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Lungeinfeksjon med  
ikke-tuberkuløse mykobakterier
Frem til 1950-årene ble ikke-tuberkuløse 
mykobakterier stort sett regnet som apato-
gene. Med nye molekylære metoder har 
flere og flere ikke-tuberkuløse mykobakte-
rier blitt identifisert. Funn av slike myko-
bakterier i luftveiene er ikke ensbetydende 
med relevant infeksjon. Symptomene er 
oftest uspesifikke. Diagnose og behandling 
må baseres på en grundig vurdering av 
kliniske, radiologiske og mikrobiologiske 
funn. Behandlingen er langvarig og sam-
mensatt av flere antibiotika og kan ha dårlig 
effekt og mange bivirkninger.
SIDE 1832

Overforbruk  
av antibiotika mot pneumoni
Helsedirektoratet har gitt ut nasjonale ret-
ningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. 
Følges de? En gjennomgang av journalene 
til 70 pasienter innlagt med pneumoni ved 
Ullevål sykehus i 2015 tyder på at det brukes 
for mye bredspektrede antibiotika, at peni-
cillindosene er for høye, og at behandlings-
lengden er for lang. De fleste pasientene  
fikk justert sin behandling til mer smalspek-
trede antibiotika når mikrobiologisk prø-
vesvar forelå. Studien tyder på at dagens 
retningslinjer for antibiotikabruk ikke føl-
ges godt nok i klinisk praksis.
SIDE 1818

Kreftutvikling  
og befolkningssammensetning
Befolkningen i Norge endrer seg – rundt én 
av sju innbyggere i landet er nå innvandrer. 
Fra 1990 fulgte aldersstandardiserte insidens-
rater for all kreft samlet hos norskfødte og  
i totalbefolkningen hverandre noenlunde 
jevnt. For perioden 2012�–�16 var ratene for den 
norskfødte delen av befolkningen 2 % høyere 
enn de nasjonale ratene. Ratene for mela-
nom og livmorhalskreft var 6�–�8 % høyere, 
mens raten for leverkreft var 3�–�4 % lavere. 
Tallene tyder på at fødeland er en viktig 
faktor for utvikling av kreft.
SIDE 1824

Andre boller?

«Her er null kontinuitet som kan bygge et pasient–lege-forhold over 
tid, preget av trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møter du en 
stim av engangsleger som bare innbyr til fjernkontakt. De kjenner 
deg ikke, heller ikke sykdommen din annet enn i glimt.» Dette skrev 
Per Fugelli i 2011 om leger på sykehus. Lite ante han om at han sam-
tidig beskrev forretningsidéen til det svenske selskapet Kry: video-
baserte engangskonsultasjoner mellom tilfeldige innringere og en 
stor pool av leger. På bare fire år har Kry vokst til et milliardforetak.

Nå driver selskapet aggressive reklamefremstøt i Norge. Plakater, 
avisinnlegg og sponsede Instagram- og blogginnlegg etterlater 
alle det samme inntrykket: Fastlegene er lite tilgjengelige og evig 
forsinkede. Fremtiden er todimensjonalt flimrende leger uten 
oppfølgingsansvar. Eller «nå er det andre boller», som det heter  
i «influenseren» Funkygines Kry-sponsede blogginnlegg.

«Du blir etterlatt i en Kafka-aktig uro. Du føler deg som et frem-
medlegeme i verden», fortsatte Fugelli om engangslegene. Den 
gamle forkjemperen for kontinuitet i legerelasjonen hadde rett. 
Heller ikke i den digitale fremtiden blir det gode boller uten tid  
og kjærlighet.
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Ikke-tuberkuløse mykobakterier lever natur-
lig i jord og vann, og så langt er det identi-
fisert 186 arter. Lenge ble disse bakteriene 
regnet for ikke å være patogene, og det var 
først på 1950-tallet at man ble klar over at de 
kan forårsake infeksjoner hos mennesker. 
Diagnostiseringen er vanskelig, og behand-
lingen langvarig.

Hvordan vil oppvarmingen av kloden 
påvirke mangfoldet av bakterier, både pato-
gene og apatogene? I 2016 døde en 12 år 
gammel gutt og 20 andre ble hospitalisert 
som følge av et miltbrannutbrudd på Jamal-
halvøya nordvest i Sibir. Miltbrannbakterien, 
Bacillus anthracis, er en grampositiv, spore-
dannende stavbakterie. Teorien er at milt-
branninfiserte reinsdyr som hadde ligget 
begravet i permafrosten i over 75 år, hadde 
tint opp som følge av menneskeskapte klima-
endringer og deretter smittet nomadebefolk-
ningen. Over 2 300 reinsdyr måtte slaktes. 
Samtidig kan man spørre: Hvor mange uopp-
dagete arter av mikroorganismer og planter 
som kan brukes til å bekjempe sykdom, vil 
bli utryddet før vi rekker å ta dem i bruk?

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

C
T



PP-ELI-NOR-0972. 432NO18PR05592-01 AD-mail: 25.09.2018

START og FORTSETT med ELIQUIS, både ved behandling av 
dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) og til forebygging 
av residiverende DVT og LE hos voksne1

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

Les nøye ELIQUIS SPC for fullstending informasjon og riktig bruk på www.legemiddelverket.no.
Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 03.08.2018. 
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Bio lo gisk sett be fin ner vi oss alle på et spek ter av kjønn, 
der mann og kvin ne er ytt er punk te ne. Au to ri tæ re 
 statsle de re for nek ter bio lo gisk kunn skap for å tek kes 
re li gi ø se og kon ser va ti ve vel ge re.

Kjønns fors ke re og his to ri ke re har len ge ar gu men tert for hvor dan 
kjønn er his to ris ke, kul tu rel le og so si a le kon struk sjo ner (1, 2). Kjønn 
har til uli ke ti der blitt de fi nert ut fra navn, so si a le rol ler, sek sua li tet, 
ytre ge ni ta lia, ind re ge ni ta lia, kro mo so mer og ge ner – for å nev ne 
noen mar kø rer. I over 100 år har me di si nen dia gnos ti sert kjønns va-
ri an ter som av vik. Le ger har gjen nom dia gnos ti se ring, ut red ning og 
be hand ling av trans per so ner truk ket opp kjønnsnormalitetens 
gren ser – hva som er en mann og hva som er en kvin ne (3). Da man  
i det før s te ti å ret av 1900-tal let stad fes tet at X- og Y-kro mo so me ne 
for de les ved be frukt nin gen, la man sam ti dig grunn laget for mo der-
ne for stå el se av kro mo so mer som den av gjø ren de fak to ren for 
kjønns ut vik ling (4). Opp da gel sen av SRY-ge net (sex-determining 
re gi on Y) på Y-kro mo so met i 1990, ge net som ko der for testisdeter-
minerende fak tor, ble av gjø ren de for en ge ne tisk for stå el se av hvor-
dan go na de ut vik lin gen me di e res gjen nom kro mo so me ne (5).

Øken de ge ne tisk inn sikt i kjønns ut vik lin gens bio lo gi har i de 
se ne re år slått sprek ker i to kjønns mo del len på fle re plan. For det 
før s te vet vi nå at go na de ut vik lin gen ikke sty res av SRY-ge net ale ne, 
men sna re re gjen nom fle re ge ner og mo le ky læ re me ka nis mer i et 
nett verk som in klu de rer epi ge ne tis ke me ka nis mer (6). Ut vik lin gen 
av go na der og ge ni ta lia er alt så ikke et spørs mål om til ste de væ rel-
sen av ett spe si elt gen, men et re sul tat av en ba lan se mel lom uli ke 
fak to rer (7). For det and re fore kom mer in ter sex- og kjønns ut vik-
lings va ri an ter (diff er ences of sex de vel op ment, DSD) – der det ikke  
er van lig sam svar mel lom kro mo so mer, go na der og ge ni ta lia – hyp-
pi ge re enn an tatt: i sin vi des te de fi ni sjon hos 1 av 100 (8). For det 
tred je er det vist at DNA og cel ler gjen nom fos ter li vet blir ut veks let 

mel lom mor og fos ter beg ge vei er over pla cen ta. DNA og cel ler kan 
si den ved va re hos både barn og voks ne (så kalt mikrokimerisme). 
DNA og cel ler fra mor kan på vi ses hos menn, og cel ler fra gutte fost re 
hos mor. Mann lig kimerisme er på vist i hjer nen til kvin ner (9). Det 
er uklart i hvil ken grad slik kimerisme spil ler en rol le i syk doms -
utvik ling. Mu li gens vil vi i frem ti den bedre skjøn ne sam men hen ger 
mel lom bio lo gisk kjønns va ria sjon, syk dom og til pas set me di sinsk 
be hand ling. Uan sett fore lig ger det en øken de meng de kunn skap om 
kjøn ne nes bio lo gis ke kom plek si tet og be vis for at to kjønns mo del len 
ikke fin ner støtt e i bio lo gi en (10).

Den ne kunn ska pen for nek tes nå på høy es te nivå over hele ver den. 
Trump-ad mi nist ra sjo nen for sø ker å end re lo ve ne slik at kjønn blir 
de fi nert på bio lo gisk ba sis med ut gangs punkt i ge ni ta lia el ler ge ne-
tisk tes ting. Med et pen ne strøk ut de fi ne res trans per so ner og per -
soner med kjønns in kon gru ens el ler ikke-bi nær kjønns iden ti tet. 
Ungarns pre si dent Vik tor Orbán har for budt kjønns forsk nings pro-
gram mer ved lan dets uni ver si te ter for di «folk er født som en ten 
mann el ler kvin ne» (10). Bra sil har ny lig valgt en mis ogyn og selv -
erklært stolt ho mo fob pre si dent, som har lo vet å be kjem pe «gen der 
ideology» (11). Møns te ret er at au to ri tæ re, he te ro sek su el le, ald ren de 
menn dis kri mi ne rer mi no ri te ter i øns ket om å tek kes vel ger ne.  
I de res ver dens bil de er det ikke plass til den men nes ke li ge kom plek-
si te ten som fak tisk kjen ne teg ner sam fun ne ne de er satt til å sty re. 
Men ren hets tan ke gan gen som dels er fun dert i na sjo nal kon ser va -
tisme og dels i re li gi øs fun da men ta lis me, fin ner ikke gjen klang  
i vi ten ska pen.

Trans per so ner over hele ver den blir stig ma ti sert og mar gi na li sert, 
og li der un der man gel på ad gang til nød ven dig hel se hjelp. Rett en  
til selv å be stem me ju ri disk kjønn, som ble inn ført i Norge i 2016, er 
et vik tig skritt på vei en til å sik re god hel se hjelp til per so ner av alle 
kjønn (12). Som en ytt er li ge re styr king av mi no ri te ters rett ig he ter,  
og som en aner kjen nel se av bio lo gisk kunn skap, er det på tide  
å inn fø re en tred je kjønns ka te go ri, slik fle re and re land al le re de  
har gjort (12). Som le ger bør vi spre kunn skap om kjønns bio lo gi ens 
kom plek si tet og kjønns mang fol dets nor ma li tet. Må let bør være et 
sam funn der alle kan leve godt med sine uli ke krop per og kjønn.
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«Økende genetisk innsikt i kjønnsutvik- 
lingens biologi har i de senere år slått 
sprekker i tokjønnsmodellen på flere plan»



Cytostatikum, taksan. ATC-nr.: L01C D04  60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass (1,5 ml 
nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann til in jeksjonsvæsker. 

 Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk prostatakreft som tidligere har 
gjennomgått et behand lingsregime med docetaksel.  Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av cytostatika, og bør bare gis under tilsyn 
av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig For siktighetsregler. Premedisinering: Følgende bør gis minst 30 minutter før hver administrering av kabazitaksel 
for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller difenhydramin 25 mg eller tilsv.), kortikosteroid (deksametason 
8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). Tilstrekkelig hydrering må sikres under hele behandlingen for å unngå 
komplikasjoner som nyresvikt. Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral prednison eller pred nisolon 10 mg daglig under hele behandlingen. Dosejustering: 
Dosen bør justeres ved følgende bi virkninger: 

Langvarig nøytropeni grad1 3 (lengre enn 1 uke) til tross for egnet behandling, inkl. G-CSF 3, reduser deretter dosen til  
20 mg/m2. 

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon 
mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

Diaré grad1 3 eller vedvarende diaré til tross for egnet behandling, inkl. væske- og 
 elektrolyttsubstitusjon 

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

Perifer nevropati grad1 Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

1 Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0). 
Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser <20 mg/m2 
er begrenset. Spe sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
dosen til 20 mg/m2 2

Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nød vendig ved nedsatt nyrefunksjon som ikke 
krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. 

Eldre: Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å utføre tilberedningsprosedyren korrekt. Het teglassene 
med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 5,67 ml skal tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsen-
trasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruks anvisning. Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler 
unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyuretan må ikke brukes under til beredning og administrering av infusjonsvæsken. Admi-
nistrering: Gis som 1-times i.v. infusjon. 
mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin  Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisi-

oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av hypotensjon og bronkospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert 
Ben margssuppresjon: Benmargs-

suppresjon manifestert som nøytropeni, anemi, trombocytopeni eller pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å reduse-
re risikoen for eller håndtere nøytropenikomplikasjoner (febril nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved kli-

alvorlig komorbiditet, som predisponerer for økte komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF be grenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig 
måling av fullstendig blodtall er helt nødvendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres 

1500/mm3. 
Gastrointestinale lidelser: Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og kre ver rask be-

antitrom botika, eller antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten behandles med et vanlig 
brukt antidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregi onen. Dehydrering er vanligst hos pasienter 65 år. 
Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å re hydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. Behand lingsutsettelse eller dosereduksjon 
kan være nødvendig ved diaré grad1 3. Ved kvalme eller opp kast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer nevropati, perifer sensorisk nev ropati (f.eks. pareste-
sier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nevropati som smerte, brennende følelse, prikking, nummenhet 
eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling bør utsettes inntil bedring av symptomene. Dosen bør reduseres fra 
25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 Nyresvikt: -

ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskil lelse. Behandlingen bør stoppes ved nyresvikt grad1 3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/
pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearytmier: Eldre ( 65 år): Kan ha større 
sannsynlig het for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, ob stipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Ane-
mi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før behandling og ved tegn eller symptomer på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og 
hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter kli nisk indikasjon. Oppløsningsvæsken inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholi-
kere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Evne til å kjøre bil og bruke maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke 
maskiner dersom de opplever bivirkninger som utmattelse og svimmelhet.  For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.In vi-
tro-studier har vist at kabazitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A (80-90%) og hem mer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen 
av ka bazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redu-
sere konsentra sjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som statiner, 
valsartan og repaglinid, an befales ikke gitt 12 timer før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås hos pasienter som 
er immunkompromitterte av kjemotera peutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan imidlertid være redusert.

 Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser og at kabazitaksel krysser 
placentabarrieren. Kan forårsake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gra vide. Amming: Utskillelse av kabazitaksel og metabolitter i 
morsmelk er påvist hos dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming. Fertilitet: Dyrestudier har vist at kabazitaksel påvirker reproduksjonssys-

bør menn som behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingspe rioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som 
behandles unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele be handlingsperioden. Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.

 Se SPC for utfyllende opplysninger. Svært vanlige ( 1/10): -

ernæring: Anoreksi. Øvri ge: Utmattelse, asteni, feber. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastroin testinale: Dyspepsi, smerter i øvre del av magen, hemoroider, 
-
-

feksjon, herpes zoster, candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: Bekkens merter. Luftveier: Orofaryngeal smerte, pneumoni. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremite tene, muskelspas-

-

Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000):
inkl. hemoragisk cystitt. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt, blødning, perforering, ileus, tarmobstruksjon. Luft-
veier: Interstitiell pneumoni/pneumonitt, inter stitiell lungesykdom.  Symptomer: Forverring av bivirkninger som benmargssuppresjon og gastrointesti-
nale lidelser. Behandling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende tiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for taksaner L01C 
D side  c.  Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller 
pakningsvedlegg for oppbe varing og holdbarhet etter fortynning.  1 sett (hettegl.) 51053,00 kr.   

 18.04.2017 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
22.01.2018 
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SOME MAY NEED A 2ND TAXANE1
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An ti psy ko ti ka i mer 
enn 2 år?

Geir Smedslund og Ca mil la Stoltenberg 
skri ver i en de batt ar tik kel i Tids skrif tet om 
en kunn skaps opp sum me ring (1) fra Folke-
helseinstituttet om eff ekt og bi virk nin ger 
ved lang tids be hand ling med an ti psy ko ti ka 
(2). De kon klu der te med at mor ta li te ten 
ett er bruk av an ti psy ko ti ka i mer enn to år 
var litt la ve re, men at pa si en ter uten an ti psy-
ko ti ka fun ger te bedre ar beids mes sig. Re sul-
ta te ne for re inn leg gel ser og bi virk nin ger var 
det van ske li ge re å tolke. År saks sam men hen-
ger kun ne ikke fast slås.

Smedslund og Stoltenberg hev der at det 
si den an ti psy ko ti ka ble tatt i bruk for ca. 60 
år si den ikke er ut ført en enes te pla ce bo -
kontrol lert stu die på dis se le ge mid le ne.  
Vi går ut fra at dett e er en skri ve feil, da det  
er ut ført svært man ge sli ke un der sø kel ser 
som vi ser de po si ti ve re sul ta te ne av le ge -
midle ne (3, 4). Re fe ran sen de bru ker skri ver 
rik tig nok at sli ke stu di er ikke er gjort i de 
se ne re åre ne for di det ville være uetisk og 
umu lig (5), men stu di en kon klu de rer med, 
og det er vik tig i den ne sam men heng, at det 
er lite støtt e for ne ga ti ve lang tids eff ek ter av 
an ti psy ko ti ka.

Er det rik tig å av vi se eff ek ten av et me di ka-
ment ett er 2 år når man vet at det er eff ek-
tivt i 2 år, slik Smedslund og Stoltenberg så  
å si gjør? For man ge av våre le ge mid ler er 
det ikke gjort ran do mi ser te kon trol ler te 
for søk over så lang tid, men det er jo ikke 
det sam me som at me di ka men te ne ikke 
vir ker ett er 2 år.

Har Smedslund og Stoltenberg noen hy po-
te ser om hvor for an ti psy ko ti ka even tu elt 
skul le slutt e å vir ke ett er en viss tid? I så fall 
bur de de ha kom met med sli ke teo re tis ke 
be trakt nin ger i sitt inn legg. På bak grunn  
av en li ten de batt ar tik kel (6) an fø rer de at 
hyp pi ge re til ba ke fall ved se po ne ring av 
an ti psy ko ti ka kan skyl des hypersensitivise-
ringssyndromet (ab sti nens). Smedslund og 
Stoltenberg ville ved nær me re un der sø kel-
ser fun net at dett e har lite støtt e i ny ere 
em pi risk litt e ra tur (7, 8).

Er det nød ven dig med pla ce bo kon trol -
lerte un der sø kel ser for å kun ne trek ke 
 kon klu sjo ner? For fatt er ne ett er ly ser gode 
hel se  regist re, og det skal vi ikke ar gu men -
tere mot. Det er li ke vel in ter es sant at de 
først i inn leg get skri ver at ob ser va sjons stu-
di er, ba sert på re gist re, har så man ge sy ste-
ma  tiske skjev he ter at de har lite tro ver dig-
het, mens de på slutt en ar gu men te rer for  
at vi må ha bedre sli ke re gist re. Selv om de 
ett er ly ser bedre stu di er fra bedre re gist re 
blir det litt pa ra dok salt å bru ke den ne 
 rap por ten som i li ten grad bru ker ob ser va-
sjons stu di er (1), til å ar gu men te re for hel se-
re gist re til å gjen nom fø re nett opp ob ser va-
sjons stu di er.

Bruk av an ti psy ko tis ke le ge mid ler er én 
vik tig grunn pi lar i be hand lin gen av al vor -
lige psy kis ke li del ser. Selv sagt ikke all tid, til 
alle el ler hele ti den. Vi må ta i bruk all kunn-
ska pen vi kjen ner til når vi skal gi råd til 
pa si en te ne. Da må vi ba se re oss på en rett 
tolk ning av den beste ek si ste ren de kunn-
skap, noe vi sy nes både kunn skaps opp sum-
me rin gen (1) og kom men ta ren i tids skrif tet 
(3) kom mer til kort i for hold til.

JØR GEN G. BRAMNESS
er se ni or fors ker ved Na sjo nal kom pe tan se tje nes te 
for sam ti dig rus mis bruk og psy kisk li del se (N-ROP) 
og pro fes sor II, Institutt for kli nisk me di sin, Det 
hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø 
– Nor ges ark tis ke uni ver si tet.

JAN IVAR RØSS BERG
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G. SMEDSLUND OG  
C. STOLTENBERG SVA RER
Folkehelseinstituttet pub li ser te i sep tem ber 
en rap port om lang tids be hand ling med 
an ti psy ko ti ka (1). Psy kia ter ne Jør gen G. 
Bramness og Lars Ivar Røss berg var blant 
fag fel le ne på pro sjekt pla nen og på sel ve 

«Er det rik tig å av vi se ef fek ten 
av et me di ka ment et ter 2 år når 
man vet at det er ef fek tivt i 2 år, 
slik Smedslund og Stoltenberg 
så å si gjør?»
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rap por ten. Nå har de satt sø ke ly set på noen 
punk ter ved vår de batt ar tik kel (2), og vi 
øns ker der for å kom me med noen opp kla-
rin ger.

For det før s te har vi ikke kon klu dert med 
at mor ta li te ten var la ve re hos de som bruk te 
an ti psy ko ti ka. Vår kon klu sjon var der imot at 
vi har svært lav til lit til alle re sul ta te ne om 
lang tids virk nin ger. I den finske stu di en som 
fant la ve re mor ta li tet knytt et til an ti psy ko -
tika (3), var de 64 pro sen te ne som døde på 
sy ke hus mens de gikk på an ti psy ko ti ka ikke 
tatt med i stu di en (4). Der for kan det i rea li-
te ten være høy ere dø de lig het knytt et til 
an ti psy ko ti ka, noe som vir ker vel så sann-
syn lig gitt at le ge mid le ne øker ri si ko en for 
me ta bolsk syn drom, dia be tes og hjer te-kar-
syk dom (5).

Vi ser at det kan feiloppfattes når vi skri ver 
at det ikke har blitt ut ført en enes te ran do-
mi sert stu die der en grup pe pa si en ter ikke 
bruk te an ti psy ko ti ka. Men vi kjen ner ikke  
til at det i lø pet av mer enn 60 år med an ti-
psy ko ti ka er gjort en enes te pla ce bo-kon trol-
lert ran do mi sert stu die av antipsykotika-
naive pa si en ter med førs te gangs psy ko se.  
Vi vil være takk nem li ge hvis Bramness og 
Røss berg kan vise oss en slik stu die. De 
man ge stu di e ne som Bramness og Røss berg 
nev ner drei er seg om stu di er hvor pa si en ter 
som al le re de har re spon dert på an ti psy ko -
tika, har blitt ran do mi sert til å slutt e brått 
el ler fort sett e med le ge mid le ne (6, 7). Dett e 
er alt så ikke stu di er som kan fan ge opp 
eff ek ten av å bru ke an ti psy ko ti ka, de kan 
bare un der sø ke eff ek ten av å slutt e ett er å ha 
brukt dem. Vi an tar at Bramness og Røss-
berg me ner at det er uetisk at en grup pe 
pa si en ter skal ran do mi se res til å ikke få 
an ti psy ko ti ka. Det er minst like god grunn 
til å hev de at det er uetisk ikke å un der sø ke 
eff ek ten av et le ge mid del i ran do mi ser te stu-
di er. Ar tik ke len som Bramness og Røss berg 
nev ner som kon klu de rer med at det er li ten 
støtt e for ne ga ti ve lang tids eff ek ter av an ti-
psy ko ti ka (8), er for øv rig skre vet av åtte 

psy kia te re med det for mål å gjen nom gå 
kri tik ken mot lang tids be hand ling med 
an ti psy ko ti ka. Den ne ar tik ke len har blitt 
kri ti sert for å ute la te en rek ke stu di er hvor 
det har gått best med pa si en te ne uten an ti-
psy ko ti ka (9).

Vi hev der for øv rig ikke i rap por ten vår at 
an ti psy ko ti ka er eff ek tivt på kort sikt. Men 
der som det stem mer at de har en kort sik tig 
eff ekt, så er det ikke usann syn lig at den ne 
eff ek ten re du se res over tid. Med man ge 
le ge mid ler er det slik at man over tid tren-
ger høy ere dose for å opp nå sam me eff ekt, 
el ler at man må bytt e til et ster ke re me di ka-
ment. Man ge pa si en ter som bru ker an ti psy-
ko ti ka for tel ler at bi virk nin ge ne øker over 
tid. Det kan kan skje il lust re res med en van-
lig bi virk ning: Hvis år lig vekt øk ning er ca. 
6 kg vil pa si en ten ha lagt på seg 18 kg ett er  
3 år og 60 kg i lø pet av 10 år. Til sy ne la ten de 
kan det frem stå som en bi virk ning som er 
like sterk hele ti den, men for di den sum me-
rer seg opp er be last nin gen mye stør re ett er 
10 år enn ett er 3 år.

Det er rart at Bramness og Røss berg skri-
ver at vår rap port i li ten grad be nytt er ob ser-
va sjons stu di er når de har vært med på pro-
ses sen hele vei en fra plan leg ging til fer dig 
rap port. Fak tum er at vi bare in klu der te 
ob ser va sjons stu di er i rap por ten. Det er ikke 
noe selv mot si gen de i at vi hev der at stu di er 
ba sert på util strek ke li ge re gist re har li ten 
tro ver dig het sam ti dig som vi ett er ly ser 
bedre re gist re. Bedre re gis ter data er av gjø-
ren de for å styr ke kunn skaps grunn laget om 

le ge mid del be hand ling for psy ko se li del ser 
og ge ne relt. Sær lig er det vik tig å få på plass 
et di rek te per son iden ti fi ser bart le ge mid del-
re gis ter, slik re gje rin gen har plan lagt. Men 
også bedre data om hvor dan det går med 
pa si en ter som bru ker an ti psy ko ti ka over tid 
er vik tig.

Fors ke re i tid li ge re Na sjo nalt kunn  skaps-
sen ter for hel se tje nes ten, nå om rå de for 
hel se tje nes ter i Folkehelseinstituttet, har  
i man ge år ut ar bei det kunn skaps opp sum-
me rin ger på et stort an tall fag om rå der 
in nen for hel se- og vel ferds om rå det. Vi ser  
at det ofte blir dis ku sjo ner om til tak i psy-
kia tri en, og vi vil være spe si elt opp merk -
somme på dett e frem over. Vi ser nå også 
nær me re på pro ses sen for fag fel le vur de ring 
av våre kunn skaps opp sum me rin ger og 
in vi te rer alle til dia log om dett e.

GEIR SMEDSLUND
er dr.philos. og fors ker ved Folkehelseinstituttet.

CA MIL LA STOLTENBERG
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«Med man ge le ge mid ler  
er det slik at man over tid  
tren ger høy ere dose for  
å opp nå  samme ef fekt,  
el ler at man må byt te til  
et ster ke re me di ka ment»
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Myo kard fib ro se ved 
med født hjer te feil

Tor vald Es pe land og med ar bei de re har 
skre vet en ver di full og in ter es sant over sikt 
over myo kard fib ro se, men ute la ter å nev ne 
et vik tig kar dio lo gisk fag felt ved myo kard-
fib ro se, nem lig med fød te hjer te feil hos både 
barn og voks ne (1). Med født hjer te feil fore-
kom mer hos ca. 1 % av ny fød te. Lang tids kom-
pli ka sjo ner hos un der grup per med med -
fødte hjer te feil ram mer der for et be ty de lig 
an tall pa si en ter, ofte i re la tivt ung al der. 

I fle re tiår har man hatt kunn ska pen om 
fib ro se ut vik ling som en be kym rings ver dig 
lang tids kom pli ka sjon tross kir ur gisk re pa-
ra sjon av hjer te fei len tid lig i li vet (2). Fib -
rose ut vik lin gen sy nes hos dis se pa si en te ne 
ikke kun å være knytt et til hjer te fei lens 
al vor lig hets grad el ler cya no se, men også  
til ge ne tis ke fak to rer. Myo kard fib ro se er  
en vik tig med vir ken de år sak til hjer te svikt-
ut vik ling hos voks ne med med fød te hjer te-
feil (3). Hos pa si en ter med en kel ven trik kel 
bi drar tid lig fib ro se ut vik ling sann syn lig vis 
til pum pe svikt i bar ne al der (4).

MR-un der sø kel se med T1-map ping og 
be reg ning av eks tra cel lu lært vo lum kan gi 
unik in for ma sjon om myo kard og grad av 
diff us fib ro se, men er noe mer kom pli sert  
å bru ke enn an gitt i ar tik ke len. Me to den for 
T1-map ping er ma skin spe si fikk og ennå ikke 

7 Zhu Y, Li C, Huhn M et al. How well do pa ti ents 
with a first epi so de of schizophrenia re spond to 
antipsychotics: A sys tem at ic re view and meta-ana-
ly sis. Eur Neuropsychopharmacol 2017; 27: 835�–�44. 

8 Goff DC, Falkai P, Fleischhacker WW et al. The 
Long-Term Eff ects of Antipsychotic Med i ca tion on 
Clin i cal Cour se in Schizophrenia. Am J Psy chi a try 
2017; 174: 840�–�9. 

9 Whitaker R. Psy chi a try defends its antipsycho-
tics: A case study of in sti tu tion al cor rup tion 
https://www.madinamerica.com/2017/05/
psy chi a try-defends-its-antipsychotics-case-study-
of-in sti tu tion al-cor rup tion/ (5.11.2018).

Er fa rin ger med  
elek tro nisk blod-
bank sy stem  
på Riks hos pi ta let

Tine Tors vik Steins våg på pe ker at det i Norge 
ikke fin nes over sikt over grun ner til at 
 pa si en  ter får trans fu sjons be hand ling el ler 
hvor mye blod som blir gitt ved uli ke dia-
gno ser og ope ra sjo ner. Hun vi ser at over sikt 
kan opp nås ved kob ling av data fra sy ke -
husets blod bank sy stem, ProSang, et svensk 
sy stem som man ge nors ke blod ban ker 
bru ker, og sy ke hu sets pa si ent ad mi nist ra ti ve 
sy stem (1).

På Riks hos pi ta let ga et elek tro nisk blod-
bank sy stem, in tro du sert i 1980, de stør re 
av de lin ge ne må ned li ge over sik ter over 
trans fun der te blod pro duk ter. Fra 1987 ble 
kost na den på pro duk te ne in klu dert i over-
sik te ne sam ti dig som det ble inn ført av de-
lings vis øko no misk be last ning for blod pro-
duk ter. Av de lin ge nes me di sins ke le del se fikk 
i til legg må ned li ge over sik ter over trans fu-
sjo ner gitt til re spek ti ve pa si en ter. Sam ti dig 
ble hemoterapeutisk råd giv ning in ten si vert 
og blodsparende tek nik ker inn ført. Dis se 
til tak før te til at an tall trans fu sjo ner ble 
re du sert med over 50 % sam ti dig som an tall 
inn leg gel ser holdt seg sta bilt mens an tall 
kom pli ser te pa si en ter økte (2).

Ved Thoraxkirurgisk av de ling ved sam me 
sy ke hus er det si den 1992 re gist rert blød-
ning og blod trans fu sjo ner gitt i for bin del se 
med hjer te-, lun ge- og kar ki rur gi, spe si fi sert 

på ferskt full blod, røde blod le ge mer, plas ma 
og trom bo cytt kon sen tra ter. Dis se data 
 kun ne kva li tets sik res mot blod ban kens 
over sik ter og ble må ned lig pub li sert på 
sy ke hu sets hjem me si de og brukt i en rek ke 
forsk nings pro sjek ter. Trans fu sjons data ble 
re gist rert i Datacor 1992�–�2016 og i TKAbase 
fra og med 2017 (3).

Ett er at Røde Kors og Riks hos pi ta lets 
 Blod sen ter ble ned lagt i 1996 og Blod ban ken  
i Oslo på Ul le vål sy ke hus over tok mått e 
over sik te ne frem til 2004 ut ar bei des 
 ma nu elt ut fra lis ter som Blod ban ken  
i Oslo ge ne rer te. Da Riks hos pi ta let rundt 
år tu sen skif tet had de ut gif ter for blod pro-
duk ter på over 50 mil li o ner kro ner ble det  
i pro sjek tet «Kjøp Smart» i 2004 ut ar bei det 
ru ti ner som over før te elek tro nisk ge ne rer te 
regn skaps data fra ProSang på Blod ban ken  
i Oslo til Sty rings data på Riks hos pi ta let. 
Der med kun ne blod over sik te ne til av de lin-
ge ne fra 2005 ut ar bei des elek tro nisk, nå 
også med dia gno ser og pro se dy re ko der. 
Ett er fu sjo nen av Riks hos pi ta let og Ul le vål 
sy ke hus er imid ler tid Sty rings data skif tet  
ut med Ul le vål sy ke hus sin løs ning, og blod-
produktoversikter er ned pri ori tert, slik at 
av de lin ge ne på Riks hos pi ta let ett er 2012 har 
mis tet over sik ten de had de over for bruk  
og trans fu sjons prak sis.

Vårt håp er at ar tik ke len til Steins våg vil 
bi dra til at Norge, i lik het med de and re 
skan di na vis ke land, får sy ste mer som gir 
over sikt over trans fu sjons prak sis på pa si ent-
nivå som in ter na sjo na le blodsparende og 
pa si ent guns ti ge ret nings lin jer for ut sett er 
(4, 5).

BJAR TE G. SOLHEIM
er pro fes sor eme ri tus i hemoterapi og dr.med.

JAN L. SVEN NE VIG

Ingen av forfatterne har oppgitt interessekonflikter.

LIT TE RA TUR
1 Steins våg TT, Dimoski T, Solheim BG et al. Trans-

fu sjons prak sis i Sør lan det sy ke hus. Tidsskr Nor 
Legeforen 2018; 138: 1527�–�32. 

2 Solheim BG, Lei ve stad T, Hanssen LE. End rin ger  
i blod for bruk–be tyd nin gen av res surs mes si ge  
og øko no mis ke for hold. Tidsskr Nor Lægeforen 
1993; 113: 61�–�5. 

3 Sven ne vig JL, Bech J, Karl sen H et al. Fra virk som-
hets re gist re ring til kli nisk in for ma sjons sy stem. 
Ut vik ling av Datacor-sy ste met ved Kir ur gisk av de-
ling A, Riks hos pi ta let. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 
115: 1057�–�9. 

4 Carson JL, Guyatt G, Oliveri R et al. Clinical practice 
guidelines from the AABB. Red blood cell trans-

«Myo kard fib ro se er en  
vik tig fak tor for ut vik ling  
av ned satt myo kard funk sjon 
ved er ver ve de og med fød te 
hjer te syk dom mer»
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Vi valg te der for å fo ku se re på klas si fi se ring, 
pa to fy sio lo gi og på vis nings mu lig he ter og 
om ta le noen sen tra le syk doms til stan der.  
I før s te inn send te ver sjon var imid ler tid 
også pa si en ter med med født hjer te feil 
 in klu dert, og vi er gla de for at den ne 
 pa si ent grup pen igjen får opp merk som- 
 het.

Pa si en ter med med født hjer te feil har  
ofte al vor lig hjer te syk dom som på vir ker 
pa si en ten gjen nom hele livs lø pet (1). Möl ler 
og de Lange nev ner at myo kard fib ro se 
 med vir ker til hjer te svikt ut vik ling hos 
 voks ne med med født hjer te feil, og at ge ne-
tis ke for hold på vir ker fib ro se om fang blant 
pa si en ter med med fød te hjer te feil. Ge ne -
tiske for hold spil ler tro lig også en rol le for 
hvor dan er ver vet hjer te syk dom fø rer til 
ut vik ling av myo kard fib ro se, både med 
tan ke på type og meng de fib ro se. In di vid -
varia sjo ner for kla res nep pe av for skjel ler  
i syk doms be last ning ale ne. Fib ro se står 
sen tralt i ut vik lin gen av ned satt hjer te funk-
sjon og dis po ne rer for aryt mi er ved man ge 
hjer te syk dom mer.

Fle re syk doms til stan der had de for tjent 
om ta le i ar tik ke len. Vi vil i til legg nev ne 
kreft over le ve re som har gjen nom gått kar-
diotoksisk kje mo te ra pi el ler strå le be hand-
ling mot bryst re gi o nen. Med bed ret kreft-
over le vel se vil den ne pa si ent grup pen øke, 
og de vil ha økt ri si ko for å ut vik le fib ro se  
i myo kard og hjer tet forøvrig. Sli ke bi virk-
nin ger vil ofte på vir ke livs kva li tet, sy ke lig het 
og dø de lig het (2).

Vi de re på pe ker Möl ler og de Lange at 
eks tra cel lu lært vo lum an s es som en mer 
ro bust pa ra me ter enn na tiv T1-map ping. 
Dett e er vi eni ge i, og me to den har som 
nevnt høyt sam svar med his to lo gisk in ter -
stiti ell fib ro se. I til legg til lo ka le re fe ran se-
ver di er kre ves hematokritmåling for stan-
dard be reg ning av eks tra cel lu lært vo lum. 
For å unn gå end rin ger i erytrocyttvolum-
fraksjon er det øns ke lig med kor test mu lig 
tid mel lom blod prø ve ta king og MR-un der-
sø kel se. Ut vik ling av me di sinsk tek no lo gi 
har de sis te åre ne mu lig gjort syn te tisk 
 be reg ning av eks tra cel lu lær vo lum, med 
av led ning av den ne ver di en ba sert på blo-
dets egen T1-ver di (3). Det er in gen tvil om  
at MR har bi dratt til økt for stå el se og bedre 
kart leg ging av myo kard fib ro se.

TOR VALD ES PE LAND
er sti pen diat og lege i spe sia li se ring ved St. Olavs 
hos pi tal.

helt stan dar di sert for kli nisk bruk. T1-re lak-
sa sjons ti den på vir kes av fle re fak to rer og 
for skjel li ge tek nis ke parametre, og eks tra -
cellu lært vo lum an s es som en mer ro bust 
pa ra me ter. Der for er det an be falt å etab le re 
lo ka le re fe ran se ver di er for å opp nå re pro du-
ser ba re må lin ger av god kva li tet (5). Økt 
diff us myo kard fib ro se er på vist med T1-map-
ping ved uli ke ty per hjer te feil som Fallots 
tet ra de, med født aor ta ste no se, en kel ven-
trik kel og trans po si sjon av de sto re ar te ri er 
(6). 

Myo kard fib ro se er en vik tig fak tor for 
ut vik ling av ned satt myo kard funk sjon  
ved er ver ve de og med fød te hjer te syk dom-
mer. Kor rekt an vendt kan MR-tek nik ker 
hjelpe med å for stå og kart leg ge fib ro se -
proses sen.

THOMAS MÖL LER
er over le ge og post-doc ved Barnekardiologisk 
av de ling, Barne- og ung doms kli nik ken, Oslo 
 uni ver si tets sy ke hus.

CHAR LOT TE DE LANGE

Ingen av forfatterne har oppgitt interessekonflikter. 

LIT TE RA TUR
1 Es pe land T, Lunde IG, Amundsen BH et al. Myo -

kardfib ro se. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.17.1027.

2 Rathod RH, Powell AJ, Geva T. Myocardial Fi bro sis 
in Con gen i tal Heart Dis ease. Circ J 2016; 80: 1300�–�7. 

3 Bro berg CS, Burchill LJ. Myocardial fac tor re vis ited: 
The im por tance of myocardial fi bro sis in adults 
with con gen i tal heart dis ease. Int J Cardiol 2015; 
189: 204�–�10. 

4 Sugimoto M, Saiki H, Tamai A et al. Ventricular 
fibrogenesis ac tiv i ty assessed by se rum lev els of 
procollagen type III N-ter mi nal ami no peptide 
du ring the staged Fontan pro ce du re. J Thorac 
Cardiovasc Surg 2016; 151: 1518�–�26. 

5 Messroghli DR, Moon JC, Fer rei ra VM et al. Clin i cal 
recommendations for car dio vas cu lar mag net ic 
res o nance map ping of T1, T2, T2* and extracellular 
vol ume: A con sen sus state ment by the Society 
for Car dio vas cu lar Mag net ic Res o nance (SCMR) 
en dorsed by the Eu ro pean As so cia ti on for Car dio-
vas cu lar Im aging (EACVI). J Cardiovasc Magn 
Reson 2017; 19: 75. 

6 Riesenkampff E, Messroghli DR, Re ding ton AN 
et al. Myocardial T1 map ping in pediatric and 
con gen i tal heart dis ease. Circ Cardiovasc Im aging 
2015; 8: e002504. 

ES PE LAND OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Vi vil gjer ne takke for re le vant kom men tar 
til vår ar tik kel om myo kard fib ro se. På lagt 
be grens ning på ar tik ke lens stør rel se med-
før te at vi mått e ute la te fle re vik ti ge tema.  
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lingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved 
diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-
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feller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I 
noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukose-
verdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt 
risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som 
kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, 
forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart 
undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-
ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 
inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-
tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 
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Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 
med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-
viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-
les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 
kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 
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glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 
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kes for å overvåke glykemisk kontroll. 
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bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-
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lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-
ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 
bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-
sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 
via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 
andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 
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studier. 
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Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 
SGLT2-hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal 
reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-
sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 
måltid reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men 
endrer ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk 
relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 
biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 
94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 
plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-
ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 
kr. 1566,30.
Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-
midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 Diabetes 
mellitus type 2 (232).
Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasient-
er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 
dose metformin.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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NÅR DET ER BEHOV FOR YTTERLIGERE 

BLODSUKKERKONTROLL1

®

Referanse
1. STEGLATRO SPC april 2018, seksjon 4.1 og 5.1

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

Copyright © 2018 MSD (Norge) AS. All rights reserved. DIAB-1267750-0000  08/18

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

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

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

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

NYHET En ny SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Hvor er hel se per so nell i rus de batt en?

Vi tren ger fag folk i dis ku sjo nen 
om for buds po li tik kens hel se -
skade li ge virk nin ger.

Både tids skrif tet BMJ og The Johns Hopkins-
Lan cet Com mis sion on Drug Po li cy and 
Health går inn for ny re gu le rings mo dell for 
il le ga le rus mid ler av hen syn til folks hel se  
(1, 2). Beg ge opp ford rer le ger til å en ga sje re 
seg i sa ken. Mind re opp merk som het har 
blitt viet for buds po li tik kens kon se kven ser 
for psy kisk hel se. Som bru ker av rus mid ler  
i over 35 år øns ker jeg å dele mine er fa rin ger 
med nors ke le ger.

Både angs ten for å bli på gre pet, trau me ne 
av å bli ar res tert el ler slengt i bak ken i en 
plut se lig raz zia kan gi va ri ge mén. Sam men 
med kjen te ba ken for lig gen de år sa ker hos 
dem som vir ke lig sli ter, som trau mer, vold, 
over grep og psy kis ke li del ser, kan for bu det  
i seg selv ska pe en over vel den de psy kisk 
be last ning for man ge. Jeg lu rer på om ikke 
kri mi na li se ring og for føl gel se i seg selv  
kan med vir ke til psy kis ke pro ble mer for 
bru ke re, uav hen gig av om de har pro ble -
matisk rus mid del bruk el ler ikke?

Når jeg sam men lig ner den re strik ti ve 
nors ke for buds po li tik ken og den av kri mi -
nali ser te ne der lands ke po li tik ken, hvor 
bru ke re ikke for føl ges (3), er det noen for-
hold som slår meg: Å slip pe å bli ran sa ket 
el ler for fulgt av po li ti ska per mind re red sel 
og angst, i til legg til at man fø ler seg mind re 
«uten for» og an ner le des. Min er fa ring er at 
man i Ne der land kan hol de et gan ske høyt 
dag lig for bruk sta bilt i fle re år uten å mått e 
ty til kri mi na li tet. Pri sen på rus mid le ne er 
la ve re enn i Norge, kva li te ten mer sta bil og 
mil jø et blant bru ker ne mind re pre get av 
vold og angst.

Hel se per so nell ett er ly ses i rus de batt en
Dett e har fått meg til å spør re: Hvor for har 
det vært så lite opp merk som het blant fag-
per so ner in nen me di sin, psy kia tri og psy ko-
lo gi rundt eff ek ten for bu det har på den 
psy kis ke hel sen til de som sli ter med rus-
mid ler? Jeg lu rer på om noe av grun nen  

kan være at fryk ten for å snakke om dett e 
inn ad i hel se ve se net er stor, at det å kri ti se re 
da gens for buds po li tikk kan få ne ga ti ve 
kon se kven ser? Min er fa ring ett er sam ta le 
med en kel te le ger og psy kia te re vi ser at 
dett e har vært til fel le. Fle re fryk ter at både 
stil ling og ryk te sett es i fare.

Kan skje er det ak ku rat her vi har mest  
å lære av Ne der land: For di bruk av il le ga le 
rus mid ler ikke er for budt, kan alle snakke 
åpent, uten frykt for re pre sa li er el ler for-
døm mel se. Det er po si tivt at både Tids skrif-
tet (4) og Psy ko log tids skrif tet (5) har viet 
opp merk som het til norsk rus po li tikk de to 
sis te åre ne. Av kri mi na li se ring av bru ke ren 
er én ting, kan skje kan vi også se på mu lig-
he ten for å re gu le re rus mid le ne, slik som 
BMJ og Lan cet-kom mi sjo nen tar til orde for 
(1, 2)? Vi tren ger hel se ar bei der nes stem me  
i de batt en om frem ti dens rus po li tikk.

Mott att 22.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.11.2018,  
god kjent 6.11.2018.

JOHN MEL HUS
john.melhus@rusreform.no
er le der for For en in gen Tryg ge re Rus po li tikk  
i Trøn de lag og tid li ge re rus bru ker.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Jeg lurer på om ikke krimi- 
nalisering og forfølgelse i seg 
selv kan medvirke til psykiske 
problemer for brukere?»

LIT TE RA TUR
1 Godlee F. Drugs should be legalised, reg u lated,  

and taxed. BMJ 2018; 361: k2057. 
2 Csete J, Kamarulzaman A, Kazatchkine M et al. 

Pub lic health and in ter na tio nal drug po li cy.  
Lan cet 2016; 387: 1427�–�80. 

3 van Laar M, Cruts G, van Ooyen-Houben M et al. 
The Netherlands Drug Sit u a tion 2012. Draft ver si on 
28-12-2012. Lisbon: Eu ro pean Mo ni to ring Centre for 
Drugs and Drug Ad dic tion, 2012: 118.

4 Slag stad K. Stoff, straff og so si al smitt e. Tidsskr Nor 
Legeforen 2016; 136: 1871. 

5 Hel mik støl Ø. Ikke sett rus av hen gi ge i bur. Tidsskr 
Nor Psykol for en 2016; 53: 984�–�5. 
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Nye an be fa lin ger for ob jek tiv un der sø kel se 
av søvn og søvn for styr rel ser

Norsk for en ing for søvn me di-
sin har ut ar bei det tverr fag li ge 
 anbefa lin ger for ob jek ti ve søvn-
un der sø kel ser.

Søvn un der sø kel ser har vært prak ti sert for-
skjel lig i uli ke fag mil jø er i Norge. I 2016 tok 
Norsk for en ing for søvn me di sin ini tia tiv  
til å ut ar bei de en tverr fag lig an be fa ling  
for ob jek ti ve søvn un der sø kel ser brukt  
i dia gnos tikk av søvn syk dom mer i Norge. 
Re pre sen tan ter fra re le van te spe sia li te ter  
og na sjo na le kom pe tan se tje nes ter ble in vi-
tert. An be fa lin ge ne er nå til gjen ge li ge på 
nett (http://nosm.no/).

Skå ring av re spi ra sjon  
og dia gnos tikk av ob struk tiv søvn ap né
Re spi ra to ris ke hen del ser un der søvn tall -
festes gjer ne med apné-hypopné-in deks 
de fi nert som an tall apneer + an tall hypo-
pneer/søvn tid. I hen hold til in ter na sjo nal 
klas si fi se ring av søvn for styr rel ser er de 
dia gnos tis ke kri te ri e ne for ob struk tiv søvn-
ap né hos voks ne apné-hypopné-in deks ≥ 15 
ale ne el ler ≥ 5 + symp to mer på ob struk tiv 
søvn ap né (1). For barn bru kes gjer ne in deks 
> 1 for dia gno sen ob struk tiv søvn ap né og 
> 10 for å klas si fi se re den som al vor lig (2). 

Hva som er en re spi ra to risk hen del se, opp-
fatt es for skjel lig av uli ke ak tø rer. Dett e kan 
ha be ty de li ge kon se kven ser for dia gnos tikk 
og be hand ling av ob struk tiv søvn ap né. 
Pro blem stil lin gen er be lyst tid li ge re (3, 4).

Ob struk tiv søvn ap né kan hos noen gi 
utt al te symp to mer (snor king, trett het og 
søv nig het på da gen), mens and re kan ha  
lite symp to mer. Til stan den kan knytt es til 
ut vik ling av and re syk dom mer over tid, som 
kar dio vas ku læ re syk dom mer og kreft. Hos 
per so ner med høy apné-hypopné-in deks, 
men lite el ler in gen symp to mer er det van s-
ke lig å vur de re hvor gren sen for me di sinsk 
be hand ling skal gå. Hos barn kan dia gnos-
tik ken være sær lig van ske lig. I kli nisk prak-
sis bør der for av gjø rel sen om be hand ling 
være ba sert på en in di vi du ell vur de ring med 
vekt både på symp to mer og funn fra søvn -
regist re ring.

