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Klinisk etikk i klinisk praksis
Klinisk etikk-komiteer skal ivareta pasient-
perspektivet i vanskelige beslutninger  
i klinisk praksis. Komiteene drøfter et bredt 
spekter av etiske dilemmaer, men tidspress 
hindrer mange leger som er komitémed-
lemmer, i å delta aktivt. Dette viser en 
spørre skjemaundersøkelse med svar fra  
34 av landets 38 klinisk etikk-komiteer. 
Tvangsbruk, taushetsplikt, kommunikasjon, 
samhandling, prioritering og ressursbruk 
var hyppige temaer for diskusjon.
SIDE 134

Smerter, kreft og LAR-behandling
Stadig flere pasienter i legemiddelassistert 
rehabilitering dør av somatiske sykdommer, 
bl.a. kreft. I palliativ fase er behandling av 
smerte hos slike pasienter ofte vanskelig. 
Målet er å oppnå god smertelindring og  
å unngå iatrogen rus. «Jo lenger ut i det 
palliative forløpet pasienten er, desto mer 
taler for at man heller skal være raus enn 
restriktiv», skriver en erfaren smertelege, 
som gir konkrete, praktiske råd til leger  
i klinisk praksis.
SIDE 144

Legemidler mot AD/HD – virker de?
Kunnskapsgrunnlaget for bruk av amfeta-
min og metylfenidat ved behandling av  
AD/HD hos barn og ungdom er svakt, særlig 
for langtidsbehandling. Selv om forskning 
og klinisk erfaring tilsier at slike legemidler 
virker godt i starten, er det ikke grunnlag for 
å tro at effekten vil vedvare. Fortsatt bruk av 
legemidler uten tilstrekkelig dokumentert 
effekt kan være uetisk, skriver to kronikk-
forfattere.
SIDE 126

Styrking

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres regjeringsplattform ble lagt 
frem 14. januar 2018. Her er det som ventet få overraskelser, men  
i alle fall positive og tiltrengte signaler til en hardt presset fastlege-
ordning: Regjeringen vil «forbedre og modernisere fastlegeord-
ningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning  
i hele landet», heter det. Mye annet skal også styrkes: Den sym-
bolske  ordningen med fritt behandlingsvalg skal utvides. Helse-
forskningen skal styrkes. Det skal bli flere sykehjemsplasser og 
mange flere pakkeforløp. Satsingen på barn og unges psykiske 
 helse skal trappes opp, og tilbudet innen habilitering og rehabili-
tering skal styrkes.

I det hele tatt skal det bli mye styrking i helsevesenet: Ordene 
«styrke» og «styrkes» forekommer hele 25 ganger på de snaut  
åtte sidene av dokumentet som omhandler helse og omsorg.  
Men den som håpet på flere folk og penger til all helsestyrkingen 
har nok forregnet seg. For allerede i innledningen om helse slås 
det fast at «tilbudene må forbedres gjennom nye og bedre måter  
å jobbe på» samt gjennom «økt digitalisering og effektivisering». 
Så da gjelder det nok en gang for helsearbeiderne å løpe enda 
 fortere – for å styrke enda mer.
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Regjeringen må ta initiativ til en handlingsplan for  
å utrydde hepatitt C.

Hjemløse, personer med rus- og avhengighetslidelser, innsatte og 
sexarbeidere blir stigmatisert og marginalisert over hele verden. 
Flere overlappende risikofaktorer og negative livshendelser forster-
ker sosiale eksklusjonsmekanismer og gjør at gruppene også i høy-
inntektsland har ekstremt høy sykelighet og dødelighet (1). Kvinner 
er spesielt utsatt. Sosial eksklusjon dreper.

Hepatitt er blant de største problemene (2). Injiserende rusbru-
kere har særlig høy risiko, og etter få år vil de aller fleste bli ekspo-
nert for smitte. Hjemløshet, fengsling og sexarbeid øker smitterisi-
koen. I Norge er hiv et lite problem blant injiserende rusbrukere, 
mens hepatitt C er vanlig. I en studie av 327 brukere av sprøyteutde-
lingsprogrammet i Oslo hadde halvparten kronisk hepatitt C. Tre av 
fire hadde delt sprøyter, like mange hadde vært fengslet, og halvpar-
ten av de som injiserte under soning, hadde delt sprøyter (3). I Norge 
har anslagsvis 20�–�30 000 personer vært smittet med hepatitt C-virus. 
70�–�80 % utvikler kronisk hepatitt, som kan føre til cirrhose, leversvikt 
og hepatocellulært karsinom. Anslagvis 9 000 ruserfarne personer 
lever med ubehandlet kronisk hepatitt C (4).

Globalt er fengsler arnested for hiv- og hepatittsmitte (5). Innsatte 
har dårligere helse, dårligere tilgang til forebyggende helsetiltak og 
høyere smitterisiko enn resten av befolkningen. I Norge får innsatte 
rense brukerutstyr med klor, men har ikke tilgang til rene sprøyter 
(som gir mye bedre smittebeskyttelse) (6). Løslatelse og integrering 
tilbake i samfunnet er særlig sårbare perioder hvor risikoen for 
smitte er økt. Risikoen for overdose og å bli tvunget til sexarbeid  
er også økt (5). Vi vet nærmest ingenting om helsetilstanden til 
sexarbeidere i Norge.

