer van lig vis på lands sty re - 
mø tet. På grunn av pan de mi en blir det 
imid ler tid in gen for mell ut de ling før lands-
sty re mø tet i 2021, men pris vin ner ne mott ar 
fort satt pri se ne og pre mi en i år.

Le der pri sen
Le ge for en in gens le der pris de les ut til en 
lege som er, el ler ny lig har vært, le der. Ved-
kom men de skal ha vist god evne til dia log 
med an satt e med ty de li ge fag li ge og øko no-
mis ke mål for virk som he ten. Le der pri sen 
2020 går til pro fes sor Jør und Straand ved 
in sti tutt for hel se og sam funn, Uni ver si te tet 
i Oslo (UiO). Straand har vært le der for Av de-
ling for all menn me di sin ved UiO si den 2011.

Straand be teg nes som en bau ta i det all-
menn me di sins ke forsk nings mil jø et. Han 
har løf tet all menn me di sin fra et si de pro-
sjekt ved UiO til et ho ved fag. Straand har  
i til legg til le der opp ga ve ne ved UiO og egen 
forsk ning, del tatt ak tivt i spe sia list ut dan nin-
gen i all menn me di sin.

Kva li tets pri ser
Le ge for en in gen de ler ut kva li tets pri ser 
in nen for pri mær- og spe sia list hel se tje nes-
ten. Pri se ne skal sti mu le re til kva li tets ar beid 
i hel se tje nes ten, med vekt på pa si ent fo kus. 
Kom mu ne over le ge i Molde, Cato In ner dal, 
er vin ner av kva li tets pri sen for pri mær hel se-
tje nes ten. In ner dal har vært en på dri ver for 

å re du se re for skriv ning av A- og B-pre pa ra ter 
på en sy ste ma tisk måte, som har re sul tert  
i 20 pro sent ned gang.

Kva li tets pri sen for spe sia list hel se tje nes - 
ten går til pro sjekt grup pen for Kva li tet  
i be hand ling av tykk tarms kreft, Hel se Nord, 
ved Trond Dehli. Pro sjek tet har vært vik tig 
for å sik re lik be hand ling ved alle gas tro - 
kir ur gis ke en he ter i hel se Nord, og nett-
verks byg gin gen blant del ta ker ne har vært 
av stor be tyd ning.

Ma rie Spång berg og fore byg gen de  
me di sin
Ma rie Spång berg-pri sen er opp rett et for  
å sti mu le re kvin ne li ge le ger til vi ten ska pe lig 
inn sats. I 2020 går den ne pri sen til Ma ria 
Skytioti, som før s te for fatt er på ar tik ke len 
In ter nal Carotid Ar tery Blood Flow Re sponse 
to Anesthesia, Pneumoperitoneum, and Head-
up Tilt du ring Laparoscopic Cholecystectomy. 
Anesthesiology (2019), som er en del av in tro-
duk sjo nen av ny tek no lo gi og nye be hand-
lings me to der in nen kir ur gi.

Le ge for en in gens pris for fore byg gen de 
me di sin har som for mål å vek ke in ter es se 
for fore byg gen de me di sin. I 2020 går pri sen 
til Tone Hak våg Røn ning, El len Ka ri ne Grov 
og Tor ben Wis borg for ar tik ke len «Døds fall 
og per son ska der ved bruk av ATV og snø-
scoot er i Nord-Norge i 2013 – 14». Stu di en gir 
ver di full kunn skap om ulyk ker knytt et til 
bruk av mo to ri ser te ter reng kjø re tøy, og er  
et godt ut gangs punkt for vi de re ar beid med 
å iverk sett e fore byg gen de til tak.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset 
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: 
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponerings- 
perioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken 
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at 
nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktig-
hetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthem-
ming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig 
leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan 
medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming 
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med 
synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten 
vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal 
det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på 
nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Lege-
middelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, 
inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendig-
heter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite 
sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører 
til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent 
om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: 
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, 
kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), 
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår. 
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det 
observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over 
en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har 
forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokorti-
koidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske 
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: 
Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort 
Vd. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% 
i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres 
hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via 
feces. Refusjon: 1R01A D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko-
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser  (glassflaske) kr 260,40. 3 × 120 doser 
(glassflaske) kr 708,60. 
Sist endret: 03.12.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018
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Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

* Innsettende effekt målt etter skåring av totale
nesesymptomer (TNSS).

• Signifikant mer effektiv symptomlindring enn nasalt
steroid alene til pasienter med allergisk rhinitt2

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4

Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten 
intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 
Forsiktighetsregler: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. 
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.
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