Skå rings kri te ri er
Val get av kri te ri um for skå ring av hypo-
pneer sto mel lom det stren ges te kri te ri et, 

dvs. re du sert re spi ra sjon med krav om en 
led  sagen de 4 % desaturasjon og et mind re 
strengt kri te ri um med led sa gen de 3 % desa-
turasjon el ler en EEG-ak ti ve ring (arous al) 
uten  at ferds mes sig opp våk ning (5). Kri te ri et 
med ledsagende 3 % desaturasjon eller 
 arousal pluss EEG-ak ti ve ring fikk fler tall  
i vår grup pe og er også an be falt av den 
ame ri kans ke søvn for en in gen.

Det mind re sen si ti ve 4 %-kri te ri et har vært 
brukt av man ge la bo ra to ri er frem til nå. Ved 
over gang til 3 %-kri te ri et vil en kel te pa si en-
ter få en høy ere apné-hypopné-in deks (6). 
Fle re vil der for kun ne få mer ke lap pen «syk». 
Det er da vik tig at kli ni ke re tar hen syn til 
kon se kven ser av end re de skå rings kri te ri er 
ved vur de ring om me di sinsk be hand ling 
skal an be fa les el ler ikke. Fle re pa si en ter vil 
også kun ne kom me over in deks gren se ne 
som er an gitt i hel se kra ve ne for fø rer kort  
(7). Ved inn fø ring av hypopnékriterier som 
in klu de rer vur de ring av EEG-ak ti ve ring,  
vil tolk nings ar bei det bli mer om fatt en de. 
Til gan gen på po ly som no gra fi kan der for  
bli svek ket.

Nye tverr fag li ge an be fa lin ger for søvn -
under sø kel ser sik rer en het lig dia gnos tikk  
av søvn syk dom mer i Norge. An be fa lin ge ne 
fore slås im ple men tert fra ja nu ar 2019.

Mott att 24.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 29.10.2018,  
god kjent 30.10.2018.

MOR TEN ENG STRØM
morten.engstrom@ntnu.no
er spe sia list i kli nisk nev ro fy sio lo gi, før s te ama nu-
en sis ved Institutt for nev ro me di sin og be ve gel-
ses vi ten skap, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, over le ge ved Av de ling for nev ro lo gi og 
kli nisk nev ro fy sio lo gi, St. Olavs hos pi tal samt le der 
av Norsk for en ing for søvn me di sin.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIG URD AAR RE STAD
er spe sia list i lun ge me di sin, over le ge ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus, re gio nal ko or di na tor for lang tids 
me ka nisk ven ti la sjon i Hel se Sør-Øst og Na sjo nal 
kom pe tan se tje nes te for hjem me re spi ra tor samt 
nest le der av Norsk for en ing for søvn me di sin.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GUTT ORM ELD ØEN
er spe sia list i øre-nese-hals syk dom mer og i nev ro -
logi og er over le ge ved Molde sju ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANDERS ALME
er pen sjo nert bar ne le ge og har tid li ge re ar bei det 
ved Hel se Bergen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TROND BJØR GE
er spe sia list i lun ge me di sin og sek sjons le der ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HAR ALD MIL JE TEIG
er spe sia list i øre-nese-hals syk dom mer, av ta le-
spe sia list på Nestt un og le der i Norsk for en ing for 
otorhinolaryngologi, hode- og hals kir ur gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BJØRN BJOR VATN
er spe sia list i all menn me di sin, søvnspesialist  
ved Bergen søvnsenter, pro fes sor ved Uni ver si te tet 
i Bergen og le der for Na sjo nal kom pe tan se tje nes te 
for søvn syk dom mer.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

STI NE KNUD SEN
er spe sia list i nev ro lo gi, med søvn som spe si al felt, 
forsk nings le der og over le ge ved Na sjo nalt kom pe-
tan se sen ter for nevroutviklingsforstyrrelser  
og hypersomnier ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SOL FRID IND RE KVAM
er spe sia list i lun ge me di sin, over le ge ved Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus og Na sjo nal kom pe tan se-
tje nes te for hjem me re spi ra tor be hand ling.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRIS TI AN BERN HARD NILSEN
er spe sia list i kli nisk nev ro fy sio lo gi og sek sjons -
leder ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Kriteriet med ledsagende  
3 % desaturasjon eller arousal 
pluss EEG-aktivering fikk 
flertall i vår gruppe»
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Boehringer Ingelheim
Postboks 405, 1373 Asker 
Tlf 66 76 13 00  Faks 66 90 25 33 

Spiolto Respimat «Boehringer Ingelheim»  
Adrenergikum + antikolinergikum    ATC-nr.: R03A L06     C

INHALASJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 μg/2,5 μg i Respimat 
inhalator: Hver levert dose inneh.: Tiotropiumbromidmono-

saltsyre, vann.  Indikasjoner: Bronkodilaterende vedlike-

Dosering: Voksne 
inkl. eldre:

Barn 
og ungdom <18 år: Bruk ved kols er ikke relevant. Admi-
nistrering: Kun til inhalasjon. Inhaleres vha. Respimat 
inhalator. Kontraindikasjoner: -

eller oksitropium. Forsiktighetsregler:
-

-

-

-

-

-

Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter 

Interaksjoner: For 
utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 

steroider eller ikke-kaliumsparende diuretika kan forsterke 

-

Graviditet, amming og ferti-
litet: Graviditet:

Amming: Ukjent om tiotropium eller 

Fertilitet:
Bivirkninger:  Gastrointesti-

 

-
-

-

Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Intestinal obstruksjon, paralytisk ileus, 

-

Bivirkninger relatert til langtidsvirkende 

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 

Behandling: -

sykehus. Kardioselektive betablokkere kan vurderes med 

Egenskaper:  Kombinasjon av 

Virkningsmeka-
nisme:

-

muskulatur i luftveiene. Absorpsjon: 

Proteinbinding: 

Hal-
veringstid:

-

Metabo-
lisme:

til inaktive metabolitter. Olodaterol metaboliseres hoved-

Utskillelse:

Oppbevaring og 
holdbarhet: Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 3 

bruk. Pakninger og priser:

1424,90. Refusjon: Kols: Refusjon ytes kun til pasienter 

Refusjonskoder:
-

Vilkår 90: Refusjon ytes kun til 

Sist endret:
Basert på SPC godkjent av SLV: 01.03.2017  

ANNONSE



Boehringer Ingelheim
Postboks 405, 1373 Asker 
Tlf 66 76 13 00  Faks 66 90 25 33 

 
Munntørrhet 

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

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

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

 

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

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

SP
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5

* Se fullstendig oversikt i SPIOLTO RESPIMAT SPC på www.felleskatalogen.no 

Bronkodilaterende vedlikeholds- 

behandling for å lindre sym
ptom

er hos  

voksne pasienter m
ed KOLS

Kombinasjonen bør gi en 
optimal bronkodilatasjon 
i alle deler av lungene1

Uavhengig av pasientens 
inspiratoriske kraft2
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Gjen inn før re ser va sjons ad gang for fast le ger

Fast le ge for skrif ten bør end res 
slik at det på ny åp nes for  mulig-
he ten til å av ta le re ser va sjon 
lo kalt.

Sau he rad kom mu ne sa opp fast le ge Ka tar -
zyna Ja chi mo wicz for di hun ikke ville sett e 
inn spi ral. Høy es te rett har nå er klært opp -
sigel sen ugyl dig (1). Rett ens ho ved be grun-
nel se var at det fore lå en munt lig av ta le om 
re ser va sjon mot spi ral inn sett ing fra an set-
tel sen i 2011. En slik av ta le er bin den de,  
da den ikke var i strid med retts til stan den  
da den ble inn gått.

I mot set ning til lag manns rett en lot 
 Høy es te rett der for ikke hen sy net til sam vit-
tig hets fri he ten – som en men nes ke rett ig het 
hjem let i Den eu ro pe is ke men nes ke retts-
kon ven sjon – bli av gjø ren de. Men i høy es te-
retts dom men re flek te rer man over kon ven-
sjo nens ar tik kel 9 om sam vitt ig hets fri het  
og leg ger vik ti ge fø rin ger for hvor dan den 
bør an ven des i frem ti di ge sa ker. Fø rin ge ne 
pe ker mot en klar, men av gren set, re ser va-
sjons ad gang for fast le ger.

Be grun nel ser for to le ran se
To le ran se for hel se per so nell som ikke 
 øns ker å yte hel se hjelp av mo rals ke og/el ler 
re li gi ø se grun ner, kan sær lig be grun nes  
på to må ter. Den ene tar ut gangs punkt  
i be ho vet for å leve i over ens stem mel se med 
vik ti ge nor mer i ens mo rals ke ver dens bil de. 
Det å bli pres set til å hand le på tvers av egen 
over be vis ning i vik ti ge spørs mål, ska der ens 
mo rals ke in te gri tet (2, 3). Det er al vor lig.  
Vi har alle be hov for å leve i tråd med våre 
dy pes te ver di er. Den and re må ten vi ser til  
at et li be ralt de mo kra ti ikke bare in ne bæ rer 
fler talls sty re, men også til pas nin ger for at 
mi no ri te ter skal få leve som li ke ver di ge 
bor ge re (4). At det fin nes le ger som har et 
an net syn enn fler tal let og som kan re pre-
sen te re en mot kul tur, er en styr ke, ikke en 

svak het. To le ran se for hel se per so nells 
 øns ker om re ser va sjon, når øns ke ne er 
 kon sis ten te og dypt rot fes te de i in di vi det,  
er én måte å iva re ta mind re tal let på (5).

Det re gje rings opp nevn te Sam vitt ig hets -
utval get vis te til beg ge dis se be grun nel se ne, 
men pek te også på at noen spørs mål er 
vik ti ge re enn and re: Der den an satt es 
 mo rals ke kva ler med ri me lig het kan sies  
å dreie seg om liv-død-spørs mål, står spe si elt 
mye på spill for per so nen (6). Der for er det 
spe si elt god grunn til å ak sep te re til pas nin-
ger i sli ke si tua sjo ner – som frem for alt vil 
fore kom me i hel se tje nes ten, der abort og 
ak tiv døds hjelp er eks emp ler.

Sam vitt ig hets ut val get men te at to le ran se 
for re ser va sjon er vel be grun net når tre 
kri te ri er er opp fylt: 1) Byg ger ar beids tagers 
øns ke om re ser va sjon mot å ut fø re be stem te 
ar beids opp ga ver på en dyp og vik tig sam-
vittighetsoverbevisning? 2) Kan re ser va sjon 
finne sted uten at det er inn gri pen de for 
tred je part? 3) Er re ser va sjon gjen nom før-
bart i prak sis uten for sto re ulem per for 
ar beids gi ver og kol le g er?

Når pa si en tens in ter es ser iva re tas
I spørs må let om hvor dan hen sy net til 
 pa sien  ten skal veies mot hen sy net til le gen, 
går Sam vitt ig hets ut val gets kri te ri er, men-
nes ke retts kon ven sjo nens ar tik kel 9 og 
 Høy es te retts for tolk ning av den ne i sam me 
ret ning: Sam vitt ig hets ut val get spør om 
re ser va sjon kan finne sted i prak sis uten  
at det gir uak sep tab le ulem per («er inn gri -
pen de») for pa si en ten (kri te ri um 2). Kon ven-
sjo nen spør om en be grens ning av ad gan-
gen til re ser va sjon er «nød ven dig i et de mo-

kra tisk sam funn». Og Høy es te rett spe si fi -
serer dett e punk tet i dom mens vik ti ge 
pre miss 85: Det er van ske lig å skul le to le re re 
re ser va sjon «der som kon se kven se ne av at  
en fast le ge re ser ve rer seg mot å sett e inn 
spi ral, blir at kvin nen det gjel der ikke får 
dett e ut ført el ler blir stilt over for uri me li ge 
van ske lig he ter i den ne for bin del se». Selv om 
det ikke sies di rek te, kan dom men for stås 
slik at hen sy net til le gen bør veie tyngst i de 
til fel le ne hvor pa si en tens in ter es ser sam -
tidig kan iva re tas (se bl.a. pre miss 87 og 88).

Det sprin gen de punkt blir der for om le ger 
som vil re ser ve re seg – mot spi ral inn sett ing, 
abort og abort hen vis ning, mot døds hjelp  
(i et mu lig frem tids sce na rio), mot ri tu ell 
om skjæ ring – kan gjen nom fø re dett e på en 
slik måte at pa si en ten i prak sis li ke vel får 
til gang til tje nes ten uten «uri me li ge van ske-
lig he ter». Det tror jeg at de ofte vil kun ne 
(7–8). Ja chi mo wicz had de selv av ta le med 
kol le g er som sto for spi ral inn sett ing el ler 
hun hen vis te til gy ne ko log i nær he ten. Det 
kom in gen pa si ent kla ger på hen nes prak sis. 
Men det er opp til re ser va sjons le ge ne å vise 
over for kom mu nen, pa si en te ne og sam fun-
net hvor dan de i prak sis vil sør ge for at 
pa si en tens be hov iva re tas.

Da gens fast le ge for skrift, der fast le gers 
re ser va sjon ikke un der noen om sten dig -
heter to le re res, er unød ven dig hard hendt 
og tar ikke hen syn ver ken til de gode etis ke 
be grun nel se ne for to le ran se el ler Nor ges 
men nes ke retts li ge for plik tel ser. Dett e bør 
po li ti ker ne ta på al vor. For skrif ten bør end-
res slik at det på ny åp nes for mu lig he ten 
for fast le ger til å av ta le re ser va sjon lo kalt.

Mott att 21.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.11.2018, 
 godkjent 6.11.2018.
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Spi ral er ikke et abort mid del

Dis ku sjo nen om re ser va sjon 
mot inn sett ing av spi ral byg ger 
på inn grod de me di sins ke my ter 
og er blind for dis kri mi ne ring  
av kvin ners rett ig he ter.

Høy es te rett be hand let sa ken le gen Ka tar -
zyna Ja chi mo wicz reis te mot Sau he rad 
kom mu ne pri mært som en av ta le retts lig 
sak. I et obiter dic tum i dom men frem går 
det at sam vitt ig hets fri het jfr. Den eu ro pe is ke 
men nes ke retts kon ven sjo nens ar tik kel 9 ikke 
lå til grunn for doms av si gel sen (1). Uten å gå 
nær me re inn i de ju ri dis ke as pek te ne som 
har vært be lyst i fle re ar tik ler og kro nik ker 
(2, 3), er det vik tig å be ly se fak tis ke, me di-
sins ke og etis ke as pek ter ved re ser va sjon 
mot å sett e inn spi ral.

I and re «re ser va sjons retts spørs mål» for 
hel se per so nell er det in gen tvil om me di-
sins ke fakta. Abort av slutt er et svan ger skap. 
Ak tiv døds hjelp av slutt er et liv. Ri tu ell om-
skjæ ring fjer ner ytt er ste del av et gutt e barns 
for hud. Alle spi ral mot stan de re ba se rer 
hold nin gen sin på et sen tralt dog me, nem-
lig at li vet star ter før im plan ta sjon. Sam ti dig 
vet vi at så man ge som 40 % av alle tid li ge 
em bryo ikke im plan te res (4). Li vets be gyn-
nel se er imid ler tid en fi lo so fisk dis ku sjon 
som går langt ut over dett e inn leg gets 
 ram me.

Det har bredt seg en mis opp fat ning om 
spi ra lers virk nings me ka nis me, som må 
korrigeres: Spi ral fø rer ikke til abort, spi ral 
fo re byg ger uøns ke de svan ger skap. Kob ber- 
og hor mon spi ral vir ker prekonsepsjonelt. 
Jeg si te rer kon klu sjo nen i en om fatt en de 
over sikts ar tik kel om spi ra lers virk nings -
meka nis me: «The bulk of the data in di cate 
that in ter fer ence with the re pro duc tive 
pro cess af ter fer til i za tion has ta ken place  
is ex cep tion al in the pres ence of a T-Cu 
(kob ber spi ral) or LNG-IUD (hor mon spi ral) 
and that the usu al mech a nism by which 

they pre vent preg nan cy in wom en is by 
pre venting fer til i za tion» (un der stre king  
i ori gi nal) (5). Det er alt så helt ek sep sjo nelt 
el ler used van lig at spi ra ler på vir ker et 
 be fruk tet egg.

Dett e er over før bart til an nen me di sinsk 
be hand ling: Som le ger for skri ver vi man ge 
me di ka men ter som kan ha uøns ke de bi virk-
nin ger el ler sjeld ne eff ek ter som går på  
tvers av in ten sjo nen med for skriv ning. Vil 
det være ri me lig å re ser ve re seg mot å for-
skri ve war fa rin som trom  bosepro fy lak se 
for di det kan gi livs tru en de blød ning, el ler 
in su lin for di det kan gi livs tru en de hy po -
glyke mi? På stan den om at spi ra len har en 
postkonsepsjonell eff ekt ut over det ek sep-
sjo nel le, uvan li ge og unn taks vise har så 
vidt rek ken de kon se kven ser at det på hvi ler 
den som hev der det en be ty de lig be vis byr de. 
En slik be vis byr de fore lig ger helt en kelt ikke 
(6).

Ar bit ræ re valg
Man ge antikonseptiva og and re me di ka-
men ter kan ha en postkonsepsjonell eff ekt. 
Mi ni pil len vil ikke all tid hind re egg løs ning. 
Ikke-ste ro i de an ti in flam ma to ris ke mid ler  
til fer ti le kvin ner kan hind re im plan ta sjon. 
Man ge me di ka men ter med vik ti ge te ra peu-
tis ke eff ek ter kan også være fos ter ska de li ge. 
Der som vi skal være kon se kven te i at det 
skal være mu lig å re ser ve re seg mot å for-
skri ve me di ka men ter med mu li ge postkon-
sepsjonelle eff ek ter, opp står det raskt van s-
ker med å ha kvin ne li ge pa si en ter i fer til 
al der.

Kob ber- og hor mon spi ral er de sik res te 
pre ven sjons mid le ne som fin nes uten om 
ste ri li se ring. Abortt al le ne i al ders grup pen 
15�–�24 år har falt bratt fra 2008 til his to risk 
lave ni vå er (7). Selv om en kau sal sam men-
heng ikke er vist, an tas det at eff ek ten hen-
ger sam men med gra tis pre ven sjon til unge 
– sær lig lang tids vir ken de pre ven sjon (LARC) 
i form av p-stav og spi ral. Det hvi ler et stort 
an var på dem som ska per skep sis til dis se 
pre ven sjons mid le ne, ikke minst når de selv 
er hel se per so nell.

Rosa Parks og pa si en ters rett til ver dig het
Fle re ram me verk har vært fore slått for når 
re ser va sjon bør ak sep te res. Et kri te ri um som 
ofte leg ges frem, er at byr den for pa si en ten 
skal være ak sep ta bel (8). I Ja chi mo wicz’ 
til fel le ble pa si en te nes be hov for spi ral løst 
ved at de ble hen vist vi de re til en an nen 
lege. Det kan sy nes ri me lig ved før s te øye-
kast, men er det til strek ke lig?

Ro nan McCrea skri ver i en kom men tar  
til en dom i Den eu ro pe is ke men nes ke rett ig-
hetsdomstolen: «Dis kri mi ne ren de hand lin-
ger har en mo ralsk be tyd ning som går 
 bor ten for til ba ke hol del se av en tje nes te. 
In gen vil hev de at Rosa Parks ikke led over-
last der som det fan tes et an net bussel skap  
i Mont go me ry Ala ba ma som hun kun ne ha 
brukt og som ikke had de dis kri mi ne ren de 
sete an vis nin ger?» (9).

Det er få som i dag be stri der Rosa Parks’ 
rett ig he ter, men er vi blin de for dis kri mi ne-
ring når den gjø res på kjønn og pre ven-
sjons be hov iste den for et ni si tet?

Mar gi na li se rer vi le gers  
re ser va sjons mu lig het?
Re ser va sjon mot spi ral for ut sett er med 
and re ord et re li gi øst dog me, et mar gi nalt 
fak ta grunn lag, en be ty de lig ri si ko for al ter-
na tiv kost nad i form av uøns ke de gra vi di te-
ter og en mu lig skjult dis kri mi ne ring.

Vi er av hen gi ge av en be ty de lig sam funns-
mes sig ak sept for at re ser va sjon lov lig skal 
kun ne bru kes som vir ke mid del blant le ger. 
Det er fle re ak tu el le po li tis ke sa ker som kan 
bli rea li tet de nær mes te åre ne, blant an net 
ak tiv døds hjelp. Der som dett e blir en po li-
tisk rea li tet, tror jeg vi står be ty de lig ster -
kere om vi ikke har krevd re ser va sjon på 
mang len de grunn lag i and re sa ker.

Mott att 20.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 6.11.2018, 
 godkjent 6.11.2018.
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Spiralnektdommen – en sam vitt ig hets sak?

Høy es te rett sva rer ikke på  
hvor vidt re ser va sjons for bud  
er men nes ke retts stri dig, selv  
om en fast le ge fikk med hold i at 
 hennes opp si gel se var ugyl dig.

Sa ken om den kvin ne li ge fast le gen i Sau -
herad som ble sagt opp for di hun ikke  
ville sett e inn spi ral på kvin ne li ge pa si en ter, 
har skapt de batt. Dom men fra Høy es te rett  
er av en kel te blitt sett på som en sei er for 
sam vitt ig hets fri he ten (1). Det er ikke helt 
treff en de. Lag manns rett en kom til at 
 opp si gel sen stred mot le gens tan ke-, 
 sam  vittig hets- og re li gi ons fri het ett er Den 
 eu ro pe is ke men nes ke retts kon ven sjon  
(EMK) ar tik kel 9 (re li gi ons fri he ten) (2). 
 Høy es te rett av gjor de imid ler tid sa ken  
på et av ta le retts lig – og ikke et men nes ke-
retts lig – grunn lag. Dom men er alt så ikke 
 be grun net i noen vur de ring av om re li gi ons-
fri he ten sten ger for for bud mot sli ke sam -
vittig hets re ser va sjo ner. Høy es te rett utt a ler 
seg li ke vel ge ne relt om hvil ket po li tisk 
hand lings rom som fin nes in nen for ram -
mene av re li gi ons fri he ten ett er men nes ke-
retts kon ven sjo nen.

Vur de rings tema for Høy es te rett
Høy es te rett kon sta ter te at det da le gen  
ble an satt i 2011, var inn gått en munt lig 
bin den de av ta le mel lom hen ne og kom -
munen om at hun had de rett til å re ser- 
 ve re seg mot å sett e inn spi ral. Av ta len  
var ett er Høy es te retts syn ikke i strid  
med  da gjel  den de lo ver el ler for skrif ter,  
som dom sto len i beste fall men te var  
ukla re om spørs må let. End rin ge ne i fast- 
 le ge for skrif ten i 2012 end ret hel ler ikke 
dett e.

Med end rin ge ne i fast le ge for skrif ten  
i 2015 er det ett er Høy es te retts syn nå ty de-
lig gjort at det ikke er ad gang for fast le ger  
til å re ser ve re seg mot å sett e inn spi ral av 
sam vitt ig hets grun ner. Da kom mu nen li ke-
vel sa opp le gen i 2015 for di hun had de 
re ser vert seg, fant dom sto len at dett e ikke 
ut gjor de noen sak lig grunn for opp si gel se, 
all den tid hun for ut for for skrifts end rin ge-
ne had de inn gått en gyl dig av ta le med kom-
mu nen. Opp si gel sen var der med ugyl dig,  
og Høy es te rett be høv de ikke å ta stil ling  
til om opp si gel sen også stred mot re li gi ons-
fri he ten ett er ar tik kel 9.

For hol det til re li gi ons fri he ten
Nor malt be hand ler ikke Høy es te rett spørs-
mål uten be tyd ning for den kon kre te sa kens 
ut fall. Men for di ar tik kel 9-spørs må let var 
viet stor opp merk som het, gikk Høy es te rett 
li ke vel vi de re i å vur de re dett e på ge ne relt 
grunn lag. Sli ke ge ne rel le til leggs vur de rin-
ger gis gjer ne der Høy es te rett ser be hov for  
å av kla re retts til stan den i om strid te spørs-
mål.

Høy es te rett tar ikke stil ling til spi ra lers 
even tu el le eff ek ter på be fruk te de egg. Der-
imot sier dom sto len at for at en re li gi øs 
over be vis ning skal være be skytt et av ar tik kel 
9, så kre ves en viss grad av over be vis ning, 
al vor, sam men heng og vik tig het. I til legg 
må ut øv el sen av over be vis nin gen være nært 
knytt et til det ak tu el le livs sy net. Høy es te rett 
kon sta te rer at fast le ge for skrif tens re ser va-
sjons for bud ut gjør et inn grep i re li gi ons -
frihe ten til le ger som øns ker å re ser ve re seg 
av sam vitt ig hets grun ner. Re li gi ons fri he ten 
er imid ler tid ikke ab so lutt. Myn dig he te ne 
kan gjø re inn grep i den ne fri he ten så len ge 
inn gre pet har lov hjem mel, iva re tar et le gi-
timt for mål og er nød ven dig i et de mo kra-
tisk sam funn (Den eu ro pe is ke men nes ke-
retts kon ven sjon, ar tik kel 9, an net ledd).

De to før s te vil kå re ne ble an sett som opp-
fylt. For bu det var hjem let, og det å sik re alle 
en rett til hel het li ge all menn me di sins ke 
tje nes ter over tid er et le gi timt hen syn. Det 
av gjø ren de er der med nød ven dig hets vil -
kåret. Dett e in ne bæ rer en av vei ning av 
 for holds mes sig he ten mel lom det ak tu el le 
inn gre pet og det for må let det er ment  
å tje ne. Er for må let om å sik re alle en rett  
til hel se tje nes ter tungt vei en de nok til  
å trum fe in di vi dets re li gi ons fri het?

Høy es te rett for kla rer at dett e må vur de res 
kon kret. Dom sto len gir li ke vel vis se fø rin ger 
for hva som vil være av be tyd ning. Et sen-
tralt mo ment vil være om kvin nen som 
øns ker spi ral, blir stilt over for uri me li ge 
van ske lig he ter der som fast le gen har re ser-
vert seg, el ler om hun sik res for svar lig hel se-
hjelp på an nen måte. Dett e in ne bæ rer at det 
re el le fast le ge til bu det i kom mu nen hvor 
den en kel te kvin ne bor, kan være av be tyd-
ning for for holds mes sig hets vur de rin gen.

Myn dig he te nes hand lings rom
Høy es te rett un der stre ker at de men nes ke-
retts li ge ram me ne for hva som kan ved tas 
po li tisk på dett e om rå det, er nok så vide. Det 
be tyr at myn dig he te ne har et re la tivt vidt 
rom for skjønns mes si ge vur de rin ger av 
hvil ke inn grep de me ner er nød ven dig for  
å gi den beste løs nin gen for sam fun net. 

Dett e er i tråd med prak sis fra Den eu ro -
peiske men nes ke retts dom stol (EMD) i fle re 
se ne re sa ker om inn grep i re li gi ons fri he ten. 
Der inn grep skjer på bak grunn av grun di ge 
na sjo na le pro ses ser og av vei nin ger av re le-
van te hen syn, må dom sto le ne være til ba ke-
hold ne med å over prø ve myn dig he te nes 
egne av vei nin ger. Det po li tis ke hand lings-
rom met på dett e fel tet ut vi des ytt er li ge re 
der som re li gi ons fri he ten må av vei es mot 
and res rett ig he ter og ikke bare krys sen de 
sam funns hen syn. Il lust re ren de er men nes ke-
retts dom sto lens dom i Eweida mot Stor bri-
tan nia fra 2013 (3). I den ne dom men ble  
et for bud mot bruk av kors for en British 
Airways-an satt ikke ak sep tert, for di det var 
be grun net i et øns ke om å be va re et pro fe-
sjo nelt image (cor po ra te image). Dett e var 
ikke tungt vei en de nok til å be grun ne et 
inn grep i re li gi ons fri he ten. Der imot ak sep-
ter te dom sto len i sam me sak et for bud mot 
bruk av kors for en sy ke plei er, inn ført for  
å iva re ta pa si en te nes hel se og sik ker het.

Høy es te rett av slutt er alt så med å un der-
stre ke at nød ven dig hets vur de rin gen må 
fore tas kon kret. Li ke vel sitt er nok man ge 
igjen med et inn trykk av at dom sto len går 
langt i å sig na li se re at myn dig he te ne her  
må gis et vidt hand lings rom – og at da gens 
for bud mot sam vitt ig hets re ser va sjo ner 
nep pe stri der med re li gi ons fri he ten ett er 
ar tik kel 9, med mind re det fore lig ger eks tra-
or di næ re kon kre te om sten dig he ter. Man 
kan spør re seg hvor av kla ren de Høy es te retts 
for søk på retts av kla ring har vært. Ju ris ter 
har brukt spal te plass på å dis ku te re høyst 
uli ke opp fat nin ger om hva Høy es te retts 
utt a lel ser i sa ken egent lig in ne bæ rer (4). 
Ju ri disk dis ku sjons iver er ikke så opp sikts-
vek ken de. Re ak sjo ne ne er nok li ke vel be skri-
ven de for pro blem stil lin gens kom plek si tet.

Mott att 8.11.2018, god kjent 9.11.2018.

MARI MAR TE TINGELHOLM
mari.tingelholm@nhri.no
er ut dan net ju rist og job ber som råd gi ver for Nor-
ges na sjo na le in sti tu sjon for men nes ke rett ig he ter.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Inn legg av 11.10.2018 på Knut Arild Hare ides Face-

book-vegg.
2 Den eu ro pe is ke men nes ke retts kon ven sjon, ar tik-

kel 9.
3 Eweida mfl. mot Stor bri tan nia. Dom. Stras bourg: 

Den eu ro pe is ke men nes ke retts dom sto len, 2013.
4 Me thi EA. Spiralnektdommen – in gen sam vitt ig-

hets sak. Af ten pos ten 19.10.2018.



SGLT2-hemmeren ertugliflozin har fått 

forhåndsgodkjent refusjon alene og i 

kombinasjon med andre antidiabetika.

Refusjonskoder:  
ICPC: T90, ICD: E11, type 2 diabetes  

mellitus

Ertugliflozin (Steglarto)
 
Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av type 2 diabetes  

mellitus i kombinasjon med andre 

perorale blodsukkersenkende lege- 

midler og/eller insulin i tråd med god-

kjent preparatomtale. 

Vilkår 232:  
Refusjon ytes i kombinasjon med 

metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 

tolererte dose metformin.

Sitagliptin og ertugliflozin  
(Steglujan)
 
Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av type 2 diabetes mellitus 

kun i kombinasjon med andre perorale 

blodsukkersenkende legemidler i tråd 

med godkjent preparatomtale.   

Vilkår 232, se over.

Metformin og ertugliflozin  
(Segluromet)
 
Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av type 2 diabetes  

mellitus i kombinasjon med andre 

perorale blodsukkersenkende lege- 

midler og/eller insulin i tråd med god-

kjent preparatomtale. 

Vilkår 233:  
Refusjon ytes til pasienter som ikke 

oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på 

høyeste tolererte dose metformin.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 19/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Sesonginfluensavaksiner 2018/2019

Vaksine Type * Aldersgruppe Administrasjonsmåte

Influvac

«Mylan Healthcare 

B.V.»

Inaktivert, over-

flateantigen

Fra seks måneder intramuskulært

Vaxigrip

«Sanofi Pasteur  

Europe»

Inaktivert, splitt-

virus

Fra seks måneder intramuskulært

Vaxigriptetra

«Sanofi Pasteur  

Europe»

Inaktivert, splitt-

virus

Fra seks måneder intramuskulært

Fluenz Tetra

«AstraZeneca AB»

Levende, svekket Fra to til 18 år Nasalt

* Alle vaksiner er produsert i egg.  

Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. I Norge selges Influvac, Vaxigrip,  

Vaxigriptetra og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer.             

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper: 
 
                  

 

 

En A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme

En A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende virusstamme (ny) 

En B/Colorado/06/2017-lignende virusstamme (ny)

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2018/2019: 

Vaxigriptetra og Fluenz Tetra inneholder i tillegg influensa B-virusstammen B/Phu-

ket/3073/2013, som også var i fjorårets vaksiner. 

Ertugliflozin har fått refusjon

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt 

tiomersal som konserveringsmiddel. 

Med mindre det er sterke grunner til at pasienten skal ha en bestemt vaksine, bør legen 
forskrive generisk. 

Dosering til barn
Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør ha to doser med minst 

fire ukers intervall. Barn under tre år kan få en halv dose på 0,25 ml, men 0,5 ml kan også 

brukes.

Vaksine som nesespray
Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er 

godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. 

Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert 

informasjon.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Alle fra og med fylte 65 år.

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med 

annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig  helserisiko. 

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og 

husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon 

hos Folkehelseinstituttet: fhi.no\influensa
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Fore koms ten av dia ré blant barn i Af ri-
ka va ri e rer mye, både mel lom land og 
mel lom uli ke re gi o ner i hvert land.

Dia ré er den tred je van lig ste døds år sa ken 
blant barn yng re enn fem år i Af ri ka, med 
an slags vis 330 000 år li ge døds fall. Men en ny 
stu die vi ser at det er stor va ria sjon i ut bre-
del se og dø de lig het (1).

Stu di en er ba sert på data fra over 50 000 
små geo gra fis ke om rå der (dvs. på rundt 
5 km2) for delt på de fles te af ri kans ke land. 
Om rå de ne med høy est in si dens av al vor lig 
dia ré lig ger nord i Ni ge ria, samt i sen tra le 
de ler av Eti o pia og DR Kon go.

Over halv par ten av døds fal le ne fant sted  
i 7 % av de un der søk te re gi o ne ne. Le ta li te ten 
var høy est i Le so tho, Mali, Sier ra Leo ne, 
Be nin og Ni ge ria, der nes ten 2 per 1 000 
dia ré syke barn døde. Es ti ma ter vis te at der-
som alle land had de re du sert le ta li te ten til 
un der 0,5 per 1 000 syke barn, noe som er 
me di an for hele Af ri ka, så kun ne 137 000 liv 
blitt spart – over halv par ten av dis se bare i 
Ni ge ria. Ni ge ria var også lan det med størst 
in tern va ria sjon, dvs. en mor ta li tet fra 1,6 til 
9,5 per 1 000 barn per år. Dia ré re la tert dø de-
lig het sank i pe ri oden 2000�–�15 i nes ten alle 
re gi o ne ne.

For fatt er ne pe ker på at dia ré syk dom kan 
fo re byg ges gjen nom gode sa ni tær for hold, 
til gang på rent vann og vak si na sjon mot 
ro ta vi rus, og at dø de lig he ten kan re du se res 
med per oral re hyd re ring og sink til skudd. 
Den ne stu di en kan bi dra til å be ly se hvor 
det er mest å hen te ved å sett e inn sli ke 
til tak.

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

LIT TE RA TUR
1 Rei ner RC Jr, Graetz N, Ca sey DC et al. Var i a tion in 

child hood diarrheal mor bid i ty and mor tal i ty in 
Af ri ca, 2000–2015. N Engl J Med 2018; 379: 1128�–�38. 

Ikke sta tin til fris ke eld re

Be hand ling med sta tin re du se rer ikke 
dø de lig het hos fris ke eld re.

Do ku men ta sjon for eff ekt av sta tin be hand-
ling hos per so ner over 75 år uten hjer te- og 
kar syk dom el ler dia be tes er svak. Nors ke 
ret nings lin jer an be fa ler at slik be hand ling 
kun skal gis ett er in di vi du ell vur de ring. En 
re tro spek tiv ko hort stu die som ny lig er 
pub li sert i tids skrif tet BMJ, om fatt et mer enn 
46 000 per so ner over 74 år uten tegn til 
ate ro skle ro tisk hjer te- og kar syk dom (1). 
Rundt 60 % var kvin ner.

Sta tin be hand ling had de in gen eff ekt på 
mor ta li tet el ler fore koms ten av hjer te- og 
kar syk dom hos per so ner over 74 år uten 
type 2-dia be tes. Hos per so ner med type 
2-dia be tes i al de ren 75�–�84 år var sta tin be-
hand ling as so siert med re du sert mor ta li tet 
(ha sard rate 0,84; 95 % KI 0,75�–�0,94) og hjer te- 
og kar syk dom (0,76; 0,65�–�0,89). An tall som 
mått e be hand les (num ber needed to treat, 
NNT) per år var 306 for å fo re byg ge ett døds-
fall og 164 for å fo re byg ge kar dio vas ku lær 

syk dom. For per so ner over 84 år med type 
2-dia be tes fant man in gen po si tiv eff ekt av 
sta tin be hand ling.

– Den ne stu di en gir ikke støtt e til primær-
profylaktisk sta tin be hand ling hos per so ner 
uten dia be tes over 74 år, sier Su san ne Sø ren-
sen Hernes, som er før s te ama nu en sis ved 
Uni ver si te tet i Bergen. – Stu die po pu la sjo nen 
var for li ten til å trek ke sik re slut nin ger om 
sta tin be hand ling til per so ner med dia be tes 
over 84 år. Dis se fun ne ne bør føre til end rin-
ger i sta tin be hand lin gen hos eld re. Eld re er 
ikke en ho mo gen grup pe, og i vur de rin gen 
av primærprofylaktisk be hand ling må det 
all tid gjø res en in di vi du ell vur de ring der 
an tatt le ve tid, ko mor bi di tet og funk sjons ni-
vå spil ler inn, sier Hernes.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ramos R, Comas-Cufí M, Martí-Lluch R et al. Sta tins 

for pri mary pre ven ti on of car dio vas cu lar events 
and mor tal i ty in old and very old adults with and 
with out type 2 dia be tes: ret ro spec tive cohort 
study. BMJ 2018; 362: k3359. 

Stor va ria sjon i dia ré-
syk dom i Af ri ka

Illustrasjonsfoto: Daniela Jovanovska-Hristovska/iStock
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Pa si en ter med venst re si dig en do kar ditt 
som er sta bi le ett er inn le den de be hand-
ling med in tra ve nøs an ti bio ti ka, kan 
skifte til per oral an ti bio ti ka. Dett e vi ser 
en dansk stu die.

Pa si en ter med in fek si øs en do kar ditt som 
ram mer venst re hjer te halv del, be hand les 
van lig vis med in tra ve nøs an ti bio ti ka i opp til 
seks uker. I en dansk mul ti sen ter stu die som 
ny lig er pub li sert i New Eng land Journal of 
Medicine, ble 400 pa si en ter med in fek si øs 
en do kar ditt ran do mi sert til per oral el ler 
in tra ve nøs an ti bio ti ka be hand ling ett er å  
ha fått in tra ve nøs an ti bio ti ka be hand ling  
i minst ti da ger (1).

Gruppen som fikk per oral an ti bio ti ka be-
hand ling ble fulgt opp po li kli nisk der dett e 
var mu lig. Seks må ne der ett er full ført an ti-
bio ti ka be hand ling var 12,1 % av pa si en te ne 
som had de fått in tra ve nøs be hand ling 
døde, had de gjen nom gått hjer te kir ur gi, fått 

em bo lisk hen del se el ler bakteriemiresidiv, 
mot 9,0 % av pa si en te ne som had de fått 
per oral be hand ling. For skjel len var ikke 
sta tis tisk sig ni fi kant. For fatt er ne kon klu de-
rer med at pa si en ter med venst re si dig en-
do kar ditt som er sta bi le ett er inn le den de 
be hand ling med in tra ve nøs an ti bio ti ka, 
ikke får for ver ret pro gno se ved end ring til 
per oral ad mi ni stre ring.

– Den ne stu di en er gjort på sta bi le pa si en-
ter med for ven tet la ve re dø de lig het og la ve-
re ri si ko for kom pli ka sjo ner enn el lers, sier 
Sti na Jordal, som er over le ge ved In fek sjons-
sek sjo nen, Me di sinsk av de ling, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus. Jordal le der et forsk-
nings pro sjekt om in fek si øs en do kar ditt og 
po eng te rer at val get av per oral kom bi na-
sjons be hand ling med ampicillin/dikloksacil-
lin og linezolid, fjer de ge ne ra sjons ki no lo ner 
el ler rifampicin, er en an nen svak het ved 
stu di en. Dis se me di ka men te ne er for bun det 
med man ge bi virk nin ger og le ge mid del in-
ter ak sjo ner og er ikke en na tur lig del av våre 
mind re re si stens dri ven de be hand lings re gi-

mer. Stu di en om fatt et svært få pa si en ter 
med in tra ve nøst rus mid del mis bruk. For 
dis se er per oral be hand ling sær lig ak tu elt, 
men evne til ett er le vel se for ven tes å være 
re du sert.

Fore lø pig vil kun en li ten an del av nors ke 
pa si en ter til freds stil le stu di ens in di ka sjons-
kri te ri er for per oral an ti bio ti ka be hand ling. 
For dis se kan over gang til tab lett er vur de res 
for å unn gå lang va rig sy ke hus inn leg gel se. I 
på ven te av fle re stu di er vil in tra ve nøs be-
hand ling i sy ke hus fort satt være gjel den de 
prak sis for de fles te pa si en ter med en do kar-
ditt, sier Jordal.

TOR VALD ES PE LAND NOR GES TEK NISK- 
NA TUR VI TEN SKA PE LI GE UNI VER SI TET

LIT TE RA TUR
1 Iversen K, Ihlemann N, Gill SU et al. Par ti al oral 

ver sus intravenous anti bi ot ic treat ment of 
endocarditis. N Engl J Med 2018. doi:  10.1056/
NEJMoa1808312.

Per oral el ler in tra ve nøs an ti bio ti ka ved en do kar ditt?

In fek si øs en do kar ditt i aor ta klaff en. Her ses per fo ra sjon av en kusp (in di kert med dis sek sjons verk tøy). En bak te ri ell ve ge ta sjon har ut vik let seg (rødt), og lang va rig an ti bio ti ka be hand-
ling er da nød ven dig. Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix



TECENTRIQ «Roche»
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C32

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema (www.legemiddelverket.no/meldeskjema)

TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1200 mg: Hvert hetteglass inneh.: Atezolizumab 1200 mg, 
L-histidin, konsentrert eddiksyre, sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Etter fortynning i 
250 ml natriumklorid 9 mg/ml: Hver ml inneh. ca. 4,4 mg.1
Indikasjoner: Urotelialt karsinom (UC): Som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert 
eller metastatisk UC etter tidligere platinaholdig kjemoterapi, eller som ikke anses som egnet for cis-
platin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Som monoterapi til 
behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk NSCLC etter tidligere kjemoterapi. Pasienter 
med EGFR-aktiverende mutasjoner eller ALK-positive tumormutasjoner bør også ha mottatt målrettet 
behandling før de mottar atezolizumab.
Dosering: For å bedre sporbarheten skal preparatnavn og batchnummer registreres i pasientjour-
nalen. Voksne inkl. eldre ≥65 år: Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring innen 
kreftbehandling. Anbefalt dose: 1200 mg i.v. hver 3. uke. Pasienter med tidligere ubehandlet UC bør 
få behandling basert på uttrykk av PD-L1 i tumor bekreftet ved en validert test. Behandlingsvarighet: 
Inntil manglende klinisk nytte eller til uhåndterbar toksisitet. Dosereduksjoner anbefales ikke. For an-
befalte dosejusteringer ved spesifikke bivirkninger, se Forsiktighetsregler. Glemt dose: Uteblitt plan-
lagt dose bør gis så snart som mulig, ikke vent til neste planlagte dose. Tidspunktene må da justeres 
for å opprettholde et 3-ukers doseringsintervall. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved moderat/alvorlig ned-
satt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett/moderat nedsatt nyre-
funksjon. Utilstrekkelige data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og 
effekt er ikke fastslått. Annet: Pasienter med ECOG funksjonsstatus ≥2 ble ekskludert fra kliniske studier 
på NSCLC og andrelinjebehandling av UC. Tilberedning/Håndtering: 20 ml konsentrat fortynnes i 
250 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske i infusjonspose. Posen vendes forsiktig. Inspiser visuelt 
for partikler og misfarging før administrering. Infusjonen bør gis umiddelbart etter tilberedning. Se 
pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Skal ikke blandes med andre legemidler enn natrium-
klorid 9 mg/ml injeksjonsvæske i infusjonspose av PVC, polyetylen eller polyolefin. Administrering: 
I.v. infusjon. Startdosen gis i løpet av 60 minutter. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan alle påfølgende 
infusjoner gis i løpet av 30 minutter. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller bolus. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Pasientkort: Forskriver må være kjent med opplæringsmateriell for helseperso-
nell. Risikoen ved behandling skal diskuteres med pasienten. Pasienten gis et pasientkort og gis be-
skjed om å alltid ha kortet med seg. Immunrelaterte bivirkninger: Kan påvirke flere kroppssystem. Kan 
forekomme etter siste dose. De fleste var reversible ved seponering av atezolizumab og oppstart av 
kortikosteroider og/eller støttebehandling. Ved mistanke om slike bivirkninger anbefales grundig eva-
luering for å bekrefte etiologi/utelukke andre årsaker. Avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad bør 
atezolizumab holdes tilbake og kortikosteroider gis. Permanent seponering kreves ved grad 4-toksisi-
tet eller tilbakevendende grad 3-toksisitet, med unntak av endokrinopatier som er kontrollert med 
hormonsubstitusjon. Ved grad 2/3 holdes atezolizumab tilbake, men behandlingen kan gjenopptas 
hvis bivirkningen bedres til grad 0-1 innen 12 uker og kortikosteroiddosen er redusert til ≤10 mg 
prednisonekvivalenter/dag. Ved bedring til grad ≤1 bør kortikosteroider trappes ned i en periode på 
≥1 måned. Hvis det ikke kan kontrolleres med systemiske kortikosteroider kan administrering av an-
dre systemiske immunsuppressiver vurderes. Immunrelatert pneumonitt: Pasienten bør overvåkes for 
tegn/symptomer på pneumonitt. Ved grad 2 bør behandlingen holdes tilbake og behandling med 
1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter innledes. Hvis symptomene bedres til grad ≤1 bør kortikoste-
roider trappes ned over en periode på ≥1 måned. Atezolizumabbehandling kan gjenopptas ved be-
dring til grad ≤1 innen 12 uker og kortikosteroiddose ≤10 mg prednisonekvivalenter/dag. Atezolizu-
mabbehandling seponeres permanent ved grad 3/4 pneumonitt. Immunrelatert hepatitt: Pasienten 
bør overvåkes for tegn/symptomer på hepatitt. ASAT, ALAT og bilirubin bør overvåkes før behand-
lingsstart, regelmessig under behandling og som klinisk indisert. Behandlingen bør holdes tilbake 
hvis grad 2-hendelse (ALAT eller ASAT >3-5 × ULN eller bilirubin >1,5-3 × ULN) vedvarer i >5-7 dager, 
og behandling med 1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter bør innledes. Ved bedring til grad ≤1 bør 
kortikosteroider trappes ned over en periode på ≥1 måned. Atezolizumabbehandling kan gjenopptas 
ved bedring til grad  ≤1 innen 12  uker og kortikosteroiddose ≤10  mg prednisonekvivalenter/dag. 
Atezolizumabbehandling seponeres permanent ved grad 3/4-hendelser (ALAT eller ASAT >5 × ULN 
eller bilirubin >3 × ULN). Immunrelatert kolitt: Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på kolitt. 
Behandlingen bør holdes tilbake ved grad  2/3 diaré (≥4  avføringer/dag over baseline) eller kolitt 
(symptomatisk). Hvis symptomene ved grad 2 diaré eller kolitt vedvarer i >5 dager eller kommer tilba-
ke, bør behandling med 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsv. innledes. Ved grad 3 diaré eller kolitt bør 
behandling med i.v. kortikosteroider (1-2 mg/kg/dag metylprednisolon e.l.) innledes. Etter symptom-
bedring bør 1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter innledes. Ved bedring til grad ≤1, bør kortikoste-
roidene trappes ned over en periode på ≥1 måned. Atezolizumabbehandling kan gjenopptas ved 
bedring til grad ≤1 innen 12 uker og kortikosteroiddose ≤10 mg prednisonekvivalenter/dag. Atezoli-
zumabbehandling seponeres permanent ved grad 4 (livstruende, rask intervensjon indisert) diaré el-
ler kolitt. Immunrelaterte endokrinopatier: Pasienten bør overvåkes for kliniske tegn/symptomer på 
endokrinopatier. Thyreoideafunksjon bør overvåkes før oppstart av, og regelmessig under behand-
ling. Egnet behandling ved unormale thyreoideafunksjonstester ved baseline bør vurderes. Asympto-
matiske pasienter med unormale thyreoideafunksjonstester kan få atezolizumab. Ved symptomatisk 
hypotyreose bør atezolizumab holdes tilbake og substitusjonsbehandling med thyreoideahormon 
innledes ved behov. Isolert hypotyreose kan kontrolleres med substitusjonsbehandling og uten kor-
tikosteroider. Ved symptomatisk hypertyreose skal atezolizumab holdes tilbake, og et antityreoid le-
gemiddel innledes ved behov. Når symptomene er under kontroll og thyreoideafunksjonen bedret, 
kan atezolizumabbehandling gjenopptas. Ved symptomatisk binyrebarksvikt bør atezolizumab hol-
des tilbake, og behandling med i.v. kortikosteroider (1-2 mg/kg/dag metylprednisolon e.l.) bør innle-
des. Ved symptombedring bør behandlingen etterfølges av 1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter. 
Ved bedring til grad ≤1, bør kortikosteroider trappes ned over en periode på ≥1 måned. Behandlin-
gen kan gjenopptas ved bedring til grad ≤1 innen 12 uker og kortikosteroiddose ≤10 mg predniso-
nekvivalenter/dag, og når pasienten er stabil på substitusjonsbehandling (hvis nødvendig). Ved 
grad 2/3 hypofysitt bør atezolizumab holdes tilbake, og behandling med i.v. kortikosteroider (1-2 mg/
kg/dag metylprednisolon e.l.) bør innledes. Hormonsubstitusjon bør initieres etter behov. Ved symp-
tombedring bør behandlingen etterfølges av 1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter. Ved bedring til 
grad ≤1, bør kortikosteroidene trappes ned over en periode på ≥1 måned. Behandlingen kan gjen-
opptas ved bedring til grad ≤1 innen 12 uker og kortikosteroiddose ≤10 mg prednisonekvivalenter/
dag, og når pasienten er stabil på substitusjonsbehandling (hvis nødvendig). Atezolizumabbehand-
ling seponeres permanent ved grad 4 hypofysitt. Insulinbehandling bør innledes ved diabetes melli-
tus type 1. Atezolizumab bør holdes tilbake ved grad ≥3 hyperglykemi (fastende glukose >250 mg/dl 
eller 13,9 mmol/liter). Hvis metabolsk kontroll oppnås kan atezolizumabbehandling gjenopptas. Im-
munrelatert meningoencefalitt: Pasienten bør overvåkes for kliniske tegn/symptomer på meningitt/
encefalitt. Atezolizumabbehandling seponeres permanent ved enhver grad av meningitt/encefalitt. 
Behandling med i.v. kortikosteroider (1-2 mg/kg/dag metylprednisolon e.l.) bør innledes. Ved symp-
tombedring bør behandlingen etterfølges av 12  mg/kg/dag prednisonekvivalenter. Utslett: Ved 
grad 3 bør atezolizumab holdes tilbake og gjenopptas når utslettet er borte og kortikosteroider er 

redusert til ≤10  mg prednisonekvivalenter/dag. Atezolizumab seponeres permanent ved utslett 
grad 4. Immunrelaterte nevropatier: Pasienten bør overvåkes for symptomer på motorisk og sensorisk 
nevropati. Atezolizumabbehandling seponeres permanent ved enhver grad av myastenisk syndrom/
myasthenia gravis eller Guillain-Barrés syndrom. Innledning av systemiske kortikosteroider (1-2 mg/
kg/dag prednisonekvivalenter) bør vurderes. Immunrelatert pankreatitt: Pasienten bør overvåkes nøye 
for tegn/symptomer på akutt pankreatitt. Atezolizumabbehandling bør holdes tilbake ved økning i 
serumamylase/-lipase til grad ≥3 (>2 × ULN) eller grad 2/3 pankreatitt. Behandling med i.v. kortikoste-
roider (1-2 mg/kg/dag metylprednisolon e.l.) bør innledes. Ved symptombedring bør behandlingen 
etterfølges av 1-2 mg/kg/dag prednisonekvivalenter. Atezolizumabbehandling kan gjenopptas når 
nivåene bedres til grad ≤1 innen 12 uker, eller når symptomene på pankreatitt har gått over og korti-
kosteroider er redusert til ≤10 mg prednisonekvivalenter/dag. Atezolizumab seponeres permanent 
ved grad 4 eller enhver grad av tilbakevendende pankreatitt. Immunrelatert myokarditt: Pasienten bør 
overvåkes for tegn/symptomer på myokarditt. Atezolizumabbehandling bør holdes tilbake ved grad 
2 myokarditt, og det bør settes i gang behandling med systemiske kortikosteroider (1-2 mg/kg/dag 
prednisonekvivalenter). Atezolizumab kan gjenopptas hvis bivirkningen bedres til grad ≤1 innen 12 
uker og kortikosteroiddosen er redusert til ≤10 mg prednisonekvivalenter/dag. Atezolizumabbe-
handling må seponeres permanent ved grad 3/4 myokarditt. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Infusjons-
hastigheten bør reduseres/behandlingen avbrytes ved reaksjoner av grad 1/2. Seponeres permanent 
ved grad 3/4-reaksjoner. Ved grad 1/2 kan atezolizumab gis videre under nøye overvåkning. Premedi-
sinering med antipyretikum og antihistaminer kan vurderes. Populasjoner med manglende data: 
Atezolizumab brukes med forsiktighet og etter nøye nytte-/risikovurdering ved tidligere autoimmun 
sykdom, tidligere pneumonitt, aktiv hjernemetastase, hiv, hepatitt B-/hepatitt C-infeksjon, hos pasien-
ter som har fått levende, svekket vaksine i løpet av de siste 28 dagene, systemiske immunstimuleren-
de midler de siste 4 ukene eller systemiske immunsuppressiver de siste 2 ukene, ved funksjonsstatus 
≥2 ved baseline, og ved urotelialt karsinom der enhver kjemoterapi er uegnet. Bilkjøring og bruk av 
maskiner: Ved fatigue bør pasienten frarådes å kjøre bil og bruke maskiner inntil symptomene avtar.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Ingen legemiddelinteraksjonsstudier er utført. Ingen metabolske interaksjoner forventes. Systemis-
ke kortikosteroider/immunsuppressiver: Bør unngås før behandlingsstart pga. mulig interaksjon med 
atezolizumabs farmakodynamiske aktivitet og effekt. Kan imidlertid brukes til å behandle immunrela-
terte bivirkninger etter oppstart med atezolizumab.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Skal ikke brukes ved graviditet med 
mindre klinisk tilstand gjør det nødvendig. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon 
under og i 5 måneder etter avsluttet behandling. Ingen studier på utvikling og reproduksjon er utført. 
Studier i murine dyremodeller har vist at preparatet kan føre til immunrelatert frastøtning av fosteret, 
og føre til fosterdød. Dette indikerer risiko for at bruk under graviditet kan skade fosteret, inkl. økt fre-
kvens av abort eller dødfødsel. IgG1 krysser placenta, og atezolizumab kan derfor overføres fra moren 
til fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Atezolizumab forventes å være til stede i den 
første melken, og deretter i små mengder. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas 
en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Utslett (inkl. akne, 
eksem, erytem, øyelokkserytem, erythema multiforme, eksfoliativt utslett, øyelokksutslett, follikulitt, 
furunkel, dermatitt, akneiform dermatitt, allergisk dermatitt, bulløs dermatitt, eksfoliativ dermatitt, 
legemiddelutløst utslett, palmar-plantar erytrodysestesi, erytematøst, generalisert, makuløst, maku-
lopapulært, papuløst, papuloskvamøst, kløende og pustuløst utslett, seboreisk dermatitt, hudavskal-
ling, hudtoksisitet, hudsår, toksisk epidermal nekrolyse, toksisk huderupsjon), kløe. Infeksiøse: Urin-
veisinfeksjoner (inkl. cystitt, pyelonefritt, nyreinfeksjon, bakteriell, fungal). Luftveier: Hoste, dyspné. 
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øvrige: Pyreksi, 
fatigue, asteni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Endokrine: Hypotyreose (inkl. 
økt TSH-nivå i blod, tyreoiditt, nedsatt TSH-nivå i blod, myksødem, unormal thyreoideafunksjonstest, 
akutt tyreoiditt, nedsatt tyroksin), hypertyreose (inkl. endokrin oftalmopati, eksoftalmus). Gastroin-
testinale: Magesmerter, kolitt (autoimmun, iskemisk, mikroskopisk, ulcerøs), dysfagi. Hjerte/kar: Hy-
potensjon. Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ASAT, økt ALAT, hepatitt (inkl. ascites, 
autoimmun hepatitt, hepatocellulær skade, akutt hepatitt, levertoksisitet, leversykdom, legemid-
delindusert leverskade, leversvikt, leversteatose, leverlesjon, variceblødning). Luftveier: Pneumonitt 
(inkl. lungeinfiltrasjon, bronkiolitt, interstitiell lungesykdom, strålepneumonitt), hypoksi, nesetetthet. 
Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hyponatremi. 
Øvrige: Infusjonsrelatert reaksjon (inkl. cytokinfrigjøringssyndrom), influensalignende sykdom, frys-
ninger. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Diabetes mellitus (inkl. diabetes mellitus type 
1, diabetisk ketoacidose), binyrebarksvikt (inkl. primær binyrebarksvikt, Addisons sykdom). Gastroin-
testinale: Pankreatitt (inkl. akutt), økt lipase, økt amylase. Nevrologiske: Guillain-Barrés syndrom (inkl. 
demyeliniserende polynevropati), ikke-infeksiøs meningitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Hypofysitt. Hjerte/kar: Myokarditt1. Nevrologiske: Ikke-infeksiøs encefalitt, myastenisk syndrom1.
1 Rapportert hos andre enn pasienter med metastatisk UC og NSCLC, frekvens er basert på ekspone-

ring hos 8000 pasienter på tvers av alle kliniske studier.3
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Nøye overvåkning mht. tegn/symptomer på bivirkninger 
og adekvat symptomatisk behandling igangsettes.
Egenskaper: Klassifisering: Fc-modifisert, humanisert immunglobulin G1 (IgG1) monoklonalt anti-
stoff som bindes til PD-L1 (programmert celledødligand-1). Produseres i ovarieceller fra kinesisk 
hamster ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Binder seg direkte til PDL1 på tumor-
celler og/eller tumorinfiltrerende immunceller, blokkerer både PD1- og B7.1-reseptorer på T-celler 
og antigenpresenterende celler. Stopper PDL1/PD1-mediert hemming av immunresponsen, inkl. 
reaktivering av antitumor immunrespons, uten å indusere antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet. 
Atezolizumab berører ikke PDL2/PD1-interaksjonen, og lar PDL2/PD1-medierte inhibitoriske signaler 
vedvare. Fordeling: Vdss 6,91 liter. Halveringstid: 27 dager. Clearance: 0,2 liter/dag.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Skal ikke ristes. Opp-
bevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddel-
bart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C 
eller <8 timer ved ≤25°C etter tilberedning.
Pakninger og priser: 20 ml (hettegl.) kr 59802,00.

Sist endret: 03.08.2018
Basert på SPC godkjent av SLV: 09.08.2018.

Referanser: 1. https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20
11062018%20Forel%C3%B8pig%20protokoll.pdf. 2. https://nyemetoder.no/Documents/
Rapporter/ID2016_045A_Rapport.pdf. 3. https://sykehusinnkjop.no/Documents/Legemidler/
Avtaler%20og%20anbefalinger/2018/Leverand%C3%B8renes-onkologinbefalinger-PD1_PDL1-LIS-
1807b.pdf. 4. TECENTRIQ SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 09.08.2018. 5. TECENTRIQ SPC avsnitt 4.8, 
sist oppdatert 09.08.2018. 6. TECENTRIQ SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 09.08.2018.
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TECENTRIQ®
(atezolizumab)

Bivirkninger
Sikkerhetsdata er basert på sammenslåtte data fra studier på urotelialt karsinom og ikke-småcellet lungkreft (n=2160). Det var lavere  
forekomst av behandlingsrelaterte bivirkninger grad 3 sammenlignet med kjemoterapi, 15 % vs 42 %. (5)
TECENTRIQ er forbundet med immunrelaterte bivirkninger. Tidlig identifikasjon og intervensjon kan bidra til å redusere alvorlighetsgraden og 
varigheten. Lever- og thyreoideafunksjon bør overvåkes før oppstart av, og regelmessig under, behandling. Ved mistanke om immunrelaterte 
bivirkninger bør det gjøres grundig evaluering for å bekrefte etiologi eller utelukke andre årsaker.  
Se TECENTRIQ SPC for håndtering av bivirkninger. (5)

• TECENTRIQ har fast dosering hver 3. uke (6)
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INDIKASJONER

TECENTRIQ som monoterapi er indisert til  
behandling av voksne pasienter med lokal- 
avansert  metastatisk urotelialt karsinom (UC): 
• etter tidligere platinaholdig kjemoterapi, eller 
• som ikke anses som egnet for cisplatin, og  
 hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥ 5 %. (4)

TECENTRIQ som monoterapi er indisert til  
behandling av voksne med lokalavansert eller  
metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) 
etter tidligere kjemoterapi. Pasienter med 
EGFR-aktiverende mutasjoner eller ALK-positive 
tumormutasjoner bør også ha mottatt målrettet 
behandling før de mottar atezolizumab. (4)

BLÆRE LUNGE

Beslutningsforum
BLÆRE: TECENTRIQ® er godkjent til behandling 
av lokalavansert eller metastatisk urotelialt 
karsinom (mUC) etter tidligere platinaholdig 
kjemoterapi. (1)
LUNGE: TECENTRIQ® er godkjent til behandling 
av PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft etter 
tidligere kjemo-terapi. (2)

ANBUDSVINNER TECENTRIQ®

I februar ble TECENTRIQ godkjent ved PD-L1-positiv NSCLC etter tidligere  
kjemoterapi, og i juni også ved mUC etter tidligere platinaholdig kjemoterapi (1-3)
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Be hand ling av pneu mo ni  
opp stått uten for sy ke hus

BAK GRUNN
Hel se di rek to ra tet gir ut na sjo na le ret nings lin jer for 
an ti bio ti ka bruk i sy ke hus. For pneu mo ni opp stått 
uten for sy ke hus an be fa les pe ni cil lin ved mild til mo de-
rat pneu mo ni og pe ni cil lin i kom bi na sjon med genta-
micin ved al vor lig pneu mo ni. Al vor lig hets grad vur de res 
med CRB-65-kri te ri e ne. Vi vet lite om ett er le vel se av 
ret nings lin je ne.

ME TO DE
Vi gjen nom gikk jour na le ne til pa si en ter inn lagt med 
pneu mo ni med Strep to coc cus pneumoniae el ler Haemo-
philus influenzae ved In fek sjons me di sinsk av de ling  
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus, i 2015  
(N = 70) og un der søk te om be hand lin gen som ble gitt, 
var i sam svar med de na sjo na le ret nings lin je ne.

RE SUL TA TER
24 (34 %) av pa si en te ne fikk pe ni cil lin i mo no te ra pi,  
25 (36 %) fikk kom bi na sjo nen pe ni cil lin og gentamicin, 
14 (20 %) fikk kefalosporiner, mens 7 (10 %) fikk and re 
an ti bio ti ka. To talt fikk 38 (54 %) pa si en ter em pi risk 
an ti bio ti ka i hen hold til ret nings lin je ne. CRB-65-kri te -
riene ble ikke do ku men tert hos noen av pa si en te ne. 38 
av 50 pa si en ter som fikk pe ni cil lin, fikk høy ere do ser enn 
an be falt. 62 (89 %) pa si en ter fikk jus tert be hand ling ett er 
at bak te rie svar fore lå. Me di an leng de av an ti bio ti ka -
behand ling var 10 døgn (interkvartilintervall 8�–�11 døgn).

FOR TOLK NING
Bredspektrede antibiotika ble benyttet oftere enn 
ret nings lin je ne skul le til si. Ett er at bak te rie svar fore lå, 
ble be hand lin gen jus tert i hen hold til de na sjo na le 
ret nings lin je ne. Pe ni cil lin do se ne var ofte for høye og 
be hand lings leng den for lang sam men holdt med de 
na sjo na le ret nings lin je ne.

AN DREA GRAN BER ILD
a.g.berild@studmed.uio.no
Ålesund sykehus

DID RIK ERICH SEN
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

DAG BER ILD
In fek sjons me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus
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Re sul ta ter

I 2015 ble det ut skre vet 40  pa si en ter som 
 had de vært inn lagt med pneu mo ni som 
skyld tes S. pneumoniae og 30 med pneu mo ni 
som skyld tes H. influenzae (ta bell 1). Blod kul-
tur, dyrk ning av nasopharynxsekret og PCR av 
luftveisagens ble tatt hos over 90 % av pa si en-
te ne. Av dis se var det dyrk ning av nasopha-
rynxsekret som klart hyp pigst gav opp vekst 
(80 % av S. pneumoniae og 90 % av H. influen-
zae). Me di an inn leg gel ses tid var fire døgn 
(interkvartilintervall tre–seks døgn). CRB-65-
skår ble ikke opp gitt i noen av jour na le ne, 
men ut ifra jour nal opp lys nin ge ne kun ne vi 
li ke vel be reg ne skå ren hos 67 (96 %) av pa si en-
te ne. Hos de res te ren de tre pa si en te ne, hvor 
vi ikke had de nok in for ma sjon til å be reg ne 
skår for alle kri te ri e ne, had de vi li ke vel nok 
in for ma sjon til å kun ne kon klu de re med en 
sam let skår på un der 2.

kun an be fa lin ger, og alt så ikke ju ri disk bin-
den de, slik at man kan fra vi ke en ret nings -
linje uten at dett e vil få retts li ge kon se kven ser 
(7). Li ke vel bør det do ku men te res hvor for 
man even tu elt vel ger å ikke føl ge an be fa lin-
ge ne, da ett er le vel se av sli ke ret nings lin jer er 
vist å gi bedre be hand lings ut fall. Smalspek-
trede antibiotika bør brukes fremfor bred-
spektrede antibiotika der det er mulig siden 
førstnevnte gir mindre re si stens ut vik ling og 
på virk ning av nor mal flo ra en (8, 9). Sam ti dig 
er det i Norge de sis te åre ne sett en øk ning i 
for skriv ning av bred spek tre de an ti bio ti ka, til 
tross for re la tivt lav fore komst av an ti bio ti ka-
re si stens (10). Slik bruk av an ti bio ti ka fø rer til 
økt re si stens ut vik ling, som er et stort og øken-
de pro blem både na sjo nalt og in ter na sjo nalt 
(11). Ett er le vel se av na sjo na le ret nings lin jer vil 
kun ne bi dra til å mot vir ke den ne ut vik lin gen.

Vi øns ket å un der sø ke ett er le vel se av de 
 na sjo na le ret nings lin je ne for an ti bio ti ka -
behand ling av pa si en ter inn lagt med pneu-
mo ni opp stått uten for sy ke hus ved å se på 
ini tial dia gnos tikk og for løp av an ti bio ti ka -
behand lin gen sam men holdt med an be fa lin-
ge ne i ret nings lin je ne.

Ma te ria le og me to de

Vi hen tet inn en over sikt over pa si en te ne som 
ble skre vet ut fra In fek sjons me di sinsk av de-
ling ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål 
 sy ke hus, i pe ri oden 1.1.2015�–�31.12.2015 med ICD-
10-ko de ne J13 og J14 (pneu mo ni som skyl des 
hen holds vis S. pneumoniae og H. influenzae) 
fra sy ke hu sets in ter ne re gist re. Dis se to dia-
gno se ko de ne ble in klu dert for di de re pre sen-
te rer de hyp pig ste pneu mo ni ene med kjent 
bak te ri elt agens. Vi in klu der te ikke pa si en ter 
som ble inn lagt med and re for mer for pneu-
mo ni. Blant an net valg te vi å se bort ifra dia-
gno se ko den J15.9 (uspe si fi sert bak te ri ell pneu-
mo ni) for di vi øns ket å vur de re om det ble gitt 
be hand ling i hen hold til ret nings lin jer ett er 
at agens med re si stens be stem mel se fore lå. 
Kli nis ke opp lys nin ger, de mo gra fis ke opp lys-
nin ger og la bo ra to rie da ta ble no tert i et stan-
dar di sert skje ma. Alle opp lys nin ger ble inn-
hen tet fra DIPS, jour nal sy ste met som be nytt es 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Til la tel se til data inn hen ting ble gitt av per-
son vern om bu det ved Oslo uni ver si tets sy ke-
hus, og alle data er ano ny mi sert. Før s te- og 
and re for fatt er gjen nom gikk alle jour na le ne i 
fel les skap. Sis te for fat ter ble kon fe rert ved 
usik ker het.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

HO VED BUD SKAP
Sy ke hus le ger be nytt et of te re bred-
spek tre de an ti bio ti ka enn det 
ret nings lin je ne skul le til si

Det ble ofte brukt høy ere do ser 
pe ni cil lin enn det ret nings lin je ne 
skul le til si

Va rig he ten av an ti bio ti ka be hand lin-
gen var ofte leng re enn det ret nings-
lin je ne skul le til si

Pneu mo ni er en hyp pig inn leg gel-
ses dia gno se i nors ke sy ke hus. Både 
in si dens, mor bi di tet og mor ta li tet 
er vist å sti ge i takt med al der og 
and re ri si ko fak to rer, eks em pel vis 
ko mor bi di tet (1). Ved pneu mo ni 

opp stått uten for sy ke hus er Strep to coc cus pneu-
moniae (S. pneumoniae) hyp pig ste agens, og 
Haemophilus influenzae (H. influenzae) det 
nest hyp pig ste (2, 3). I Norge er S. pneumoniae 
fort satt føl som me for pe ni cil lin, og i de na sjo-
na le ret nings lin je ne for an ti bio ti ka be hand-
ling av pneu mo ni opp stått uten for sy ke hus 
(i ret nings lin je ne kalt «sam funns er ver vet 
pneu mo ni») an be fa les der for pe ni cil lin som 
em pi risk be hand ling (4, 5). I ret nings lin je ne 
an be fa les det å bru ke et skå rings verk tøy 
 ba sert på pa si en tens grad av for vir ring, re spi-
ra sjons rate, blod trykk og al der for å vur de re 
al vor lig hets gra den av en pneu mo ni (så kalt 
CRB-65; se ram me 1). CRB-65 bør der for fore-
trek kes frem for and re skå rings sy ste mer, som 
for eks em pel kri te ri e ne for sy ste misk in flam-
ma to risk re spons syn drom (SIRS), ved mis -
tanke om pneu mo ni (6).

En ret nings lin je er en fag lig an be fa ling 
 ut ar bei det av eks per ter på et felt, ba sert på 
ek si ste ren de forsk ning. Ret nings lin je ne er 

Ta bell 1  De mo gra fis ke og kli nis ke data for 70 pa si en ter 
inn lagt ved In fek sjons me di sinsk av de ling ved Ul le vål sy-
ke hus i 2015 med pneu mo ni som skyld tes S. pneumoniae 
el ler H. influenzae. Re sul ta te ne er an gitt som pro sent -
ande ler der som an net ikke er an gitt.

Variabel
Resultat 
(N = 70)

Kjønn

Menn 49

Kvinner 51

Alder i år, median  
(interkvartilbredde) 68 (47–82)

Flere diagnoser i journalen 57

CRB-65-skår

0 37

1 31

2 20

3 7

4 0

Ufullstendig1 4

Dyrkningssvar

S. pneumoniae 57

H. influenzae 43

Liggetid i døgn, median 
(interkvartilbredde)

1  Hos dis se tre pa si en te ne had de vi til strek-
ke lig in for ma sjon til å kon klu de re med 
CRB-65-skår  2.

Ram me 1

CRB-65-kriteriene (12)

C: Nyoppstått konfusjon (confusion)
R: Respirasjonsfrekvens  30 pust/min
B:  Blodtrykk < 90 mm Hg systolisk eller  

< 60 mm Hg diastolisk
65: Alder > 65 år

Det gis ett poeng for hvert kriterium

0–2 poeng tilsier at pasienten trolig har  
en mild til moderat pneumoni

3–4 poeng tilsier at pasienten trolig har  
en alvorlig pneumoni
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Fi gur 1 sam men stil ler hvil ke an ti bio ti ka pa-
si en te ne fikk ved inn leg gel se og vår be reg ne-
de CRB-65-skår. Pe ni cil lin i mo no te ra pi ble gitt 
til 24 (34 %) av pa si en te ne. Av dis se fikk fem ten 
pa si en ter 3 g × 4 in tra ve nøst og åtte pa si en ter 
1,2 g × 4 in tra ve nøst, mens én pa si ent fikk 1 g 
× 4 per os. Pe ni cil lin i kom bi na sjon med gen-
tamicin ble gitt til 25 (36 %) av pa si en te ne. Av 
dis se fikk 21 pa si en ter 3 g × 4 in tra ve nøst. Kun 
én av pa si en te ne som fikk kom bi na sjons -
behand ling med pe ni cil lin og gentamicin, 
had de CRB-65-skår på 3 el ler høy ere og der-
med in di ka sjon for be hand lin gen. Pe ni cil lin 
i kom bi na sjon med an net an ti bio ti kum ble 
gitt til én pa si ent. Av to talt 50 pa si en ter som 
fikk pe ni cil lin i mo no te ra pi el ler i kom bi na-
sjons be hand ling, var det 38 (76 %) som fikk for 
høy dose i for hold til al vor lig hets gra den be-
dømt ved CRB-65-kri te ri e ne. Av dis se fikk 25 
ned jus tert do sen un der sy ke hus opp hol det, 
hvor av 18 fikk end ret do sen først ved ut skri-
vel se. Kefalosporin ble gitt til 14 (20 %) av pa -
sien te ne. Av dis se had de syv in di ka sjon for 
den ne be hand lin gen be grun net en ten i pe ni-
cil lin al ler gi el ler CRB-65-skår på 3 el ler høy ere. 
And re an ti bio ti ka ble gitt til syv (10 %) av pa -
sien te ne. Av dis se had de seks in di ka sjon for 
den ne be hand lin gen be grun net i al ler gi el ler 
spe si el le kli nis ke pro blem stil lin ger. To talt fikk 
38 (54 %) pa si en ter ini tial an ti bio ti ka be hand-
ling i sam svar med an be fa lin ge ne i ret nings-
lin je ne (fi gur 2).

Hos 38 av 40 pa si en ter med pneu mo kokk -
infek sjon vis te re si stens be stem mel se at bak-
te ri e ne var føl som me for pe ni cil lin. Én pa -
sient had de re si sten te bak te ri er, og én had de 
bak te ri er med ned satt føl som het. 36 av pa -
sien te ne fikk jus tert an ti bio ti ka be hand lin gen 
ett er an be fa lin ger i ret nings lin je ne da prø ve-
svar fore lå, in klu dert de to pa si en te ne med 
ikke-sen si ti ve bak te ri er. Én pa si ent kun ne ikke 
vur de res grun net mang len de jour nal opp lys-
nin ger.

Hos 12 av 30 pa si en ter med H. influenzae- 
infek sjon var bak te ri e ne re si sten te mot amo-
xicillin og ampicillin. 26 av pa si en te ne fikk 
jus tert an ti bio ti ka be hand lin gen ett er an be-
fa lin ger i ret nings lin je ne da prø ve svar fore lå. 
To pa si en ter kun ne ikke vur de res grun net 
mang len de jour nal opp lys nin ger el ler kom-
pli sert syk doms for løp. Av pa si en te ne med 
på vist  re si stent H. influenzae fikk ti ciproflok-
sacin, trimetoprim-sulfametoksazol el ler 
doksysyklin i hen hold til re si stens be stem-
mel se, mens én pa si ent be holdt ini tial be-
hand ling, og én pa si ent fikk in gen be hand-
ling.

  Penicillin           Penicillin + gentamicin, eller kefalosporin           Andre antibiotika

CRB-65 = 0 
(n = 26)

CRB-65 = 4  
(n = 0)

CRB-65 = 3  
(n = 5)

CRB-65 = 1  
(n = 22)

CRB-65-skår

CRB-65 = 2  
(n = 14)

14

12

10

8

6

4

2

0

Antall individer

Fi gur 1  Valg av ini tial an ti bio ti ka te ra pi hos 67 pa si en ter grup pert ett er vår be reg ne de CRB-65-skår. Kun pa si en ter der  
en full sten dig CRB-65-skår lot seg be reg ne, er in klu dert.

  I henhold til retningslinjene          Ikke i henhold til retningslinjene        

Antall individer

Penicillin monoterapi 
(n = 24)

Andre antibiotika 
(n = 7)

Penicillin + gentamicin 
(n = 25)

Valg av initial antibiotikaterapi

Kefalosporin  
(n = 14)

30

25

20

15

10

5

0

Fi gur 2  Vår vur de ring av om ini tial an ti bio ti ka te ra pi ble gitt i hen hold til de na sjo na le ret nings lin je ne el ler ikke hos  
de 70 pa si en te ne in klu dert i stu di en.
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seg kom for tab le med å for kor te be hand lin gen, 
og at le ge ne ikke vir ket til strek ke lig opp da tert 
på de ny es te an be fa lin ge ne om be hand  lings-
leng de. Vi kan ten ke oss at dis se fak to re ne også 
kan ha vært bi dra gen de år sa ker til vårt funn 
av for lang be hand lings tid. Det er vist at tre 
da gers be hand ling ved mild til mo de rat pneu-
mo ni og fem da gers be hand ling ved al vor lig 
pneu mo ni ikke er dår li ge re enn syv–ti da gers 
be hand ling med hen syn til kli nisk suk sess rate, 
symp tom byr de og mor ta li tet opp til 30 da ger 
ett er ut skri vel se, for ut satt at pa si en te ne re-
spon de rer kli nisk på be hand lin gen (24, 25). 
Dess uten er det for del ak tig med kort an ti bio-
ti ka be hand ling med hen syn til ut vik ling av 
an ti bio ti ka re si stens, re du ser te kost na der og 
økt ett er le vel se hos pa si en te ne (26). Nye bio-
mar kø rer som for eks em pel prokalsitonin er 
også vist å bi dra til å kor te be hand lin gen ved 
pneu mo ni med fle re da ger, men dis se er fore-
lø pig ikke i bruk ved av de lin gen (27). Funnene 
av manglende etterlevelse av retningslinjer for 
risikovurdering, dosering og behandlings-
lengde med antibiotika samt overdiagnostikk 
av penicillinallergi illustrerer at det ofte tar 
lang tid å im ple men te re ny forsk ning i kli nisk 
prak sis, og at vi bør ha økt fo kus på å ta i bruk 
nyeste tilgjengelige evidensbaserte kunnskap 
for å gi pa si en te ne best mu lig be hand ling (28).

Svak he ter og styr ker ved stu di en
Våre funn er be dømt re tro spek tivt fra jour nal-
no ta ter og ikke ba sert på det kli nis ke inn tryk-
ket av pa si en te ne. Vi kan der for ikke trek ke 
sik re kon klu sjo ner om at pa si en te ne ble be-
hand let med for bred spek tre de an ti bio ti ka. Vi 
har et re la tivt lite pa si ent ma te ria le i stu  dien. 
Imid ler tid re flek te rer ma te ria let den kli nis ke 
hver da gen ved en sy ke hus av de ling og dag li ge 
ut ford rin ger ved alle sy ke hus. Vi har ikke 
 in klu dert pa si en ter med uspe si fi sert pneu mo-
ni. Had de vi in klu dert dis se, kun ne vi ha sett 
and re re sul ta ter av an ti bio ti ka be hand lin gen.

Kon klu sjon
Ett er le vel se av na sjo na le ret nings lin jer for 
 an ti bio ti ka be hand ling er vik tig for å gi pa -
sien te ne best mu lig be hand ling og for å unn-
gå ut vik ling av an ti bio ti ka re si stens. Våre funn 
an ty der at det bør sett es fo kus på god ini tial 
vur de ring av al vor lig hets gra den ved pneu -
moni for å unn gå unø dig bruk av bred spek-
tre de an ti bio ti ka, samt at man bør ha økt 
 fo kus på do se ring og be hand lings leng de.

Mott att 21.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 1.6.2018,  
god kjent 4.10.2018.

man bør over veie å jus te re ret nings lin je ne for 
be hand ling av H. influenzae ett er lo kalt re si-
stens møns ter. På den an nen side er de fles te 
pneu mo ni er for år sa ket av H. influenzae mil de, 
og bak te ri en går sjel den over i blod (18). In gen 
av våre pa si en ter døde.

Vur dert ett er CRB-65-kri te ri e ne var det 38 
(76 %) av pa si en te ne som fikk pe ni cil lin, som 
fikk for høy dose. Man ge av dis se fikk ikke ned-
jus tert do sen, men hvis dett e ble gjort, var det 
stort sett først ved ut skri vel se. Dett e sam sva rer 
med funn i en stu die av Høg li et al. (19), hvor 
man ett er in ter ven sjon re du ser te do se ne av 
pe ni cil lin med 10 % uten at det gikk ut over 
 be hand lings re sul ta tet. Betalaktamantibio-
tikaenes bak te rie dre pen de evne av hen ger av 
hvor len ge kon sen tra sjo nen er over mins te 
hem men de kon sen tra sjon (mi ni mal in hib i-
tory con cen tra tion, MIC) og ikke av topp kon-
sen tra sjo nen (20). For å få god nok eff ekt må 
kon sen tra sjo nen være over MIC mer enn 50 % 
av ti den, og pe ni cil lin bør do se res helst fire 
gan ger i døg net. Øk ning av pe ni cil lin do se ne 
ved pneu mo ni øker nor malt ikke den bak te rie-
dre pen de ev nen (8, 20). Man bør der for ha økt 
fo kus på rik tig do se ring for å unn gå  unø di ge 
øko lo gis ke og tok sis ke bi virk nin ger (8).

Av pa si en te ne i vår stu die var det 62 (89 %) 
som fikk jus tert be hand ling med mer smal-
spekt re de an ti bio ti ka ett er at mik ro bio lo gisk 
agens med re si stens be stem mel se fore lå.  Dett e 
vi ser at prø ve ta kin gen ble fulgt opp, og at 
man for søk te å gi så smalspekret og mål rett et 
be hand ling som mu lig når agens var kjent og 
kli nisk til stand til lot det. Det kan der for ten-
kes at kunn skap og be visst het om te ma et er 
ut bredt blant de be hand len de le ge ne ved 
 In fek sjons me di sinsk av de ling ved Ul le vål 
 sy ke hus.

Åtte (11 %) av pa si en te ne anga pe ni cil lin -
allergi. Dett e er i sam svar med fle re stu di er 
(19, 21). Man an tar imid ler tid at den re el le 
 an de len av al vor lig pe ni cil lin al ler gi (type 1) er 
un der 0,05 % (22). Vi kan der for anta at våre 
tall ikke stem mer med vir ke lig he ten, men 
dett e er van ske lig å be døm me ett er som re ak-
sjons må te ikke var godt nok jour nal ført. Vi 
fore slår et stør re fo kus på over dia gnos tikk av 
pe ni cil lin al ler gi for å unn gå unød ven dig bruk 
av bred spek tre de an ti bio ti ka (21, 23).

Be hand lings va rig he ten fulg te ikke an be fa-
lin ge ne i ret nings lin je ne. Det sam sva rer med 
fun ne ne i stu di en til Høg li et al., der man 
 re du ser te be hand lings leng den med ett døgn 
ett er in ter ven sjon (19). Den ne re duk sjo nen var 
imid ler tid for bi gå en de. For fatt er nes kom men-
tar til dett e var at be hand len de le ger ikke føl te 

Dis ku sjon

Et ho ved funn var at man ge pa si en ter fikk be-
hand ling med for bred spek tre de an ti bio ti ka, 
spe si elt gentamicin og kefalosporiner, sam-
men holdt med al vor lig hets gra den av pneu-
mo ni en be dømt ved CRB-65-kri te ri e ne og de 
na sjo na le ret nings lin je ne. Til sam men lig ning 
opp fyl te de fles te pa si en te ne kri te ri e ne for 
SIRS, noe som ut ifra jour nal opp lys nin ger ofte 
ble lagt til grunn for valg av em pi risk be hand-
ling. CRB-65-kri te ri e ne er vist å være bedre enn 
SIRS til å iden ti fi se re pa si en ter med pneu mo ni 
med lav mor ta li tet som kan be hand les uten for 
sy ke hus. Det dis ku te res imid ler tid om pa si en-
ter med lav CRB-65-skår, men høy grad av 
 ko mor bi di tet el ler hy pok se mi, bør vur de res 
inn lagt, og om CRB-65-kri te ri e ne der for ikke 
er op ti ma le for å vur de re al vor lig hets grad og 
pro gno se (12, 13). And re stu di er har sam men-
lig net CRB-65-kri te ri e ne med SIRS i til legg til 
de nye sep sis kri te ri e ne, quick sep sis-re lated 
 or gan fail ure as sess ment (qSOFA) (14). De kon-
klu der te med at CRB-65 og qSOFA er bedre enn 
SIRS for ini tial vur de ring av pa si en ter med 
pneu mo ni, og at CRB-65 og qSOFA er like gode 
for å vur de re al vor lig hets gra den, men at CRB-
65-kri te ri e ne er bedre enn qSOFA for å pre di-
ke re mor ta li tet ved ini tial vur de ring (15, 16).

CRB-65-skår ble ikke opp gitt i noen av jour-
na le ne vi gjen nom gikk. Vi tol ker dett e som at 
gra de rings sy ste met ennå var lite kjent. qSOFA-
kri te ri e ne var ikke in klu dert i de na sjo na le 
ret nings lin je ne og ble der for ikke be reg net. 
Imid ler tid kan det ten kes at vi had de fått 
 and re re sul ta ter med hen syn til em pi risk 
 an ti bio ti ka be hand ling der som qSOFA-kri te-
rie ne had de vært tatt i bruk i 2015, og at dis se 
frem over vil kun ne være til hjelp for å gi fle re 
pa si en ter em pi risk be hand ling ett er an be fa-
lin ger i na sjo na le ret nings lin jer.

Bru ken av gentamicin og kefalosporiner bør 
be gren ses av fle re grun ner, men kan for sva res 
ved mis tan ke om sep sis el ler al vor lig pneu -
moni. Det er da øns ke lig at det gis gentamicin 
frem for kefalosporiner si den gentamicin har 
ras ke re inn sett en de bak te ri cid  eff ekt og gir 
mind re re si stens ut vik ling (17). Be hand len de 
le ger var imid ler tid flin ke til å se po ne re gent-
amicin ett er 1�–�2 do ser for våre pa si en ter.

For H. influenzae var re si sten sen mot amo-
xicillin og ampicillin mer enn dob belt så høy 
som i den ny es te NORM-rap por ten (Norsk 
over vå kings sy stem for an ti bio ti ka re si stens 
hos mik ro ber), og 21 (70 %) av pa si en te ne med 
H. influenzae-pneu mo ni fikk ikke dek ken de 
em pi risk be hand ling (5). Dett e in di ke rer at 
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befolkningssammensetning  
i Norge 1990–2016

BAKGRUNN
Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg, 
og innvandrere utgjør nå nær 14 % av befolkningen. Vi vet 
ikke hvordan dette påvirker kreftbildet. I denne studien 
presenterer vi forekomst av kreft for den norskfødte 
delen av befolkningen for å kunne få et bilde på hvordan 
forekomsten har endret seg, sett bort fra effekten av 
innvandring.

MATERIALE OG METODE
Data fra Kreftregisteret og populasjonsdata fra Statistisk 
sentralbyrå ble benyttet for å beregne aldersstandardi-
serte insidensrater av kreft i Norge i perioden 1990�–�2016.

RESULTATER
Studiepopulasjonen besto av 6 703 675 personer, hvorav 
82,3 % ble definert som norskfødte. Ratene for alle kreft - 
former samlet hos norskfødte og totalbefolkningen 
fulgte hverandre mer eller mindre jevnt. I siste femårs-
periode (2012�–�16) var ratene for den norskfødte delen  
av befolkningen 2 % høyere enn de nasjonale ratene, og 
føflekk- og livmorhalskreft hadde den største prosent-
vise forskjellen med 6�–�8 % høyere rater. Raten for lever-
kreft var 3�–�4 % lavere for norskfødte sammenlignet med 
totalbefolkningen.

FORTOLKNING
De nasjonale ratene har så langt gitt et godt bilde på 
kreftutviklingen i den norskfødte delen av befolkningen. 
Siden forskjellen mellom ratene økte mot slutten av 
tidsperioden, kan fødeland være en viktig faktor å ta 
hensyn til i presentasjonen av kreftforekomst.
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Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

HOVEDBUDSKAP
I perioden 1990�–�2016 var insidens-
ratene for den norskfødte befolk-
ningen omtrent lik ratene for 
totalbefolkningen for de største 
kreftformene: prostata-, bryst-, 
tarm- og lungekreft

I siste femårsperiode var ratene  
for alle kreftformer samlet sett 2 % 
høyere blant norskfødte sammen-
lignet med ratene for totalbefolk-
ningen

Data antyder at det vil bli tiltagende 
viktig å ta hensyn til befolknings-
sammensetningen når man presen-
terer kreftforekomst på et nasjonalt 
nivå

S iden 1953 har vi hatt en tilnærmet 
komplett oversikt over kreftfore-
komsten i Norge, og insidensraten 
for alle kreftformer samlet er 
 dobbelt så høy i dag som for 60 år 
 siden.

Siden vi startet kreftregistreringen, har folke-
tallet økt med nesten to millioner, og det har 
blitt flere eldre. Dette skulle tilsi flere krefttilfel-
ler totalt, men at den aldersjusterte kreft raten 
ikke ble affisert. I de siste tiårene har også an-
delen av innvandrere økt, fra 2,5 % i 1984 til nær 
14 % i 2017 (1). Vi har nylig vist at innvandrere 
har lavere forekomst av alle kreftformer sam-
let, men samtidig høyere risiko for leverkreft 
hos begge kjønn og lungekreft hos menn (2). 
Vi har altså etter hvert fått en økende andel av 
befolkningen som har ulik risiko for kreft, og 
det er derfor interessant å se på om dette har 
påvirket de nasjonale kreftratene som publise-
res årlig av Kreftregisteret i Cancer in Norway 
(3). Denne publikasjonen gir en oversikt over 
kreftutviklingen i hele populasjonen, men vi 
vet ikke om innvandring har påvirket kreftbil-
det og således om de nasjonale ratene gir et 
fullgodt bilde på utviklingen i kreftforekomst 
hos den norskfødte delen av befolkningen. Det 
er også vanskelig å tolke endringer i ratene, 
fordi Kreftregisteret ikke har hatt informasjon 
om fødeland. Et eksempel er leverkreft. Her har 
vi sett en økning i forekomsten, og innvand-
ring har vært fremsatt som en forklaring på 
denne økningen (3), siden flere innvandrer-
grupper har økt forekomst (2).

Vi har tidligere vist at innvandrere har en 
annen kreftforekomst enn norskfødte (2), men 

vi har ikke visst i hvilken grad dette påvirker de 
nasjonale ratene. Hovedformålet med  denne 
studien er å vise risikoutviklingen av kreft i den 
norskfødte delen av befolkningen (ikke inn-
vandrere) for å se om de nasjonale ratene, både 
for kreft totalt sett og for spesifikke kreftsyk-
dommer, gir et fullgodt bilde på kreftutviklin-
gen i denne delen av befolkningen.

Materiale og metode

Studien er godkjent av de Regionale komiteer 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK) (referansekode 2013/2376).

Vi inkluderte alle personer registrert bosatt 
i Norge i 12 måneder eller mer i perioden 
1990�–�2016. For å kunne skille ut den den 
norskfødte delen av befolkningen koblet vi 
folkeregisterdata med data fra Statistisk sen-
tralbyrå ved hjelp av personnummeret. Dette 
nummeret blir gitt ved fødselen til personer 
født i Norge og til innvandrere seks måneder 
etter innflytting. Fra Statistisk sentralbyrå ble 
det hentet informasjon om personens føde-
land og fødelandet til foreldrene.

Personer født i Norge eller utlandet med 
minst én norskfødt forelder ble her definert 
som norskfødte, og hele befolkningen i Norge 
ble definert som totalbefolkningen. Personer 
som var definert som første- eller annengene-
rasjons innvandrere inngikk ikke i den norsk-
fødte delen av befolkningen.

Fra Kreftregisteret koblet vi på alle regi-
strerte krefttilfeller i oppfølgingsperioden 
(1. januar 1990�–�31. desember 2016). Ulike kreft-
former ble definert i henhold til følgende ICD-
10-koder (4): C00�–�96, D32�–�33, D35.2�–�35.4, 
D42�–�43, D44.3�–�44.5, D45�–�47 (alle kreftformer 
samlet), C16 (magesekkreft), C18–C20 (tarm-
kreft), C22 (leverkreft), C33�–�34 (lungekreft), 
C43 (føflekkreft), C53 (livmorhalskreft), C50 
(brystkreft), C61 (prostatakreft) og C73 (skjold-
bruskkjertelkreft). Personene ble fulgt fra 
1. januar 1990 til det som kom først av følgen-
de: dato for kreftdiagnose, død, emigrasjon 
eller studiens sluttdato (31. desember 2016).

For å studere kreft blant norskfødte og to-
talbefolkningen har vi brukt samme metode 
som i Cancer in Norway (3). Som et uttrykk for 
kreftrisiko har vi beregnet årlige aldersstan-
dardiserte rater i femårs aldersgrupper, det 
vil si at vi har regnet ut aldersspesifikke rater 
innenfor hver femårs aldersgruppe. Hver 
 aldersgruppe ble så tillagt ulik vekt, basert på 
den norske populasjonen slik den var i 2014. 
Aldersstandardiserte rater er per definisjon 
uavhengige av alderseffekten, så man kan 
sammenligne kreftforekomst mellom for-

skjellige grupper med ulik alderssammen-
setning over tid. Ratene presenteres per 
100 000 personår. Ved utregning av personår 
brukte vi gjennomsnittet av antall bosatte per 
1. januar og per 31. desember for det aktuelle 
året, og i perioder på flere år brukte vi sum-
men av gjennomsnittene. Beregningene ble 
gjort for den norskfødte delen av befolknin-
gen og totalbefolkningen hver for seg.

Vi beregnet 95 % konfidensintervall (KI) for 
de aldersjusterte ratene og forutsatte at fore-
komsten var Poisson-fordelt. Statistisk analyse 
og utarbeiding av grafer ble utført i Stata, ver-
sjon 15 (5).

Resultater

Totalpopulasjonen besto av 6 703 675 perso-
ner, hvorav 5 516 117 (82,3 %) ble definert som 
norskfødte. Studien inkluderte 777 449 kreft-
tilfeller registrert i Kreftregisteret i perioden 
1990�–�2016, og majoriteten var diagnostisert 
blant norskfødte (745 647 (95,9 %)).

Figur 1 viser at i perioden 1990�–�2016 øker 
forekomsten av alle kreftformer samlet både 
hos norskfødte og i totalbefolkningen.

De aldersstandardiserte insidensratene for 
utvalgte kreftformer, for hele totalbefolknin-
gen og for den norskfødte delen av befolknin-
gen, vises i figur 2 (menn) og figur 3 (kvinner). 
Insidensratene for den norskfødte befolknin-
gen var nær ratene for totalbefolkningen for 
de største kreftformene: prostata-, bryst-, 
tarm- og lungekreft.

Figur 1 viser at ratene for den norskfødte 
delen av befolkningen har ligget litt høyere 
enn de nasjonale ratene fra 2000-tallet. For å 
kvantifisere forskjellene i ratene for norsk-
fødte og totalbefolkningen valgte vi den siste 
femårsperioden (2012�–�16) (tabell 1, tabell 2). 
For alle kreftformer samlet sett var ratene for 
norskfødte 2 % høyere enn ratene for totalbe-
folkningen. Forskjellene for de enkelte kreft-
formene varierte fra -6 % til +8 %. Føflekkreft 
og livmorhalskreft var de kreft formene som 
viste størst positiv prosentvis forskjell mellom 
ratene. For føflekkreft var ratene for norsk-
fødte menn 6 % høyere enn de nasjonale ra-
tene, mens ratene for norskfødte kvinner var 
8 % høyere. Ratene for livmor halskreft var 8 % 
høyere blant norskfødte kvinner sammenlig-
net med de nasjonale ratene. På den annen 
side var raten for leverkreft hos norskfødte 4 % 
lavere for menn og 3 % lavere for kvinner sam-
menlignet med raten for  totalbefolkningen. 
Skjoldbruskkjertelkreft hos norskfødte kvin-
ner var 6 % lavere enn  raten for totalbefolknin-
gen. Siden dette er en relativt sjelden kreft-
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form, tilsvarer dette en forskjell på mindre 
enn ett tilfelle per 100 000 personår (tabell 1, 
tabell 2).

Diskusjon

Denne studien viser at det i de siste årene er 
små forskjeller mellom insidensratene som 
blir presentert for totalbefolkningen i Norge 
og ratene man får dersom man kun ser på 
norskfødte. De nasjonale insidensratene har 
derfor frem til nå vist et godt bilde over kreft-
risikoen i den norskfødte delen av befolknin-
gen. For alle kreftformer samlet har norsk-
fødte noe høyere rater enn totalbefolkningen. 
De største forskjellene så vi for føflekkreft og 
livmorhalskreft. Fra begynnelsen av 2000-tal-
let har det vært en økning i insidensen av 
 leverkreft i totalbefolkningen, og det har vært 
spekulert på om denne økningen kunne ha 
sammenheng med innvandring (3). I denne 
studien så vi at det også hadde vært en økning 
i insidensen av leverkreft blant norskfødte, 
selv om ratene var lavere enn for totalbefolk-
ningen.

Vår tidligere studie har vist at insidensratene 
for alle kreftformer samlet i Norge er lavere hos 
innvandrere enn resten av befolkningen, mens 
innvandrerne har høyere forekomst av lunge-
kreft hos menn og leverkreft hos begge kjønn 
(2). Denne studien viser at på tross av dette har 
de nasjonale insidensratene frem til nå gitt et 
godt bilde på kreftrisikoen blant de norsk-
fødte. Likevel viser den økende forskjellen mel-
lom ratene for norskfødte og totalbefolknin-
gen mot slutten av tidsperioden at dette kan 
endre seg, både fordi andelen innvandrere 
øker og fordi alderssammensetningen endres 
og det blir flere eldre i denne gruppen.

Det har vært spekulert på om noe av forkla-
ringen på at insidensraten for lungekreft 
blant menn har vist en nedgang, kan være at 
andelen røykende menn går ned fordi ande-
len ikke-røykende innvandrere øker (6). Dette 
er lite trolig, da insidensraten for lungekreft 
er høyere blant innvandrermenn totalt sett 
(2), og denne studien viser at ratene for lunge-
kreft sank mot slutten av perioden både hos 
totalbefolkningen og norskfødte menn.

Det har vært en økning i insidensratene for 
både leverkreft og skjoldbruskkjertelkreft 
gjennom perioden. Hepatitt B og C er en kjent 
risikofaktor for leverkreft (7), og økende inn-
vandring fra land med høy forekomst av 
 denne kreftformen har vært fremsatt som en 
mulig forklaring på økningen i insidensen av 
leverkreft. Våre resultater viste imidlertid bare 
en begrenset forskjell når vi sammenlignet 
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Figur 1  Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte og totalbefolkningen vist som aldersstandardiserte 
insidensrater (norsk standard) i perioden 1990–2016.
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Figur 2  Menn. Aldersstandardiserte insidensrater (norsk standard) for utvalgte kreftformer i totalbefolkningen  
(rett linje) og norskfødte (stiplet linje) i perioden 1990–2016 (semilogaritmisk skala).
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norskfødte og totalbefolkningen. Dette betyr 
at økningen i de nasjonale ratene for lever-
kreft også er reell blant norskfødte og kan ikke 
forklares kun med økt innvandring. Også i USA 
øker forekomsten av leverkreft, og  denne 
 økningen ser man på tvers av etnisitet (8).

De økende insidensratene for skjoldbrusk-
kjertelkreft de siste ti årene har også vært til-
felle for de andre nordiske landene (9). Våre 
resultater viste en høyere insidensrate for 
skjoldbruskkjertelkreft hos den kvinnelige 
totalbefolkningen, men i likhet med lever-
kreft så vi også en økning blant den norsk-
fødte delen av befolkningen. Vi antar at øknin-
gen kan forklares med økt deteksjon, og at det 
i mindre grad forklares av innvandring. For 
flere av kreftformene i studien økte forskjel-
len mellom norskfødte og totalbefolkningen 
gjennom tidsperioden. Samtidig har befolk-
ningen i Norge fått en økt andel av innvan-
drere. 1. januar 2018 utgjorde innvandrere 
33,1 % av folketallet i Oslo (10), og det vil være 
naturlig å anta at kreftforekomsten hos  denne 
gruppen kan påvirke forekomsten hos den 
totale befolkningen i Oslo. For eksempel viste 
en fylkesvis gjennomgang av kreftratene i 
2013 at Oslo hadde særlig lave rater for pros-
tatakreft (11). Dette kan muligens skyldes den 
høye innvandrerbefolkningen, som har lav 
forekomst av prostatakreft (2). Denne studien 
viser bare en ubetydelig forskjell mellom den 
nasjonale raten for prostatakreft og raten hos 
de norskfødte.
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Figur 3  Kvinner. Aldersstandardiserte insidensrater (norsk standard) for utvalgte kreftformer i totalbefolkningen  
(rett linje) og norskfødte (stiplet linje) i perioden 1990–2016 (semilogaritmisk skala).

Tabell 1  Aldersstandardiserte (norsk standard) insidensrater (ASR) per 100 000 personår for alle kreftformer samlet og utvalgte kreftformer for totalbefolkningen av menn i Norge  
og norskfødte menn, 2012–16. KI = konfidensintervall.

Totalbefolkningen, menn 
(personår = 12 933 458)

Norskfødte menn 
(personår = 10 898 580) Forskjell

ICD-10-kode Antall ASR (KI) Antall ASR (KI) (%)1

C00 – 96 
Alle kreftformer 86 379

733,4 
(728,4 – 38,3) 81 636

747,7 
(742,5 – 752,9) 1,9

C16 
Magesekk 1483

12,9 
(12,2 – 13,6) 1 364

12,7 
(12,1 – 13,5) -1,6

C18 – 20 
Tarm 10 807

93,1 
(91,3 – 94,9) 10 278

94,9 
(93,1 – 96,8) 1,9

C22 
Lever 805

6,8 
(6,3 – 7,3) 708

6,5 
(6,0 – 7,0) –4,4

C33 – 34 
Lunge 8 062

69,1 
(67,5 – 70,6) 7 586

69,2 
(67,7 – 70,8) 0,1

C43 
Føflekk 4 867

40,6 
(39,5 – 41,8) 4 696

42,9 
(41,7 – 44,2) 5,7

C61 
Prostata 24 944

208,0 
(205,4 – 210,6) 23 940

213,0 
(210,3 – 215,8) 2,4

C73 
Skjoldbruskkjertel 552

4,4 
(4,1 – 4,8) 482

4,4 
(4,0 – 4,8) 0

1  Prosentvis forskjell fra aldersstandardiserte insidensrater for totalbefolkningen til aldersstandardiserte insidensrater for norskfødte
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 basert på totalbefolkningen i Norge i et gitt 
tidsrom. Data fra Kreftregisteret er vist å være 
nær komplette og ha en høy validitet (14). De 
skal dermed gi et pålitelig bilde av den fak-
tiske kreftforekomsten både blant norskfødte 
og totalbefolkningen. Likevel skiller popula-
sjonen i denne forskningsstudien seg noe fra 
populasjonen som brukes av Kreftregisteret 
til årlig publisering av kreftforekomst i Norge, 
og insidensratene i denne studien ligger noe 
over insidensratene som ble presentert på et 
nasjonalt nivå i 2017 (3).

Insidens for enkelte kreftformer kan være 
lav og dermed gjøre ratene sårbare for tilfel-
dig variasjon. Vi har derfor presentert utvik-
lingen i insidensrater gjennom de siste 27 
årene.

Selv om de nasjonale ratene til nå har gitt 
et godt bilde på kreftforekomsten i Norge, vil 
det i fremtiden være viktig å ta hensyn til be-
folkningssammensetningen når man presen-
terer kreftforekomst på et nasjonalt nivå for 
å kunne analysere utviklingen i kreftrisiko i 
undergrupper av populasjonen. Til nå har vi 
hatt liten kunnskap om forekomst av kreft i 
den norskfødte delen av befolkningen. Kunn-
skapen er basert på enkeltstudier, fordi føde-
land og landbakgrunn som variabler hittil 
ikke har blitt registrert i Kreftregisteret. På 
bakgrunn av forslag til endring i kreftregister-
forskriften (12) har Helse- og omsorgsdeparte-
mentet nå endret kreftregisterforskriften §1-7 
nettopp for å ivareta dette behovet (13).

Denne studien har en stor populasjon, 

Tabell 2  Aldersstandardiserte (norsk standard) insidensrater (ASR) per 100 000 personår for alle kreftformer samlet og utvalgte kreftformer for totalbefolkningen av kvinner i Norge 
og norskfødte kvinner, 2012–2016. KI =konfidensintervall.

Totalbefolkningen, kvinner 
(personår = 12 775 013)

Norskfødte kvinner 
(personår = 10 864 589) Forskjell1

ICD-10-kode Antall ASR (KI) Antall ASR (KI) (%)

C00 – 96 
Alle kreftformer 73 280

542,6 
(538,7 – 546,6) 68 553

552,3 
(548,1 – 556,5) 1,8

C16 
Magesekk 849

6,1 
(5,7 – 6,5) 784

6,0 
(5,6 – 6,4) –1,6

C18 – 20 
Tarm 10 247

73,9 
(72,5 – 75,4) 9 812

75,7 
(74,2 – 77,2) 2,4

C22 
Lever 447

3,2 
(2,9 – 3,6) 408

3,1 
(2,8 – 3,5) –3,1

C33 – 34 
Lunge 7 071

52,1 
(50,9 – 53,4) 6 754

53,1 
(51,8 – 54,4) 1,9

C43 
Føflekk 4 833

36,5 
(35,4 – 37,5) 4 670

39,5 
(38,3 – 40,6) 8,2

C50 
Bryst 16 251

123,9 
(122,0 – 125,8) 14 857

125,0 
(123,0 – 127,0) 0,9

C53 
Livmorhals 1 680

13,1 
(12,5 – 13,8) 1 510

14,2 
(13,5 – 15,0) 8,4

C73  
Skjoldbruskkjertel 1 298

10,1 
(9,5 – 10,6) 1 073

9,5 
(9,0 – 10,1) –5,9

1 Prosentvis forskjell fra aldersstandardiserte insidensrater for totalbefolkningen til aldersstandardiserte insidensrater for norskfødte

Konklusjon
De nasjonale ratene som presenteres for total-
befolkningen i Norge har frem til nå gitt et 
godt bilde på kreftutviklingen for den norsk-
fødte delen av befolkningen. Selv om innvan-
drere har en annen kreftforekomst enn norsk-
fødte, ser ikke dette ut til å påvirke de nasjo-
nale ratene i vesentlig grad. Siden forskjellen 
mellom ratene for norskfødte og totalbefolk-
ningen økte noe mot slutten av tidsperioden, 
kan det likevel i fremtiden være viktig å ta 
hensyn til befolkningssammensetningen når 
man presenterer kreftforekomst på et nasjo-
nalt nivå.

Mottatt 30.10.2017, første revisjon innsendt 14.3.2018, 
godkjent 10.10.2018.
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Nytt fra NAV

Påminnelse om endrede regler for pleiepenger 
ved barns sykdom
Reglene for pleiepenger ved barns sykdom ble endret
1. oktober 2017. Krav til sykdommens alvorlighet er
mindre strengt. Barn under 18 år kan få pleiepenger hvis
de har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Barn med
varig sykdom kan også få pleiepenger. Karensdagene er
fjernet. Les mer på nav.no/pleiepenger.

Gravide i jobb trenger ikke sende termin- 
bekreftelse 
Har den gravide en arbeidsgiver, slipper du nå å skrive  
ut terminbekreftelsen når hun skal søke foreldrepenger 
fra NAV. Inntektsmeldingen fra arbeidsgiveren er til- 
strekkelig. Gravide som ikke er i et arbeidsforhold, må 
fortsatt ha terminbekreftelse som sendes NAV.
Les mer på og henvis gjerne til nav.no/familie

Arbeidsavklaringspenger
Visste du at ...
... alle brukere som ønsker bistand fra NAV til å komme i
arbeid, har en aktivitetsplan på nav.no? Det gjelder også
personer som mottar arbeidsavklaringspenger og som
skal tilbake i arbeid.

Aktivitetsplanen er en plan for hva som trengs av arbeids-
rettet aktivitet for å komme i jobb. Aktivitetsplanen gjør
det mulig for pasienten å ha dialog med NAV, og tilpasse
aktivitetsnivået etter situasjonen og behovet, eventuelt i 
samråd med deg som behandler.  Kan pasienten din være 
i arbeidsrettet aktivitet? Din vurdering er viktig. For å få
tilgang til planen må pasienten logge seg på med  
eksempelvis BankID. Nærmere informasjon finner du på  
nav.no/aktivitetsplan

For mer informasjon se www.nav.no/lege

ANNONSE



Ref. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (04.07.2018) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (07.06.2018). 3. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (07.06.2018).  
4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (07.06.2018). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (07.06.2018). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (07.06.2018).
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Xultophy «Novo Nordisk»

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                                                     ATC-nr.: A10A E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for 
resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose 
er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering 
kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå 
minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før behandling med 
Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 
1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden 
og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn 
(insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan 
gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. 
Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. 
Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs 
skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser 
antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine 
injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten 
skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen 
samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk 
aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse 
eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må 
informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- 
og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller 
som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. Ved seponering skal det sikres at 
retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin 
bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert 
ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på 
hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med 
forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot 
insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av 
GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. 
Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og 
diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres 
om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon 
for å unngå utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter 
er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner 
knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/
lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, 
betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og 
danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, 
men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling 
hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med 
insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. 
Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen 
i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos 
diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte 
dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. 
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: 
Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. 
Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: 
Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem. 1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2 Inkl. hematom, 
smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling. 3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig 
variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen. Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: 
Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige 
produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen 
er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for 
inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk 
kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant 
insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon 
danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav 
dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved 
høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking 
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære 
hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin 
degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er 
inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra 
fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 
dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A E56_1Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
  
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 28.06.2018 Basert på SPC godkjent av SLV: 07.06.2018 Pris per oktober 2018

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

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

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

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

Indikasjon3

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

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost4

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

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

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 
til eller utenom måltid

• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 
være minst 8 timer mellom hver injeksjon

• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 
brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.
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Lun ge in fek sjo ner med  
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er

BAK GRUNN
Lun ge in fek sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er 
på vi ses jevn lig i kli nisk prak sis. Dia gnos tikk og be hand-
ling er ut ford ren de, og in ter na sjo na le ret nings lin jer 
byg ger i stor grad på er fa ring og ka sui stik ker. Te ma et  
er kort og ge ne relt om talt i Tu ber ku lo se vei le de ren, 
ut over det fin nes in gen na sjo nal be hand lings vei le der 
om te ma et. Den ne ar tik ke len sam men fatt er den ny es te 
kunn ska pen om em net, med ho ved vekt på dia gnos tikk 
og be hand ling.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi søk te i PubMed, Embase og Coch ra ne ett er alle over-
sikts ar tik ler og sy ste ma tis ke over sikts ar tik ler i tids rom-
met 2007�–�17 om ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er som 
år sak til lun ge syk dom.

RE SUL TA TER
Ved dia gnos tikk og be hand ling av lun ge in fek sjo ner  
med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er må både kli nis ke, 
ra dio lo gis ke og mik ro bio lo gis ke funn vur de res før man 
be slutt er om det er be hand lings in di ka sjon. Iden ti fi ka-
sjon av art og even tu ell un der art av på vist my ko bak te rie 
og re si stens møns ter er av stor be tyd ning. Be hand lin gen 
be står av en kom bi na sjon av fle re me di ka men ter over 
lang tid som ofte har man ge bi virk nin ger og in ter ak sjo-
ner.

FOR TOLK NING
Be hand lings re sul ta te ne for lun ge in fek sjo ner med 
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er er va ri e ren de. Det er 
vik tig å ta stil ling til om nytt en av be hand lin gen for ven-
tes å opp veie ulem pe ne den kan med fø re. For man ge 
pa si en ter vil op ti ma li se ring av øv rig be hand ling for den 
un der lig gen de lun ge syk dom men være vik tigst. Pa si en-
te ne må føl ges opp re gel mes sig med eks pek to rat prø ver 
og mo ni to re ring av bi virk nin ger.

HALL GEIR TVEI TEN
haltve@ous-hf.no
Lun ge me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

ARNE BROCH BRANT SÆ TER
In fek sjons me di sinsk av de ling
Akutt me di sinsk av de ling
Na sjo nal be hand lings tje nes te for CBRNE-me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

ANNE TOR UNN MENGS HOEL
Na sjo nalt re fe ran se la bo ra to ri um for my ko -
bakterier
Av de ling for tu ber ku lo se, blod- og sek su ell smitt e
Na sjo nalt fol ke hel se in sti tutt
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HO VED BUD SKAP
Vi fant at dia gnos tikk og be hand ling 
av lun ge in fek sjo ner med ikke-tu ber-
ku lø se my ko bak te ri er kre ver grun-
dig vur de ring av kli nis ke, ra dio lo -
giske og mik ro bio lo gis ke funn

Be hand lin gen er lang va rig, gjen-
nom fø res med en kom bi na sjon  
av an ti bio ti ka, og har va ri e ren de 
eff ekt

Det er høy fore komst av bi virk nin ger 
og in ter ak sjo ner

My ko bak te ri er er aero be stav-
bak te ri er som ikke dan ner 
spo rer, er ube ve ge li ge og «sy-
re  fas te», dvs. de lar seg ikke 
avfarge ved syre-al ko hol-spe-
si al far ging. Vekst has tig he ten 

er ge ne relt lav, men va ri e rer. Dett e dan ner 
grunn lag for inn de ling i hur tig- og lang somt-
vok sen de ar ter, de fi nert som vekst på fast me-
di um før el ler ett er syv da ger, ved ut sæd fra 
fly ten de bak te rie kul tur. Ikke-tu ber ku lø se my-
ko bak te ri er har va ri e ren de patogenisitet og 
fin nes nor malt i mil jø et, f.eks. i jord og vann, 
men kan gi in fek sjo ner hos både men nes ker 
og dyr. Bak te ri e ne kan også ko lo ni se re me di-
sinsk ut styr. I USA og Eu ro pa er den van lig ste 
år sa ken til lun ge in fek sjon med ikke-tu ber -
kulø se my ko bak te ri er Mycobacterium avium-
kom plek set (MAC), ett er fulgt av M. kansasii, 
M. abscessus-kom plek set og M. malmoense – i 
litt va ri e ren de rek ke føl ge av hen gig av geo gra-
fisk om rå de. En kel te ste der er M. fortuitum og 
M. xenopi van li ge re enn de sist nevn te (1, 2). 
M. abscessus-kom plek set og M. fortuitum er 
hur tig vok sen de ar ter, de øv ri ge er lang somt-
vok sen de.

Med in tro duk sjon av nye mo le ky læ re me-
to der har sta dig fle re ikke-tu ber ku lø se myko-
bakteriearter blitt iden ti fi sert, per i dag 186 
ar ter og 13 un der ar ter (3, 4). Inn de ling i grup-
per/kom pleks, ar ter og un der ar ter er i sta dig 
end ring og kan va ri e re av hen gig av me to de. 
Dett e kan ha kli nisk be tyd ning og inn virk ning 
på valg av an ti bio ti ka. Spe si elt gjel der dett e 
den hur tig vok sen de ar ten M. abscessus, som 
nå be teg nes som et kom pleks og inn de les i tre 
uli ke un der ar ter (sub spe cies): subsp.absces-
sus, bolletii og massiliense. In du ser bar ma-
krolidresistens kan fin nes hos de to først -

nevnte un der ar te ne, og er as so siert med dår-
li ge re be hand lings re sul tat (5).

Sann syn lig het for in fek sjon med my ko bak-
te ri er va ri e rer med ar tens patogenisitet, grad 
av eks po ne ring og per so nens mott a ge lig het. 
Tid li ge re ble det an tatt at smitt e mel lom men-
nes ker ikke fore kom, men ny ere ka sui stik ker 
kan tyde på at det kan skje mel lom pa si en ter 
med cys tisk fib ro se (6, 7). Det er imid ler tid 
såvidt vi vet in gen enig het om at dett e kre ver 
spe si el le smitt e verns til tak.

Frem til 1950-åre ne do mi ner te M. tu ber cu -
losis ved lun ge in fek sjo ner for år sa ket av my-
ko bak te ri er, og ikke-tu ber ku lø se my ko bak te-
ri er ble stort sett reg net som ikke-pa to ge ne. 
Sam ti dig som fore koms ten av tu ber ku lo se 
gikk ned, ble et øken de an tall pa si en ter dia-
gnos ti sert med lun ge in fek sjo ner for år sa ket 
av ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er. Un der hiv-
epi de mi en i 1980-åre ne økte fore koms ten av 
sy ste mis ke ikke-tu ber ku lø se mykobakterie-
infeksjoner, og be ho vet for bedre be hand ling 
fikk økt opp merk som het.

In fek sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko-
bak te ri er er ikke mel de plik ti ge i de fles te 
land, in klu dert Norge, og på vis ning av lun ge-
in fek sjon ba se rer seg på kli nis ke, ra dio lo -
giske og mik ro bio lo gis ke kri te ri er. Det er 
der for van ske lig å få god over sikt over fore-
komst. Li ke vel ty der stu di er fra and re land på 
en øk ning de sis te åre ne, som ikke kan for kla-
res med hiv epi de mi en el ler bedre dia gnos-
tikk (1, 8). Det er fore slått man ge år sa ker til 
dett e, som en stør re an del eld re i be folk nin-
gen, la ve re BCG-vak si na sjons dek ning, fle re 
som le ver len ger med struk tu rel le lun ge syk-
dom mer (bronkiektasier, kro nisk ob struk tiv 
lun ge syk dom) og syk dom mer som ned sett er 
im mun for sva ret (ma lig ni tet, dia be tes melli-
tus m.m.) (9), i til legg til økt bruk av im mun-
mo du le ren de be hand ling (10). I mot set ning 
til tu ber ku lo se er det van ske lig å si om in fek-
sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er 
er hyp pi ge re hos per so ner fra and re land enn 
Norge, si den vi ikke har over sikt over fore-
koms ten hos oss.

Dia gnos tikk og be hand ling av lun ge in fek-
sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er 
er ut ford ren de. In ter na sjo na le ret nings lin jer 
byg ger i stor grad på er fa ring og ka sui stik ker 
(11–13). Te ma et er kort og ge ne relt om talt i Tu-
ber ku lo se vei le de ren, ut over det fin nes in gen 
na sjo nal be hand lings vei le der om te ma et. Vi 
øns ket å sam men fatt e den ny es te kunn ska-
pen om em net, med ho ved vekt på dia gnos-
tikk og be hand ling.

Kunn skaps grunn lag
I 2007 utga Ame ri can Thoracic Society (ATS) 
og The In fec tious Diseases Society of America 
(IDSA) en fel les ret nings lin je for dia gnos tikk, 
be hand ling og fore byg ging av ikke-tu ber ku-
lø se mykobakterieinfeksjoner (11). Dis se ret-
nings lin je ne dan ner grunn laget for man ge av 
de an be fa lin ge ne om dia gnos tikk og be hand-
ling som pre sen te res i den ne ar tik ke len. I til-
legg er ny ere kunn skap og ret nings lin jer in-
klu dert. I 2016 kom ret nings lin jer for be hand-
ling av pa si en ter med cys tisk fib ro se (CF) (12), 
og i 2017 utga British Thoracic Society (BTS) 

Tabell 1 finnes på tidsskriftet.no 
Appendiks på tidsskriftet.no 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ram me 1

Kli nis ke, ra dio lo gis ke og mik ro bio lo -
giske kri te ri er for lun ge syk dom med 
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er (11)

Kli nis ke/ra dio lo gis ke kri te ri er

1 Lun ge symp to mer og no du læ re el ler 
kavitære opp kla rin ger på lungerøntgen-
bilde el ler mul ti fo ka le bronkiektasier 
med mul tip le små noduli på CT thorax
og

2 Til strek ke lig ute luk kel se av and re dia-
gno ser

Mik ro bio lo gis ke kri te ri er

1 Opp vekst i minst to se pa ra te eks pek to-
rat prø ver. Hvis re sul ta te ne ikke er 
dia gnos tis ke, vur der nye di rek te mik ro-
sko pi prø ver for sy re fas te bak te ri er og 
dyrk ning

 el ler
2 Opp vekst i én bronkialskylling el ler 

bron ko al veo lær lavage
 el ler
3 Trans bron kial el ler an nen lun ge bi op si 

med his to lo gis ke funn for en lig med 
mykobakterieinfeksjon (gra nu lo ma tøs 
be ten nel se el ler sy re fas te sta ver) og 
opp vekst av ikke-tu ber ku lø se my ko bak-
te ri er, el ler bi op si med funn for en lig 
med mykobakteriell in fek sjon og én 
el ler fle re eks pek to rat prø ver el ler 
 bron ko al veo lær lavage med opp vekst 

Man bør kon sul te re lege med er fa ring på 
fel tet ved opp vekst av uvan li ge mik ro ber 
el ler mik ro ber som van lig vis re pre sen te rer 
kon ta mi ne ring.

Mis ten ker man ikke-tu ber ku løs mykobakte-
rierelatert lun ge syk dom hos en pa si ent 
som ikke opp fyl ler kri te ri e ne, bør den ne 
føl ges til dia gno sen er be kref tet el ler 
av kref tet.

Dia gno sen lun ge syk dom med ikke-tu ber ku-
lø se my ko bak te ri er be tyr ikke i seg selv at 
be hand ling må iverk set tes. Det må av gjø-
res et ter nøye over vei el se av po ten si ell 
ri si ko og nyt te for den en kel te pa si ent.
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egne an be fa lin ger (13) som byg ger på en gjen-
nom gang av re le vant litt e ra tur og eks pert -
pane lets kon klu sjo ner.

Vi søk te i PubMed, Embase og Coch ra ne 
 ett er alle over sikts ar tik ler og sy ste ma tis ke 
over sikts ar tik ler pub li sert i tids rom met 2007–
17 som om hand ler ikke-tu ber ku lø se my ko bak-
te ri er som år sak til lun ge syk dom (se sø ke-
streng i  ap pen diks). Søket ble av slutt et 28. 
sep tem ber 2017. Dett e ga to talt 215 treff. Ar tik-
ler som var på an net språk enn eng elsk el ler 
ble vur dert til ikke å dekke te ma et (in fek sjo-
ner hos dyr, lo  kale epi de mio lo gis ke data og 
in fek sjo ner hos barn), samt in fek sjo ner hos 
hiv  pasien ter ble eks klu dert, i alt 103 ar tik ler. 
To talt 112 ar tik ler ble gjen nom gått i sin hel het. 
Blant dis se ble i til legg hen vis nin ger til re le-
vant ori gi nal litt e ra tur gjen nom gått, to talt 50 
ar tik ler.

Dia gnos ti se ring

I an be fa lin gen fra Ame ri can Thoracic Society 
og The In fec tious Diseases Society of America 
er det an gitt kri te ri er for kli nis ke, ra dio lo gis ke 
og bak te rio lo gis ke funn for å av gjø re om en 
mis tenkt lun ge in fek sjon med ikke-tu ber ku -

løse my ko bak te ri er er ak tu ell for be hand ling 
(11) (ram me 1).

Kli nisk un der sø kel se
Symp to mer på in fek sjon med ikke-tu ber ku -
løse my ko bak te ri er i lun ge ne er som re gel 
uspe si fik ke. Hos te, økt slim dan nel se, vektt ap, 
lav gra dig fe ber, he mop ty se og dys pné er van-
lig. I til legg har pa si en te ne ofte un der lig gen-
de syk dom som kan gi til sva ren de symp to-
mer. Symp tom bil det kan lig ne på det man 
fin ner ved tu ber ku lo se (14, 15).

Pa si en ter med cys tisk fib ro se el ler bronki-
ektasier har en over hyp pig het av lun ge in fek-
sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er, 
og i en ny lig pub li sert me ta ana ly se fant man 
til stan den hos 9,3 % av pa si en te ne med bron-
kiektasier (16). I til legg er det fun net over -
repre sen ta sjon av mu ta sjon i cys tisk fib ro se-
transmembranregulatorgenet (CFTR-ge net) 
hos pa si en ter med ikke-tu ber ku lø se myko-
bakterieinfeksjoner, uten at dis se har kli nisk 
cys tisk fib ro se (he te ro zy got mu ta sjon) (17–20). 
År sa ken til dett e, og hvil ken rol le CFTR-ge net 
spil ler, er fort satt ukjent.

En uvan lig syk doms ma ni fes ta sjon er hyper-
sensitivitetspneumonitt. År sa ken an tas å være 
en im mu no lo gisk re ak sjon på in ha ler te ikke-

tu ber ku lø se my ko bak te ri er i aero sol fra in fi-
sert vann, in klu dert svøm me bas seng og boble-
bad (21, 22), også kalt «hot tub lung». Kli  niske 
og ra dio lo gis ke funn skil ler seg ikke fra and re 
hypersensitivitetspneumonitter.

Ra dio lo gisk un der sø kel se
Ved mis tan ke om lun ge syk dom som skyl des 
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er bør pa si en-
ten ut re des med CT tho rax. De to van lig ste 
ra dio lo gis ke pre sen ta sjons for me ne er fibro-
kavitær og no du lær bronkiektatisk form (23, 
24). Den fibrokavitære for men har kavitære 
le sjo ner, hyp pigst i over lap pe ne, med ra dio -
logis ke funn som lig ner tu ber ku lo se (fi gur 1). 
Den ne for men har ofte et mer ag gres sivt for-
løp og ses hyp pigst hos eld re menn som røy-
ker el ler har an nen lun ge syk dom, f.eks. kro-
nisk ob struk tiv lun ge syk dom el ler gjen nom-
gått tu ber ku lo se. No du lær bronkiektatisk 
form pre ges av mul ti fo ka le bronkiektasier og 
små noduli, of test hos ikke-røy ken de, eld re 
kvin ner. Den ne for men er el lers over re pre sen-
tert blant pa si en ter med lav kropps mas se -
indeks, sko lio se, pectus excavatum, mitralpro-
laps og hos høye per so ner (17, 19).

Mik ro bio lo gisk un der sø kel se
Mik ro bio lo gisk dia gnos tikk av lun ge syk dom 
for år sa ket av ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er 
kan være van ske lig for di dis se fin nes na tur lig 
i om gi vel se ne. I mot set ning til ved tu ber ku -
lose, der funn av bak te ri en be kref ter syk dom, 
vil funn av ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er i 
luft vei ene ikke være ens be ty den de med kli-
nisk re le vant in fek sjon. Det er en stor ri si ko 
for kon ta mi ne ring av eks pek to rat- el ler bron-
ko sko pi prø ver (f.eks. fra munn hu len), og et 
po si tivt funn kan også re pre sen te re ko lo ni se-
ring av luft vei er uten at dett e er år sak til pa -
sien tens pla ger. På vist art er av stor be tyd ning, 
si den en kel te ar ter er mer pa to ge ne enn 
 and re (9, 25) (fi gur 2). Fore komst av kli nisk 
re le vant lun ge in fek sjon med de uli ke ar te ne 
vil også være av hen gig av bak te ri ens geo gra-
fis ke ut bre del se i om gi vel se ne og fore komst 
av ri si ko fak to rer hos be folk nin gen (1, 25). Som 
mik ro bio lo gisk kri te ri um på lun ge in fek sjon 
med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er kre ves 
opp vekst i to el ler fle re eks pek to rat prø ver 
som er tatt på uli ke tids punkt. Al ter na tivt ak-
sep te res opp vekst i kun én prø ve tatt via bron-
ko skop (bron ko al veo lær lavage (BAL)) el ler 
opp vekst i lun ge bi op si (11). Ved lun ge me di-
sinsk og in fek sjons me di sinsk av de ling ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus øns ker vi all tid at 

Fi gur 1  CT tho rax av en pa si ent med al vor lig kols med em fy sem. Det ses ka ver nø se og fib ro tis ke for and rin ger samt 
 infiltra ter. Det var gjen tatt opp vekst av M. intracellulare i luft veis prø ver.
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det tas eks pek to rat prø ver med noen ukers 
mel lom rom for å be kref te ved va ren de in fek-
sjon. Det har vært dis ku sjon om dis se kri te -
riene, spe si elt at kun én bron ko sko pi prø ve er 
til strek ke lig, da kon ta mi ne ring også her er en 
ri si ko. Man må uan sett bru ke kri te ri e ne med 
skjønn og vekt leg ge hvil ke mik ro ber som er 
fun net, samt om øv ri ge funn og kli nisk pre-
sen ta sjon er over be vi sen de.

For å kun ne vel ge rik tig be hand lings re gi me 
er det i til legg til å iden ti fi se re bak te ri en vik-
tig å ut fø re re le vant re si stens tes ting. For de 
hur tig vok sen de my ko bak te ri e ne er det an be-
falt å ut fø re re si stens tes ting for en rek ke an-
ti bio ti ka, mens det for de lang somt vok sen de 
er an be falt å tes te for fær re me di ka men ter. 
Dess ver re er det usik ker sam men heng mel-
lom in vitro-re si stens be stem mel se og in vivo-
eff ekt for fle re av de ak tu el le me di ka men te ne. 
Eks em pel vis er det ved in fek sjon med Myco-
bacterium avium-kom plek set kun makrolider 
og amikacin som har sam sva ren de in vitro- og 
in vivo-eff ekt (26–28).

Makrolidfølsomhet har vist seg å være en 
vik tig pro gno stisk in di ka tor ved be hand ling 
av in fek sjo ner med ikke-tu ber ku lø se my ko-
bak te ri er (5, 29). I til legg til er ver vet re si stens 
som skyl des mu ta sjo ner i 23S rRNA-ge net (rrl-
ge net), har man de sis te åre ne blitt opp merk-
som på in du ser bar makrolidresistens hos en-
kel te hur tig vok sen de ikke-tu ber ku lø se my ko-
bak te ri er. Dis se kan ini tialt være føl som me for 
makrolider, men ved eks po ne ring for makro-
lider i 14 da ger in vitro på vi ses det re si stens. 
Dett e er knytt et til et funk sjo nelt erm-gen hos 
en kel te ar ter og un der ar ter (30). Det er der for 
vik tig at man tar hen syn til dett e ved re si stens-
be stem mel se i la bo ra to ri e ne og ved valg av 
an ti bio ti ka re gi me. Den vik tig ste ri si ko fak to-
ren for å ut vik le makrolidresistens er be hand-
ling med makrolider i mo no te ra pi (31). I lys av 
dett e, og for di makrolider er så sen tra le i be-
hand lin gen av dis se in fek sjo ne ne, har det vært 
reist spørs mål ved lang tids  behand ling med 
makrolider hos lun ge pa  sien ter, som for eks-
em pel pa si en ter med cys tisk fib ro se (32, 33).

Be hand ling

Det fin nes en kel te ran do mi ser te, kon trol ler te 
stu di er der man har for søkt å eva lu e re be-
hand lings eff ekt av uli ke re gi mer (34–38). Dis se 
stu di e ne har imid ler tid fle re svak he ter og gir 
ikke en ty di ge svar. An be fal te be hand lings -
regimer byg ger der for i stor grad på em pi ri 

og eks pert utt a lel ser. I det føl gen de re de gjør vi 
kort for dett e, men for en mer full sten dig 
 om ta le vi ses det til ame ri kans ke og bri tis ke 
ret nings lin jer (11, 13). Der som ikke an net er 
an gitt, er be hand lin ge ne som an be fa les i 
 ar tik ke len hen tet fra dis se ret nings lin je ne.

Be hand ling av lun ge in fek sjo ner med ikke-
tu ber ku lø se my ko bak te ri er er lang va rig, kre-
ver sam ti dig bruk av fle re an ti mik ro bi el le 
me di ka men ter og har va ri e ren de eff ekt. Be-
hand lings suk sess de fi ne res som ne ga ti ve eks-
pek to rat prø ver i 12 må ne der un der på gå en de 
be hand ling. Ge ne relt an be fa les be hand ling i 
minst 18 må ne der. Unn ta ket er be hand ling av 
hypersensitivitetspneumonitt, der det ikke er 
sett sik ker eff ekt av be hand ling med an ti mik-
ro bi el le mid ler. An be falt te ra pi for dett e er 
sy ste mis ke glu ko kor ti koi der og å unn gå ytt er-
li ge re eks po ne ring.

Be hand lings re gi me ne er res surs kre ven de 
og med fø rer ofte bi virk nin ger og in ter ak sjo-
ner. Sam ti dig er det stor va ria sjon i det na tur-
li ge for lø pet av dis se in fek sjo ne ne – fra sub-
kli nisk til raskt pro gre die ren de syk dom. Det 
er der for svært vik tig at det gjø res en grun dig 
vur de ring av pa si en ten med tan ke på om det 
er for måls tjen lig å star te be hand ling. Sam ti-
dig er det vik tig å op ti ma li se re an nen be hand-
ling, som f.eks. slim mo bi li se ring og lun ge -

fysio te ra pi, og å ute luk ke an nen år sak til syk-
dom. Det an be fa les å mo ni to re re be hand-
lings eff ek ten med eks pek to rat prø ver tatt med 
1–2 må ne ders in ter vall. Der som man fort satt 
fin ner opp vekst i eks pek to rat ett er seks må-
ne ders be hand ling, er be hand lings svikt sann-
syn lig. Da bør det tas nye prø ver for re si stens-
be stem mel se før an ti bio ti ka re gi met re vur de-
res. Selv om må let med be hand lin gen of test 
er ku ra sjon, vil dett e for en kel te være urea lis-
tisk. Suppresjon av in fek sjo nen kan da være 
be hand lings må let.

Ge ne relt om ak tu el le an ti bio ti ka
I be hand lin gen av ikke-tu ber ku lø se my ko bak-
te ri er har makrolider en vik tig plass. Blant 
dis se er det ikke vist sik ker for skjell i eff ekt 
mel lom klaritromycin el ler azitromycin, og 
for de len med sist nevn te er først og fremst 
fær re in ter ak sjo ner. Også ved bruk av rifam-
picin må man være opp merk som på in ter -
aksjo ner. Van lig do se ring av rifampicin er 
600 mg ved vekt over 50 kg, 450 mg ved  la ve re 
vekt. I in ter na sjo na le ret nings lin jer  an be fa les 
strep to my cin el ler amikacin som amino-
glykosid, med unn tak av ved be hand ling av 
M. chelonae, der tobramycin har vist best ef-
fekt. Serumkonsentrasjonsbestemmelse av 
strep to my cin er lite til gjen ge lig, noe som gjør 

Lav Høy

M. malmoense

M. szulgai

M. kansasii

M. abscessus subsp. abscessus

M. xenopi

M. avium

M. chelonae

M. intracellulare

M. fortuitum

M. gordonae

Sannsynlighet for klinisk relevant infeksjon

Fi gur 2  Funn av ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er i luft veis prø ver og sann syn lig he ten for at dis se re pre sen te rer kli nisk 
re le vant in fek sjon (9, 25).
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set kun for re si stens mot makrolider og ami-
kacin. Hvis makrolid ikke kan be nytt es, er det 
i til legg ak tu elt å tes te for moksifloksacin- og 
linezolidresistens. For M. kansasii, M. mal-
moense og M. xenopi an be fa les re si stens tes-
ting for rifampicin og ut vi det tes ting ved på-
vist rifampicin-re si stens.

Mycobacterium avium-kom plek set (MAC)
M. avium-kom plek set in klu de rer ar te ne M. 
avium, M. intracellulare og M. chimaera. An be-
falt be hand lings re gi me er makrolid, rifampi-
cin og etambutol i 12 må ne der ett er sis te ne-

hand ling av de van lig ste lun ge syk dom me ne 
for år sa ket av ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er 
i hen hold til de ame ri kans ke og bri tis ke ret-
nings lin je ne (11, 13).

Lang somt vok sen de  
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er
Makrolider er hjør ne stei nen i be hand ling av 
de fles te in fek sjo ner med lang somt vok sen de 
ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er (ta bell 1). Det 
fin nes kun ret nings lin jer for re si stens tes ting 
for en kel te av dis se ar te ne. Det an be fa les pri-
mært å tes te Mycobacterium avium-kom plek-

at amikacin fore trek kes av dis se to. Ved be-
hand ling med aminoglykosider må ny re funk-
sjo nen vur de res, se rum kon sen  trasjon må les, 
og pa si en ten må føl ges med tan ke på ototok-
sisitet. Ved bruk av iso nia zid an be fa les til legg 
av py ri dok sin 40 mg x 1 dag lig for å fo re byg ge 
po ly nev ro pa ti, og ved be hand ling med etam-
butol bør vi sus- og far ge syn tes tes før opp start 
og ved symp to mer. EKG er an be falt før opp-
start og ett er to uker ved be hand ling med me-
di ka men ter som kan gi for len get QT-tid, som 
f.eks. makrolider og fluo ro ki no lo ner (13).

I ta bell 1 gjen gis våre an be fa lin ger for be-

Ta bell 1  For fatt er nes an be fal te be hand ling av lun ge syk dom med de van lig ste ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri e ne i hen hold til ame ri kans ke og bri tis ke ret nings lin jer (11, 13).

Medikamentregime Varighet

Mycobacterium  
avium-komplekset

Nodulær/bronkiektatisk 
sykdom

Tre ganger i uken 
Klaritromycin 1 000 mg peroralt 
(alternativt azitromycin 500 mg peroralt) 
+ etambutol 25 mg/kg peroralt 
+ rifampicin 450–600 mg peroralt
eller
Daglig 
Klaritromycin 500 mg x 2 peroralt  
(alternativt azitromycin 250–500 mg x 1 peroralt) 
+ etambutol 15 mg/kg peroralt 
+ rifampicin 450–600 mg peroralt

12 måneder etter negative ekspektorat-
prøver

Kavitær sykdom Daglig 
Klaritromycin 500 mg x 2 peroralt  
(alternativt azitromycin 250–500 mg x 1 peroralt) 
+ etambutol 15 mg/kg x 1 peroralt 
+ rifampicin 450–600 mg x 1 peroralt 
og ev. i tillegg 
tre ganger i uken 
amikacin 15 mg/kg intravenøst 

 3 måneder

12 måneder etter negative ekspektorat-
prøver

M. kansasii Daglig 
Rifampicin 450–600 mg x 1 peroralt 
+ etambutol 15 mg/kg x 1 peroralt 
+ isoniazid 300 mg x 1 peroralt (alternativt azitromycin  
250–500 mg x 1 peroralt eller klaritromycin 500 mg x 2 peroralt 
eller moksifloksacin 400 mg x 1 peroralt)

12 måneder etter negative ekspektorat-
prøver 
Ved rifampicinresistens anbefales regime 
med tre medikamenter basert på resistens-
mønster.

M. malmoense Daglig 
Rifampicin 450–600 mg x 1 peroralt 
+ etambutol 15 mg/kg x 1 peroralt 
+ klaritromycin 500 mg x 2 peroralt (alternativt azitromycin 
250–500 mg x 1 peroralt eller moksifloksacin 400 mg x 1 eller 
isoniazid 300 mg x 1 peroralt) 
Ved alvorlig sykdom kan amikacin 15 mg/kg intravenøst tre 
ganger i uken vurderes

12 måneder etter negative ekspektorat-
prøver

M. abscessus-komplekset Intensivfase: 
Makrolid peroralt 
+ 1–6 måneder med minst 2 parenterale preparater  
(eks. amikacin, cefoksitin, imipenem og tigesyklin) 
Vedlikeholdsfase: 
Makrolid peroralt 
+ 1–2 andre medikamenter peroralt (eks. fluorokinoloner,  
linezolid, klofazimin) og/eller amikacin til inhalasjon

12 måneder etter negative ekspektorat-
prøver 
Resistensmønster må vurderes ved valg  
av medikament (13). 
Behandlingen må tilpasses individuelt. 
Kirurgi må vurderes.
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ga ti ve dyrk nings prø ve, ty pisk 18–24 må ne der. 
For pa si en ter uten kavitære le sjo ner har in ter-
mitt e ren de re gi me med do se ring tre gan ger i 
uken vist like gode re sul ta ter som dag lig be-
hand ling (39, 40). Ny ere stu di er har også vist 
mind re bi virk nin ger ved in ter mitt e ren de be-
hand ling (41, 42). Ved kavitær syk dom gir in-
ter mitt e ren de be hand ling dår li ge re re sul ta ter, 
og an be fa les der for ikke. Ved utt alt syk dom er 
det an be falt å leg ge til et aminoglykosid de 
før s te to til tre må ne de ne av be hand lin gen. 
Der som det er be hov for lang va rig be hand ling 
med aminoglykosider, kan in ha la sjon av ami-
kacin være et al ter na tiv (43). Ved be hand lings-
svikt kan til legg av moksifloksacin mu li gens 
øke suk sess raten (44, 45). Klofazimin kan bru-
kes som et eff ek tivt al ter na tiv til rifampicin 
el ler ved re frak tær MAC-syk dom (46, 47).

Be hand lings re sul ta te ne for lun ge syk dom 
med M. avium-kom plek set er fort satt re la tivt 
dår li ge. Opp hør av be hand ling pga. bi virk nin-
ger er van lig (10–30 %), og to tal be hand lings-
suk sess er kun 40–60 % (29, 48). Re sul ta te ne er 
en del bedre hos pa si en ter uten kavitær syk-
dom, ca. 70–85 %, men ett er vel lyk ket be hand-
ling er til ba ke fall av syk dom men van lig 
(30�–�50 %). Dett e skyl des of test re in fek sjon med 
ny stam me i kom plek set (42, 49). Makrolid-
resistens gir be ty de lig re du sert be hand lings-
suk sess og kom pli se rer be hand lin gen (31).

Mycobacterium kansasii
Ge ne relt er det te den enk les te ar ten å be-
handle av alle ikke-tu ber ku lø se my ko bak te  rier. 
Stu di er har vist opp til 95 % be hand lings suk sess 
(50). I mot set ning til and re ikke-tu ber ku lø se 
my ko bak te ri er er det re la tivt god kor re la sjon 
mel lom in vitro-re si stens be stem  melse og kli-
nisk eff ekt, både for rifampicin, makrolider og 
fluo ro ki no lo ner (51). Stan dard re gi me har vært 
dag lig be hand ling med rifampicin, etambutol 
og iso nia zid (11). Imid ler tid er det usik ker het 
an gå en de eff ek ten av iso nia zid i be hand lin-
gen, og det er rap por tert god eff ekt av makro-
lider og fluo ro ki no lo ner.  Man ge an be fa ler 
der for å bytt e ut iso nia zid med et makrolid 
el ler et fluo ro ki no lon (52) (ta bell 1).

Mycobacterium malmoense
Det er ikke kon sen sus om hva som er det opti-
ma le be hand lings re gi met for den ne my ko-
bak te ri en, og stu di er med for skjel li ge re gi mer 
har vist va ri e ren de re sul ta ter (34, 53). I en re-
tro spek tiv un der sø kel se fra Ne der land så man 
re la tivt høy be hand lings suk sess (70 %) (54). 
Tid li ge re ble re gi me med iso nia zid, rifampi-

cin og etambutol an be falt. Imid ler tid er dett e 
end ret i ny ere vei le de re, der iso nia zid er byt-
tet ut med makrolid (13). Ved al vor lig syk dom 
kan til leggs be hand ling med aminoglykosid 
vur de res (13). Et fluo ro ki no lon kan even tu elt 
også leg ges til.

Hur tig vok sen de ikke-tu ber ku lø se  
my ko bak te ri er
Til tross for usik kert sam svar mel lom kli nisk 
eff ekt og re si stens be stem mel se an be fa les det 
at valg av an ti bio ti ka sty res av den ne. I gjel  -
den de ret nings lin jer for hur tig vok sen de my-
ko bak te ri er an be fa les re si stens be stem mel se 
for amikacin, cefoksitin, ciprofloksacin, mok-
sifloksacin, klaritromycin, dok sy cyk lin, imi-
penem, linezolid, trimetoprim-sulfa og tobra-
mycin (11), selv om ikke alle me di ka men te ne 
er re le van te for alle ar te ne. M. chelona er den 
enes te ar ten hvor tobramycin fore trek kes 
frem for amikacin som aminoglykosid. M. for-
tuitum an s es ge ne relt å være den enk les te å 
be hand le og er som of test føl som for en rek ke 
me di ka men ter (55), mens in fek sjon med 
M. abscessus-kom plek set, som er den klart 
hyp pig ste år sa ken til lun ge in fek sjo ner, er spe-
si elt van ske lig å be hand le.

Kun i to stør re stu di er har man for søkt å 
eva lu e re eff ek ten av uli ke be hand lings re gi-
mer for M. abscessus. I 2009 ble det pub li sert 
en re tro spek tiv stu die fra Ko rea der man eva-
lu er te 65 pa si en ter som fikk stan dar di sert be-
hand ling mot M. abscessus (56). Alle fikk kla-
ritromycin, ciprofloksacin og dok sy cyk lin 
per oralt. Ini tialt fikk de også fire uker med 
amikacin in tra ve nøst, i til legg til en ten cefok-
sitin el ler imipenem in tra ve nøst. Ne ga ti ve 
dyrk nings prø ver fra sputum i mer enn ett år 
ble opp nådd hos 58 % av pa si en te ne. 83 % 
 had de symp tom bed ring og 74 % ra dio lo gisk 
bed ring. 22 % av pa si en te ne gjen nom gikk kir-
ur gisk be hand ling. Kun 63 % full før te be hand-
lin gen som plan lagt. Det be mer kes spe si elt at 
makrolidresistens var sterkt as so siert med 
dår lig be hand lings re sul tat. Kun 17 % opp -
nådde ku ra sjon i den ne grup pen.

I 2011 ble det pub li sert en re tro spek tiv stu-
die fra Na tio nal Jewish Health i Co lo ra do (57). 
69 pa si en ter ble fulgt i gjen nom snitt 34 må-
ne der. An ti bio ti ka re gi met ble i den ne stu di en 
in di vi dua li sert ut fra in vitro-re si stens be stem-
mel se og to le ran se hos pa si en te ne. Gjen nom-
snitt lig be hand lings tid var 52 må ne der, hvor-
av seks må ne der med in tra ve nøs be hand ling. 
Sputumprøver hos 48 % av pa si en te ne for ble 
dyrkningsnegative. Det be mer kes her at det 

var be ty de lig bedre re sul ta ter med hen blikk 
på dyrkningsnegativitet i 12 må ne der hos 
dem som gjen nom gikk kir ur gisk be hand ling, 
som i den ne stu di en ut gjor de 33 %.

Ut fra litt e ra tu ren er det ikke mu lig å gi en 
eks akt an be fa ling om hvil ke me di ka men ter 
som skal vel ges ved be hand ling av M. abscessus-
kom plek set. I til legg til re si stens møns ter må 
bi virk nings pro fil tas i be trakt ning. Det an be fa-
les en in ten siv fase på 1�–�6 må ne der med minst 
to pa ren te ra le me di ka men ter og et makrolid, 
der ett er en ved li ke holds fase med per ora le me-
di ka men ter i 12 må ne der ett er ne ga ti ve spu-
tumprøver (ta bell 1). De mest eff ek ti ve pa ren-
te ra le me di ka men te ne in klu de rer amikacin, 
cefoksitin, imipenem og tigesyklin. Ett er at 
in ten siv fa sen av be hand lin gen er gjen nom ført, 
an be fa les be hand ling med makrolid og i til-
legg ett el ler to and re per ora le an ti bio ti ka, som 
fluo ro ki no lo ner, linezolid el ler klofazimin. 
Amikacin til in ha la sjon er også et al ter na tiv. 
Alle pa si en ter som har in fek sjon med M. 
abscessus-kom plek set, bør vur de res for kir ur gi 
hvis det fore lig ger fo kal syk dom, da suk sess-
raten er høy ere med kom bi nert me di ka men-
tell og kir ur gisk be hand ling hos dis se pa si en-
te ne (57–61).

Opp sum me ring

Dia gnos tikk og be hand ling av lun ge in fek sjo-
ner med ikke-tu ber ku lø se my ko bak te ri er byg-
ger på kli nis ke og ra dio lo gis ke funn samt mik-
ro bio lo gis ke prø ve svar. Iden ti fi ka sjon av art 
og even tu ell un der art er av stor be tyd ning, og 
re si stens be stem mel se er ofte også vik tig for 
valg av me di ka ment re gi me. Be hand lin gen be-
står av en kom bi na sjon av fle re me di ka men ter 
over lang tid, har til dels be gren set eff ekt og 
kan med fø re be ty de li ge bi virk nin ger og in ter-
ak sjo ner. Det er der for vik tig å ta stil ling til om 
nyt ten av be hand ling for ven tes å opp veie 
ulem pe ne den ne kan med fø re. Der som man 
be slutt er å be hand le, bør pa si en te ne føl ges 
opp re gel mes sig med eks pek to rat prø ver og 
mo ni to re ring av bi virk nin ger. Vi an be fa ler at 
sli ke pa si en ter hånd te res på sy ke hus med spe-
sia list i in fek sjons me di sin el ler lun ge me di sin 
(gjer ne i sam ar beid mel lom dis se), mik ro bio-
log, ra dio log og thoraxkirurg. Ved Oslo uni ver-
si tets sy ke hus, Ul le vål har vi opp rett et en slik 
tverr fag lig grup pe der vi dis ku te rer alle pa -
sien ter som er ak tu el le for be hand ling.

Mott att 18.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 28.5.2018,  
god kjent 27.8.2018.
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HALL GEIR TVEI TEN
er spe sia list i ind re me di sin og i lun ge me di sin  
og er over le ge. Han er sek sjons le der for Dia gno se-
sta sjo nen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ARNE BROCH BRANT SÆ TER
er spe sia list i ind re me di sin og i in fek sjons syk dom-
mer og er over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNE TOR UNN MENGS HOEL
er spe sia list i me di sinsk mikrobiologi og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Indikasjoner: 

Til behandling av diabetes mellitus type 2 

hos voksne som tillegg til diett og mosjon, for 

å bedre glykemisk kontroll: Som monoterapi 

når metformin er uhensiktsmessig pga. 

intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt 

nyrefunksjon. I kombinasjon med andre 

legemidler til diabetesbehandling, inkl. 

insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk 

kontroll.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Skal ikke brukes ved diabetes type I eller til 

behandling av ketoacidose. Gir økt risiko for 

hypoglykemi i kombinasjon med sulfonylurea 

eller insulin. Pasienten må informeres om 

symptomer på akutt pankreatitt, hvor 

behandlingen må seponeres og lege må 

kontaktes. 

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus 

i  kombinasjon med andre perorale 

blodsukkersenkende legemidler og/eller 

insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:

ICPC: T90 Diabetes type 2, vilkår 232.  

ICD: E11 Diabetes mellitus type 2, vilkår 232.

Vilkår:

232 Refusjon ytes i kombinasjon med 

metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 

tolererte dose metformin.  

TRAJENTA®:  
Samme dose uansett1
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HANS RAND BY
Barne- og ung doms sen te ret
Sy ke hu set i Vestfold

Doparesponsive dys to ni er

BAK GRUNN
Doparesponsiv dys to ni er en grup pe syk dom mer som 
gir end re de ni vå er av nev ro trans mitt e re. Dett e kan 
be hand les med god eff ekt. Økt inn sikt i pa to fy sio lo gis ke 
år saks for hold har bed ret for stå el sen av syk dom me ne.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Ar tik ke len byg ger på 39 ar tik ler fra et sy ste ma tisk søk  
i da ta ba sen Med line, to nett ste der og en læ re bok.

RE SUL TA TER
Doparesponsiv dys to ni de bu te rer som of test i barne- 
 el ler ung doms å re ne og gir mo to ris ke, kog ni ti ve, psy kia-
tris ke og/el ler au to no me symp to mer og funn. Dis se kan 
være uspe si fik ke og lett mis tol kes som an nen nev ro lo-
gisk syk dom. Syk dom men skyl des feil ko ding i ett en kelt 
gen og ar ves au to so malt re ces sivt el ler do mi nant. 

Syk doms gi ven de va ri an ter er be skre vet fra tre uli ke 
ge ner: guanosintrifosfat (GTP)-syklohydrolase-1-ge net, 
sepiapterinre duk ta se-ge net og tyrosinhydroksylase-ge net. 
De syk doms gi ven de va ri an te ne fø rer til en zym de fekt  
og gir tid lig de bu te ren de dys to ni, som re spon de rer godt  
på levodopa. Nivå be stem mel se av pteriner, bio ge ne 
mo no ami ner og de res me ta bo litt er i spi nal væs ken samt 
ge ne tis ke un der sø kel ser gir den eks ak te dia gno sen.

FOR TOLK NING
Da gens kunn skap ba se rer seg på ka sui stik ker og mind re 
pa si ent ma te ria ler. Her frem går det at pa si ent grup pen 
har stor nytt e av levodopa. Dia gnos tik ken har blitt 
enk le re de sis te åre ne med ny ere bio kje mis ke og mo le -
kylær ge ne tis ke ana ly se me to der. Ba sert på da gens 
litt e ra tur er det grunn til å tro at vi har udiag nos ti ser te 
pa si en ter i Norge med doparesponsiv dys to ni.
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HO VED BUD SKAP
Doparesponsiv dys to ni star ter  
ofte tid lig i bar ne å re ne med gang -
forstyr rel ser

Syk dom men for ver rer seg over tid 
uten be hand ling

Pa si en te ne kan bli helt fris ke ett er 
opp start av levodopa

Dys to ni er en be ve gel ses for styr-
rel se ka rak te ri sert av ved va -
rende og in ter mitt e ren de mus-
kel kon trak sjo ner som for år sa-
ker ufri vil li ge, re pe ter te be ve-
gel ser, og kan føre til unor ma le 

stil lin ger i de affi  ser te kropps de le ne (1). Klas-
sisk doparesponsiv dys to ni de bu te rer ty pisk 
i barne- el ler ung doms å re ne, of test med gang-
van sker. Symp to me ne for ver res mot kveld og 
bedres på mor ge nen ett er søvn og har en dra-
ma tisk po si tiv og ved va ren de re spons på levo-
dopabehandling (2–4).

Må let med den ne ar tik ke len er å gi all-
menn prak ti ke re, nev ro lo ger, bar ne le ger og 
and re in ter es ser te en grunn leg gen de kjenn-
skap til dia gno se grup pen, med vekt på de kli-
nis ke as pek te ne.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i da ta ba sen i Ovid (Med line) I pe ri oden 
1.1.1946�–�2.12.2016 med føl gen de sø ke streng: 
((dopa* or levodopa* or he red i tary) adj3 
 (respon* or pro gres si ve*) adj (parkinson* or 
dys to ni* or extrapyramid*)).tw or (segawa* 
adj5 (dis ease or dys to ni* or syn drome)).tw or 
(dys to ni* and ((in fan ti le or ju ve ni le or young)) 
adj2 parkinson*).mp or (GTP adj (Cyclohydro-
lase or CH) adj3 deficien*).tw or (sepiapterin 
reductase adj3 deficien*).mp or sr deficien*.mp 
or (tyrosine hydroxylase adj3 deficien*).mp.

Vi in klu der te kun ar tik ler som var skre vet 
på eng elsk el ler skan di na visk og som om-
hand let men nes ker.

Vi fikk 812 treff i da ta ba se søket. I til legg 
 had de vi fire re fe ran ser fra eget ar kiv. 747 ar tik-
ler ble eks klu dert på bak grunn av titt el og sam-
men drag el ler for di de var du pli ka ter. 65 pub-
li ka sjo ner ble vur dert i full tekst. Kun ori gi nal-
ar tik ler som be skrev to el ler fle re pa si en ter og 
som be skrev dia gnos tikk og be hand ling ble 
in klu dert. I til legg ble alle enkeltkasuistikker 
fra nors ke pa si en ter in klu dert. Over sikts ar tik-
ler av eld re dato hvor ny ere over sikts ar tik ler 

ga svar på de sam me pro blem stil lin ge ne ble 
eks klu dert. To talt 39 ar tik ler ble in klu dert i 
den ne over sik ten, hvor av en over sikts ar tik kel 
var fra eget litt e ra tur ar kiv (5). I til legg ble en 
læ re bok (6) og nett ste de ne Gene Reviews (7) og 
OMIM (8) in klu dert. Søket er gjen gitt i fi gur 1.

Bak grunn

Segawa og med ar bei de re pub li ser te det før s te 
pa si ent ma te ria let med ni pa si en ter i 1976 (9). 
Li del sen har hatt fle re be teg nel ser: Segawas 
syk dom, he re di tær pro gres siv dys to ni/di ur nal 
dys to ni og in fan til par kin so nis me. Be teg nel-
sen «doparesponsiv dys to ni» ble in tro du sert av 
Nygaard i 1988 (10) og er nå den mest bruk te.

Fra 1990-åre ne har ba ken for lig gen de ge ne-
tis ke år sa ker med til hø ren de bio kje mis ke 
 de fek ter og pa to fy sio lo gi blitt kart lagt. Dett e 
har end ret be nev nel se ne på syk dom me ne og 
skapt grunn lag for en mer mål rett et kli nisk 
til nær ming. Frem til i dag er pa si en te ne be-
skre vet å ha syk doms gi ven de va ri an ter i ett av 
føl gen de tre ge ner som år sak til dis se syk dom-
me ne: guanosintrifosfat (GTP)-syklohydrolase-
1-ge net, sepiapterinre duk ta se-ge net og tyro sin-
hydroksylase-ge net (3, 11, 12). Gode epi de mio-
lo gis ke data for til stan de ne fin nes ikke, og 
un der dia gnos ti se ring er sann syn lig (6, 12, 13). 
I litt e ra tu ren vi ses det ofte til en pre va lens i 
den ge ne rel le be folk ning på 0,5 per mil li on 
(12, 13). Kun noen få ar tik ler er pub li sert fra 
nors ke data (14–16).

Pa to fy sio lo gi og ar ve gang

Do pa min, nor ad re na lin og se ro to nin er mo-
noamine transmittersubstanser som spil ler 
en av gjø ren de rol le for mo to risk kon troll, 
søvn, emo sjo ner samt kog ni ti ve og au to no me 
funk sjo ner (6). GTP-syklohydrolase-1 og sepi-
apterinre duk ta se er sen tra le en zy mer i dan-
nel sen av tetrahydrobiopterin, som er en 
 es sen si ell ko fak tor for ty ro sin-, tryp to fan- og 
fenylalaninhydroksylase. Ty ro sin- og trypto-
fanhydroksylase er has tig hets be stem men de 
en zy mer i dan nin gen av hen holds vis do pa-
min og se ro to nin (6) (fi gur 2). Re du sert funk-
sjon i fenylalaninhydroksylase vil gi den mer 
kjen te syk dom men Føl lings syk dom/fenylal-
aninemi, som vil kun ne opp da ges på ny født-
scree nin gen. Doparesponsiv dys to ni med 
syk doms gi ven de va ri an ter i ge ne ne GTP-syklo-
hydrolase-1, sepiapterinre duk ta se og tyrosin-
hydroksylase vil som ho ved re gel ikke opp da-
ges ved ny født scree nin gen, ett er som pa si en-

te ne of test har nor ma le ni vå er av fe ny la la nin 
i blo det (6). Fenylalaninhydroksylase, i lik het 
med tyrosinhydroksylase, er av hen gig av 
 ko fak to ren tetrahydrobiopterin.

Doparesponsiv dys to ni kan ha au to so malt 
re ces siv el ler do mi nant ar ve gang, men man ge 
pa si en ter er de enes te affi  ser te i fa mi li en, da 
ny mu ta sjo ner, re du sert pe ne trans og va ri e-
ren de eks pres si vi tet er van lig (3, 6).

Kli nisk pre sen ta sjon

Doparesponsiv dys to ni er først og fremst be-
skre vet som en li del se med mo to ris ke sym-
pto mer (6, 11, 12). Det er li ke vel man ge pa si en-
ter som har kog ni ti ve og psy kia tris ke sym pto-
mer (17–19). Det er be skre vet va ria sjon i syk-
doms bil det (7, 12, 20–22).

Barn i sko le al der el ler ung dom med dys to ni 
el ler økt to nus i bena med døgn va ria sjon, må 
all tid vur de res for til stan den (12). Sped- og 
små barn med dys to ni el ler and re be ve gel ses-
for styr rel ser, even tu elt led sa get av and re nev-
ro lo gis ke symp to mer som hy po to ni, hy per-
som ni og/el ler au to nom dys funk sjon, bør 
også ut re des for doparesponsiv dys to ni. Oku-
logyre kri ser, som er an fall med dys to ne, kon-
ju ger te be ve gel ser av øy ne ne, bør vek ke mis-
tan ke om syk dom me ne (2, 3, 6, 12, 23, 24).

Be teg nel sen «doparesponsiv dys to ni pluss» 
er brukt om pa si en ter som har tid li ge re sym-
p tom de but, mer al vor li ge mo to ris ke symp to-
mer og mer frem tre den de ikke-mo to ris ke 
symp to mer enn de med klas sisk form (6, 11, 25).

Pa si en te ne er fa rer ofte for sin kel se fra sym-
p tom de but til en de lig kor rekt dia gno se, og i 
ram me 1 er det lis tet opp dia gno ser som pa -
sien te ne feil ak tig ofte har fått (3, 6, 13, 19, 22, 
26–28).

Ram me 1

Dia gno ser som pa si en ter med dopa-
responsiv dys to ni ofte feil ak tig får  
(3, 6, 13, 19, 22, 26–28)

Ce re bral pa re se

He re di tær spas tisk para pa re se

Idio pa tisk dys to ni/iso lert dys to ni

Ju ve nil Parkinsons syk dom

Mus kel dyst ro fi

Psy ko so ma tisk syk dom

Nev ro de ge ne ra tiv syk dom

Med født me ta bolsk syk dom av ukjent 
år sak
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De uli ke un der grup pe ne

Au to so malt do mi nant  
GTP-syklohydrolase-1-de fekt
Dett e er den hyp pigst fore kom men de form 
for doparesponsiv dys to ni (25). Den ty pis ke 
pa si en ten er et tid li ge re friskt barn, som i 6�–�12 
års al der de bu te rer med asym me tris ke gang-
van sker (se vi deo). For eld re ne for tel ler ofte 
om for ver ring av symp to mer ut over ett er mid-
da gen og kvel den. Fy sisk ak ti vi tet gir ty pisk 
for ver ring av symp to me ne, mens pla ge ne kan 
være bor te i hvile. Dys to ni en for ver res over tid 
uten be hand ling og brer seg ett er hvert i et 
asym me trisk møns ter til and re eks tre mi te ter 
og kropps stam men. Dys to ni en kan lett for-
veks les med økt to nus av an nen år sak. En del 
pa si en ter ut vik ler parkinsonistiske symp to-
mer med bradykinesi, ri gi di tet, pos tu ral tre-
mor el ler pos tu ral in sta bi li tet (9, 13, 18, 19, 26, 
29). Ved kli nisk un der sø kel se fin ner man 
 ty pisk liv li ge dype sene re flek ser. Man ge pa -
sien ter har en så kalt «striatal tå», det vil si en 

dys ton eks ten sjon av stor tå en. Au to so malt 
do mi nant GTP-syklohydrolase-1-de fekt kan 
også de bu te re i vok sen al der med dys to ni, tre-
mor og/el ler par kin so nis me (3, 29).

Au to so malt re ces siv  
GTP-syklohydrolase-1-de fekt
Den ne syk dom men gir kom plek se og al vor -
lige nev ro lo gis ke symp to mer, og noen gan ger 
vil den opp da ges ved en hyperfenylalaninemi 
på ny født scree nin gen (23, 30). Symp to me ne 
på syk dom men de bu te rer som re gel i lø pet av 
de før s te le ve må ne de ne og kan være til ste de 
al le re de fra fød sel.

Frem tre den de tegn er al vor lig mo to risk 
 re tar da sjon, bradykinesi, trun kal hy po to ni, au-
to nom dys funk sjon og ofte epi lep si (23, 28, 31).

Au to so malt re ces siv  
tyrosinhydroksylasedefekt
Ved den ne syk dom men kan det kli nis ke bil det 
være bredt og for en lig med mang len de pro-
duk sjon av katekolaminer (32). En zym  defek ten 

kan gi klas sisk doparesponsiv dys  toni, hypo-
kinesi, ri gi di tet og al vor lig pro gres siv en ce  falo-
pa ti (33). Wil lem sen og med ar bei de re be skrev 
36 pa si en ter med li del sen og del te dem inn i to 
kli nis ke ho ved grup per (32). Type A de bu te rer i 
før s te le ve år med et pro gres sivt, hypokinetisk-
ri gid syn drom (in fan til par kin so nis me) og dys-
to ni, med kog ni tiv funk sjon som re gel i nor-
mal om rå det. Dis se re spon de rer godt på levo-
dopa. Type B be skri ves som en al vor lig en ce -
falo pa ti med de but i ny født pe rio den. Ved type 
B be skri ves ty pisk trun kal hy po to ni, even tu elt 
kom bi nert med hy per to ni i eks tre mi te ter, 
 ve ge ta ti ve symp to mer med an falls vis svett ing 
og sik ling samt an falls vis ir ri ta bi li tet.

Au to so malt re ces siv  
sepiapterinre duk ta se-de fekt
Dett e be skri ves som en «doparesponsiv dys -
toni pluss»-syk dom og pa si en te ne pre sen te rer 
symp to mer på både do pa min- og se ro to nin-
man gel (14, 22, 34). De mest ty pis ke symp to-
me ne er psy ko mo to risk for sin ket ut vik ling, 
ak si al hy po to ni, dys to ni, mus kel svak het og 
okulogyre kri ser. I til legg har man ge pa si en-
ter at ferds for styr rel ser, au to no me for styr rel-
ser og søvn for styr rel ser (22, 35).

And re til stan der
Opp mot 20 % av pa si en te ne som har en dopa-
responsiv dys to ni tes ter ne ga tivt på syk doms-
gi ven de va ri an ter i de tre kjen te ge ne ne (25). 
Sann syn lig vis er det også and re ge ner som kan 
være in vol vert i syk doms grup pens pa to ge ne se 
(5, 6, 25). Syk doms gi ven de va ri an ter i and re 
kjen te ge ner kan gi et lig nen de kli nisk bil de, 
med del vis re spons på levodopa (5, 25). Det er 
rap por tert fle re pa si en ter med ar ve li ge atak-
sier, spas tis ke para pa re ser og tid lig de bu te  ren-
de ar ve lig Parkinsons syk dom/in fan til par kin-
so nis me med dys to ni/økt to nus som re spon-
de rer på levodopa (5, 25). Ut ifra kli nisk pre sen-
ta sjon og be hand lings re spons har det ikke 
vært van lig å be teg ne sist nevn te  syk dom mer 
for doparesponsiv dys to ni (2, 3, 6, 11).

Ut red ning

På grunn av den gode be hand lings re spon sen 
og det bre de kli nis ke bil det ved doparespon-
sive dys to ni er bør pa si en te ne ut re des grun dig 
(3, 6, 24). Man ge pa si en ter gjen nom går først 
en ne ga tiv ut red ning med mag nett o mo gra fi 
av hjer nen, elek tro en ce fa lo gram og ru ti ne-
mes si ge spi nal væs ke un der sø kel ser (cel ler, 
pro tein, glu ko se, ami no sy re kvan ti te ring, lak-
tat) samt me ta bolsk screen ing i urin og blod.

Fi gur 1  Flyt skje ma for ar tik kel søket.
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Ett er en slik grunn ut red ning an be fa les det 
i fle re pub li ka sjo ner å gjø re et be hand lings-
for søk med levodopa for å kom me frem til 
dia gno sen (2, 3, 6, 12). Be hand lings tid bør 
være minst en må ned. Det er vik tig å un der-
stre ke at dys to ni ikke all tid er ho ved symp tom 
hos dis se pa si en te ne og at man ikke all tid 
opp når umid del bar be hand lings re spons. 
Nav net «doparesponsive dys to ni er» må med 
and re ord ikke bli et hin der for å un der sø ke 
for dia gno sen (2).

Ved okulogyre kri ser, fo kal el ler ge ne ra li sert 
dys to ni, par kin so nis me og en ce fa lo pa ti an be-
fa les det å fort sett e i mi ni mum 2�–�3 må ne der, 
da for ven tet tid før be hand lings re spons er len-
ger hos dis se pa si en te ne (3, 6, 24). Må ling av 
kon sen tra sjo nen av pteriner, bio ge ne mo no-
ami ner og de res me ta bo litt er (ofte for en kelt-
hets skyld kalt nevrotransmittersubstanser) i 
spi nal væs ke har sam men med mo le ky lær 
 ge ne tisk tes ting en sen tral plass i ut red nin gen 
(6). Bio kje mis ke end rin ger i spi nal væs ken ved 
de for skjel li ge li del se ne er gjen gitt i ta bell 1 
(36). Man må være opp merk som på at på -
gående be hand ling med levodopa vil kun ne 
for styr re re sul ta te ne. Det an be fa les å ut fø re 
spi nal punk sjon før opp start av be hand ling og 
fry se ned prø ven for se ne re ana ly ser (6, 12). 
Ge ne tisk tes ting vil kun ne be kref te eks akt dia-
gno se hos de fles te pa si en te ne (12, 25).

Ved til stan de ne vi ser do pa min trans por ter-
scin ti gra fi (DaTSCAN) som re gel nor ma le 
funn, men kan vise pa to lo gi ved tid lig de bu-
te ren de ar ve lig Parkinsons syk dom/ju ve nil 
par kin so nis me, som er en nev ro de ge ne ra tiv 
til stand med and re ge ne tis ke år sa ker (3).

Se rum kon sen tra sjon av pro lak tin kan være 
for høy et ved både sepiapterinre duk ta se- og 
tyrosinhydroksylasedefekt, grun net mang -
lende dopaminerg in hi bi sjon (6, 14, 37), mens 
den som re gel er nor mal ved au to so malt do-
mi nant GTP-syklohydrolase-1-de fekt (38).

Selv om doparesponsiv dys to ni van lig vis 
ikke gir hyperfenylalaninemi, vil en bolusdose 
med fe ny la la nin ett er fulgt av serumkonsen-
trasjonsmålinger ett er én og to ti mer ofte gi 
for høy et fe ny la la nin/ty ro sin-ra tio hos pa  sien-
ter med syk doms gi ven de va ri an ter i  ge ne ne 
GTP-syklohydrolase-1 og sepiapterin reduk ta se (6, 
36, 39). Dett e skyl des mang len de tetrahydro-
biopterin. Tes ten vil vise nor ma le funn ved 
tyrosinhydroksylase-defekt.

Be hand ling

Levodopa er grunn stei nen i be hand lin gen av 
doparesponsiv dys to ni. Do se ring, re gi me, for-

ven tet re spons og be hov for til leggs be hand-
ling av hen ger imid ler tid av un der lig gen de 
år sak, al vor lig hets grad av syk dom men og 
 bi virk nin ger (2, 6, 28, 40).

Be hand lin gen må til pas ses in di vi du elt i 
sam ar beid med lege med er fa ring in nen for 
fag fel tet. Det an be fa les å star te med levodopa 
0,5�–�1  mg/kg/døgn (2, 6, 24, 28, 32, 35). Ved 

Ta bell 1  Bio kje mis ke end rin ger i spi nal væs ke ved de uli ke doparesponsive dys to ni ene. N = nor mal,  = la ve re ver di er  
enn re fe ran se om rå det, = vel dig mye la ve re ver di er enn re fe ran se om rå det,  = høy ere ver di er enn re fe ran se om rå det. 
Re fe ran se om rå de ne er av hen gig av al der. GTPCH1 = guanosintrifosfat-syklohydrolase-1, TH = tyrosinhydroksylase,  
SR= sepiapterinre duk ta se.

Biokjemisk markør i spinalvæske GTPCH1-defekt1 SR-defekt TH-defekt

Total neopterin N/ N

Total biopterin N

Tetrahydrobiopterin (BH4) N N

Dihydropterin (BH2) N N

Sepiapterin N N

Homovanillinsyre (HVA) /

5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA) N/ N

HVA/5-HIAA-ratio – – /

1 Både au to so malt re ces siv og do mi nant form

SR

GTP

NH2TP

PTP

DopaminSerotonin Noradrenalin Adrenalin

TyrosinTryptofanFenylalanin
BH4

HVA5-HIAA VMA VMA

THTPHPAH

HO-BH4

BH2

GTPCH1

PTPS

AADCAADC

L-dopa5-HTTyrosin

Fi gur 2  Figuren viser hvordan dopamin og serotonin blir dannet og gir en oversikt over de ulike enzymene og meta-
bolittene.  De fleste mellomproduktene og endeproduktene kan måles i spinalvæsken og kan si noe om hvilket enzym 
som har redusert aktivitet. Fenylalanin, tryptofan og tyrosin er alle avhengig av BH4 som kofaktor. Røde piler og røde 
markerte enzymer er enzymer som er affisert ved doparesponsive dystonier. Stiplet linje betyr at det er flere trinn  
i reaksjonsveien. AADC = aromatisk aminosyredekarboksylase, BH2 = dihydropterin, BH4 = tetrahydrobiopterin,  
GTP = guanosintrifosfat, GTPCH1 = GTP-syklohydrolase-1, HO-BH4= hydroksy-BH4, 5-HIAA = 5-hydroksyindoleddiksyre, 
5-HT = 5-hydroksytryptofan, HVA = homovanillinsyre, NH2TP = dihydroneopterintrifosfat, PAH = fenylalaninhydroksylase, 
PTP = 6-pyruvoyltetrahydropterin,  PTPS = PTP-syntase, SR = sepiapterinreduktase, TH = tyrosinhydroksylase, TPH = 
tryptofanhydroksylase, VMA = vanillinmandelsyre. 
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ofte være en in di sert un der sø kel se un der den 
ini tia le ut red nin gen av be ve gel ses for styr rel-
ser og også ved doparesponsiv dys to ni.

Det er vik tig å un der stre ke at mang len de 
bio kje misk og/el ler ge ne tisk be kref tel se på 
eks akt dia gno se ikke må bli til hin der for å 
gjø re be hand lings for søk på kli nisk in di ka sjon 
el ler for å stil le den kli nis ke dia gno sen dopa-
responsiv dys to ni.

In ter na sjo na le nett verk og økt kunn skap er 
av gjø ren de for å sam le og spre kunn skap om 
den ne pa si ent grup pen (43).

Vi tak ker Ma ri ann Ma thi sen, Sy ke hu set i Vestfold, for hjelp 
med litt e ra tur søket. Takk også til Na sjo nal kom pe tan se -
tjenes te for sjeld ne dia gno ser (NKSD) og Fram bu kom pe-
tan se sen ter for sjeld ne dia gno ser som har vært sen tra le  
i etab le ring av Na sjo nalt vi deo nett verk for ar ve li ge 
be ve gel ses for styr rel ser for bar ne le ger, ge ne ti ke re og 
nev ro lo ger.

Mott att 4.7.2017, før s te re vi sjon inn sendt 13.12.2017, 
 godkjent 31.8.2018.

mang len de re spons og fort satt mis tan ke om 
dia gno sen trap pes do sen grad vis opp. I til legg 
kan tab lett er med 5-hydroksytryptofan og/ 
eller tetrahydrobiopterin (fri taks me di si ner) 
være ak tu elt hos pa si en ter med «doparespon-
siv dys to ni pluss» (6, 24). Be hand lings re spon-
sen på levodopa er ikke all tid til freds stil len de 
for kom pli ser te for mer for tyrosinhydroksy-
lase-defekt (33, 41).

Dis ku sjon

«Doparesponsiv dys to ni» har fått sitt navn et-
ter hva som er den eff ek ti ve be hand lin gen og 
hvil ke pla ger de fles te pa si en te ne har. Be gre-
pet fav ner imid ler tid uli ke ge ne tis ke til stan-
der, med va ri e ren de kli nisk pre sen ta sjon og 
be hand lings be hov, i til legg til pa si en ter der 
vi ikke fin ner ge ne tisk dia gno se. En zy ma tisk 
de fekt og ge ne tisk eks akt dia gno se er å fore-
trek ke både i kli nisk ar beid og i forsk ning (3).

Det er i litt e ra tu ren fore slått fle re for skjel -
lige ut red nings stra te gi er (6, 12). En op ti mal 
rek ke føl ge på un der sø kel se ne vil av hen ge 
både av kli nis ke funn, svar på tid li ge re gjen-
nom før te un der sø kel ser, re spons på be hand-
lings for søk og de for skjel li ge un der sø kel se nes 
til gjen ge lig het.

Mo le ky lær ge ne tis ke un der sø kel ser får sta-
dig stør re be tyd ning in nen nev ro lo gis ke syk-
dom mer. Det fin nes i dag til gjen ge li ge «gen-
pa ne ler» for nev ro lo gis ke syk dom mer med 
be ve gel ses for styr rel ser og også me ta bols ke 
syk dom mer, og de ak tu el le ge ner for dopa-
responsiv dys to ni inn går i dis se (42). Det er 
al li ke vel vik tig å dra nytt e av in for ma sjo nen 
som lig ger i kon sen tra sjo ner av pteriner, bio-
ge ne mo no ami ner og de res me ta bo litt er i 
spi nal væs ke un der sø kel ser. Dis se un der sø kel-
se ne vil kun ne bi dra i vur de rin gen av eks akt 
dia gno se, be tyd ning av ge ne tisk va ri ant og 
hjelpe til med valg av til leggs me di si ner ut 
over levodopa. Spi nal væs ke un der sø kel se vil 
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Victoza® indikasjon1

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

Refusjonsberettiget bruk7

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

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

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

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

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

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®

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

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 232

Victoza®  
kan benyttes uten dosejustering ved:

Victoza®  
anbefales ikke ved:

Nyrefunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt Terminal nyresykdom

Leverfunksjon Mild og moderat nedsatt Alvorlig nedsatt leverfunksjon

Hjertesvikt NYHA-klasse I-III NYHA-klasse IV

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

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

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (Lest 02.11.2018)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (Lest 02.11.2018)

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

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

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

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Gjennomsnittlig  
HbA1c-reduksjon**2 
11-20 mmol/mol (1,0-1,8%)

Noen pasienter forventes å  
ha fordel av en økt dose fra 

1,2 mg til 1,8 mg5

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

Victoza® 
er ikke indisert for 

vektreduksjon

Nasjonal  
faglig retningslinje  

for diabetes4

Victoza® er ett av de  
anbefalte legemidlene etter metformin.  

– Særlig egnet ved overvekt/fedme4

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

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

                 – til behandling av  

                voksne med utilstrekkelig  

            kontrollert diabetes mellitus type 2  

           som tillegg til diett og fysisk aktivitet 1

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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KORT KA SUI  STIKK

Post ope ra tivt lun ge ødem  
for år sa ket av øvre  
luft veis ob struk sjon

Lun ge ødem ge ne rert av ne ga tivt 
trykk er en sjel den til stand, men kan 
være svært al vor lig. Det kan opp stå 
un der til sy ne la ten de ukom pli ser te 
for hold.

En tid li ge re hjer te- og lun ge frisk 
mann i 30-åre ne ble inn lagt med 
ma ge smer ter. Vi de re un der sø kel ser 
ga mis tan ke om akutt ap pen di sitt, 
og pa si en ten ble satt på ope ra sjons-
pro gram met for ap pen dek to mi. 

Som barn had de han hatt fle re nar ko ser uten 
kom pli ka sjo ner, men hans mor an før te at han 
bruk te lang tid på å våk ne.

Nar ko sen ble gjen nom ført på van lig måte, 
og ap pen dek to mi en fore gikk ukom pli sert. 
Ett er av slutt et ope ra sjon våk net pa si en ten 
brått og hos tet som tegn på at endotrakealtu-
ben ir ri ter te. Han pus tet svært an strengt, men 
trakk pus ten dypt på kom man do fle re gan ger 
og strakk hån den mot tu ben. Pa si en ten had de 
imid ler tid ikke åp net øy ne ne og hel ler ikke 
gitt ade kvat kon takt for uten å trek ke pus ten 
på kom man do. Han ble li ke vel vur dert som 
til strek ke lig vå ken og ble der for eks tu bert.

Et ter eks tu ba sjo nen slut tet pa si en ten å 
puste og trakk hel ler ikke pus ten på kom -
mando. Pa si en ten ble oksygenert via mas ke 
med svelg tube, men til tross for to hånds grep 
lyk tes det ikke å etab le re fri luft vei og ven ti le-
re pa si en ten. Han fikk grad vis fal len de ok sy-
gen met ning, og det ble be slutt et at han mått e 
in tu be res på nytt. Reintubasjonen var ukom-
pli sert, men ved aus kul ta sjon hør tes ri ke lig 
med gro ve knat re ly der over beg ge lun ger 
samt eks pi ra to risk pi ping.

Før nes te eks tu ba sjons for søk had de pa si en-
ten pus tet selv i 20 mi nutt er ved hjelp av gass-
ane ste si med 100 % ok sy gen. Han våk net sak te 
til, klem te i hen de ne på kom man do, men åp-
net ikke øy ne ne. Blod til blan det skum i tu ben 
og blankt sek ret fra svel get ble sugd opp før 
eks tu ba sjon. I et ter kant av eks tu ba sjo nen 
bruk te pa si en ten ak ses so risk hjelpe mus ku la-
tur og pus tet lang somt. Han fikk der for 0,2 mg 
na lok son, som hjalp noe på re spi ra sjons fre-
kven sen. Det var frem de les mye knat ring og 
slim ly der bi la te ralt ved aus kul ta sjon, men pa-
si en ten had de ak sep ta bel ok sy gen met ning og 
ble sendt til over våk nings av de lin gen.

To ti mer post ope ra tivt ble vakt ha ven de ane-
ste si le ge vars let for di pa si en ten had de fal -
lende oksygensaturasjon til tross for at han 

ING VILD HA RAM STI GE
ingvild@stige.net
Ane ste si av de lin gen
Molde sju ke hus

SIG URD TOR VIK HEI AN
Ane ste si av de lin gen
Molde sju ke hus

THOMAS ALEXANDER BREMNES
Ra dio lo gisk av de ling
Molde sju ke hus

had de våk net mer til. Ved un der sø kel se var 
han på fal len de blek, had de over fla tisk lang-
som re spi ra sjon og øken de grad av knat re -
lyder over hele lun ge fla te ne bi la te ralt. Han 
var afe bril og tørr i hu den, sir ku la to risk sta bil, 
og det var ikke mis tan ke om overvæsking. Pa-
si en ten selv føl te seg ikke tung i pus ten og 
be nek tet å ha smer ter. Blod gass vis te hy pok si 
med pO2 8,7 kPa (11,0�–�14,0 kPa), til tross for 10 l/
min ok sy gen via mas ke og re spi ra to risk aci-
do se med pH 7,29 (7,35�–�7,45) og pCO2 7,1 kPa 
(4,5�–�6,0 kPa). Lak tat ver di en var nor mal. Rønt-
gen tho rax vis te funn for en lig med akutt lun-
ge ødem (fi gur 1). Med bak grunn i at pa si en ten 
var hjer te- og lun ge frisk i ut gangs punk tet, ble 
det li ke vel tatt CT tho rax for å ute luk ke and re 
år sa ker til akutt re spi ra sjons svikt. Den ne 
 be kref tet dia gno sen, med utt alt lun ge ødem 
(fi gur 2).

Det ble star tet opp be hand ling med kon ti-
nu er lig luftveisovertrykk (CPAP). Den ne be-
hand lin gen ble vi de re ført in ter mitt e ren de 
gjen nom de to på føl gen de døgn. Det ble også 
gitt små do ser fu ro se mid.

Pa si en ten re spon der te godt på be hand lin-
gen, men had de be hov for ok sy gen til før sel 
også nes te dag. Rønt gen tho rax vis te frem de-
les for tet nin ger på lun ge ne ved ut skriv ning 
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 el ler syk doms til stan der hos pa si en ten som 
di rek te har bi dratt til lun ge øde met. Det er 
ikke evi dens for at be stem te in ter ven sjo ner 
fo re byg ger den ne ty pen lun ge ødem, men det 
å unn gå larynxspasme skal kun ne re du se re 
ri si ko en. Slik sett kan man vur de re å gi to pisk 
be dø vel se med for eks em pel li do ka in i stem-
me spal ten før opp våk ning ved nes te ane ste si 
(5). I til legg bør man igjen vekt leg ge skån som 
opp våk ning og god smer te lind ring samt eks-
tu ba sjon i vå ken fase.

Mott att 9.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 19.6.2018,  
god kjent 8.10.2018.

KORT KA SUI  STIKK

fjer de post ope ra ti ve dag, men han var da fullt 
mo bi li sert og uten re spi ra to risk be svær. Han 
kom til ba ke til kon troll ett er en må ned, og var 
da i fin form. Rønt gen tho rax vis te full sten dig 
til ba ke gang av lun ge for tet nin ge ne. Ut fra den 
noe kom pli ser te opp våk nin gen med en pe ri-
ode med ufri luft vei ble det kon klu dert med 
at pa si en ten had de på dratt seg lun ge ødem 
ge ne rert av ne ga tivt trykk (NPPE).

Dis ku sjon

Dett e er en sjel den, men al vor lig kom pli ka-
sjon ett er øvre luft veis ob struk sjon (1). In si den-
sen an gis å være 0,05�–�0,1 % av alle anestesier 
(2, 3), men be trak te lig hyp pi ge re i ett er kant 
av larynxspasme (4).

Ho ved me ka nis men an tas å være at kraf tig 
in spi ra to risk an stren gel se mot øvre luft veis-
ob struk sjon vil kun ne ge ne re re et svært ne ga-
tivt intrapleuralt trykk. Dett e ne ga ti ve tryk ket 
øker fylningen til hjer tet (preload), sam ti dig 
som den mot stan den hjer tet pum per mot 
(afterload) øker. Den sto re trykk gra di en ten vil 
der med trek ke væs ke fra lun ge ka pil læ re ne og 
over i lungeinterstitiet og vi de re til al veo le ne 
og der med kun ne gi lun ge ødem (5�–7).

Lun ge ødem ge ne rert av ne ga tivt trykk har 
vært be skre vet helt til ba ke til 1927, da det ble 
ut ført eks pe ri men tel le for søk på hun der som 
ble på ført økt luft veis mot stand (8). Si den fore-
koms ten er lav, vil man som kli ni ker li ke vel 

sjel den opp le ve til stan den. Be hand lin gen er 
pri mært å gjen opp rett e frie luft vei er, over-
trykks ven ti la sjon, even tu elt diu re ti ka og 
 betaagonister (5�–7). I eks tre me til fel ler må 
 be hand lin gen in ten si ve res med nervromus-
kulær blo ka de, buk leie og eks tra kor po ral 
mem bran ok sy ge ne ring (ECMO) (7).

Pa si en ten i den ne ka sui stik ken had de et 
mo de rat for løp, hvor det ikke ble nød ven dig 
med utt alt in ten siv be hand ling. De post ope ra-
ti ve kom pli ka sjo ne ne ble ett er alt å døm me 
ut løst av en si tua sjon med ufrie luft vei er ett er 
opp våk ning, og vi har ikke fun net for hold 

Fi gur 1  Rønt gen tho rax tatt post ope ra tivt vi ser ut bred te 
for tet nin ger i beg ge lun ger, for en lig med akutt lun ge-
ødem.

Fi gur 2  CT tho rax vi ser utt al te mattglassfortetninger 
i alle lun ge lap per som del vis konfluerer som ved akutt 
lun ge ødem.
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Zerbaxa «MSD»
Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.  ATC-nr.: J01DI54

PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g/ 
0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftolozansulfat tilsv. ceftolozan 1 g og tazo-

baktamnatrium tilsv. tazobaktam 0,5 g, natriumklorid, arginin, vannfri sitron-

syre.

Indikasjoner: Behandling av kompliserte intraabdominale infeksjoner, akutt 

pyelonefritt og kompliserte urinveisinfeksjoner hos voksne.

Dosering: Komplisert intraabdominal infeksjon: Voksne: 1 g ceftolozan/ 

0,5 g tazo baktam hver 8. time i 4-14 dager. I kombinasjon med metronida-

zol ved mistanke om anaerobe patogener. Komplisert urinveisinfeksjon, 
akutt pyelonefritt: Voksne: 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam hver 8. time i 

7 dager. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejust-

ering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt 

nyrefunksjon (ClCR >50 ml/minutt). Dosering iht. tabellen under ved moderat 

eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon og til hemodialysepasienter med terminal 

nyresykdom (gjelder alle indikasjoner):

ClCR (ml/
minutt)

Justert dose

30-50 500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam hver 8. time

15-29 250 mg ceftolozan/125 mg tazobaktam hver 8. time.

Hemodialyse  

m/terminal  

nyresykdom

Én enkel metningsdose på 500 mg ceftolozan/250 mg 

tazobaktam etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 100 

mg ceftolozan/50 mg tazobaktam etter 8 timer. Ved-

likeholdsdosen gis hver 8. time i resten av behandlings-

perioden (på dager med hemodialyse skal dosen gis så 

tidlig som mulig etter fullført hemodialyse).

Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre ≥65 år: 
Ingen dosejustering. Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med 10 ml 

vann til injek sjons væske eller natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. For 

tilberedning av dosen 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam, trekkes hele det 

rekonstituerte innholdet opp i en sprøyte og overføres til en infusjonspose 

med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml 

injeksjonsvæske. For tilberedning av redusert dose ved nedsatt nyrefunk-

sjon, se SPC. Administrering: Ferdig tilberedt infusjonsvæske gis i.v. over 

en periode på 1 time.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene og for cefalospo-

riner. Alvorlig overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon, alvorlig hudreaksjon) for 

andre betalaktamanti biotika (penicilliner eller karbapenemer).

Forsiktighetsregler: Overfølsomhetsreaksjoner: Se Kontraindikasjoner. 

Ved alvorlig allergisk reaksjon skal legemidlet seponeres og hensiktsmes-

sige tiltak iverksettes. C. difficile-assosiert diaré (CDAD): Er rapportert, og 

skal overveies ved diaré under eller etter bruk av ceftolozan/tazobaktam. I 

slike tilfeller bør seponering vurderes og støttetiltak samt spesifikk behand-

ling iverksettes. Effekt på nyrefunksjon: Redusert nyrefunksjon er observert 

ved bruk av ceftolozan/tazobaktam. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon 

ved baseline skal undersøkes for enhver endring i nyrefunksjon under be-

handlingen, og dosen tilpasses som påkrevd. Begrensninger i kliniske data: 
Immun kompromitterte pasienter og pasienter med alvorlig nøytropeni ble 

ekskludert fra kliniske studier. Kliniske effektdata hos pasienter med kom-

plisert nedre urinveisinfeksjon er begrenset. For andre begrensninger, se 

SPC. Ikke-følsomme mikroorganismer: Kan fremskynde overvekst av ikke- 

følsomme mikroorganismer. Dersom superinfek sjon oppstår under eller et-

ter behandlingen, må hensiktsmessige tiltak igangsettes. Er ikke virksomt 

mot bakterier som produserer betalaktamase-enzymer som ikke hemmes 

av tazobaktam. Coombs test og hemolytisk anemi: Positiv Coombs test 

er sett under cefalosporinbehandling. Hemolytisk anemi er imidlertid ikke 

sett hos de som tester positivt. Natriuminnhold: Inneholder 256 mg natrium 

etter rekonstituering med natrium klorid injeksjonsvæske, og dette bør vur-

deres ved kontrollert natriumdiett. Bil kjøring og bruk av maskiner: Kan ha en 

liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Svimmelhet kan 

forekomme etter administrering. 

Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om rele-

vante inter ak sjoner, se J01D I54. Ingen signifikante legemiddelinteraksjoner 

forventes.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data foreligger ikke. Tazobak-

tam passerer placenta. Ukjent om ceftolozan passerer placenta. Preparatet 

skal kun brukes under graviditet hvis forventet nytte oppveier mulig risiko for 

den gravide og fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas 

en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra basert på 

nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Ikke undersøkt hos mennesker. 

Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytose. Gastro-

intestinale: Kvalme, diaré, forstoppelse, oppkast, magesmerter. Hjerte/kar: 

Hypotensjon. Hud: Utslett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: 

Søvnløshet, angst. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Økt 

ALAT, økt ASAT. Øvrige: Feber, reaksjoner på infusjonsstedet. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastritt, abdom-

inal distensjon, dyspepsi, flatulens, paralytisk ileus. Hjerte/kar: Hjerteflimmer, 

takykardi, angina pectoris, flebitt, venetrombose. Infeksiøse: Orofarynks- og 

vulvovaginal candidiasis, clostridium difficile-kolitt, urinveisinfeksjon forårsa-

ket av sopp. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Iskemisk slag. Nyre/urinveier: 

Nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi, hypo-

magnesemi, hypofosfatemi. Undersøkelser: Økt serum γ-GT, økt serum al-

kalisk fosfatase. 

Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring med overdose. Preparatet sepo-

neres og generell symptomatisk behandling gis. Kan fjernes ved hemodia-

lyse. Høyeste enkeltdose administrert i kliniske studier er 3 g ceftolozan og 

1,5 g tazobaktam. Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01D I54.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Ceftolozan utøver baktericid effekt ved 

binding til viktige penicillinbindende proteiner (PBP). Dette fører til hem-

ming av bakterienes celleveggsyntese og påfølgende celledød. Tazobak-

tam hemmer mange molekylære betalaktamaser i klasse A. For klinisk 

effekt mot spesifikke patogener og oversikt over resistensmekanismer, se 

SPC. Absorpsjon: Cmax og AUC for ceftolozan/tazobaktam øker omtrent 

proporsjonalt med dosen innenfor et enkeltdoseområde på 250 mg til 3 

g ceftolozan og 500 mg til 1,5 g tazobaktam. Ingen vesentlig akkumuler-

ing er observert etter gjentatte infusjoner hos friske voksne med normal 

nyrefunksjon. Proteinbinding: Lav. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss for friske 

voksne menn etter i.v. enkeltdose på ceftolozan 1 g og tazobaktam 0,5 g 

er hhv. 13,5 liter og 18,2 liter. Halveringstid: Ca. 3 timer for ceftolozan og 1 

time for tazobaktam. Plasmaclearance etter enkeltdose: 4,1 - 6,7 liter/time. 

Metabolisme: Ceftolozan metaboliseres ikke i vesentlig grad. Tazobaktams 

betalaktamring hydrolyseres til en farmakologisk inaktiv metabolitt. Utskil-
lelse: Via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter re-

konstituering er kjemisk og fysisk bruksstabilitet vist i 4 dager ved 2-8°C. 

Legemidlet er lysømfintlig og bør beskyttes mot lys. Bør av mikrobiologiske 

hensyn brukes umiddelbart etter rekonstituering, og innen 24 timer ved 

opp bevaring 2-8°C.

Pakninger og priser: PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, 

opp løsning: 1 g/0,5 g: 10 × 20 ml (hettegl.) kr 10657,70. Sist endret: 
08.06.2016

Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase. 

Refusjonskoder: ICPC: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (136), 

ICD: -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (136).

Vilkår: 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre 

måneder.

C

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

Referanse:

1. Zerbaxa SPC Juni 2018, avsnitt 4.1.



UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON:
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller hjelpestoffene, overfølsomhet  
overfor cefalosporiner eller enhver annen type betalaktamantibiotika.

FORSIKTIGHET UTVISES VED: Dose justeres basert på nyrefunksjon. Anafylaktiske reaksjoner kan 
forekomme. Kolitt og pseudomembranøs kolitt er rapportert med ceftolozan/tazobaktam.

VIKTIGE BIVIRKNINGER: De vanligste bivirkningene som forekom hos pasienter som fikk Zerbaxa var 
kvalme, hodepine, forstoppelse, diaré og feber. De var vanligvis av lett eller moderat alvorlighetsgrad.

Før forskrivning av ZERBAXA se preparatomtalen.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10. 
Copyright © 2018 MSD (Norge) AS. All rights reserved. AINF-1274511-0000 10/18

Indikasjoner1

Zerbaxa er indisert til behandling av følgende infeksjoner hos voksne:

•  Kompliserte intraabdominale infeksjoner
•  Akutt pyelonefritt
•  Kompliserte urinveisinfeksjoner

Det skal tas hensyn til de offisielle retningslinjene vedrørende riktig 
bruk av antibakterielle midler.



18 54 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  19,  2018;  138

MEDISINEN I  BILDER

Ok klu sjon av  
Percherons ar te rie

Thalamus for sy nes van lig vis på beg ge 
si der av små gre ner av gå en de fra ipsi-
laterale a. communicans pos ter ior, 
samt P1- og P2-seg men ter av a. cerebri 

pos ter ior. Den van lig ste år sa ken til ska de i 
thalamus er trom bo se av de ler av a. cerebri 
pos ter ior. I 1973 be skrev den frans ke nev ro -
logen Gérard Percheron (1930�–�2011) en sjel den 
ana to misk va ri ant der en en kel gren fra 
a.  cerebri pos ter ior for sy ner me di a le de ler av 
thalamus og ned re de ler av mesencephalon 
på beg ge si der (1). Den ne ana to mis ke va ri -
anten kal les Percherons ar te rie (bil det til 
venst re).

Ok klu sjon av Percherons ar te rie gir bi la te-
ra le in fark ter i thalamus, hvil ket er en uvan lig 
til stand. Man kla rer sjel den å på vi se ok klu sjon 
av ar te ri en ved bil de dia gnos tikk, og dia gno-
sen stil les in di rek te ved funn av bi la te ra le 
 in fark ter i me di a le thalamus med el ler uten 
aff ek sjon av mesencephalon (2).

Symp to me ne kan være dra ma tis ke, med 
akutt inn set ten de koma i til legg til fokal-
nevrologiske, nev ro psy ko lo gis ke og of tal -
molo gis ke ut fall (unor ma le lys re flek ser, ned-
satt øye mo ti li tet el ler ptose). Tid lig dia gnos-
tikk kan være ut ford ren de, si den det kli nis ke 
syk doms bil det er uvan lig og for di ra dio lo -
giske un der sø kel ser i ini tial fase kan være 
uten sik re pa to lo gis ke funn (3).

Vår pa si ent var en mann i slutt en av 60-åre-
ne, som brått ble be visst løs på fe rie i ut lan det. 
Han ble raskt hen tet av am bu lan se og kjørt til 
nær mes te sy ke hus. Det ble ikke gitt trom bo-
ly tisk be hand ling for di år sa ken til be visst hets-

ta pet var uklar. Ved an komst ble han in tu bert 
og man be mer ket at venst re pu pill var stør re 
enn høy re. CT ca put og CT an gio gra fi tatt inn-
leg gel ses da gen var uten ak tu el le pa to lo gis ke 
funn. MR ca put tatt dag 4 av sy ke hus opp hol-
det på vis te in fark ter bi la te ralt me dia lt i thala-
mus (bil det til høy re).

Pa si en ten ble eks tu bert dag 5 og over flytt et 
til lo kal sy ke hus i Norge ett er 14 da ger. Han 
had de da del vis tet ra ple gi med ned satt funk-
sjon i venst re si des eks tre mi te ter og pa ra ly se 
i høy re si des eks tre mi te ter. Han klar te ikke å 
åpne øy ne ne, men sy net var in takt der som 
man løf tet øye lok ke ne for ham. Be visst hets -
nivå et fluk tuer te, men ble grad vis bedre. 
Svelg funk sjo nen kom seg grad vis, men ble 
ikke full sten dig nor ma li sert. Det ble der for 
an lagt PEG-son de. Med fy sio te ra pi grei de han 
ett er hvert å gå 50 m i pre ke stol. Pa si en ten 
had de for lavt funk sjons ni vå til å nytt ig gjø re 
seg av re ha bi li te rings av de ling og fikk fast 
plass ved sy ke hjem. For lø pet var kom pli sert 
med re si di ve ren de aspirasjonspneumonier 
og han døde om trent ett er ett år.

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 5.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.8.2018, 
 godkjent 17.9.2018.
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Kli nikk for me di sin
Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus
er lege i spe sia li se ring i ind re me di sin.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus
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Ana ly ser av data fra ran do mi ser te stu di er

I man ge ran do mi ser te for søk 
må ler man en ver di både før 
 behand ling og ved opp føl ging. 
Det er fle re må ter å ana ly se re 
sli ke data på.

I en ran do mi sert stu die ble eff ek ten av en lav 
dose klonidin på plas ma-nor ad re na lin sam-
men lig net med pla ce bo (1). Vi skal bru ke data 
fra den ne stu di en til å de mon stre re for skjel li ge 
ana ly se stra te gi er for ran do mi ser te stu di er som 
har må lin ger ut ført før be hand lings start. Vi 
be gren ser oss her til pa si en ter som har må lin-
ger både ved start av stu di en og ett er åtte uker: 
52 i klonidingruppen og 48 i pla ce bo grup pen.

Analyse av ut fall ved åtte uker
En sam men lig ning av gjen nom snitt lig kon-
sen tra sjon av plas ma-nor ad re na lin ved åtte 
uker vi ser at ni vå et var gjen nom snitt lig 
230 pmol/l (95 % kon fi dens in ter vall, KI, −31 til 
491) la ve re i klonidingruppen (ta bell 1). Ulem-
pen med å ana ly se re data kun ved åtte uker er 
at vi ikke ut nytt er in for ma sjo nen som lig ger 
i må lin ge ne gjort før be hand ling.

Analyse av end ring
Et al ter na tiv er å be reg ne diff e ran sen for hver 
pa si ent og sam men lig ne end rin gen mel lom 
be hand lings grup pe ne. I eks emp let er re duk-
sjo nen 262 pmol/l (KI −4 til 528) stør re med 
klonidin sam men lig net med pla ce bo (ta bell 1). 
Hvis gjen nom snitts ver di en før be hand ling er 
iden tisk i de to grup pe ne, vil den es ti mer te 
for skjel len i end ring være lik for skjel len ved 
åtte uker, men kon fi dens in ter vall og p-ver di 
blir for skjel li ge med de to ana ly se me to de ne. 
Der som kor re la sjo nen mel lom må lin ger før 
og ett er er høy, vil en ana ly se av end ring med-

fø re re du sert va ria bi li tet og der med sma le re 
kon fi dens in ter vall og la ve re p-ver di. Analyse 
av end ring gir alt så bedre ut nytt el se av data 
enn bare ana ly se av ut fall ett er åtte uker.

En ana ly se av prosentvis endring fra ut-
gangs ver di en vil som re gel gi la ve re test styr ke 
og le der ofte til ikke-nor mal for del te data (2). 
På grunn av re gre sjon mot gjen nom snitt et (3) 
er ver ken ana ly se av prosentvis endring el ler 
ab so lutt end ring eg net til å hånd te re si tua sjo-
ner hvor det er for skjell i ut gangs ver di mel-
lom de to grup pe ne, slik som i vårt eks em pel.

Kovariansanalyse
Kovariansanalyse (også kjent som ANCOVA, 
anal y sis of co vari ance) er en va ri ant av li ne ær 
re gre sjon som es ti me rer pa ral lel le re gre sjons-
lin jer for sam men hen gen mel lom før- og 
 ett er-ver di i hver av grup pe ne (fi gur 1). Es ti-
mert eff ekt av be hand ling er den lodd rett e 
av stan den mel lom de to re gre sjons lin je ne. I 
vårt eks em pel er den estimerte eff ek ten av 
klonidin 246 pmol/l (KI 29 til 462) (ta bell 1).

Hvis det er for skjell mel lom grup pe ne før 
be hand ling, slik som i vårt eks em pel, der 
klonidingruppen har litt høy ere gjen nom-
snitt enn pla ce bo grup pen, vil es ti mert eff ekt 
av be hand ling bli for li ten der som vi bare 
ana ly se rer må lin ger ett er be hand ling og for 
stor der som vi bare ana ly se rer end ring. I en 
kovariansanalyse jus te res imid ler tid hver pa-
si ents ett er-ver di for før-ver di en. Es ti ma tet 
blir der med upå vir ket av for skjel ler i ut-
gangs ver di.

Kovariansanalyse har ge ne relt høy ere sta-
tis tisk styr ke enn and re me to der (2), og har 
også den for de len at mo del len kan ut vi des til 
å in klu de re fle re pro gno stis ke fak to rer.

An be fa ling
Vår ge ne rel le an be fa ling for ran do mi ser te stu-
di er med må ling av ut gangs ver di en i til legg 
til ut falls må let, er å vel ge kovariansanalyse. 
Hvis kor re la sjo nen mel lom må lin ge ne før og 

ett er er høy, kan ana ly se av end ring være et 
godt al ter na tiv. Uan sett valg av stra te gi må 
an ta gel ser om uav hen gig het, til nær met nor-
mal for de ling og re la tivt like stan dard av vik i 
de to grup pe ne være opp fylt. Og sist, men ikke 
minst: Ana ly se me to den må be skri ves i pro to-
kol len og ikke vel ges i ett er kant ba sert på hvil-
ken som gir den la ves te p-ver di en.
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er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved Institutt for 
sam funns me di sin og sy ke pleie, NTNU, og se ni or-
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For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
 psy kisk hel se og bar ne vern (RKBU Midt-Norge)  
ved Institutt for psy kisk hel se, NTNU.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Tabell 1  Estimert forskjell i plasmakonsentrasjon av noradrenalin (pmol/l) mellom klonidin og placebo etter åtte ukers 
behandling. Basert på data fra (1).

Klonidin, 
gjennomsnitt 
(SD) (n = 52)

Placebo, 
 gjennomsnitt 
(SD) (n = 48)

Differanse 
(95 % KI) P-verdi

Før behandling 2006 (751) 1974 (780) 32

Analyse

Etter 8 uker 1490 (604) 1720 (709) 230 (−31 til 491) 0,083

Endring 515 (712) 253 (620) 262 (−4 til 528) 0,053

Kovariansanalyse 246 (29 til 462) 0,026

Fi gur 1  Plas ma kon sen tra sjon av nor ad re na lin (pmol/l) 
før og ett er åtte ukers be hand ling med klonidin (sirk ler,  
n = 52) og pla ce bo (kva dra ter, n = 48) samt til pas se de  
re gre sjons lin jer (hhv. hel truk ket og stip let) fra kovarians-
analyse. Ba sert på data fra (1).
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bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Pen sjo nist da ger  
med Olav Duun

Da Jo stein Holmen run det 60 føl te han be hov for å øve på pen sjo nistt il væ rel sen og kjøp te seg hytt e.  
Da han nær met seg 70, dris tet han seg til å gå tur med kona midt i ar beids ti den.

– Ett er hvert klar te vi å gå lan ge tu rer uten  
å få dår lig sam vitt ig het, sier han stolt.

Når han ikke gikk tur, be gyn te han  
å ny le se Olav Duuns ro ma ner.

In ter es sen for Duuns for fatt er skap ble 
vakt al le re de i barn dom men.

– Jeg hus ker godt da jeg som 12-år ing 
hør te Tor alf Sandøs opp les nings se rie av 
seks binds ver ket Juvikfolket på nam dals -
dialekt. Det var an dakts stem ning i fa mi li en, 
vi satt mu se stil le rundt ra dio en og lytt et. 
Duun har fulgt meg si den, men da jeg var  
i full jobb ble ti den for knapp til å for dy pe 
meg i hans litt e ra tur.

Med sine dok tor øyne opp da get han  
at Duuns ro ma ner har man ge og lan ge 
be skri vel ser av syk dom og uhel se.

– Det had de jeg ikke lagt mer ke til før. 
Duun er kjent for sine skild rin ger av ek si-
sten si el le ut ford rin ger, men egent lig er  

det ikke rart han har så stort fo kus på syk-
dom og død. Det var en del av hver da gen  
til men nes ke ne på en helt an nen måte  
enn i dag hvor det å ha god hel se er nor -
malen.

Le se ver di ge syk doms be skri vel ser
Olav Duun-si ta ter er en egen ka te go ri for 
Duun-en tu si as ter. I kor te set nin ger lig ger 
lag på lag med livs vis dom, gjer ne ispedd 
hu mor og iro ni. Når Per-Anders lig ger på det 
sis te og skal dø av lun ge be ten nel se, sier han: 
«In gen sak å døy når det er klårver og mån-
skin! Og va vi itj hel dig som har brent før 
jul?». For i et skik ke lig grav øl skul le det 
selv sagt skjen kes bren ne vin. «Å døy, sa han 
med seg sjølv, det må no gå det. Å bli gam-
mal er ver re», sier Odin en gang ett er å ha 
be søkt bes te mo ren.

Vi for dy per oss i Jo stein Hol mens pa sjon 

for den sto re nam dals ke for fatt e ren mens 
hans fag li ge me ritt er i lege li vet må stå på 
vent. Fors ker kar rie ren hans fen ger mind re 
enn litt e ra tur stu di er med me di sinsk til snitt.

Tu ber ku lo se pre get sam fun net rundt 
for ri ge år hund re skif te, og er na tur lig nok 
den van lig ste syk dom men i Duuns bø ker. 
– Det er få el ler in gen av da gens ge ne ra sjon 
av le ger som har sett de man ge tra gis ke 
utt ryk ke ne som den ne syk dom men had de, 
sier Jo stein Holmen og ut dy per:

– Det må ha gjort dypt inn trykk på dem 
som had de det tett inn på li vet. Jeg me ner 
kunn ska pen om tu ber ku lo sens her jin ger  
er noe vi bør ta vare på. Vi skal bare noen 
ti mer med fly før dett e er rea li te ten den dag 
i dag. Dess uten kan an ti bio ti ka re si sten sen 
ut vik le seg til noe som lig ner på mak tes løs-
he ten man had de over for tu ber ku lo sen for 
hund re år si den.
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Alle foto: Bjørn Tore Ness
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JO STEIN HOLMEN

Født i Verdal 1947

Cand.med. Uni ver si te tet i Oslo 1973

Dr.med. Uni ver si te tet i Oslo 1992

Pri mær le ge i Verdal kom mu ne 1975�–�2000

Hel se tje nes te fors ker ved HUNT fra 1984

Før s te ama nu en sis og pro fes sor ved NTNU 
1996�–�2017

Le der av HUNT 1984�–�2008

Rid der av 1. klas se av St. Olavs Orden for 
inn sat sen for norsk fol ke hel se 2011

Duuns før s te ro man, Mar ja ne, kom ut  
i 1908. Den kan også le ses som en his to rie 
om tu ber ku lo se.

– Sær lig må ten han be skri ver ta bu et rundt 
tu ber ku lo se på, tror jeg er ty pisk for den ne 
ti den.

Span ske sy ken er ram men for den klas sis ke 
sce nen i Juvikfolket da Ast ri blir syk og man-
nen Lau rits og ho ved per so nen Odin sei ler 
over fjor den i storm for å hen te me di si ner.  
På vei til ba ke kull sei ler de, men det er bare 
plass til én på båt hvel vet. Odin of rer seg og 
druk ner, Lau rits kla rer å kom me hjem med 
me di si nen til kona. «Det er vel ber re brenn-
vin, men ta det lell», sier Lau rits. Hen del sen  
er lagt til 1918 da det var for buds tid, det vil si 
at salg av al ko hol var for budt. Le ge ne viss te 
nok at de ikke had de eff ek tiv me di sin å gi og 
skrev ut bren ne vin, kan skje mest som trøst.

– Det var på den tid da be gre pet «dok tor-
sprit» kom i bruk, for tel ler Holmen og fort-
sett er: – Vi skal ikke hen ge ut le ge nes hånd-
te ring, de viss te nok in der lig vel at de sjel-
den kun ne gjø re noe for å ber ge pa si en te ne, 
men pla ce bo eff ek ten var nok stor. Le gen 
kom med ro og trøst og ga folk en fø lel se  
av at alt som kun ne gjø res, ble for søkt.

Det vel ter opp kunn skap om Olav Duun 
når Jo stein Holmen får lov å snakke fritt.  
– Nø den tvang folk til å sett e bort barn.  
Det gjør vondt å lese når mora til Odin må  
gi fra seg gutt en sin, født uten for ek te skap, 
for di hun har gif tet seg. På tur over my re ne 
til hans nye hjem er det van ske lig å hol de 
sam ta len i gang, og mo ren spør Odin:  
«Ka tenkje du på Odin?», og han sva rer:  
«Æ tenkje på at æ e ber re sju år».

Vi får beg ge en klump i hal sen, vi har hørt 
dett e man ge gan ger før, men det er tun ge 
ord å svel ge.

Kun no ti ser om «spans ka»
Pen sjo nistt il væ rel sen gir ham også tid til  
å være ak tiv i Verdal his to rie lag. Her har han 
fun net spen nen de me di sins ke opp lys nin ger 
fra tid li ge re ti der. I Verdal døde 53 men nes-
ker av span ske sy ken i lø pet av et par må ne-
der høs ten 1918. Epi de mi en er om talt i et par 
små no ti ser i lo kal avi sen.

– Når vi vet at det bod de 5 000�–�6 000 
 men nes ker i kom mu nen, og de fles te  
som døde var i al de ren 15�–�35 år, er det utro-

lig å ten ke på at dett e ikke skap te kjem pe-
over skrif ter i avi se ne. Jeg ten ker mye på 
hvor dan men nes ke ne opp lev de den ne ka ta-
stro fen. Kan skje var det å mis te unge i tu ber-
ku lo se så van lig at in gen så dett e som opp-
sikts vek  kende. Men det il lust re rer hvor 
for skjel lig hold nin gen til at unge dør var 
den gan gen sam men lig net med i dag.  
Dett e er ikke len ger si den enn at mine for-
eld re lev de på den ti den, sier han ett er tenk-
somt.

Hel se un der sø kel sen i Nord-Trøn de lag
Jo stein Holmen var pri mær le ge i 25 år,  
i man ge år på del tid. Han for tel ler at fors ker-
kar rie ren er et re sul tat av et fe mi nis tisk 
pro sjekt.

– I et svakt øye blikk lo vet jeg å være hjem-
me væ ren de hus far det året kona ville jobbe  
i Oslo for å fer dig stil le sin spe sia li tet. Så les te 
jeg en li ten an non se i lo kal avi sen der pro fes-
sor Pe ter F. Hjort og fyl kes le ge Ed vard Fjær-
toft søk te ett er en som kun ne se på kva li te-
ten av blod trykks be hand lin gen i Nord-Trøn-
de lag. De an slo dett e som en tre må ne ders 
jobb.

Han slår ut med hen de ne: – Og si den har 
jeg holdt på med forsk ning på fol ke hel se. 
Ett er kort tid fikk vi ide en om en stor be folk-
nings un der sø kel se i fyl ket. Man ge spur te 
om det var mu lig å fors ke i Nord-Trøn de lag, 
selv Trondheim var litt pro vin si elt til slikt 
ar beid i 1980-åre ne. Men for meg var både 
Oslo og Trondheim så usen tralt at dit ville 
jeg slett ikke flytt e.

Holmen for tel ler at pro fes sor Hjort slet 
med å få ham til for stå at han mått e ta dok-
tor grad hvis han ville fort sett e med dett e 
ar bei det.

«Hva er egentlig forskjellen  
på å måle folks blodtrykk eller 
kolesterolnivå og å kartlegge 
genene deres?»
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– Min tan ke var at i Verdal treng te in gen 
dok tor grad.

Kona Tu rid ble se ne re en vik tig ak tør  
i HUNT, Hel se un der sø kel sen i Nord-Trøn de-
lag, som le der av Ung-HUNT gjen nom mer 
enn 20 år. Hun ble der med en av de vik tig ste 
kol le g ene og med ar bei der ne hans. Han 
be to ner hen nes en ga sje ment som en klar 
for ut set ning for hvor dan han har kun net 
ar bei de.

– Hel se un der sø kel sen i Nord-Trøn de lag 
har vært en slags «livs stil» for hele fa mi li en. 
Det ser ut til at det har smitt et over på nes te 
ge ne ra sjon: Søn nen vår, som også er lege, 
tok i 2017 dok tor gra den på HUNT-data, og 
datt e ren vår, som er kli nisk psy ko log, bruk te 
Ung-HUNT-data i sin ho ved opp ga ve.

Han har kla re tan ker om hvor for HUNT 
har klart seg så godt.

– Nord trøn de re har sterk ei en doms fø lel se 
til dett e. Fyl kes kom mu nen har vært en svært 
god støtt e spil ler og bi dratt både øko no misk 
og po li tisk. I til legg eg ner fyl ket seg godt 
for di vi er pas se sto re, vi har hatt få po li tis ke 
stri dig he ter og in gen sto re byer som do mi-
ne rer. Vi har vært bil li ge i drift, og man ge 
har likt at det skjer noe i fyl ket som el lers 
dels har vært et fra flytt ings fyl ke.
– Hva er det vik tig ste re sul ta tet du ser ett er 
30 års drift?

– Forsk ning hand ler om å bygge stein på 
stein. Vi har hatt et bredt fo kus og der med 
skapt en forsk nings are na der fors ke re som 
ald ri har sam ar bei det før har kun net mø tes. 
De fles te kli nis ke fag er re pre sen tert hos oss. 
Dess uten kob les me di sin og kul tu rel le for-
hold og gjør det mu lig å klek ke ut tverr fag -
lige ide er. For eks em pel er sans for hu mor 
og hel se et spen nen de felt. Vi har en teo log 

som job ber sam men med ge ne ti ke re. Det er 
i det hele stor forsk nings ak ti vi tet, slik at det 
nå er ca. 500 på gå en de HUNT-pro sjek ter, det 
pub li se res om trent 100 vi ten ska pe li ge ar tik-
ler år lig. An tal let dok tor av hand lin ger ba sert 
på HUNT-data har pas sert 200.

De sis te åre ne har mo le ky lær ge ne tikk 
kom met sterkt på ba nen.

– Det har åp net et stort nytt forsk nings felt 
der vi egent lig bare har sett be gyn nel sen 
ennå.

Han fort sett er iv rig: – En vi sjon er å kom me 
frem til en mer pre sis be hand ling. For eks-
em pel er da gens blod trykks be hand ling på 
man ge må ter pri mi tiv, det er som å sky te 
med hagle. Vi bru ker tab lett er der bare noen 
få av hund re har nytt e av be hand lin gen, på 
den må ten at de unn går hjer te- og kar syk-
dom. De and re har i beste fall in gen eff ekt. 
Vi vet ikke hvem som har nytt e av våre til tak, 
men vi vet at vi dri ver med mye unød ven dig 
be hand ling. Her kom mer ge ne tik ken inn, 
jeg sy nes det må være lov å ha for vent nin ger 
til forsk nin gen på dett e om rå det.
– Man ge lar seg skrem me av at ge ne ne de res 
lag res og i vers te fall kan mis bru kes der som 
de fal ler i gale hen der. Hvil ke tan ker har du 
om det?

– Ett er mitt syn er det ikke rik tig å ten ke 
de ter mi nis tisk om ge ne tisk fors king. Sva -

rene om et men nes ke kan jo ikke le ses 
 di rek te av ge ne ne, det er kun ri si ko og sann-
syn lig he ter vi kan si noe om. Hva er egent lig 
for skjel len på å måle folks blod trykk el ler 
ko le ste rol ni vå og å kart leg ge ge ne ne de res? 
spør han re to risk og av slutt er:

– Epi ge ne tik ken, der ge ne ne kan skrus av 
og på av mil jø fak to rer, gjør kunn skap om 
ge ne tisk dis po si sjon for syk dom kom pli sert. 
Her er det svært mye vi ikke vet ennå.

Da gens me di sins ke ut ford rin ger
– Den me di sins ke ver den i dag er to talt 
for skjel lig fra det Olav Duun be skri ver for 
100 år si den, men den har også end ret seg 
mye fra den gang du var fer dig ut dan net 
lege. Hvil ke tan ker gjør du deg om me di si-
nens rol le i det mo der ne sam fun net?

– En av de stør ste ut ford rin ge ne vi har  
i dag er de so sio øko no mis ke hel se for skjel -
lene i sam fun net. De ser ut til å bli bare 
stør re og stør re og er i stor grad knytt et opp 
mot ut dan ning. HUNT-tall be kref ter dett e. 
Jeg er spent på HUNT 4-un der sø kel sen som 
rul ler og går i dis se da ger, men er redd vi da 
ser enda stør re ulik he ter enn tid li ge re. Dett e 
gjør sterkt inn trykk på meg. Min ge ne ra sjon 
er vokst opp med en hold ning om at det 
ikke skul le være så sto re for skjel ler mel lom 
folk.

– Det er et tan ke kors at på tross av den 
kunn ska pen vi har lagt på bor det, skyg ger 
po li ti ker ne unna å finne eff ek ti ve til tak som 
kan gjø re noe med ulik he te ne i hel se, sier 
Holmen. – Vi vet at til tak på in di vid ni vå 
hjel per lite, det er på grup pe ni vå man kan 
ska pe end rin ger i en be folk ning. Men fol ke-
hel se er in gen valg vin ner, man får ikke så 
sto re re sul ta ter i en valg pe ri ode på fire år. 
Her bur de vi fått tverr po li tis ke al li an ser, slik 
de prø ver med ol je po li tikk, for svars po li tikk 
og i mil jø spørs mål.
– Er ikke dett e spørs mål du kun ne tatt tak  
i og job bet med over for po li ti ker ne? Med 
din bak grunn bur de du jo bli hørt.

– Dett e er en opp ga ve som kre ver inn sats 
fra man ge, jeg rek ker nok ikke å gjø re noe  
i min le ve tid, sier han og fort sett er: – En av 
de sto re «ele fan te ne» i hel se po li tik ken er 
al ko ho len, som er den un der lig gen de fak to-
ren i man ge syk doms for hold. In gen tar opp 
dett e, det er nes ten et ta bu om rå de. Selv om 
det selv føl ge lig er ba ken for lig gen de år sa ker 
til at folk drik ker, er al ko ho len i seg selv et så 
stort fol ke hel se pro blem at til tak for å få ned 
to tal kon su met ville gitt en for mi da bel hel se-
ge vinst, av slutt er han.

JAN NI KE REY MERT
jannike.reymert@gmail.com

«Min generasjon er vokst 
opp med en holdning om at 
det ikke skulle være så store 
forskjeller mellom folk»
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Tresiba«Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                 ATC-nr.: A10A  E06

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 
(rDNA) 100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, 
vann til injeksjonsvæsker.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: 
Insulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, 
metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

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

umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk 
retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk 
retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne 
tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere tendens 
til hyper- eller hypoglykemi.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller 
øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan 
redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, 
ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale 
antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon 
og danazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier 
har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og 
teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med dia-
betes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 
3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. 
Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk 
var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes 
ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke 
indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvri-
ge: Perifert ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle 
pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger 
observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller lever-
funksjon i forhold til den generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller per-
manent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt 
klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte 
injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matt-
het, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose 
eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige 
produkter. Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-
1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. 
Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 
Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt 
som humant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet 
bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Ab-
sorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i 
det subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en 
sakte og kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med 
behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-ti-
mers periode. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon 
i serum nås etter 2-3 dager ved daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er 
observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt 
for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer infor-
masjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i gluko-
senedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus 
type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi 
oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: 
>99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte 
som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. 
Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som re-
serve: FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. 
La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i 
kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 
(Penfill sylinderamp.) kr 743,80. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 
5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 743,80. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) 
kr 885,30. 
Refusjon: 
1A10A  E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
 
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal be-
handling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger 
som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel 
blodsukkerkontroll
(181)  Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling 
med tilsvarende spesialitet
Sist endret: 22.06.2018
Basert på SPC godkjent av SLV: 10.07.2018
Pris per august 2018 N

O
/T

B
/0

1
1

8
/0

0
3

1
(2

) 
 a

u
g

u
st

 2
0

1
8

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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



N
O

/T
B

/0
11

8
/0

0
31

(2
) 

 a
u

g
u

st
 2

01
8

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Tresiba®.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181

ICD Vilkår nr

E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

Vilkår:

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

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

Tresiba® gir en flat og stabil  
  glukosenedsettende effekt1,2

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

Tresiba® (insulin degludec) 

ved type 2-diabetes:
En kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 

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

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

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

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

DEVOTE1,2

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

Primært endepunkt1,2

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

Sekundært endepunkt1,2

Tresiba® var overlegen sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 E/ml) 
med hensyn til en lavere frekvens av alvorlige hypoglykemiske hendelser og 
en lavere andel personer som opplevde alvorlig hypoglykemi. 
Adjudikerte alvorlige hypoglykemier (HR 0,60 95% KI 0,48;0,76, p<0,001 for 
superiority), eventrate (Tresiba® vs Lantus®): 3,70 pr 100 pasientår vs 6,25 pr 
100 pasientår.
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Pet rus de Abano (1257–1316) var en ita li ensk fi lo sof og pro fes sor i me di sin. I boka De venenis som er ba sert på ara bis ke 
kil der, og som blant an net om hand ler gif ter, er me di sins ke til stan der og me di si nal plan ter sir lig ord net ko lon ne vis  
med til hø ren de no ta ter og an no ta sjo ner. Ro bert Mac Lean ar gu men te rer for at dis se teks te ne ble skre vet for ett er ti den,  
i da ti dens pa nis ke am bi sjon om å be va re «alt». Der for ble også de til føy de no ta te ne ru bri sert og ord net med ka pi ta li ser te 
for bok sta ver i rødt for å ord ne in for ma sjo nen for se ne re ge ne ra sjo ner. Il lust ra sjon: Pet ri de Abano. De venenis. Roma: 
Georgius Sachsel and Bartholomaeus Golsch, ca. 1475. Gjen gitt ett er til la tel se fra Uni ver si ty of Glas gow Li brary, Spe ci al 
Collections.

Me di si nen mel lom  
lin je ne

Bor der, skrib le ri er, utgulinger, fot no ter, inn holds for teg nel ser, fon ter, 
il lust ra sjo ner, kom men tar felt og de sign er også me di sin. Å lese en gam mel bok full av 

un der strek nin ger og skrib le -
rier kan være ir ri te ren de. Sam-
ti dig kan bor der, marg no ta ter, 
teg nin ger, bil der og utgulinger 
  gi en til gang til his to ri en som 

vi kan skje ikke har vært til strek ke lig opp-
merk som på, i hvert fall in nen me di sinsk 
his to rie. Den ne på stan den er ut gangs punk-
tet for an to lo gi en Med i cal Paratexts from 
Me di e val to Mod ern om et re la tivt nytt forsk-
nings felt, nem lig me di sinsk para tekst el ler 
ikke-tekst lig me di sinsk tekst.

Bo ken inn le des med at re dak tø re ne 
 Hannah C. Tweed og Dia ne G. Scott om ta ler 
det mys tis ke til fel let Mary Toft, som i 1726 
fød te ni ka ni ner, be vit net av en bri tisk kir-
urg. Til fel let med før te stor pres se dek ning  
og fikk sagn om sust ka rak ter blant an net 
for di det fi gu rer te i sket sjer og bal la der. 
Ett er at Toft gjen nom gikk gjen tatt e be vit -
nede ka nin føds ler ble hun brakt til Lon don 
for å bli grun dig un der søkt av kir ur ger, 
me di si ne re og mann li ge jord mød re. Det  
ble der av slørt at ek te man nen had de for synt 
hen ne med døde ka ni ner som hun had de 
be nytt et un der «føds le ne». Ett er å ha blitt 
tru et med tvun get kei ser snitt til sto hun 
udå den.

Hvil ken rol le spil ler Tofts his to rie i en  
bok om me di si nens para tekst? Av slø rin gen 
med før te et skred av inn legg fra blant an net 
le ger, kir ur ger og jord mød re, og re dak tø -
rene ar gu men te rer for at de batt en, med  
all den tekst som ble pro du sert, bedre kan 
for stås om vi ana ly se rer ikke bare teks te ne 
selv, men også de res para tekst. Para tekst 
de fi ne res og av gren ses ulikt, og i bre des te 
for stand om fatt er det alt rundt ho ved teks-
ten som selv for mid ler in for ma sjon og 
me ning (para be tyr «ved si den av» på gresk). 
Para teks ten om fatt er periteksten – for eks-
em pel il lust ra sjo ner, om slag, ko lo fon, an no-
ta sjo ner i mar gen, over skrif ter, no te ap pa rat 
– alt så det som er knytt et til sel ve ho ved teks-
ten, men som selv ikke er del av den. Para-
tekst om fatt er også epiteksten, dvs. tekst 
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pro du sert uten for den opp rin ne li ge teks ten, 
slik som litt e ra tur an mel del ser, til svar, kor -
respon dan ser, off ent li ge de batt er, pres se-
mel din ger. Epiteksten for tel ler oss om de 
so si a le, po li tis ke og kul tu rel le fak to re ne 
som for met tekst pro duk sjo nen.

Et vik tig po eng som re dak tø re ne un der-
stre ker, er at para tekst all tid me di e rer mel-
lom for fatt er, for leg ger og le ser: para tekst  
er re la sjo nell. I Tofts til fel le de mon stre rer en 
slik paratekstanalyse hvor dan kvin ne krop-
pen ble ob jekt i en kamp der man ge had de 
be hov for å for sva re sin kunn skap og pro fe-
sjon, ikke minst si den så man ge fag folk 
had de blitt ført bak ly set. Ana ly sen vi ser 
også hvor dan nye mu lig he ter for pub li se-
ring i det 18. år hund ret ble tatt i bruk av  
en sta dig mer selv sik ker le ge pro fe sjon.

Me di sinsk-ero tisk kunn skap
Bo ken in ne hol der ni ka pit ler i til legg  
til in tro duk sjons ka pit let, og de fles te for -
fatter ne har bak grunn fra his to rie, litt e ra tur- 
og språk fag. Spenn vid den er stor: tids mes sig 
fra det 14. år hund ret til det 21., og te ma mes-
sig fra il lust rer te fly ve blad fra det 17. år hund-
ret som re kla mer te for kvakk sal ve res kir ur-
gis ke inn grep, til sy ke plei e res over sett e 
dag bok no ta ter fra før s te ver dens krig. Dett e 
vit ner igjen om for fatt e re som selv be visst 
sjong le rer mel lom uli ke rol ler – fe mi nis ter, 
pro fe sjo nel le, øye vit ner, his to ri ke re. En slik 
per spek tiv bred de gir tyng de til ar gu men tet 
om para teks tens be tyd ning for his to rie skriv-
ning. På den an nen side er det fare for at 
ar gu men tet kan bry te sam men der som 
eks emp le ne ikke opp le ves å være re la ter te. 
Re dak tø re ne har klart å ba lan se re dis se 
hen sy ne ne godt.

Fire ka pit ler vak te sær lig in ter es se hos 
den ne le se ren. Har ry Newman de mon stre-
rer over be vi sen de hvor dan tryk te kil der ikke 
bare er pas si ve ob jek ter, men ak tø rer både  
i ti den de ble skre vet og i på føl gen de ge ne ra-
sjo ner. Det vi ser han ved å un der sø ke ana -
tomi ver ket Mikrokosmographia: A De scrip-
tion of the Body of Man ut gitt i Eng land i 1615. 
Gjen nom bo kens in skrip sjo ner fin ner New-
man in di ka sjo ner på at bø ke ne ikke bare  
ble lest av lær de, men også av van li ge folk  
og at de var eid og ble lest av både kvin ner 
og menn. Sær lig il lust ra sjo ner av kvin ners 
ana to mi skap te de batt i me di sins ke kret ser 
og ble fun net usøm me li ge. I på føl gen de 
ut ga ver ble den lil le stre ken i vul va, som 
had de vi su ali sert spal ten mel lom kjønns lep-
pe ne, fjer net. Det med før te, iføl ge Newman, 
et på fal len de nær vær av det fra væ ren de  

(fig 1). Nett opp ved å fjer ne/slad de/re tu sje re 
det vo ve te ble det for bud te fe ti sjert. Ved  
å ana ly se re bø ke nes para tekst av både 
 ad va ren de («det som kom mer kan vir ke 
stø ten de») og unn skyl den de ka rak ter («hvor-
for er det vik tig å pub li se re dett e?»), de mon-
stre res en me di sinsk-ero tisk kunn skap og  
de me di sins ke para teks te nes fe tisj is tis ke 
funk sjon.

Tvillingberørelse: ube ha get i kul tu ren
I et an net ka pitt el un der sø ker Louise Powell 
sam spil let mel lom tekst og bil der i to 
 eng els ke jord mor bø ker fra det 17. år hund-
ret. I da ti dens fød sels lære var be rø ring 
an sett som et vik tig dia gnos tisk hjel pe mid-
del. Ved å pal pe re kun ne jord mor iden ti fi -

sere tvil ling svan ger skap som ga seg til 
 kjen ne ved en sa gitt al kløft over mors buk. 
Slik kun ne sam men voks te tvil lin ger, som 
ble an sett som «monst rø se svan ger skap», 
skil les fra van li ge tvil lin ger. Det pre mis set 
hvil te imid ler tid på tan ken om at det kun 
var in ter  aksjon mel lom tvil ling og mor  
(og mel lom sam men voks te tvil lin ger),  
men ikke mel lom van li ge tvil lin ger selv.  
Slik kun ne be rø rings prak si sen som dia gnos-
tisk verk tøy upro ble ma tisk for sva res i læ re-
bok teks te ne, men Powell frem he ver at il lu-
stra sjo ne ne sam  tidig for  talte en an nen, mer 
kom pleks his  torie. For her hol der tvil lin -
gene fast i både hver and res ar mer og ben 
(fig 2). Sam spil let mel lom tekst og para tekst 
for mid ler en ner vøs dob belt het: På den ene 

Fi gur 1  Fi gu ren vi ser en kvin ne lig tor so i to for skjel li ge ut ga ver av bo ken Mikrokosmographia: A De scrip tion of the 
Body of Man av Helkiah Crooke. Til venst re er ori gi nal ut ga ven ut gitt 1615, til høy re ut ga ven fra 1631 der spal ten mel lom 
kjønns lep pe ne har blitt sen su rert bort. I and re ver sjo ner har le se re teg net vul va spal ten inn på nytt. På il lust ra sjo nen til 
høy re fra 1631-ut ga ven har en le ser på teg net et hode i penn. Sen su re rin gen, avsensureringen og per so na li se rin gen av 
tor so en er eks emp ler på at para teks ten syn lig gjør et his to risk for hold mel lom for fatt er, ut gi ver og le ser. Il lust ra sjon til 
venst re: Helkiah Crooke. Mikrokosmographia, 1615. Reel pos i tion: STC/1409:01. Henry E. Hun ting ton Li brary and Art 
Gal le ry. Gjen gitt ett er til la tel se fra ProQuest Ear ly Eng lish Books Online (www.proquest.com), må ikke gjen gis uten 
til la tel se. Il lust ra sjon til høy re: Foto ved Ro bert Mac Lean. Gjen gitt ett er til la tel se fra Uni ver si ty of Glas gow Li brary, Spe ci al 
Collections.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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si den be rø rer tvil lin ger hver andre ikke og 
kan der for dia gnos ti se res uten fra (tekst),  
på den an nen side be rø rer de hver and re  
og for mid ler der igjen nom at de in ne har et 
spe si elt bånd (il lust ra sjo ner/para tekst). Powell 
fin ner  be grun nel sen for tekst bø ke nes dob le 
bud skap i da ti dens ut bred te prak sis med  
å skille tvil lin ge ne fra hver and re ett er fød sel. 
Si den det var an tatt at mor ikke ville ha nok 
melk til beg ge, be holdt mor kun én. Den 
and re ble gitt til en amme. Sam spil let mel-
lom tekst og bil de for mid ler at den ne prak-
si sen in ne bar et visst kul tu relt ube hag, 
sam ti dig som at skil lel ses prak si sen kun ne 
for sva res: Ja, tvil lin ger har et spe si elt bånd, 
men det er sterkt nok til å tåle se pa ra sjo nen 
ett er fød se len.

Para tekst og me di si nens kre di bi li tet
Lau ra Mainwaring ana ly se rer hvor dan 
 em bal la sje og re kla me for far ma søy tis ke 
pro duk ter sier noe om para teks tens inn -
virkning på det me di sins ke mar ke det  
med le ge mid del pro du sent, apo tek og 
 kon su ment i over gan gen fra det 19. til det 

20. år hund ret. Pa ten ter te me di si ner var 
noen av de før s te pro duk te ne som ble dis -
tribu ert på na sjo nalt plan, al le re de fra det  
17. år hund ret, og le ge mid ler har der for  
spilt en tid lig rol le i re kla mens his to rie.  
En ve sent lig for ma li se ring av va re mer ker 
skjed de ved den bri tis ke lo ven Tra de Marks 
Reg is tra tion Act of 1875, som de fi ner te et 
va re mer ke som et vi su elt kjen ne tegn el ler 
logo. Det med før te at le ge mid del em bal la sje 
og -re kla me ble mer ket med ty po gra fisk 
tekst el ler lo go er som  ty de lig sig na li ser te  
et be stemt va re mer ke. Mainwaring le ser 
pro duk te ne og re kla mens para tekst som 
utt rykk for et be hov for å de mon stre re 
 au ten ti si tet og tro ver dig het i et i øken de 
grad de per so na li sert ka pi ta lis tisk mar ked, 

Fi gur 2  Tvil lin ger in ute ro i Thomas Chamberlaynes bok for jord mød re, The Compleat 
Mid wife’s Prac ti ce En larged fra 1656. Mens det i teks ten ble frem holdt at tvil lin ge ne ikke 
be rør te hver and re, ble tvil lin ge ne på il lust ra sjo ne ne vist å hol de fast i hver and res ar mer 
og ben. Den ne dob belt he ten for mid let et ube hag i sam ti den ved prak si sen om å skille 
tvil lin ger ett er fød se len. Foto: Thomas Chamberlaynes. The Compleat Midvife’s Prac ti ce 
En larged, Lon don: J.P. Fel low of the Col le ge of Physicians, 1697. Fritt til gjen ge lig ved U.S. 
Na tio nal Li brary of Medicine. Digital Collections.

Fi gur 3  The Chem ist and Druggist var et ma ga sin rett et mot salg av le ge mid ler til 
apo tek. Para teks ten i den ne Wellcome Brand-re kla men fra 1916 for be dø vel ses mid let 
klo ro form kom mu ni ser te fle re bud skap: en selv be visst far ma søy tisk in du stri på frem-
marsj (mo nu men ta le in du stri byg nin ger i mo der ne ny klas si sis tisk stil), en pa ra noia for 
for falsk nin ger (flas ke i na tur tro stør rel se, for pak ning og for seg ling) og et va re mer ke 
(Wellcome brand, Tra de Mark). Foto: Wellcome Col lec tion.

«Paratekst defineres og 
avgrenses ulikt, og i bredeste 
forstand omfatter det alt  
rundt hovedteksten som  
selv formidler informasjon  
og mening»
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ESSAY

tid. De ager te på tids punk tet de ble skre vet, 
de ble brukt i ge ne ra sjo ner ett er på og de 
fort sett er å vir ke i nå ti den i vår for stå el se  
av for tid, nå tid og frem tid. Det er nett opp 
dett e po en get jeg sy nes kom mer ty de lig 
frem i den ne lil le, men ny de li ge an to lo gi en, 
der ti dens spor får fi gur. Kon tekst er la tin  
for «å veve sam men». Teks ter rei ser på tvers 
av og ve ver sam men tid. Rett er vi øy ne ne 
mot para teks ten, blir ti den og si tua sjo nen 
teks ten opp sto og vir ket i litt mind re pas siv 
og litt mer le ven de. Det gjør at vi kan for stå 
for ti dens me di sin litt bedre – og kan skje 
også få noen nye per spek ti ver på egen prak-
sis.

Mott att 9.8.2018, god kjent 19.9.2018.

KE TIL SLAG STAD
ketil.slagstad@legeforeningen.no
er lege og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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573�–�91. 
2 As dal K, Jord heim H. Texts on the move: textuality 

and his to ric i ty re vis ited. Hist The o ry 2018; 57: 
56�–�74. 

His to ri en som blir
Sam let sett ut vi der bo ken vår for stå el se av 
me di sin som pa pir tek no lo gi. Ikke bare ser  
vi hvor dan me di sin i stor grad har hand let 
om å skrive for sam tid og ett er tid, men også 
hvor dan sam ti dens tekst har fort satt å vir ke 
i ett er ti den. Bo ken le ve rer et godt ar gu ment 
for at om vi til leg ger para teks ten kan skje 
like stor vekt som sel ve teks ten – og tar med 
il lust ra sjo ner, fon ter, inn holds for teg nel ser 
og fot no ter, pub li se rings for mat, teg nin ger 
og no ta ter i mar gen, mott a gel se, kor re spon-
dan ser og brev – kan det åpne opp for nye 
per spek ti ver på teks te nes dia lo gis ke, ak ti ve 
og his to ris ke funk sjo ner.

Men para tekst er ikke bare et fe no men  
i his to ris ke teks ter. Tids skrif tet der den ne 
ar tik ke len er pub li sert, er fullt av para tekst 
som (kan skje) frem ti dens his to ri ke re vil 
ana ly se re for å for stå me di si nen rundt star-
ten av det 21. år hund ret: Vi in vi te rer kunst -
nere til å il lust re re for si den for å gi and re 
blikk på ori gi nal forsk ning, kom men tar fel -
tene gjør at ar tik ler trykt på pa pir får nytt liv 
på nett, og nye artikkelsjangertyper skal gjø re 
det lett e re for oss å or ga ni se re kunn ska pen.

Et av his to ri ke rens kraf tig ste og vik tig ste 
vir ke mid ler er kon teks tua li se ring – dvs.  
å plas se re en tekst, et ar kiv ma te ria le, et 
ob jekt, i sin tid og for stå den på da ti dens 
pre mis ser. Med det trek kes and re teks ter, 
and re dis kur ser, so si a le, po li tis ke og kul tu-
rel le for hold inn for å for stå sam men hen-
gen teks ten ble skre vet i. Men kon teks tua li-
se ring har også blitt kri ti sert for å være en 
«lett vint» måte å for kla re noe his to risk som 
man ikke har un der søkt nok i de talj (1). 
His to ri en blir en «svart boks» hvor for ti den 
bare er, at skilt og uten re fe ran se til nå ti den, 
og hvor his to ri ke rens opp ga ve bare er  
å finne ut av hvor dan «ting egent lig var».

Men his to rie er også noe man gjør; his to-
ri en er noe som blir til (2). Teks ter er ikke 
bare pas si ve re pre sen ta sjo ner av svun nen 

der di rek te re la sjo ner mel lom pro du sent og 
for bru ker var brutt, for eks em pel gjen nom 
apo te ke ne (fig 3). Para teks ten de mon stre rer 
der for, me ner Mainwaring, at pro du sen te ne 
had de stør re til lit til for bru ker nes vur de-
rings ev ne når det kom til le ge mid ler enn 
hva som tid li ge re har vært an tatt. Para teks-
tens ma te ria li tet (f.eks. le ge mid del flas ker, 
va re mer ke stemp ler, for sik tig hets de kla ra -
sjoner, for pak nin ger og re kla me) for tel ler 
der for to his to ri er. For det før s te sier den 
noe om hvor dan le ge mid ler har blitt kom-
mu ni sert til be folk nin gen gjen nom his to -
rien. For det and re de mon stre rer den hvor-
dan le ge mid le ne ved over gan gen til det  
20. år hund ret had de fått nye funk sjo ner  
og i øken de grad hen vend te seg di rek te til 
for bru ke ren. Para teks ten pek te der for frem-
over mot et år hund re der le ge mid ler og 
me di si nen så til de gra der skul le kom me  
til å spille en do mi ne ren de rol le i sam funns-
ut vik lin gen og men nes kers liv.

I det sis te ka pit let tar Ro bert Mac Lean oss 
med på en svipp tur gjen nom an no ta sjo ner, 
skrib le ri er og indekseringer i tekst bø kers 
marg – så kalt marginalia – i et ut valg me di-
sins ke in ku nab ler (bø ker trykt med gam mel 
tryk ke kunst før år 1500) og trykkilder om 
sy fi lis fra pe ri oden 16.–18. år hund re. Et av 
MacLeans po eng er at ka ta lo gi se ring og 
ar ki ve ring av sli ke metadatarike kil der er 
svært tid kre ven de og kos ter mye pen ger. 
Kun en brøk del av tid li ge tryk te kil der har 
blitt ka ta lo gi sert på et til strek ke lig de tal jert 
nivå, som igjen re pre sen te rer en be ty de lig 
be grens ning for forsk ning på me di sinsk 
marginalia.

AKTUELL BOK
Hannah C. Tweed,  
Dia ne G. Scott, red.
Med i cal paratexts from 
me di e val to mod ern. 
 D is secting the page. 
Lon don: Palgrave 
 Mac mil lan, 2018. 

«Samlet sett utvider boken  
vår forståelse av medisin  
som papirteknologi»
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

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

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

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

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

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

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

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  

til dine voksne pasienter:1

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

risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

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

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

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

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Mar co Ca val lo er en tre skulp tur bygd av pa si en ter og an satt e på Manicomio di Tri es te i 1973. Den er ba sert på en ekte hest 
som tjen te på sy ke hu set og som skul le av li ves, men ble red det da pa si en te ne krev de at den skul le få bo på sy ke hu set frem 
til na tur lig død. Skulp tu ren skal sym bo li se re fri het og men nes ke verd til de inn lag te. Se ne re ble den et sym bol for Ba sag-
lia-lo ven. Foto: Da vi de Folloni, li sen siert un der CC BY 2.0

IN TER NA SJO NAL ME DI  SIN

Mot en hel het lig og   
huma nis tisk psy kia tri – 
lær dom mer fra Italia

I år er det 40 år si den en totalreformasjon av ita li ensk psy kia tri. 
Hvor dan har det gått og hva kan vi lære? I tråd med an be fa lin ge ne fra Ver dens 

hel se or ga ni sa sjon (WHO) har norsk 
psy kia tri de sis te 20 åre ne i øken de grad 
blitt de sen tra li sert (1). Til bu det ved de 
dis trikts psy kia tris ke sent re ne (DPS) og  
i pri mær hel se tje nes ten har blitt ut vi det, 

mens an tall døgn plas ser har blitt re du sert, 
alt i hen hold til Opp trap pings pla nen for 
psy kisk hel se (1998�–�2008) (2). I hen hold til 
kom mu ne hel se tje  neste lo ven skal kom -
mune hel se tje nes ten iva re  ta fore byg ging, 
om sorg, re ha bi li te ring og ge ne rell be hand-
ling. Spe sia list hel se tje nes te lo ven fast slår  
at spe sia list hel se tje nes ten skal be gren se  
sin opp ga ve til ut red ning og spe sia li sert 
be hand ling og at hel se hjel pen skal være 
kost nads eff ek tiv (3). Spe sia list hel se tje nes ten 
in nen psy kisk hel se vern stre ver med å re du-
se re bru ken av tvang, og det er trykk på 
sen ge plas ser sen tralt. Plas se ne fyl les i stor 
grad av far li ge pa si en ter og pa si en ter dømt 
til be hand ling. Vi som job ber i den off ent -
lige psy kis ke hel se tje nes ten, opp le ver at de 
dis trikts psy kiat ris ke sent re ne nå er så pres-
set at de sta dig må re du se re sitt opp drag. 
Det som skul le være hjør ne stei nen i be hand-
lin gen av pa si en te ne, er nå ofte kun et stop-
pe  sted på vei ut til kom mu nen. Tje nes te ne 
blir mer frag men ter te til tross for gode 
in ten  sjo ner, sam ar beids mø ter og in di vi -
duelle pla ner. Bru  kerne må for hol de seg til 
et stort an tall ak tø rer. Ram me ne våre gjør at 
fag folk bru ker sta dig mer tid på for valt ning 
og mind re tid på flek sib le tje nes ter til bru-
ker ne. I dett e land ska pet kun ne vi kan skje 
tren ge in spi ra sjon fra and re land som har 
løst ut ford rin ge ne an ner le des? Vi dro på 
 stu die tur til Italia, lan det som in spi rer te 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon til å  sat se på en 
mer de sen tra li sert og hu man psy kia tri. Har 
vi fort satt noe å lære?

Ba sag lia-lo ven
Psy kia tri en i Italia i 1950-åre ne var pre get av 
sto re asy ler. Det ble brukt mye udo ku men-
tert tvang, pa si en te ne ble ofte pas si vi sert  
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og had de få el ler in gen rett ig he ter. Asy le ne 
var stort sett et sted for opp be va ring og 
min net om fengs ler (4). Dett e var ut gangs-
punk tet for be ve gel sen som job bet for en 
de mo kra tisk og hu man psy kia tri, le det av 
den ka ris ma tis ke og re vo lu sjo næ re psy kia te-
ren Fran co Ba sag lia (1924�–�80). I 1960-åre ne 
var det mye opp merk som het om «det te ra-
peu tis ke sam funn», men Ba sag lia kjem pet 
også for å åpne, for der ett er å leg ge ned, 
asy le ne i Italia. Kam pen re sul ter te i psy -
kiatri re for men Lov 180 av 1978, også kalt 
Ba sag lia-lo ven. Den in ne bar at alle off ent li ge 
psy kia tris ke in sti tu sjo ner skul le leg ges ned, 
og det skul le byg ges lo ka le sent re for men tal 
hel se. Pa si en te ne skul le be hand les i sitt 
nær mil jø ba sert på fri vil lig het. En psy ko -
sosial til nær ming skul le lede til me ning, 
fri het og in te gre ring i sam fun net (5).

I mo del len som voks te frem, had de  
hver hel se re gi on et lo kalt psy kia tri de par te-
ment med fle re lo ka le psy kia tris ke sent re, 
re ha bi li te rings sen ger og en akutt psy kiat risk 
 sen ge post ved lo kal sy ke hu set. De lo ka le 
psy kia  triske sent re ne var ho ved se tet for all 
 be hand ling, skul le være døgnå pne, og man 
kun ne ta kon takt uten hen vis ning. Sent re ne 
had de sen ger til dis po si sjon og skul le til by 
tverr fag lig be hand ling med et hel het lig 
fo kus. Ved bruk av tvang var det kun be-
hand lings kri te ri et som gjaldt, og hos far li ge 
pa si en ter ble retts ve se net kob let inn (5, 6).

Nå som lo ven fei er sitt 40-års ju bi le um,  
er det mye dis ku sjon i Italia om det psy kia-
tris ke til bu det. Man ge hev der at til bu det er 
alt for dår lig og at det trengs en ny stor be ve-
gel se in nen fag fel tet for å gjen opp li ve en ga-
sje men tet og vi de re ut vik le den ita li ens ke 
psy kia tri en (4). Ita li ensk psy kia tri er pre get 
av sto re re gio na le for skjel ler: Hel se re gi o ne ne 
er selv sten di ge, og det er sto re for skjel ler  
i drif ten. Pen ge ne som blir brukt på det psy  - 
kia tris ke de par te men tet i hver hel se re  gion, 
va ri e rer mel lom 2,1 % og 6,5 % av det to ta le 
hel se bud sjett et i re gi o nen. De to ta le ut gif-
tene in nen psy kisk hel se er nå kun 3,5 % av 
det to ta le hel se bud sjett et (6). Spe si elt i Nord-
Italia sy nes lo ven å fun ge re ett er hen sik ten. 
Det bru kes lite tvang og det er lite be hov for 
sen tra le sen ger. Tri es te er kron eks emp let. 
And re ste der i Italia hvor det lo ka le til bu det 
er re du sert, bru kes det mer tvang (6).

På be søk i Tri es te
Fem fag folk som alle job ber in nen psy kia -
trien i Oslo, var tid li ge re i år på stu die tur til 
Tri es te. På vei en be søk te to av oss Roma, der 

vi had de vært på til sva ren de tur før. Kol le g er 
der teg net et ne ga tivt bil de av den ita li ens ke 
psy kia tri en. Sent re har ikke res sur ser til  
å hol de døgn åpent, og de greier ikke å hjelpe 
alle som tren ger det. Mang len de res sur ser 
ble dels for klart med fi nans kri se i Italia, men 
også med at det går mye pen ger ut av psy kia-
tri en til pri va te kli nik ker og sy ke hjem.

Inn til ny lig had de Italia en at skilt retts-  
og sik ker hets psy kia tri som tok hånd om 
dem som ble vur dert som far li ge, og kun ne 
døm me til be hand ling. Sik ker hets psy kia -
trien ble i 2015 flytt et fra jus tis de par te men tet 
til hel se de par te men tet. Vi ble for talt at far -
lige pa si en ter og pa si en ter dømt til be hand-
ling nå får den ne i små for ster ke de sik ker-
hets psy kia tris ke en he ter med fo kus på 
 be hand ling, so si al psy kia tri og re ha bi li te ring.

Der ett er gikk tu ren til Tri es te. Pro gram-
met var or ga ni sert av Ver dens hel se or ga ni sa-
sjons Col lab o ra tion Centre for Re search and 
Train ing sam me sted, og vi fikk be sø ke for-
skjel li ge psy kia tris ke til bud. Di rek tø ren for 
det men ta le hel se de par te men tet i Tri es te, 
Roberto Mezzina, hev det at det var eks tremt 
lite bruk av tvang, få inn leg gel ser og for svin-
nen de få ut age rin ger lo kalt. Stor-Tri es te har 
ca. 240 000 inn byg ge re og fire lo ka le psy kia-
tris ke sent re med seks sen ge plas ser hver. 
Hvert sen ter har 60 000 inn byg ge re i opp-
taks om rå det. Det er kun seks akutt psy kia-
tris ke sen ge plas ser i hele Tri es te.

I Norge fyl ler far li ge og kre ven de pa si en-
ter sen tra le sen ge plas ser. Hvor er de i Tri es te? 
Vi ble for klart at si den man har fo kus på 
men nes ke rett ig he ter og fri het til in di  videt, 
så føl ger det et an svar med fri he ten. De 
fles te kri mi nel le sitt er i feng sel, og ved 
 be hov for psy kia trisk opp føl ging føl ger  
det lo ka le psy kia tris ke sen te ret opp. Den 
retts psy kia tris ke en he ten i Tri es te var tom 
un der vårt be søk. De som had de blitt hen-
vist, var fer dig be hand let og re ha bi li tert 
til ba ke til sam fun net.

Ar beids ko ope ra ti ve ne har en sen tral  
plass i be hand lin gen og re ha bi li te rin gen  
av pa  sien te ne. Det job bes ak tivt med 
 me nings  fulle ak ti vi te ter, også her med 

in di vi du el le til pas nin ger i sent rum. Ko ope-
ra ti ve ne skal være nytt i ge og kon kur ran se-
dyk ti ge. Myn dig he te ne til rett e leg ger med 
ar beids sti pend og so si al sti pend, og be drif ter 
som an sett er per so ner med ned satt funk-
sjons ev ne slip per å be ta le ar beids gi ver av gift.

Ved det lo ka le psy kia tris ke sen te ret, Bar-
cola, hør te vi om en flek si bel til nær ming 
med pa si en tens pro sjekt i sent rum. Om 
bru ke re blir dår li ge re og av vi ser hjelp, så 
blir de ikke gitt opp: «Bru ke ren har rett til  
å gå, men vi har rett til å gå ett er.» Hvis en 
syk per son nek ter å ta imot be hand ling, 
fort sett er man å bry seg, opp sø ker ved kom-
men de og til byr flek sib le løs nin ger. Det 
med fø rer en del for hand lin ger og kre ver 
stor tål mo dig het. Mye av virk som he ten er 
am bu lant, og om lag 100 bru ke re er inn om 
sen te ret dag lig for grup pe be hand ling, sam-
ta ler, prak tisk hjelp og bru ker styr te grup per. 
Vi fikk vite at to tre de ler av bru ker ne har en 
psy ko se li del se, men det ble un der stre ket at 
til bud og til tak ble be stemt ut fra funk sjon 
og be hov, ikke bare dia gno se. Me di si ner blir 
gitt i sam svar med in ter na sjo na le ret nings-
lin jer med et mål om la vest mu lig eff ek ti ve 
dose. Te ra pi en er hel het lig med ho ved vekt 
på re la sjon, pa si en tens pro sjekt og kon ti -
nuitet. Vårt inn trykk sam men fal ler med 
fun  nene i en kva li ta tiv ne der landsk stu die 
av til bu det i Tri es te (7).

Ved akutt psy kiat risk sen ge post er opp hol-
det kor test mu lig, ofte bare én natt. Pa si en -
tene kom mer gjer ne ved kri ser kveld og 
natt. Må let er å få til fri vil lig be hand ling og 
at de kom mer ut til sen te ret ras kest mu lig. 
Tren ger pa si en ten inn leg gel se ved akutt -
avde lin gen, føl ger be hand ler fra sen te ret 
opp un der inn leg gel sen.

De so si a le tje nes te ne be drev mye opp -
søken de virk som het, fri vil lig ar beid med 
ak ti vi te ter og mat ut de ling. Det ble re fe rert 
til Ba sag lia, men nes ke verd, fri het, flek si bi li-
tet og in te gre ring i sam fun net. Hel se- og 
so si al ar bei der ne frem sto som opp rik tig 
en ga sjer te i si tua sjo nen til bru ker ne og var 
vil li ge til å strekke seg langt for å hjelpe.  
De snak ket varmt om sam ar beids part ne re. 
Vi ble slått av et sy stem der alle syn tes  
å trek ke i sam me ret ning. Inn byg ger ne  
i Tri es te sies å være mer re ser ver te og skep-
tis ke enn and re ste der i Italia, så det ble sagt 
at det man har fått til i Tri es te, har man fått 
til på tross av en luk ket og skep tisk kul tur.

I Tri es te er det an gi ve lig in gen pri va te 
kli nik ker og sy ke hjem. Pa si en ter med 
 rus  lidel ser og psy kis ke li del ser be hand les  

«I dette landskapet kunne vi 
kanskje trenge inspirasjon 
fra andre land som har løst 
utfordringene annerledes?»
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i rus om sor gen i egne pro gram mer. Psy kia -
trien vei le der ved be hov. Pa si en ter med let -
tere psy kis ke li del ser hånd te res av fast le gen, 
even tu elt psy ko lo ger og pri va te psy kia te re.

Noe å lære?
Det er van ske lig å sam men lig ne sy ste mer  
og vir ke lig he ter som be fin ner seg i land 
med for skjel li ge so sio øko no mis ke ord nin-
ger, de mo gra fi og kul tur. Vi tror li ke vel at  
vi har mye å lære av ita li ensk psy kia tri. Det 
ble ty de lig hvor sår bar mo del len er om ikke 
hjør ne stei nen fun ge rer. Der det ikke sett es 
inn nok res sur ser ved de lo ka le psy kia tris ke 
sent re ne, blir det van ske lig å få til den kon ti-
nui te ten og til gjen ge lig he ten som trengs for 
å fo re byg ge at pa si en te ne blir dår li ge re. Å få 
til en god fri vil lig be hand ling ved til ba ke fall 
kre ver tid og flek si bi li tet. Al ter na tivt får vi 
en opp hop ning av syke pa si en ter som be hø-
ver et høy ere om sorgs ni vå og mer tvang.  
I Italia føl ger pen ge ne i stor grad pa si en te ne. 
Der det be nytt es pri va te kli nik ker, blir det 
mind re pen ger igjen i det off ent li ge til bu-
det. Vi ble for talt at fle re ste der i Italia har 
dett e ført til et dår lig fun ge ren de psy kisk 
hel se ve sen, uten at re gi o ne ne nød ven dig vis 
bru ker mind re pen ger to talt.

Nøk ke len sy nes å være hel het lig be hand-
ling, til gjen ge lig het, flek si bi li tet og kon ti-
nui tet. Med hel het lig be hand ling me nes 

også fore byg ging, om sorg og re ha bi li te ring. 
I be hand lin gen av de sy kes te pa si en te ne blir 
et slikt skille kuns tig. Vi ser i Norge at dett e 
kan føre til både over lapp av og man gel ful le 
tje nes ter og at be hand lin gen blir unød ven-
dig frag men tert. Kon ti nui tet og til gjen ge lig-
het ved de psy kia tris ke sent re ne må ses på 
som en svært vik tig del av fore byg gin gen. 
Be hand ler og sen te ret føl ger pa si en ten der 
pa si en ten er, uan sett om det er hjem me 
el ler i feng sel.

Også i Norge øns ker vi å være flek sib le, 
men det er van ske lig å møte pa si en ten ute 
og å være tål mo dig un der tids press og lan ge 
ven te lis ter. Det snak kes om søm lø se over-
gan ger og tett sam ar beid, men i hver da gen 
må vi sta dig be gren se oss. I spe sia list hel se-
tje nes ten må vi rettighetsvurdere, be gren se, 
skrive ut ras ke re enn øns ke lig – og ofte til 
for mag re tje nes ter i kom mu nen. Kom mu-
ne ne skal ta seg av om sorg, fore byg ging, 
re ha bi li te ring og ge ne rell be hand ling. Sam-

ti dig til si er ret nings lin je ne at de skal gi 
tje nes ter på la vest mu lig nivå. Vi har er fa-
ring med for skjel li ge by de ler i Oslo som  
er svært re gel- og ved taks styrt, og det blir 
lite rom for til gjen ge lig het og flek si bi li tet. 
Pa si en te ne fal ler ofte mel lom to sto ler. Myn-
dig he te ne har gjort man ge til tak de se ne re 
år som skul le ut lø se rett ig he ter hos bru ker-
ne. I prak sis ten ker vi at dis se ofte inn skren-
ker mu lig he te ne for in di vi du el le til pas nin-
ger. Men som et til bud til de sy kes te har det 
også blitt etab lert en kel te flek sib le am bu -
lante team (flex i ble as ser ti ve com mu ni ty 
treat ment, FACT) i sam ar beid mel lom spe-
sia list- og kom mu ne hel se tje nes ten.

Vårt inn trykk er at vi i Norge har mer 
spe sia li sert be hand ling, fle re psy ko lo ger  
og mer psy ko te ra pi i det off ent li ge (selv om 
krav til eff ek ti vi tet er i ferd med å be gren se 
til bu det) og bedre døgn av de lin ger enn  
i Italia. Det go det vil vi be va re. Men kan vi 
op ti ma li se re psy kia tri en ved å re in te gre re 
noen av opp ga ve ne som er flytt et til pri mær-
hel se tje nes ten? El ler kun ne vi i et splei se lag 
mel lom spe sia list- og kom mu ne hel se tje nes-
ten fått til fle re sam lo ka li ser te lo ka le psy kia-
tris ke sent re à la de flek sib le am bu lan te 
tea me ne, men med ut vi det til gjen ge lig het?

Mott att 14.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 8.8.2018, 
 godkjent 14.8.2018.
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Lege li vet sett gjen nom retrospektoskopet

I dok tor klub ben hen der det vi ser til ba ke på lege li ve ne 
våre. Ble de slik vi had de for ven tet? Valg te vi den rett e 
spe sia li te ten? Fikk vi pløyet våre ev ners jord, slik Vil helm 
Krag skri ver om?

Har vi ev net å gi våre pa si en ter den til en hver tid beste ut red ning  
og be hand ling? Klar te vi å finne en op ti mal ba lan se mel lom jobb, 
fa mi lie liv og fri tid?

I retrospektoskopet fin ner vi all tid man ge svar. De fles te i klub ben 
er for nøy de med valg av yrke. Seks av åtte ville valgt me di sin om 
igjen der som vi var unge i dag. Først og fremst for di kli nisk ar beid 
har vært me nings fylt og gi ven de, om enn svært kre ven de. Og for di 
fa get er minst like fa sci ne ren de i dag som da vi star tet. Vi er skjønt 
eni ge om at vi har vært hel di ge som har levd i et tids vin du av den 
me di sins ke his to ri en pre get av enor me dia gnos tis ke og te ra peu tis ke 
frem skritt.

Like for nøyd har vi ikke all tid vært med or ga ni se rin gen av norsk 
hel se ve sen. Vi har alle følt en av makts fø lel se over for den jevnt 
 øken de by rå kra ti se rin gen med do ku men ta sjons hys te ri og feil slått 
an ven del se av in du stri elt tan ke gods. Tid vis har det tært på både 
triv sel og en tu si as me. Sam ti dig be brei der vi oss selv for ikke å ha 
vært langt mer ak ti ve i den hel se po li tis ke de batt en. Ofte ap plau de-
rer vi brød re ne Bruun-Wyl ler som på en for bil led lig måte mål bæ rer 
vår frust ra sjon.

Mye har skjedd si den vi star tet som tur nus kan di da ter i 1972. Det 
var len ge før in ter nett, mo bil og røy ke lov. Røy king var van lig den 
gan gen, og i en re kla me het det at «Rø ker De en Tie de mann, gle der 
De Dem selv og De res si de mann». Jeg kan huske en kull ka me rat som 
var iv rig pi pe røy ker. Da vi kon fron ter te ham med en stu die som vis te 
en mu lig sam men heng mel lom pipe røy king og te stik kel kreft, blås te 
han bok sta ve lig talt av oss og men te at så dypt in ha ler te han ikke.

På den ti den var vi rundt 6 000 le ger i Norge. Da vi ble ut eks ami-
nert ble det sagt at vi var for man ge le ger i for hold til inn byg ger tal-
let. Vi var usik re på om vi noen gang ville få fast stil ling. I dag er det 
mer enn 28 000 yr kes ak ti ve le ger i dett e lan det, og alle kol le g er jeg 
snak ker med kla ger over at de har for mye å gjø re! Hva har skjedd? 
Be folk nin gen kan da umu lig ha blitt så mye sy ke re? Som van lig er 
det nok fle re og sam men satt e for kla rin ger. Tro lig har da gens men-
nes ker ten dens til å ikle sine ek si sten si el le pro ble mer me di sins ke 
ge van ter, sam ti dig som ters ke len for å opp sø ke lege er blitt la ve re. 

Men kan skje vi også må gå i oss selv. En kol le ga jeg møtt e for le den 
hev det, rik tig nok med glimt i øyet, at en pa si ent ikke er skik ke lig 
un der søkt før man har målt B12 i cerumen.

Et av med lem me ne har job bet pri vat. Til sta dig het gir han til 
kjen ne vrang fore stil lin ger over for oss som har job bet i det Gro kal te 
det skatt e fi nan si er te ega li tæ re og so li da ris ke off ent li ge hel se ve sen. 
Hans fa vo ritt spørs mål er: Hvor man ge job ber i det off ent li ge hel se-
ve sen? Sva ret hans er: Rundt 50 %. Han har også fri mo dig het til  
å hev de at en av for de le ne ved å jobbe i det off ent li ge er at over -
gangen til den evi ge hvile ikke blir så stor.

Vi har mot vil lig mått et er kjen ne at in gen av oss har flytt et me di-
sins ke mi le pæ ler. In gen har mott att no bel pri sen, ja, ikke en gang en 
skarve for tje nes te me dal je. For å rett fer dig gjø re oss selv var vi eni ge 
om at kar rie re er og blir et uhel bre de lig symp tom på selvusikkerhet, 
og at sli ke pri ser i bunn og grunn er noe narr ak ti ge greier. Et med-
lem føl te seg rik tig nok kva li fi sert for no bel pri sen, men han trod de 
bre vet fra Stock holm nok var blitt bor te i pos ten.

Selv trøs ter jeg meg ofte med det gam le la tins ke utt ryk ket ult ra 
pos se nemo obligator: man er ikke for plik tet ut over sine ev ner. Jeg 
tror de fles te av oss i dok tor klub ben pas ser inn i det som dan sken 
Hans Wil helm Kaalund skri ver: «På det jev ne, på det jev ne, ikke i det 
him mel blå. Der har li vet satt oss stev ne, der skal vi vår prø ve stå.»

Det hen der vi dis ku te rer hva al de ren gjør med våre kropps li ge og 
men ta le funk sjo ner. Fle re har latt seg frust re re av det som har vært 
kalt bio lo gi ens jern lov: Vi ta per 0,9 % av vår aero be ka pa si tet per år, 
noe som gjør at ung dom fa rer for bi oss i ski løy pa. Sær lig i mot bak-
ke ne. Selv om vi alle har ten dens til å glem me navn, er vi kom met  
til at vi ikke nød ven dig vis er blitt dum me re, bare noe tre ge re. Alt  
går litt lang som me re – bort sett fra ti den. Noen kla ger over ustø het, 
tro lig som føl ge av at den vestibulo-oku læ re re flek sen er svek ket.  
Vi er eni ge om at vi har nådd en al der der re flek ser nok må er statt es 
av re flek sjo ner.

Skal vi tro vår kull ka me rat Per Brodal, er vår hjer ne vekt blitt 7 % 
lett e re enn da vi var i 20-åre ne (1). Det opp le ves ikke som en lett el se, 
Per!

KARL OTTO NAK KEN
karln@ous-hf.no
er pen sjo nert nev ro log. Han har i over 35 år vært an satt  
ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE) i Sand vi ka.
Foto: Pri vat

LIT TE RA TUR
1 Brodal P. Sen tral ner ve sy ste met. 3. utg. Oslo: Uni ver si tets for la get, 2001: 174.

«Vi har mot vil lig måt tet er kjen ne at in gen  
av oss har flyt tet me di sins ke mi le pæ ler»

«Alt går litt lang som me re – bort sett fra ti den»
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Hvor farlig er det å pendle?

Pendling og psykiske lidelser
Av TOM SØRENSEN

Pasientmaterialet besto av 272 personer.
Opplysningene om pendling hos pasientene er fremkommet  

ved å gjennomgå alle journaler over pasienter bosatt i de aktuelle 
kommuner omkring Oslo, som var innlagt i Psykiatrisk klinikk, 
Vinderen i 1959, 1960 og 1961. Pasienter fra følgende kommuner 
inngår i undersøkelsen:

Gruppe I: Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski.
Gruppe II: Drøbak, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hobøl, Lunner, 

Nannestad, Nesodden, Rælingen, Røyken, Son, Spydeberg, Sørum, 
Vestby, Ås.

Gruppe III: Askim, Aurskog, Blaker, Brandbu, Eidsvoll, Gran, Hole, 
Hurum, Hønefoss, Jevnaker, Lier, Nes, Norderhov, Nordre Høland, 
Nord-Odal, Rygge, Setskog, Søndre Høland, Sør-Odal, Ullensaker.

Tabell 1 viser frekvensen av Oslopendlere i hele pasientmaterialet 
fordelt etter kommunegrupper og kjønn. (…) Menn eller kvinner 
som ikke er i arbeid eller har ektefelle som er i arbeid utelukkes fra 
materialet. Frekvensen av Oslopendlere etter denne avgrensingen, 
går frem av tabell 2.

Forholdet mellom den funne pendlerfrekvens i pasientmaterialet, 
og den forventede etter pendlerfrekvensen i den totale yrkesbefolk-
ningen går frem av figurene 2�–�4.

(…) Figur 5 indikerer at den økte innleggelseshyppigheten for 
mannlige Oslopendlere i kommunegruppe III er størst for den 
yngste aldersgruppen. Dette kan tenkes forklart i ethvert fall på to 
måter.

Med årene foregår det en avsiling av mindre «robuste» personer, 
med økt tendens til å reagere med psykisk sykdom på pendlertil-
værelsen. Disse kan tenkes å ta et dårligere betalt arbeid på hjem-
stedet, eller eventuelt flytte nærmere arbeidsplassen.

I Tidsskriftet nr. 3/1972 finnes en artikkel om pendling. Forfatteren definerer en pendler som en som krysser minst én kom mune-
grense på vei mellom arbeids- og hjemsted, men skiller ikke mellom dag- og ukependlere. Materialet inneholder begge kjønn, 
men det var aldri slik at kvinnen var pendleren. Mannen pendlet, kvinnen var gift med en pendler. Hvordan påvirket dette 
deres psykiske helse? Under følger et utdrag av artikkelen (Tidsskr Nor Lægeforen 1972; 92: 157�–�61).
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De som har vært pendlere i lang tid har «godtatt» denne livsfor-
men, og stresset føles kanskje mindre. Tilværelsen blir strukturert 
omkring det å være pendler. (…)

Forsøk på konklusjon og vurdering
(…) Undersøkelsen indikerer at pendlerne fra kommunene rundt 
Oslo har en større tendens til å bli hospitalisert for psykiske lidelser 
enn ikke-pendlere. Denne økte hospitaliseringstendensen øker med 
avstanden pendlingen foregår over.

Dersom materialet er et tilfeldig utvalg, synes den økte innleg-
gelsesrisikoen å være signifikant for gruppe II (p<0,05) og gruppe II 
(p<0,01) menn. Det er mulig at denne økte hospitaliseringsfrekven-
sen gjenspeiler en økt psykisk sykelighet.

Dette tror jeg best forklares med den ekstra belastningen pendle-

ren er utsatt for. Dagpendleren kan ofte ha en ekstra arbeidstid, 
bestående av arbeidsreiser på 4�–�5 timer daglig. Han får altså langt 
mindre fritid enn andre, mindre tid til å delta i det sosiale liv på 
hjemstedet.

Familielivet får ugunstige forhold. Ekteskapskonflikter oppstår 
lett, og det er små muligheter for å løse dem. Ukependleren har  
i tillegg et hardt brakkemiljø med alkoholproblemer, og økte mulig-
heter for ekteskapskonflikter på grunn av utenomekteskapelige 
forbindelser.

Pendleren vil lett oppleve at han ikke makter å leve opp til rollen 
som familiefar og medlem av bygda. I byen er han isolert uten 
 annen rolle enn som arbeidskraft.

Kvinnene vil særlig lide under det begrensede familielivet, og  
for en del pendlerfamilier, en relativ sosial isolasjon.
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Skjel let og sje len

Skjell sett en de be teg ner et skille og har 
ikke noe med sje len å gjø re.

Skjell sett en de be tyr nes ten det sam me  
som epo ke gjø ren de (1). Det er ikke hver dag 
man kom mer ut for slikt. Det er et ord for  
de sto re an led nin ge ne, en opp le vel se som 
kom mer til å mar ke re et skille mel lom ens 
liv før og ett er (2). Skul le vi ha laget or det  
i dag, ville det kan skje blitt skille sett en de, 
men det klin ger jo ikke like godt (1).

Skjell kom mer fra gam mel norsk skil, som 
igjen hen ger sam men med ver bet skilja 
‘skille’ (3). Skjell be tyr kort og godt ‘skille’ 
el ler ‘gren se lin je’. Men slik ord bruk er sjel-
den i mo der ne norsk, og få er klar over dett e 
opp ha vet.

Sje len?
Det hen der at noen i ste det skri ver «sjel-
settende» el ler kan skje til og med «sjels  set-
tende». Det gir hen holds vis 326 og 74 treff  
i tryk te avi ser i me die ar ki vet Re trie ver, mens 
det kor rek te skjell sett en de gir over 6 800 treff 
(3.10.2018). Det er kan skje ikke så rart at noen 
tror at dett e har med sje len å gjø re. Det drei er 
seg om ster ke opp le vel ser og bru kes blant 
an net om fød sel el ler al vor lig syk dom.

«Svan ger skap og fød sel er sjelsettende 
be gi ven he ter i folks liv», les te jeg på nett et 
(4). Men det er galt – skjell og sjel er for -
skjelli ge ting. Vi kan høre at utt a len er ulik.  
I før s te sta vel se i «sjelsettende» er vo ka len 
lang, i skjell sett en de er den kort.

Fas te utt rykk
Or det skjell fin nes i fle re fas te utt rykk. Noen 
skri ver «sjels år og al der», men det blir feil. 
Skjells år og al der he ter det, og igjen er opp-
ha vet skjell i be tyd nin gen gren se el ler skille. 
Man har pas sert en al ders gren se, blitt vok-
sen rett og slett, og i stand til å ta an svar for 
hand lin ge ne sine. Den al de ren ble i nor røn 
tid om talt som skilningaraldr (3, 5). Vi kjen-
ner utt ryk ket blant an net fra even ty ret:  
«Da han var kom met til skjells år og al der,  
sa mor hans til ham at han skul le ut å fri;  
for nå syn tes hun det var på tide han tok til 
å ten ke på å gif te seg» (6).

Et an net fast utt rykk er å gjø re rett og skjell 
for seg. Det be tyr å gjø re det som er rett og 
rik tig og in ne bæ rer at vi vet å skille mel lom 
det som er ri me lig og uri me lig.

Til sub stan ti vet skjell har vi også ad jek ti vet 
skjel lig, som vi fin ner i det ju ri dis ke utt ryk ket 
skjel lig grunn til mis tan ke, som be tyr at det er 
‘ri me lig grunn til mis tan ke’. Ad jek ti vet kom 
inn i straff e pro sess lo ven av 1887 (3).

Vi kan også snakke om at skjell falt fra 
øy ne ne våre. Utt ryk ket er bi belsk, og her 
snak ker vi om skjell fra dy re ri ket. Be tyd -
ningen er at man får øy ne ne opp for hvor-
dan tin ge ne egent lig hen ger sam men –  
slik den ne ar tik ke len for hå pent lig vis har 
bi dratt til.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør for 
 Tids skrif tets språk spal te.
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T I D S S K R I F T E T

Klikk deg inn på aktuelle 
saker og fordyp deg  

i interessante temaer
 

Ta del i diskusjonene,  
si din mening og del 

innholdet med andre



1877TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  19,  2018;  138

ANMELDELSER

Der ma to lo gi  
på dansk

Dansk der ma to lo gi er i ver dens klas se. Dan s-
ke ne er over le gent best blant de nor dis ke 
land hva gjel der pub li se ring av ori gi nal 
der ma to lo gisk forsk ning (1), og det fin nes 
fle re gode dans ke læ re bø ker i fa get. En av 
dis se fore lig ger nå i ny ut ga ve, den fem te  
i rek ken, der kvin ner har over tatt for to av 
de fire mann li ge re dak tø re ne av den for ri ge 

KLI NISK DER MA TO-
LO GI OG VE NE RO-
LOGI
Tove Ag ner, Anett e  Bygum, 
Lars Iversen et al. 
5. utg. 344 s, tab, ill. Kø ben-
havn: Munks gaard, 2018. 
Pris DKK 565  
ISBN 978-87-628-1702-9

ut ga ven. Alle ka pit ler er re vi dert og opp -
datert, og man ge av dem skre vet helt om.  
I tråd med ut vik lin gen in nen e-læ ring er 
bo ken også gjort til gjen ge lig i en di gi tal 
ver sjon med uli ke øv ings opp ga ver.

Bo ken er pri mært be reg net for me di sin-
stu den ter. For fatt er ne har klart å be gren se 
stoff om fan get til tross for den sto re meng-
den ny kunn skap, bl.a. in nen im mu no lo gi 
og mo le ky lær bio lo gi, som har re vo lu sjo nert 
be hand lin gen av man ge hud syk dom mer de 
sis te åre ne, sær lig in flam ma to risk hud syk-
dom og ma lignt me la nom. Bo ken leg ger 
mest vekt på symp to mer, kli nis ke funn og 
ba sa le pa to fy sio lo gis ke me ka nis mer, ett er-
som godt kli nisk skjønn fort satt er ba sert på 
god anam ne se, pre sis be skri vel se av ut slett 
og bio lo gisk inn sikt.

Bo ken er skre vet i et for nord menn lett 
for ståe lig dansk språk. Ka pitt el inn de lin gen 
er lo gisk og godt ba lan sert. Gode fo to gra fi er, 
fi gu rer og ta bel ler bi drar til bo kens pe da -
gogis ke ver di. Sek su elt over før ba re in fek -
sjoner er om talt i et til freds stil len de om fang 
og de talj grad. Bo ken har til slutt en lis te 

over der ma to lo gis ke og venerologiske 
 be gre per som man ge vil finne nytt ig. Jeg 
sav ner fort satt en hen vis ning til nett si den 
www.dermnetnz.org og mis li ker for fatt er nes 
de fi ni sjon av en pustel som «en puss fylt 
ve sik kel». Men dett e er de tal jer som ikke 
øde leg ger for kon klu sjo nen: Dett e er en 
me get god læ re bok. Den an be fa les til nors ke 
me di sin stu den ter, sær lig til dem som fore-
trek ker skandinaviskspråklige frem for eng-
elsk språk li ge læ re bø ker. For all menn le ger 
vil den være en nytt ig kil de til kli nisk vik tig 
kunn skap om van lig fore kom men de hud-
syk dom mer og om sek su elt over før ba re 
in fek sjo ner.

PET TER GJERS VIK
Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo

LIT TE RA TUR
1 Gjers vik P, Ny len na M, Jemec GB et al. Dermato-

logic re search in the Nor dic coun tries 1989-2008–a 
bibliometric study. Int J Dermatol 2010; 49: 1276�–�81. 

Nytt ig om flykt nin ger

Ved star ten av 2018 var 68,5 mil li o ner men-
nes ker på flukt, det høy es te an tal let si den 
and re ver dens krig. Kun et få tall av flykt -
ninge ne når Eu ro pa, og enda fær re Norge. 
Iføl ge Ut lendingsdirektoratet (UDI) har  
1 912 men nes ker søkt be skytt el se i Norge 
hitt il i 2018.

Hvor dan mø ter vi men nes ke ne som har 
flyk tet til lan det vårt? På Nav-kon to ret, på 

FLYKT NIN GERS 
 PSYKIS KE HEL SE
Sver re Var vin
239 s. Oslo: Uni ver si tets-
forla get, 2018. Pris NOK 399 
ISBN 978-82-15-02948-1

asyl mott a ket, på fast le ge kon to ret el ler på 
hel se sta sjo nen? Hvor dan iva re ta og op ti ma-
li se re re la sjons ar beid med pa si en ter som 
bæ rer med seg krigs opp le vel ser, trau mer  
og sto re tap?

For fatt e ren av Flykt nin gers psy kis ke hel se, 
psy kia ter Sver re Var vin, har lang er fa ring  
i dett e fel tet. Dett e er en læ re bok til alle  
som i kraft av sitt ar beid mø ter flykt nin ger  
i Norge – med and re ord en bruks bok som  
er ment å fav ne bredt. Språket fly ter lett, og 
er stort sett fritt for tung fag ter mi no lo gi. 
Bo ken star ter med en for kla ring av hva det vil 
si å være flykt ning, ett er fulgt av en drøf ting 
av po ten si el le pro ble mer over le ven de fra 
krigs om rå der kan slite med. Sen tra le tema 
som bruk av tol ke tje nes te, trau mer, kjønns-
be tin ge de for hold og re si li ens er viet egne 
ka pit ler. For fatt e ren av li ver my ten om flykt-
nin ger som «tik ken de bom ber» ved å re fe re re 
til forsk nin gen som vi ser det mot satt e.

Psy ko te ra pi en og dens ram mer er tema  
for bo kens leng ste ka pitt el, med vekt leg ging 
av den psy ko dy na mis ke til nær min gen. Teo ri 
eks em pli fi se res i ka sui stik ker fra egen og 
kol le g ers prak sis, noe som gir le se ren fag lig 
på fyll samt inn blikk og råd i te ra peu tisk 

ar beid. Ak ku rat den ne de len av bo ken kan 
nok være litt tung for de av oss som ikke 
job ber in nen for psy kia tri en. Like fullt er 
bo ken spek ket med nytt i ge og kon kre te råd 
om hvor dan best iva re ta pa si ent grup pen  
i pri mær hel se tje nes ten og om det tverr fag -
lige sam ar bei det pa si en te ne tren ger. Bo ken 
har en gjen nom gå en de god fag lig for ank-
ring, med ut fyl len de litt e ra tur re fe ran ser. 
Re si li ens-ka pit let kun ne med for del gått mer 
i dyb den på fe no me net, og had de nok blitt 
styr ket av å hen te inn fle re re fe ran ser og 
eks emp ler fra re le van te land i Midt øs ten, der 
man ge av da gens flykt nin ger kom mer fra.

Det er fint å lese at en for fatt er med så 
om fatt en de kunn skap om flykt nin gers 
psy kis ke hel se fo ku se rer på at de som kom-
mer til Norge er over le ven de med mye 
 styr ke, og at nett opp må ten vi mø ter men-
nes ker på flukt er av gjø ren de for at dis se 
kref te ne får ut fol de seg. Dett e kan være 
kre ven de og nytt ar beid for man ge, og i den 
sam men heng er bo ken sterkt til trengt. 
An be fa les.

HAN NE EDØY HESZ LEIN-LOS SIUS
Kom mu ne le ge, Ber le våg le ge sen ter
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Smått om små kir ur gi

Bo ken til hø rer lære bok se ri en «At a Glance», 
og er rett et mot le ge stu den ter og le ger som 
har inn slag av små kir ur gi i sin ar beids hver-
dag (fast le ger, legevaktsleger, o.l.). For fatt er-
nes in ten sjon er å til by en kort fatt et over sikt 
in nen de vik tig ste små kir ur gis ke tema.

Læ re bo ken er bygd opp av fire de ler og 
to talt 48 ka pit ler. De fire de le ne tar for  

MI NOR SUR GERY  
AT A GLANCE
He len Mo han, Des Win ter
108 s, tab, ill. Chi ches ter: 
 Wi ley-Black well, 2017.  
Pris GBP 30  
ISBN 978-1-118-56144-7

seg hen holds vis: prin sip pe ne for sik ker 
kir ur gi (pa si ent kom mu ni ka sjon, in stru-
ment hånd te ring, in fek sjons fore byg ging, 
ana fy lak si, m.m.), lo kal- og led nings ane ste si, 
grunn  leggen de små kir ur gisk teo ri (in ci-
sjons lin jer, sår luk king, su tur, dia ter mi, 
m.m.) og akutt e- og elek ti ve små kir ur gis ke 
pro se dy rer  (bi op si tek nikk, lip om- og ate-
romekstirpasjon, kryokirurgi, inn grodd 
tå negl, an sikts- og hånd ska der, in ci sjon  
og dre na sje, m.m). Ka pit le ne in ne hol der  
et ut valg ta bel ler, be hand lings al go rit mer, 
bil der og il lust ra sjo ner.

Til tross for en hen sikts mes sig inn holds-
for teg nel se lyk kes ikke bo ken med å gi en 
god inn fø ring i små kir ur gi. Dett e skyl des  
et øns ke om å om ta le langt fle re tema enn 
hva man kan for ven te i en slik tynn læ re bok, 
som igjen går ut over inn hol det i de sen tra le 
ka pit le ne. Eks em pel vis hand ler hele ka pit ler 
om selv sag te for hold som gjel der all me di-
sinsk be hand ling (f.eks. in for mert sam -
tykke), samt til tak og vur de rin ger som lig-
ger uten for små kir ur gisk prak sis (f.eks. 

ope ra sjons leie, in tu ba sjon og lymfeknute-
ekstirpasjon). Ka pit le ne om ba sal ane ste si-, 
bi op si-, ek si sjons- og su tur tek nikk ut gjør 
kun 11 av 108 si der. Dis se si de ne er dess uten 
man gel ful le – både i tekst og il lust ra sjo ner. 
Det er bare enk le, av brutt e su tu rer som er 
om talt (og som il lust re res med én fi gur). 
Bo ken er best hva an går ska der i an sikt, 
ho de bunn og hånd, samt be hand ling av 
inn grodd tå negl. Det er po si tivt at re kon-
struk sjons sti gen for luk king av de fek ter 
om ta les med eget ka pitt el.

«At a Glance» kan skil te med en rek ke 
gode og po pu læ re læ re bø ker. «Mi nor Sur-
gery at a Glance» bæ rer der imot preg av  
å være en før s te ut ga ve. Le se re som ikke er 
kjent med små kir ur gi har lite å hen te her. 
An be fa les ikke.

CHRIS TOF FER ING VALD SEN
Lege, Av de ling for plas tikk- og re kon struk tiv kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Vak si ne mot av makt 
og apa ti

Til ti der kan det kjen nes litt mørkt ut, både 
års tids mes sig og hva ut vik lin gen i ver den 
an går. Den ne bo ken er en vak si ne mot den 
av mak ten man lett kan føle. Her får man en 
pe da go gisk og fak ta ba sert boos ter-dose mot 
fø lel sen av at «alt blir bare ver re». For som 
Me lin da Gates skri ver i om ta len: «Frem skritt 
er ofte stil le». Den er som re gel en grad vis 
ut vik ling i rik tig ret ning over fle re år – ikke 

FACTFULNESS
Hans Ros ling, Ola Ros ling, 
Anna Ros ling Rönnlund
Ten rea sons we’re wrong 
about the world – and why 
things are bett er than you 
think. 342 s, tab, ill. New 
York, NY: Flatiron Books, 
2018. Pris USD 28  
ISBN 978-1-250-10781-7

en re vo lu sjon i lø pet av noen da ger. Bo ken 
er tett pak ket med sta tis tikk og fakta, men 
li ke vel lett å lese: pe da go gisk opp byg get, 
med gode fi gu rer/il lust ra sjo ner og mor -
somme anek do ter fra Roslings liv.

Noe av det mest nytt i ge for meg i bo ken 
var inn de lin gen av ver dens be folk ning i fire 
inn tekts ni vå. Ikke ett er øst/vest, u-land/i-land 
etc.: På nivå 1 (en mil li ard men nes ker) har 
man en dol lar om da gen, in gen sko, in gen 
til gang på rent vann el ler ovn. På nivå 2  
(4 dol lar om da gen, 3 mil li ar der men nes ker) 
er li vet frem de les tøft, men man kan kjøpe 
sko og hø ner, har rent vann og mad rass  
å sove på. På nivå 3 (2 mil li ar der men nes ker) 
har man 16 dol lar dag lig i snitt, mens på 
nivå 4 (1 mil li ard men nes ker, bl.a. Norge  
og Sve ri ge) mer enn 64 dol lar om da gen. 
Ska la en er god og vi ser ty de lig hvor feil vi på 
nivå 4 tar – alle som ikke har det som oss, er 
ikke «like fatt i ge». De fles te men nes ker le ver 
fak tisk på nivå 2 og 3, til sva ren de le ve stan-
dard i Vest-Eu ro pa/USA på 1950-tal let, og 
sta dig fle re når ni vå et over.

Bo ken er inn delt i ti ka pit ler: «Ten rea sons 
we’re wrong about the world». The Negati-
vity In stinct tar et opp gjør med vår ten dens 
til å tro at ting sta dig blir ver re. «Feil», sier 

Ros ling, og vi ser bl.a. at eks trem fatt ig dom 
er hal vert glo balt i lø pet av de sis te 20 åre ne. 
Da Roslings mor ble født i Sve ri ge i 1921,  
var lan det på nivå 2, til sva ren de Zam bia  
i dag. I dag er Sve ri ge nivå 4. Vår ten dens til  
å «svart ma le» for ster kes av at gode ny he ter 
sjel den blir ny he ter, og for ti den ofte for gyl-
les – i ett er kant.

Factfulness er en bok som gir en inn sikt, 
og sett er en i stand til å en ga sje re seg der 
det be tyr noe. Den ba ga tel li se rer ikke pro-
ble me ne vår klo de står over for, men er 
ty de lig på at til tak i kam pen mot kli ma -
endrin ger og fatt ig dom må sty res av fakta, 
ikke for dom mer og ne ga ti ve fø lel ser. Nytt ig 
å mer ke seg både som lege og som sam-
funns bor ger. Factfulness er også et tes ta-
ment over Hans Ros ling; hans «last battle  
in [a] lifelong mission to fight dev as tat ing 
ig no ran ce». Un der skri vin gen av bo ken fikk 
han på vist pan kre as can cer, som han til slutt 
døde av. Dett e gir bo ken en eks tra klang-
bunn.

JANA MIDELFART HOFF
Over le ge, dr.med., Nev ro lo gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

IVAR HOMP LAND
To ward a more individualised treat ment of pa ti ents 
with gas tro in tes ti nal stromal tumour. Ut går fra Insti-
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 26.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Axel Le Cesne, De part ment 
of Med i cal Oncology, In sti tu te Gus ta ve Roussy, 
Villejuif, Frank ri ke, Son ja Eriksson Stei gen, Institutt 
for me di sinsk bio lo gi, Det hel se vi ten ska pe li ge fa-
kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni-
ver si tet, og Ola Røkke, Institutt for kli nisk me di sin, 
Kli nikk for kir ur gis ke fag, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Kje til Boye og Øy vind Bru land.

RE GI NE AB RA HAM SEN
Oc cu pa tion al ex po sure, asth ma and re spi ra tory work 
dis abil i ty. A ge ne ral pop u la tion study in Telemark. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
26.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Eva Rönmark, Institutio-
nen för folkhälsa och kli nisk medicin, En he ten  
för yr kes- och miljömedicin, Umeå uni ver si tet, 
 Sve ri ge, Ernst Omen aas, Senter for kli nisk forsk-
ning, Hau ke land uni ver si tets sy ke hus, og An tho ny 
Wag staff, Institutt for hel se og sam funn, Av de ling 
for sam funns me di sin og glo bal hel se, Det me di-
sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Anne Kris tine Møller Fell og Joh ny 
 Kon ge rud.

MAR KUS GEORG NAU MANN
Ti ming, complications, and func tion al out come of 
 sur gery for closed an kle fractures. Ut går fra Institutt 
for kli nisk me di sin. Dis pu tas 31.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Tim Schepers, De part ment 
of Sur gery, Ac a dem ic Med i cal Center, Ams ter dam, 
Ne der land, Ka ta ri na Nils son-He lan der, Ortopedi-
mottagningen, Hall ands sjukhus Kungs ba cka, 
Sve ri ge, og Eli sa beth Gu low sen Ce li us, Institutt for 
hel se og sam funn, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver-
si te tet i Oslo.
Vei le der: Ulf Ei rik W. Si gurd sen.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

MARTIN AAS BRENN
Ir ri tab le bow el syn drome in sub jects with mor bid 
 obe si ty – ob ser va tion al stu dies of pa ti ents at outpatient 
clinics. Utgår fra Institutt for kli nisk og mo le ky lær 
me di sin. Dis pu tas 19.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Hans Törn blom, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Sve ri ge, Gü len 
Ar slan Lied, Uni ver si te tet i Bergen, og Anne K. 
Jo nas sen, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Per Grø naas Fa rup og Sti an Ly der sen.

ELI-ANNE SKAUG
Endo the li al func tion in a healthy Nor we gi an pop u la-
tion: Risk fac tors, age and gen der in the Hunt3 Sur vey. 
Ut går fra Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos-
tikk. Dis pu tas 19.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Ce ci lia Mag nus son, 
 Karolinska Institutet, Stock holm, Sve ri ge, Ste fan 
Agewall, Uni ver si te tet i Oslo, og Sig ne Nils sen 
 Staf ne, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni-
ver si tet.
Vei le de re: Øy vind El ling sen, Ul rik Wis løff og Line 
Me re the Ol der voll.

BRI GIT TE MI CHEL SEN
Chal lenging is su es in the fol low-up and ma na ge ment 
of pa ti ents with psoriatic and rheumatoid arth ri tis. 
Ut går fra Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses-
vi ten skap. Dis pu tas 31.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Bruce Kirk ham, King’s 
Col le ge Lon don, Stor bri tan nia, Ben te Glintborg, 
Gentofte og Herlev Uni ver si tets hos pi tal, Dan mark, 
og Jan Kris ti an Dam ås, Nor ges tek nisk-na tur vi ten-
ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Glenn Hau ge berg og Tore Kris ti an Kvi en.

SIND RE RAB BEN SVE DAHL
Cooks, work en vi ron ment and health – Ex per i men tal 
stu dies of ex po sure to cook ing fu mes, and epidemiolo-
gical investigations in a cohort. Utgår fra Institutt for 
sam funns me di sin og sy ke pleie. Dis pu tas 1.11.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Nils Pla to, Institutet för 
miljömedicin, Karolinska Institutet, Sve ri ge, Anne 
Kris tin Møller Fell, Av de ling for ar beids me di sin, 
 Sy ke hu set i Telemark, og As bjørn Nilsen, Institutt 
for kli nisk og mo le ky lær me di sin, Nor ges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Bjørn Hilt og Kris tin von Hirsch Svend-
sen.

UNI VER SI TE TET  
I TROMSØ
Nor ges ark tis ke uni ver si tet 
https://uit.no/tav la

MAG NUS HJORT DAHL
Nor we gi an Ge ne ral Practitioners Con tri bu tion and 
Par tic i pa tion in Emer gen cy Medicine. Ut går fra Na sjo-
nalt sen ter for dis trikts me di sin. Dis pu tas 31.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Eri ka Frisch knecht 
Christensen, Center for Præhospital- og Akutforsk-
ning, Aal borg Uni ver si tets hos pi tal og Kli nisk 
Institut, Aal borg Uni ver si tet, Dan mark, Per Stei nar 
Stens land, Institutt for glo bal hel se og sam funns-
me di sin, Uni ver si te tet i Bergen, og Trond Iversen, 
Institutt for sam funns me di sin, Det hel se vi ten ska-
pe li ge fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges 
ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Pe der A. Hal vor sen, Erik Za ka ri as sen  
og Mett e Bech Ri sør.

GRY HOEM
Triggering mechanisms in the mo lec u lar pathogenesis 
of FXTAS. Ut går fra Institutt for me di sinsk bio lo gi. 
Dis pu tas 31.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Ka ren Usdin, Na tio nal 
Institutes of Health, USA, Arne Klung land, Oslo uni-
ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let, og Øi vind Nils sen, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Ter je Johansen, Trond La mark og Eva 
Sjøtt em.
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UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

LIS BETH BEA TE SAND TORV
Men tal health and care sit u a tion in school-aged 
 child ren prenatally ex posed to al co hol and other 
substances: a hos pi tal-based study. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 1. Dis pu tas 31.10.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Phi lip Wilson, Uni ver si ty  
of Aber deen, Stor bri tan nia, Egil Nygaard, Uni ver si-
te tet i Oslo, og Anders Lund Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ire ne El gen og Si ren Haugland.

KA RIN MAR GRE THE HJEL LE
A pop u la tion based study on Kid ney Can cer in Norway 
(2008�–�13) – As pects of bi op sy use, sur gi cal treat ment 
and out come. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 
2.11.2018.

Be døm mel ses ko mi té: Hend rik van Pop pel, Uni-
ver si ty Hos pi tals Leu ven, Bel gia, Stig Müller, Uni ver-
si te tet i Oslo, og Line Bjør ge, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Chris ti an Beis land, Tom Bør ge Jo han ne-
sen og Leif H Bo stad.

HANS OLAV UELAND
Sur gi cal treat ment of pa ti ents with thy roid eye dis ease. 
Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 2.11.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Sven Sah lin, Södersjuk-
huset, Stock holm, Sve ri ge, Dag Krohn-Hansen, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, og Anne Be rit Gutt orm sen, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ey vind Rø dahl, Olav Hen rik Haugen  
og Svein Arthur Høn si-Jensen.

EI RIK WIL BERG REB NORD
Bio mar kers of me tab o lism and in flam ma tion as pre dic-
tors of cor o nary events and type 2 dia be tes in pa ti ents 
with stab le cor o nary ar tery dis ease. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 2. Dis pu tas 2.11.2018.
Be døm mel ses ko mi té: John-Bjar ne Hansen, Uni-
ver si te tet i Tromsø, In ge bjørg Sel je flot, Uni ver si te-
tet i Oslo, og Mai Tone Løn ne bak ken, Uni ver si te tet 
i Bergen.
Vei le de re: Eva Kris tine Ringdal Pedersen, Elin 
Strand og Ott ar Kjell Ny gård.

Selvhjelp Norge • Kirkeveien 61, 0364 Oslo • post@selvhjelp.no • 23 33 19 00

Da er kunnskap  
om selvhjelp
til stor nytte.

Møter du  
mennesker 

som har det 
vanskelig?

se
lv

hj
el
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no

Selvorganisert selvhjelp tar utgangs-
punkt i mennesker som på eget initiativ 
ønsker å gjøre noe med problemer de 
sliter med.  
 
For noen er selvhjelpsgrupper et selv-
stendig alternativ, for andre et supple-
ment til annen hjelp. Eller det kan være 
en del av en forebyggende eller reha- 
biliterende aktivitet for bedre å sette 
seg i stand til å håndtere livet. 

Møter du mennesker som kan ha  
nytte av å snakke med andre i en  
liknende situasjon som dem?

Kontakt oss for mer informasjon eller 
bestill materiell på våre nettsider.

ANNONSE
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BJØRN BERG AUST

Vår kjæ re kol le ga, tid li ge re av de lings over -
lege Bjørn Berg aust, døde 2. ok to ber 2018,  
to da ger før 87-års da gen sin.

Han ble cand.med. i Oslo i 1956 og ble 
god kjent spe sia list i øye syk dom mer åtte år 
se ne re. I 1969 ble Berg aust an satt som spe -
sial le ge i øye syk dom mer på Lillehammer 
fyl kes sy ke hus og fikk i opp drag å bygge opp 
den ny opp rett e de øye av de lin gen. Han star-
tet plan leg gin gen med stor en tu si as me. Han 
var fag lig godt kva li fi sert med ut dan nel se 
fra øye av de lin ge ne på Ul le vål sy ke hus og 

Berg aust had de ikke bare fag lig kom pe-
tan se, men også ta lent for det ad mi nist ra -
tive og per son lig en ga sje ment for øye av de-
lin gens med ar bei de re. Tak ket være dett e 
had de øye av de lin gen i alle år et spe si elt 
frukt bart og en tu si as tisk ar beids mil jø,  
til beste for både øye fa get og ikke minst 
pa si en te ne. Man ge av sy ke plei er ne tok 
 ett er ut dan nelse som spe si al sy ke plei e re  
i øye fa get. Øye av de lin gen fikk også stor 
aner kjen nel se for sine re sul ta ter.

Berg aust had de stor gle de av klas sisk 
mu sikk. Han var i en år rek ke le der av Mu sik-
kens ven ner på Lillehammer. Dess uten var 
han ak tiv i fol ke dans grup pen på Lilleham-
mer, som opp tråd te un der åp nings se re mo-
ni en på Lillehammer OL i 1994. Berg aust var 
også svært in ter es sert i litt e ra tur og me get 
be lest.

Vi ly ser fred over hans min ne.

NILS AN MAR KRUD, BJAR NE RAN HEIM, 
TORE BU LIE, BIR GER A. OLSEN

Riks hos pi ta let. Han be gyn te ar bei det ved  
å be sø ke de fles te øye av de lin ger i Skan di -
navia og noen i Eu ro pa. På Lillehammer ble 
det ett er hvert en mo der ne og flott av de ling. 
Berg aust var av de lings over le ge fra 1975 til 
1999. Sam let sett var han til knytt et av de lin-
gen i hele 30 år.

I til legg var Berg aust all tid opp tatt av 
ny vin nin ger in nen fa get. Han fulg te godt 
med ved å del ta på mø ter in nen lands og 
uten lands. Der for var Lillehammer me get 
tid lig ute med nye ru ti ner og ope ra sjons -
meto der.

Berg aust had de selv pub li sert vi ten ska pe-
li ge ar tik ler da han var an satt på Riks hos pi-
ta let. Han så be tyd nin gen i at også en mind-
re av de ling drev kli nisk forsk ning. Dett e ville 
høy ne kom pe tan sen hos an satt e og kom me 
pa si en te ne til gode. Forsk nin gen re sul ter te  
i fle re ar tik ler i uten lands ke fag tids skrif ter. 
Dess uten holdt Berg aust fle re fore drag og 
inn legg i Norsk øye le ge for en ing, rundt om  
i Skan di na via og på in ter na sjo na le kon gres-
ser. For sin inn sats mott ok han Kon gens 
for tje nes te me dal je i 2011.

131



Presset – både hjemme og på jobb?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  

oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 

ved problemstillinger som:

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 

leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  

finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

Foto: Thinkstock

10
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

ALLMENNMEDISIN

Risør kommune

Nyopprettet 100% fastlegestilling
Felles legepraksis Kragsgata legesenter. 
for full utlysning og elektronisk søknadsskjema se  
www.risor.kommune.no
Søknadsfrist 9. desember

Alstad Legesenter har ledig etablert hjemmel som 
selvstendig næringsdrivende fastlege med oppstart 
etter avtale.

Les mer om stillingen på www.bodo.kommune.no

Søknadsfrist 2. desember 2018

Alstad legesenter
Fastlegehjemmel

Landsbylegene DA søker
Fastlege 
Det er ledig en fastlegehjemmel i 100 % stilling hos  
Landsbylegene DA på Dokka fra 01.04.2019.

Arbeidsoppgaver
- Drive allmennlegetjeneste i fastlegepraksis

med sentrale avtaler. Kommunen har lokal legevakt i tidsrommet 
kl.15.00-18.00 på hverdager mandag til og med torsdag. Utenfor 
disse tidsrommene er det interkommunal legevakt på Gjøvik.

Landsbylegene DA er 3 fastleger, som driver fastlegepraksis 
organisert som selvstendig næringsvirksomhet. Senteret har hatt 
en stabil legedekning gjennom mange år, og har rutinert 
hjelpepersonell. Senteret ligger sentralt til i Landsbyen Dokka. 
Praksisen er travel, velutstyrt, godt organisert og med gode 
kollegiale forhold og godt arbeidsmiljø. Vi er 3 fastleger og 1 
turnuslege, 6 erfarne helsesekretærer deler 3,7 årsverk for 
hjelpepersonell. Vi bruker Infodoc Plenario journalsystem. 
Nødvendig veiledning iht. EU-direktivet kan tilbys. Stillingen har 
gode inntjeningsmuligheter. Listelengden er på 1550 pasienter.

Søknadsfrist: 12.12.2018.
Se www.nordre-land.kommune.no for fullstendig utlysningstekst, 
kontaktinformasjon og elektronisk søknad.
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Allmennmedisin, Ortopedisk kirurgi, Radiologi, Diverse annonser  LEGEJOBBER

HITRA KOMMUNE 
 

Hitra kommune utlyser følgende stillinger: 
 
Fastlegehjemmel: 
Grunnet befolkningsvekst og kommune- 
sammenslåing utlyses ny fastlegehjemmel. 
Vikariat: 
Det utlyses et vikariat som fastlege fra mars 
2019 til januar 2020. 
 
Søknadsfrist: 01.01.2019 
 

For fullstendig utlysningstekst med 
kvalifikasjonskrav og søknadsskjema: 

hitra.kommune.no 
 
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig 
tilgjengelig iht. Offentleglova § 25. 

Ortopeder �l Harstad og Narvik
Er du opptatt av: 

• levelige boligpriser og minimalt med bilkøer 

• fantastiske turområder og kort avstand til "alt" 

• og ellers alt du trenger innen kultur og shopping? 

Vi byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser, og

særdeles trygge oppvekstvilkår. Fjell‐ og �isketurer som passer både

for store og små er bare noen minutter unna. Om vinteren kan du la

deg friste av turer med både bortover‐ og nedoverski. 

HIV DÆ RUNDT ‐ ta kontakt for en uforpliktende samtale! 

Harstad: Seksjonsoverlege Bogi Jonsson, tlf. 949 77 781

Narvik: Avdelingsoverlege Karl‐Ivar Lorentzen,  tlf. 959 07 183 

fr
a
n
tz
.n
o

Fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema

�innes på www.unn.no/jobb

LES MER PÅ

UNILABS NORGE SØKER

radiologer

ORTOPEDISK KIRURGI

R ADIOLOGI

DIVERSE ANNONSER

MEDISINSK  FELLESKAP MED SKØYEN 
TANNLEGEKONTOR

nye, moderne lokaler i Karenslyst alle’, sentralt på Skøyen. Vi er en 
veletablert  tannklinikk og ønsker å samarbeide med almennlege/
spesialister. Området er i sterk vekst og har en god pasienttilgang.

Hilsen Tannlege Hanne Gaarder Almgren, Endodontist Ingela 
Pedersen og Tannlege Espen Opheim

Søknad kan sendes: post@skoyentann.no eller ring Tannlege Hanne 
Gaader Almgren mobil : 90887388 mellom kl. 16-19
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Kurs:  Hensiktsmessig 
legemiddelbehandling, kursnr: 33246

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer 
RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS 
Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling i 
Oslo. 

Kurset er søkt godkjent som emnekurs allmennmedisin (15 
timer) i emnet farmakoterapi. I tillegg er det søkt 
godkjenning for spesialitetene: allmennmedisin, barne- og 
ungdomspsykiatri, geriatri, indremedisin, klinisk farmakologi, 
alders- og sykehjemsmedisin, og psykiatri. Kurset er i tillegg 
søkt godkjenning for fevu-poeng for farmasøyter.

påmelding på vår hjemmeside www.relis.no/kurs2019 

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har 
ytterligere spørsmål om kurset:
Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

Preikestolkurs: Emnekurs i oppmerksomt 
nærvær 6.-7.9.2019

Godkjenning: Kurset er godkjent med 15 poeng som 
emnekurs/klinisk emnekurs i oppmerksomt nærvær til 
videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Det vil bli lagt opp til fottur til Preikestolen første 
kursdag og det er nødvendig med klær etter
været og godt fottøy.

Tid: 6.-7.9.2019, kl. 09.15–19.35/08.30-15.45
Sted: Preikestolen fjellstue
Pris: ca kr. 3.500,- i kursavgift + konferanse pakke: kr. 
2.550,- for kost og overnatting pr. kursdeltaker i 
enkeltrom/ kr. 2.250,- for i kost og overnatting pr. 
kursdeltaker i dobbeltrom. Ledsagerpakker: kr. 2.010,-.
Antall deltakere: ca. 30
Påmelding: snarlig i påmeldingsskjema på http://
legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-ogutdanning/
Kurs-og-utdanning-2019/Preikestolkurs-Emnekurs--i-
oppmerksomt-naervaer-6-792019/
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Freds pri sen aner kjen ner  
le gers hu ma ni tæ re ar beid

En ga sje men tet for en atom vå pen- 
fri ver den er fort satt stort. ICANs  
ar beid for ver dens fred gjen nom  
å for by atom vå pen, er like vik tig  
i dag.

Al fred Nobel valg te å gi opp ga ven med  
å dele ut freds pri sen til det nors ke Stor tin-
get. Han stil te tre krav til freds pris vin ne re, 
og de treng te bare opp fyl le ett av dem:  
«re duk sjon av mi li tær styr ker», «ar ran ge ring  
av freds kon gres ser» og «na sjo ne nes for brød-
ring». Det er kan skje det sis te kri te ri et som 
gir tolk nings rom - og som til ti der har skapt 
de batt.

I 1985 be gyn te jeg på me di sin stu di et  
i Bergen. Jeg hus ker godt at International 
Physicians for the Pre ven tion of Nu cle ar War 
(IPPNW) fikk Nobels freds pris. En ga sje men-
tet blant stu den te ne var stort, og det ble 
dan net lo kal lag av Nors ke le ger mot atom krig 
man ge ste der. IPPNW opp stod som et ini tia-
tiv fra le ger i USA og Sov jet og fikk freds pri-
sen for sitt opp lys nings ar beid om de me di-
sins ke virk nin ge ne av atom krig. Det had de 
stor be tyd ning for mot stan den mot rust-
nings kapp lø pet som ver den da var vit ne til.

I høst ble jeg min net om en ga sje men tet 
fra ått i tal let. Nors ke le ger mot atom vå pen 
og Le ge for en in gen ar ran ger te te ma mø te 
om atom våp ne nes hu ma ni tæ re og me di-
sins ke kon se kven ser. Ver dens le ge for en ing 
(WMA) had de ak ku rat for ny et sin re so lu sjon 
mot atom vå pen hvor de støtt er FN-kon ven-
sjo nen som for byr atom vå pen. Ho ved ta ler 
var en dob belt freds pris vin ner fra Au stra lia. 
Til man Ruff har vært le der i IPPNW i en 
år rek ke. Han er in fek sjons me di si ner fra 
uni ver si te tet i Mel bour ne og tok ini tia ti vet 
til kam pan jen for å for by atom vå pen – ICAN 
– som fikk freds pri sen i 2017. In spi ra sjo nen 
var kam pan jen mot land mi ner, og ICAN fikk 
freds pri sen for sitt ar beid med å på pe ke de 

ka ta stro fa le hu ma ni tæ re kon se kven se ne av 
en hver bruk av atom vå pen og for sin ba ne-
bry ten de inn sats for å få til et trak tat fes tet 
for bud mot sli ke vå pen.

Sam me dag som Til man Ruff var i Oslo, 
an non ser te pre si dent Trump at USA ville 
bry te ned rust nings av ta len fra 1987 som 
Reagan og Gorbatsjov un der teg net. Det vi ser 
oss at ICANs ar beid for ver dens fred gjen nom 
å for by atom vå pen er like vik tig i dag. Le ge-
for en in gen støtt er ICANs ar beid, og har bedt 
re gje rin gen om å slutt e seg til FN-kon ven - 
sjo nen.

Al fred Nobel var opp tatt av fred i et bredt 
per spek tiv og opp rett et fem pri ser for dem 
som «gjør de stør ste frem skritt for men nes ke-
he ten». Årets pris for me di sin/fy sio lo gi gikk 
til James P. Al li son og Tasuku Honjo, for de res 
ar beid med kreft be hand ling gjen nom im-
mun te ra pi. Al li son er im mu no log og Honjo 
er lege, og de res forsk ning ven tes å ha stor 
be tyd ning for fram ti das kreft be hand ling.

Årets Nobels freds pris går til De nis Muk-
wege og Na dia Mu rad for de res kamp mot 
sek sua li sert vold brukt som vå pen i krig og 
væp ne de kon flik ter. Dr. Mukwege har viet 
sitt liv til å hjelpe ofre for sek sua li sert vold 
på sin kli nikk. Mu rad vit ner om sine opp - 
le vel ser som IS-sla ve hvor hun ble ut satt  
for gjen ta gen de over grep. Med stort mot  
og en ga sje ment har dis se to pris vin ner ne  
på hvert sitt vis bi dratt til be kjem pel se av 
krigs for bry tel ser og frem met rett fer dig het 
for of re ne. Det er in gen tvil om at dett e er 
helt i tråd med Nobels vil je. Le ge for en in gen 
vil del ta i fak kel toget 10. de sem ber for å vise 
vår takk nem lig het og støtt e.



1890 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  19,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Or to pe di – et fag for alle, i hele lan det

Om kring 1000 nors ke le ger job ber 
in nen or to pe di, og rundt 700 av  
dis se er fer di ge spe sia lis ter. Cato 
Kjær vik har det sis te året le det 
Norsk or to pe disk for en ing som  
or ga ni se rer nes ten alle nors ke  
or to pe der.

– Vår vik tig ste opp ga ve er å jobbe for  
å frem me or to pe disk kir ur gi som fag, ved  
å sør ge for at ut dan ning og ett er ut dan ning 
er av høy kva li tet, og å sør ge for at våre med- 
 lem mer har gode fag li ge kår. En av må te ne  
vi gjør dett e på er ak tivt å en ga sje re oss opp 
mot Le ge for en in gen og myn dig he ter i spørs-
mål som an går oss. En an nen er å ar ran ge re 
Høst mø tet – den stør ste år li ge or to pe dis ke 
kon gres sen i Norge. Dett e er ar ran ge men tet 
«alle» or to pe der kjen ner, og in ter es sen er 
kjem pe stor. Vi sam ler over 600 or to pe der,  
av nær me re 1000 med lem mer. Folk er for-
nøyd og har kjem pe flott e fag li ge og so si a le 
da ger. Dett e vil vi de fi ni tivt fort sett e med 
frem over, sier han.

Kjær vik for tel ler at de job ber tett sam men 
med de and re kir ur gis ke for en in ge ne som 
en del av Norsk kir ur gisk for en ing, pa ra ply-
or ga ni sa sjo nen for fle re kir ur gis ke fag me di-
sins ke for en in ger.

– Hva ser du som de stør ste ut ford rin ge ne 
in nen fa get?
– Ut vik lin gen av vårt fag som man ge and re 
me di sins ke fag går fort frem over. Det er en 
ut ford ring å sik re at prak sis og til bud til - 
sva rer det be folk nin gen har be hov for. Vi 
øns ker at det skal dri ves en so lid kunn skaps-
ba sert prak sis. Da vil det være be hov for  
å spre kunn skap og sik re fi nan si e ring til den 
ak ti vi tet som trengs.

– … og hvor dan ser du for deg frem ti dens 
or to pe di?
– Frem ti dens or to pe di vil sik kert være an ner-
le des enn i dag. Noe av det vi ope re rer i dag, 
vil ha fått and re løs nin ger, og til sva ren de vil 
vi kun ne finne nye kir ur gis ke løs nin ger på 
ting vi ikke kan løse i dag. Vi vil se bedre 
kon ser va ti ve løs nin ger og nye bio lo gis ke 
be hand lin ger. Det er særs spen nen de å se 
hvor langt man kan føl ge det bio lo gis ke 
spo ret. Hva kan lø ses med å støtt e krop pens 
egne re pa ra sjons me ka nis mer?

– Be folk nin gen blir eld re, og vi har eld re 
med sto re krav til funk sjon. De eld ste sat ses 
det også på for å unn gå be hov for in sti tu-

sjons plas ser. Det gjør at det er et stør re 
an tall som vil ha be hov for or to pe disk kir ur-
gi, men kan skje på and re om rå der enn i dag.

Øken de be hov for or to pe der
– Or to pe di er et flott fag felt! Man får pa si en-
ter av beg ge kjønn i alle ald re. Fa get har en 
stor bred de fra sto re trau mer til elek ti ve 
små ting. I vårt fag er vi hel di ge med at de 
fles te pa si en te ne får bed ring av vår be hand-
ling. Vi hjel per man ge til bedre funk sjon  
og mind re smer ter. Det gjør or to pe di til et 
takk nem lig fag. Selv om det er noen ting 
man ikke len ger skal ope re re, vil det i over-
skue lig frem tid fort satt være be hov for 
or to pe der. Det er en trygg frem tid.

– Den nye spe sia list ut dan nin gen for le ger som 
tråd te i kraft 1. mars 2017, de fi ne rer læ rings-
mål som til sam men skal dekke det grunn - 
leg gen de sett av kom pe tan se som alle le ger 
må ha for å bli spe sia lis ter. De fag me di sins ke 
for en in ge ne har vært tungt inne i dett e ar bei-
det. Kan du si litt om hva dere har gjort?
– Spe sia li tets ko mi te en har gjort et stort og 
fag lig godt ar beid. Vi har sam men med den 
vært sterkt en ga sjert i de nye spe sia list reg- 
 le ne, og vi har stått sam men for å for skrifts-
feste pro se dy re lis ter. Dett e fikk vi som kjent 
ikke gjen nom. Vi kom mer til å være på vakt 
frem over for å se at ut dan nings kan di da te ne 
får nok ope ra sjons prak sis til å få dek ket sine 
læ rings mål. All kir ur gi er fag som må mest-
res ut fra er fa ring og meng de tre ning.

– Har du noen tan ker om hva det ny etab ler te 
faglandsrådet for de fag me di sins ke for en in ge ne 
kan bi dra til?
– FaMe ble etab lert for en del år si den, uten 
at dett e klar te å ty de lig gjø re den fag li ge 
si den av Le ge for en in gen. Jeg hå per at en  
ny giv, med de fi ner te opp ga ver til fag sty ret,  
kan end re dett e. Vi tren ger en sterk fag lig 
stem me som ikke all tid ses på som fag - 
foren ing. Vi får gi den nye or ga ni sa sjo nen 
mu lig het til å ut vik le seg.

– Det har i det sis te vært mye fo kus på over - 
be hand ling, og ny lig lan ser te Le ge for en in gen 
kam pan jen «Gjør klo ke valg». Er dett e noe 
dere er en ga sjert i?
– Vi sy nes dett e er en vik tig kam pan je. Det 
hand ler om å bru ke våre fel les res sur ser 
rik tig, og kva li tets ut val get har snart klar 
våre an be fa lin ger. Vi må sør ge for at rett 
pa si ent får rett be hand ling i rett meng de. 
Dett e gjør at man får en rik tig res surs bruk, 
men også at vi ikke ut sett er pa si en ter for 
unø dig ri si ko med unø dig be hand ling. Det 
blir spen nen de å se om man når frem med 
bud ska pet. Nå prø ver man en kam pan je 
som har hatt eff ekt i fle re land. Ti den vil  
vise om vi når frem i Norge.

Les mer: legeforeningen.no/Fagmed/ 
Norsk-ortopedisk-forening/ 

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

GODE FREM TIDS UT SIK TER: Cato Kjær vik me ner or to pe der har gode kar rie re mu lig he ter. Foto: Lise B. Johannessen
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Kart leg ger fast le ge si tua sjo nen i kom mu ne ne

Le ge for en in gen føl ger nå opp VGs 
un der sø kel se om re krut te rin gen  
av fast le ger, for å se hvor dan si tua-
sjo nen har ut vik let seg si den i fjor 
som mer.

Som me ren 2017 gjor de VG en stor kart leg-
ging av re krutt e rings si tua sjo nen i kom - 
mu ne ne. Nes ten halv par ten, hele 198 av  
425 kom mu ner, ga utt rykk for at de had de  
ut ford rin ger med å re krutt e re fast le ger.

Alle kom mu ner i Norge har den sis te 
ti den fått en e-post fra Le ge for en in gen, der 
de blir bedt om å sva re på om, og hvor dan, 
si tua sjo nen har ut vik let seg si den som me-
ren 2017.

I tråd med VGs un der sø kel se, ble kom- 
 mu ne ne bedt om å bru ke en ska la fra grønn, 
som be tyr upro ble ma tisk fast le ge dek ning, 
til rød, som in ne bæ rer sto re pro ble mer med 
re krutt e ring. Så langt vi ser kart leg gin gen  
at si tua sjo nen i kom mu ner som Bergen, 
Kris tian sand og Stavanger har for ver ret seg 
kraf tig, bare si den i fjor.

– I fem av lan dets ti stør ste kom mu ner  
har re krutt e rin gen av fast le ger gått fra 
vondt til ver re. Det sier en hel del om hvor 
raskt den ne ut vik lin gen går, sier Tom Ole 
Øren, le der i All menn le ge fo re nin gen.

Det sis te året har en hel rek ke kom mu ner 
ryk ket ut og vars let om at fast le ge ord nin gen 
lo kalt står i fare for å kne le. Man ge kom mu-

ner, som Bergen, Harstad, Tromsø og Kris-
tian sand, har ett er lyst straks til tak. I til legg 
har fast le ge ne lo kalt, gjen nom kro nik ker, 
inn legg og i avis ar tik ler, sagt ty de lig ifra om 
ut ford rin ge ne de står i.

Måt te gi opp
Da gens Medisin satt e i ok to ber sø ke ly set  
på den kraf ti ge for ver rin gen i de ti stør ste 
kom mu ne ne. Avi sen har blant an net snak-
ket med fast le ge John T. Haugen i Bergen, 
som ikke har lyk kes i å be sett e sin le di ge 
fast le ge hjem mel.

– Vi har ikke fått noen kva li fi ser te sø ke re. 
Dett e er en end ring som har kom met raskt, 
for tel ler Haugen til Da gens Medisin.

Iføl ge avi sen job ber Haugen fort satt ved 
le ge kon to ret, men som en nød løs ning. 
Kom mu nen har nå sett seg nødt til å kjøpe 
pa si ent lis ten, og fra nytt år vil to le ger i spe-
sia li se ring i all menn me di sin ta over an sva-
ret for den ne.

– Den ne his to ri en vi ser hvor for vi me ner 
det er helt nød ven dig å ha en opp da tert 
over sikt. Le ge for en in gen job ber hardt med  
å få på plass de til ta ke ne og res sur se ne som 
må til for å sik re en bæ re kraf tig fast le ge ord-
ning. Vi tar an svar for å få en ny over sikt på 
plass og er gla de for at man ge kom mu ner 
al le re de har svart på vår hen ven del se, sier 
Øren.

I fjor be skrev åtte av de ti stør ste kom mu-
ne ne seg selv som grøn ne kom mu ner. I år  
er dett e tal let nede i tre kom mu ner. Til nå 
vi ser kart leg gin gen at si tua sjo nen i Stavan-
ger har gått fra grønn til oransje, i Bergen 
fra grønn til rød, i Kris tian sand fra grønn  
til rød, i Trondheim fra grønn til oran sje og  
i Tromsø fra grønn til oran sje. I kom mu ner 
som Oslo, Bæ rum, Sand nes, Dram men og 
Fredrikstad er si tua sjo nen uend ret, sam-
men lik net med i fjor.

Kart leg gin gen på går fort satt og en full-
sten dig over sikt vil leg ges fram så raskt alle 
sva re ne fra kom mu ne ne er mott att.

– Vi kom mer ikke til å gi oss før vi har  
fått svar fra alle kom mu ne ne. De res svar er 
av gjø ren de – for kom mu ne ne, for fast le ge ne 
og for inn sat sen Le ge for en in gen gjør for  
å styr ke fast le ge ord nin gen, slår Øren fast.

DA NIEL WÆR NES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

NEGATIV UTVIKLING: Tom Ole Øren fortviler over at rekrutteringen av fastleger har gått fra vondt til verre i fem av landets 
ti største kommuner. Foto: Lise B. Johannessen

«Legeforeningen jobber hardt 
med å få på plass de tiltakene 
og ressursene som må til for  
å sikre en bærekraftig fastlege- 
ordning»  
                                                  TOM OLE ØREN

FRA GRØNT TIL RØDT: Flere store kommuner har 
rekrutteringsvansker. Ill.: Anne-Lene Molland
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Le ger i front for en atom vå pen fri ver den

Nors ke le ger mot atom vå pen (NLA) 
og Le ge for en in gen in vi ter te i ok to-
ber til te ma mø te om atom vå pens 
hu ma ni tæ re og me di sins ke kon se-
kven ser.

– Det mest øde leg gen de for folks hel se er 
krig, og det er der for vik tig at le ger står  
i front for å av skaff e atom vå pen, sa pre si-
dent i Le ge for en in gen Ma rit Her man sen 
un der mø tet.

Den aner kjen te le gen og dob le no bel pris-
vin ne ren Til man Ruff holdt ho ved inn leg get 
med titt e len «The human i tar ian im pe ra ti ve 
to ban and abol ish nu cle ar weapons».

Til man Ruff er in fek sjons me di si ner fra 
Uni ver si te tet i Mel bour ne, og en av grunn-
leg ger ne av Den in ter na sjo na le kam pan jen 
for å av skaff e atom vå pen (ICAN). Han er 
le der av ICAN Au stra lia og co-pre si dent  
i International Physicians for the Pre ven tion 
of Nu cle ar War (IPPNW) som mott ok Nobels 
freds pris i 1985 for sitt opp lys nings ar beid 
om de me di sins ke virk nin ger av atom krig. 
ICAN mott ok som kjent Nobels freds pris 
2017 «for sitt ar beid med å på pe ke de ka ta-
stro fa le hu ma ni tæ re kon se kven se ne av 
en hver bruk av atom vå pen og for sin ba ne-
bry ten de inn sats for å få til et trak tat fes tet 
for bud mot sli ke vå pen».

– Le ger er blant dem som har en ga sjert  
seg sterkt i ar bei det for å rus te ned og av vik le 
atom vå pen, for di de ser at fore byg ging er 
enes te me di sin, sier dag lig le der i Nors ke 
le ger mot atom vå pen og ko or di na tor for 
ICAN Norge, Mari Seil skjær.

Vik tig at le ger står i for kant
– Jeg er yd myk og stolt over å være del av et 
yrke med per so ner som mer el ler mind re  
på fri vil lig ba sis tar an svar for å jobbe for 
av skaff el sen av ver dens mest dø de li ge  
vå pen, sa Ma rit Her man sen.

Hun vis te til World Med i cal Associations 
(WMA) møte i Rey kja vik i ok to ber der or ga-
ni sa sjo nen ved tok en re vi dert ver sjon av 
WMA-er klæ rin gen om atom vå pen fra 1998. 
WMA støtt er FN-kon ven sjo nen som for byr 
atom vå pen og opp ford rer alle sta ter til å ta 
del i FNs atom vå pen for bud.

– Le ger har et spe si elt an svar for folks 
hel se. Det mest øde leg gen de er krig, og som 
his to ri en har vist, har atom krig ka ta stro fa le 
kon se kven ser, sa Her man sen.

Det nye i 2018-ver sjo nen er at den også 
vi ser til den på gå en de po li tis ke ut vik ling. 
WMA er sterkt be kym ret for pla ne ne om  

å be hol de atom vå pen på ube stemt tid og  
å mo der ni se re ar se na let av atom vå pen. De 
er be kym ret over fra vær av frem drift i atom-
vå pen-ned rust ning hos atom vå pen sta ter  
og den øken de fa ren for kjer ne krig, en ten 
om det skjer med hen sikt, in klu dert cy ber-
an grep, om den er util sik tet el ler som føl ge  
av ulyk ke.

– Dett e nye av snitt et er vik tig for di det  
står noe om den nå væ ren de si tua sjo nen,  
sa pre si den ten.

Både Russ land og USA har kunn gjort at  
de plan leg ger å mo der ni se re og øke slag-
kraf ten i sine atom vå pen. Nord-Ko rea har 
tro lig ut vik let atom vå pen som kan nå sine 
na bo er og til og med Nord-Ame ri ka, og hvis 
en kjer ne -fy sisk av ta le med Iran mis lyk kes, 
vil Iran fort sett e sitt pro gram.

Brev til Uten riks de par te men tet
WMA er glad for trak ta ten om for bud mot 
atom vå pen og sam men med and re in ter na-
sjo na le or ga ni sa sjo ner, in klu dert Røde Kors 
og Røde halv må ne be ve gel se, in ter na sjo na le 
le ger for fore byg ging av atom krig, den 
in ter na sjo na le kam pan jen for å av skaff e 
atom vå pen og et stort fler tall av FNs med-
lems land, går de på veg ne av med lem me ne 
inn for å opp ford re alle sta ter til raskt å sig - 
ne re, ra ti fi se re el ler tiltrå og im ple men te re 
trak ta ten om for bud mot atom vå pen

I Norge på går det nå en de batt om Nor ges 
mu lig he ter til å sig ne re FN-trak ta ten som 
ble ved tatt av 122 av FNs med lems land i juli 
2017. Le ge for en in gen har også fulgt opp 

dett e ved å sen de brev til Uten riks de par te-
men tet der de opp ford rer nors ke myn dig - 
he ter til å ar bei de for av skaff el se av atom - 
vå pen.

Te ma mø tet ble av slutt et med en sam ta le 
om hvor dan le gers en ga sje ment og fo kus  
på atom vå pens hu ma ni tæ re og me di sins ke 
kon se kven ser har hatt be tyd ning for det 
in ter na sjo na le ar bei det for kjer ne fy sisk 
ned rust ning. Til man Ruff, Ma rit Her man sen, 
Ro bert Mood, pre si dent i Røde Kors og Kjølv 
Egeland, fors ker ved Fol ke retts in sti tutt et og 
med for fatt er av rap por ten «The Trea ty on 
the Pro hi bi ti on of Nu cle ar Weapons and its 
im pli ca tions for Norway» del tok i sam ta len, 
som ble le det av di rek tør for Nobels freds-
sen ter, Liv Tør res.

Ro bert Mood, som også er tid li ge re ge ne-
ral in spek tør for Hæ ren og sjef for FNs ob ser-
va tør styr ke i Sy ria, sa at mi li tæ re ikke ser på 
atom vå pen som van li ge vå pen for di det ikke 
skil ler mel lom de stri den de og si vil be folk-
nin gen. Hans bud skap var at kjer ne vå pen-
ned rust ning kre ver po li tisk hand ling.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LIT TE RA TUR
1  Mollekleiv S, Mæland GJ. Atom vå pen trus se len er 

stør re enn før. https://www.nrk.no/ytring/ 
atomvapentrussel-storre-enn-for-1.10932349

VIKTIG AT ALLE ENGASJERER SEG: Fra v. Robert Mood, Kjølv Egeland, Marit Hermansen, Tilman Ruff og Liv Tørres.
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Står på i kam pen mot atom vå pen

Sai ma Naz Akh tar har i en år rek ke 
vært en ga sjert i ar bei det mot atom-
vå pen. Vå ren 2017 ble hun valgt til 
le der i for en in gen Nors ke le ger mot 
atom vå pen.

Hun for tel ler at det var litt til fel dig hun 
valg te å en ga sje re seg i ak ku rat dett e.

– Jeg var på et in for ma sjons mø te hos 
Med Fred (Me di sin stu den ter for fred og 
so si alt an svar), og syn tes i ut gangs punk tet 
det var vel am bi si øst og kan skje litt naivt  
å skul le en ga sje re seg i kam pen mot atom - 
vå pen. Men så var jeg så hel dig å få lov til  
å del ta på en stu dent kon fe ran se de ar ran-
ger te. Her lær te og for sto jeg at det er vik tig 
å en ga sje re seg, og at det ikke skal så mye  
til for fak tisk å kun ne for and re og gjø re noe. 
Som hel se per so nell har vi på en måte et 
mo ralsk im pe ra tiv for å en ga sje re oss i kam-
pen mot atom vå pen. Skul le atom vå pen blir 
brukt har vi som le ger lite å stil le opp med, 
så her er fore byg ging den enes te me di si nen 
vi kan bru ke. Der for sy nes jeg dett e ar bei det 
er eks tra vik tig.

– Du le der en li ten, men ak tiv for en ing. Hva er de 
vik tig ste opp ga ve ne nå og i ti den frem over?

– En av de vik tig ste opp ga ve ne for oss na sjo-
nalt er å få Norge til å sig ne re av ta len om  
å for by bru ken av atom vå pen som ble ved-
tatt av 122 sta ter i juli i fjor. Vår jobb er  
å være lob by is ter og å få myn dig he te ne til  
å inn se at dett e er en vik tig sak. Det nors ke 
folk har jo også talt – 80 pro sent øns ker et 
for bud. Det er flott at vi nå en de lig har fått 
på plass et for bud mot atom vå pen som 
strek ker seg til å gjel de alle ver dens sta ter.

– I til legg er det å spre in for ma sjon og få 
fle re til å for stå hvor for det er vik tig å en ga-
sje re seg nå og å in for me re om de me di - 
sins ke kon se kven se ne ved bruk av atom - 
vå pen. Og så må vi, som i alle or ga ni sa sjo-
ner, pas se på med lem me ne våre.

– Du er ny lig blitt mam ma til lil le Ja cob.  
Kam pen mot atom vå pen blir mu li gens enda 
vik ti ge re nå?

– Ja, som mam ma har jeg på en måte et 
eks tra an svar for at han skal ha en ver den. 
Det er man ge sa ker man kan en ga sje re seg i, 
men den ne blir eks tra vik tig.

– I 1985 mott ok Den in ter na sjo na le le ge for en ing 
mot atom krig Nobels freds pris, og i fjor fikk 
ICAN (Den in ter na sjo na le kam pan jen for for bud 
mot atom vå pen) pri sen. Dere er en del av den ne 
kam pan jen. Hva be tyr den ne aner kjen nel sen?

– Ju be len «stod i ta ket» da pri sen ble kunn-
gjort. Det er den stør ste aner kjen nel se man 
kan få som freds or ga ni sa sjon. Det er nes ten 
så jeg ikke kan tro det frem de les. Det at ICAN 
fikk pri sen gir selv føl ge lig en mye stør re 
tyng de. Det er lett e re å kom me på dags or de-
nen og du blir mer kjent i all menn he ten. 
Den umid del ba re eff ek ten i da ge ne rett ett er 
var at det var vel dig mye fo kus og opp merk-
som het både mot kam pan jen og sa ken. Den 
lang sik ti ge eff ek ten er at man ikke len ger 
bare er en li ten grup pe, men at man plut se-
lig blir en in ter na sjo nal ak tør som blir tatt 
mye mer se ri øst og blir lytt et til på en helt 
an nen måte.

– I for slaget til stats bud sjett et for 2019 er de 
øre mer ke de mid le ne til ICAN og Nors ke le ger 
mot atom vå pen, som drif ter ICANs ar beid  
i Norge, fjer net. Hvil ken be tyd ning vil dett e  
ha for det vi de re ar bei det?

– Det vil ab so lutt ha be tyd ning for ar bei det 
vårt, og det er også al vor lig er at de har 
fjer net mid le ne som har gått til forsk ning. 
Men dett e er en trend vi har sett helt si den 
re gje rings skif tet i 2013. Støtt en har sta dig 
blitt re du sert og er nå helt ute av stats bud-
sjett et. I fjor var vi så hel di ge at Stor tin get  
la inn øre mer ke de mid ler i stats bud sjett et, 

de er i år tatt ut i Re gje rin gens for slag. Det 
som skjer at man fjer ner støtt en til de prak-
tis ke tin ge ne, som å ha et sek re ta ri at, men 
en ga sje men tet vil all tid være der. Vi vil all tid 
ha et «rå dyk tig» sty re. Det har vi, og det had de 
vi også før vi fikk et eget sek re ta ri at – men 
med et sek re ta ri at har vi noen som sør ger 
for den dag li ge kon ti nui te ten. Kla rer vi ikke 
å end re dett e før stats bud sjett et blir ved tatt, 
så vil halv an net års verk bli bor te.

– Til dag lig job ber du som LIS2 ved Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus, du er mam ma og du 
le der en ak tiv for en ing. Hvor dan får du ti den 
til å strekke til?

– Det vik tig ste for å få det til å gå rundt er  
å ha gode støtt e spil le re, og ikke stil le like 
sto re krav på alt. Jeg over tok ett er Jon Gun nar 
Mæland. Det var sto re sko å fylle, men jeg 
har et kjem pe dyk tig sty re som føl ger opp  
og pas ser på meg, og et su pert sek reta ri at 
som er svært dyk ti ge og selv drev ne. Og ikke 
minst har jeg en mann og for eld re som 
stil ler på hjem me fron ten.

– Dess uten er det gøy å drive med dett e nå. 
Kam pen mot atom vå pen er svært vik tig – og 
det skjer så mye, med sta dig nye sta ter som 
sig ne rer og ra ti fi se rer for bu det. Selv om det 
ikke er trådt i kraft ennå, det skjer først når 
fem ti sta ter har ra ti fi sert av ta len, er det helt 
utro lig å se at det kom mer i havn.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

EN GA SJERT: – Det er en mor som tid å være en ga sjert i atom vå pen sa ken, sier Sai ma Naz Akh tar. Foto: Lise B. Johannessen
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Hel se his to rie i nytt for mat

Ild sje ler har laget et nett sted for  
å ta vare på hel se his to ri en. Hit til er 
det spilt inn mer enn 150 fil mer.

Hel se his to ri en har til nå stort sett vært iva re-
tatt ved gjen stan der og skrift lig do ku men ta-
sjon. Noe fin nes som film og vi deo, men 
ma te ria let er be gren set og ikke satt i sy stem. 
Si den 2013 har fri vil li ge ved Ul le vål sy ke hus-
mu se um for søkt å bøte på dett e ved å ut vik le 
nett ste det www.sykehushistorier.no for 
vi deo ba sert do ku men ta sjon av hel se his- 
 to ri en.

Det be gyn te med et øns ke om å dekke  
de seks in sti tu sjo ne ne som i dag ut gjør Oslo 
uni ver si tets sy ke hus: Aker, Di ke mark, Gau-
stad, Ul le vål, Riks- og Ra di um hos pi ta let. 
Ny lig har man også len ket opp til and re 
nett ste der, blant an net Ole Did rik Lærums 
me di sins ke sam lin ger på Voss.

En kel tek nisk løs ning
– Vi har ikke am bi sjon om å fun ge re som 
ob jek tiv aka de misk do ku men ta sjon, men  
så kor rekt som mu lig for tel le om byg nin g- 
e ne, men nes ke ne som ar bei det i dem og 
den me di sins ke ut vik lin gen, for tel ler ini tia-
tiv ta ker Rolf Kå re sen, som er pen sjo nert 
kir urg og pro fes sor eme ri tus ved Ul le vål 
sy ke hus.

– Den tek nis ke løs nin gen er en kel for di 
his to ri e ne lag res i en ser ver uten for sy ke - 
hu sets brann mur og kan hen tes opp over 
in ter nett, ak ku rat som You Tube, sier Kå re sen. 
Så langt har vi ikke hatt egen sø ke mo tor, 
men det har vi fått en tek nisk løs ning på. Vi 
skal nå i gang med å leg ge inn nød ven di ge 
nøk kel ord for alle fil me ne som er pro du sert 
til nå, slik at de blir søk ba re.

I de fles te vi deo ene blir en el ler fle re som 
har vært del av den his to ris ke be gi ven he ten 
in ter vju et. På den må ten får man frem både 
den sub jek ti ve opp le vel sen hos de som var 
med og syn lig gjort de ler av de res per son lig-
het. I til legg til in ter vju er er det også kor te 
fore drag og di gi ta li sert film (1–3).

Alle ty per hel se per so nell har bi dratt, ikke 
bare le ger. Det er stor bred de i te ma er. Her 
er både for tel lin gen om den før s te hjer te-
trans plan ta sjo nen i Norge i 1983 og dag lig liv 
ved Gau stad sy ke hus i 1950-åre ne.

Be søks tal le ne øker jevnt. I 2017 had de 
nett ste det 1200 opp slag og 421 ful le vis nin-
ger av et opp tak. Om trent sam me tall har 

man nådd de før s te åtte må ne de ne i 2018, 
hen holds vis 1258 og 345.

Per son vern
Per son vern kan være et pro blem når hel se-
his to rie skal for tel les. Den har vært iva re tatt 
ved at Rolf Kå re sen som an svar lig re dak tør, 
ser gjen nom og god kjen ner alle opp tak før 
de leg ges ut på nett et. Han er sær lig år vå ken 
for at det ikke leg ges ut pasientidentifiser-
bar in for ma sjon.

Bi drags yter ne får se gjen nom re di gert 
opp tak og kan kre ve end rin ger el ler slett ing 
av de ler de ikke kan stå for. Når det er gjort, 
sig ne rer de på et sam tyk ke skje ma som 
ar ki ve res i re dak sjon en. De har se ne re ikke 
krav på ytt er li ge re re di ge ring, men kan 
for lan ge slett ing av opp ta ket.

Kost na der
Kost na de ne for pro sjek tet er mo de ra te. Rolf 
Kå re sen er re dak tør som ube talt pen sjo nist-
hob by. I til legg er det av gjø ren de å ha en 
tek nisk kom pe tent per son som kan gjø re 
opp tak og re di ge re dem. Kå re sen kan ikke få 
full rost Kåre Eide, som sør ger for både opp-
tak og re di ge ring. Oslo uni ver si tets sy ke hus 
har be talt ca. 2000 kro ner per år for ser ver 
og do me ne. Alle bi drags yte re har stilt opp 
uten ve der lag.

– Vi me ner dett e er en en kel og god  
mo dell for å ta vare på en hel se his to rie som 

er i sta dig ras ke re ut vik ling. Det kre ver en 
tek nisk kyn dig per son og en mo ti vert og 
dri ven de re dak tør som kon tak ter hel se ar bei-
de re som har en god his to rie å for tel le. Det 
er alt som trengs, for sik rer Kå re sen.

– Vår er fa ring er at det fin nes man ge  
i hel se ve se net som har en in ter es sant his to-
rie å for tel le. Hjem me si den vår er laget slik 
at det er en kelt å bygge den ut med nye 
in sti tu sjo ner slik at man får en fel les inn-
gangs por tal. Vi bi drar gjer ne med råd og 
hjelp der som noen kun ne ten ke seg å star te 
i egen in sti tu sjon, sier Kå re sen.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo

LIT TE RA TUR
1 Ra di um hos pi ta let. In ter vju med Jan Vincents 

Johannessen. http://sykehushistorier.no/ous/
index.php?museum=radiumhospitalet& 
2=personer&3=leger&4=johannesen (3.10.2018).

2 Riks hos pi ta let. Stein Arne Evensen fore le ser om 
pro fes sor Sø ren Bloch Laa che.  
http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum 
=rikshospitalet&2=personer&3=leger&4=laake 
(3.10.2018).

3 Di ke mark mu se um. Eks em pel på di gi ta li sert film. 
http://sykehushistorier.no/ous/index.php?museum= 
dikemark&2=bygninger&3=50 (3.10.2018).

TAR VARE PÅ HIS TO RI EN: Kåre Eide (t.v.) og Rolf Kå re sen for an inn gan gen til muse et. Foto: pri vat
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Nytt pre sti sje tungt verv  
til Anna Stav dal

Man ge årig front fi gur i norsk, nor disk  
og eu ro pe isk all menn me di sin, fast- 
lege Anna Stav dal, er ny lig valgt som  
på trop pen de pre si dent til ver dens- 
or ga ni sa sjo nen Wonca World.

Si den no vem ber 2016 har Stav dal vært pre si-
dent i WONCA Eu ro pe som re pre sen te rer 
over 80 000 all menn le ger i 49 eu ro pe is ke 
land. Nå tar hun skritt et vi de re og skal fra 
2020�–�22 lede Wonca World som re pre sen - 
te rer mer enn 600 000 all menn le ger i 151  
land. Ut nev nel sen skjed de un der ver dens-
kon gres sen i Seoul i ok to ber.

Stav dal var den før s te kvin ne li ge pre si den-
ten i Wonca Eu ro pe, og hun er den and re 
kvin nen som skal lede Wonca World (1). Hun 
over tar ver vet ett er bri tis ke Aman da Howe, 
som har le det WONCA World si den no vem-
ber 2016. Frem til hun til trer i pre si dent - 
ver vet skal Stav dal ha to år som «pre si dent 
elect».

Wonca (The World Or gan i za tion of Fa mi ly 
Docto rs) er et aka de misk og vi ten ska pe lig 
nett verk for all menn le ger. WONCA Eu ro pe 
er en del av WONCA World.

– Jeg er glad og stolt over å bli valgt til 
frem ti dig pre si dent for WONCA World, sier 
Stav dal.

– Til li ten jeg blir vist av re pre sen tan ter for 
mer enn en halv mil li on all menn le ger ver-
den over gjør meg yd myk, og jeg går løs på 
opp ga ve ne med ar beids lyst og gle de.

Hun for tel ler at de i år fei rer vi 40 års-ju bi-
le et for Alma Ata-de kla ra sjo nen, som slo fast 
at pri mær hel se tje nes te som grunn mur er 
den beste må ten å or ga ni se re hel se tje nes ten 
på.

– All menn le gen spil ler en nøk kel rol le  
i pri mær hel se tje nes ten, men vik tig he ten  
av all menn le gens rol le er ikke all tid syn lig 
og for stått blant po li ti ker ne som plan leg ger 
og be stem mer hvor dan hel se tje nes ten skal 
se ut, sier Stav dal.

– Jeg vil gjø re mitt beste for å syn lig gjø re 
all menn le gen i de man ge uli ke kon teks ter 
ver den over, og å støtt e mine kol le g er der  
de ar bei der og bor. Må let er bedre hel se for 
ver dens be folk nin ger i tråd med FNs bære-
kraftmål.

Pre si dent i Le ge for en in gen Ma rit Her man-
sen som selv er all menn le ge, gra tu le rer med 
ver vet.

– Anna Stav dal har gjen nom sitt lang va ri ge 
ar beid både na sjo nalt og in ter na sjo nalt vist 
oss at fag lig en ga sje ment og grun dig het har 
be tyd ning. Dett e er en aner kjen nel se til det 
nors ke og nor dis ke fag mil jø et, og vil få stor 
be tyd ning for all menn me di sin glo balt, sier 
Her man sen.

Anna Stav dal er spe sia list i all menn me di-
sin og uni ver si tets lek tor ved Uni ver si te tet  
i Oslo. Fra 1999�–�2003 var hun le der for Norsk 
sel skap for all menn me di sin – nå Norsk 
for en ing for all menn me di sin. Hun var også 
ini tia tiv ta ker til, og den før s te pre si den ten 
for, Nor dic Fed er a tion of Ge ne ral Prac ti ce  
i åre ne 2005�–�2011.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LIT TE RA TUR
1 Kal ve land J. En slags uten riks mi nis ter. Tidsskr Nor 

Legeforen 2016; 136: 1858�–�9. 

NYTT VERV: Anna Stav dal (nr. 3 fra.v.) gle der seg til å ta fatt på ver vet som pre si dent for ver dens all menn le ger. Her fra inn-
sett el ses-se re mo ni en.  Foto: WONCA
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