Hepatitt C smitter primært via blod (7). Seksuell smitte er mye 
sjeldnere, men i europeiske storbyer har det vært utbrudd blant 
menn som har sex med menn, særlig knyttet til sex under påvirk-
ning av rusmidler («chemsex») (7, 8).

Hva må gjøres? Hepatitt C er et komplekst sosialmedisinsk pro-
blem som må møtes med integrerte sosiale og medisinske tiltak. En 
sosial boligpolitikk må kombineres med substitusjonsbehandling 
med opioider (LAR) til flere og smitteforebyggende tiltak, som utde-
ling av brukerutstyr. Mange mindre kommuner deler ikke ut sprøy-

ter. Antallet enkeltbrukere i disse kommunene utgjør en stor gruppe 
(9). Kun et fåtall kommuner distribuerer rene filtre og kokekar, selv 
om det å dele slikt brukerutstyr trolig øker smitterisikoen (10).

Forebygging og behandling må tenkes samlet: Nye direktevirkende 
antivirale legemidler mot hepatitt C ble tilgjengelige i 2014 (7). De 
har ubetydelige bivirkninger, og etter en 8�–�12 ukers tablettkur vil så 
å si alle bli varig virusfri. Prisen på legemidlene har vært urimelig 
høy, men fra 1. februar 2018 gjelder avtaler som gir rimeligere priser. 
Helseforetakene, som betaler for legemidlene, har derfor fjernet 
behandlingsrestriksjoner, og pasienter i alle aldre og med alle sta-
dier av sykdommen kan nå få behandling. Behandling er ikke bare 
et gode for den enkelte, men også et middel til epidemibekjempelse: 
De nye legemidlene gir håp om å utrydde hepatitt C (11).

Det har vært for liten oppmerksomhet rundt negative helsemes-
sige konsekvenser av kriminalisering av sexkjøp, som hiv- og hepa-
tittsmitte (12). Smittearbeid i fengsler – sprøytetilgang, informasjons-
arbeid, smitteoppsporing og hepatittbehandling – er trolig en negli-
sjert mulighet. Dårligere tilgang til smitteverntiltak enn resten av 
befolkningen må ikke brukes som tilleggsstraff (6). Nå som Stortin-
get har signalisert et skifte i ruspolitikken fra straff til behandling, 
må de som ønsker hjelp, og som står i fare for å utvikle avhengighet, 
få hjelp fra helsevesenet.

Hos hvilken annen gruppe ville vi tolerert en såpass høy forekomst 
av smitte? Rusbrukere er særlig utsatt for å falle mellom alle stoler i et 
stadig mer subspesialisert helsevesen. Men er også noe av grunnen at 
hepatitt C har vært en «stille epidemi» blant injiserende rusbrukere, 
og aldri er blitt noen stor smittetrussel mot den øvrige befolkningen?

Vi trenger akutt en koordinert innsats utarbeidet i samråd med 
brukerorganisasjonene. Man må analysere de kunnskapshullene vi 
har om smittesituasjonen i Norge for å styre forskningen. Man må 
se på strukturelle problemer i tilgangen til helsetjenester for margi-
naliserte grupper. Ikke minst må man se forebygging og behandling 
under ett. Regjeringen må snarest ta initiativ til en handlingsplan 
mot hepatitt C. Det er ingen grunn til ikke å handle.

KETIL SLAGSTAD
(f. 1983) er lege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. 
Foto: Sturlason
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En dag i september 2017 var hovedoppslaget i studentavisen Univer-
sitas «LSD inntar lesesalen» (1). Noen studenter «sto frem» som hver-
dagsbrukere av lave doser av LSD. De mente at dette hevet deres 
nysgjerrighet og motivasjon. Samme dag fikk jeg telefoner fra både 
bekymrede foreldre og ulike medier.

Foreldrene ville beroliges, og mediene ville ha kommentarer. 
Foreldrene fikk det de håpet på. Jeg sa at dette måtte oppfattes  
som enkelthistorier basert på én journalists idé. Vi vet ikke noe  
om  omfang. Det var all mulig grunn til en saklig neddemping.

Journalistene som ringte, fikk ikke det de ville ha. De fikk nemlig 
det samme, en fullstendig avdramatisering av situasjonen. Ingen 
sitater fra meg ble trykt. Nok en dag i opplysningens tjeneste endte 
med ingenting.

Når journalister skal illustrere en nyhetssak med en historie fra 
det virkelige liv, sier de ofte at de må «skaffe en bonde». Fra et medie-
synspunkt, og forhåpentligvis for leseren, seeren eller lytteren, blir 
saken mer interessant om den illustreres med et intervju med noen 
som har opplevd det som skal omtales.

Men hva når det starter i den andre enden? Journalisten treffer 
«en bonde» og blir overbevist om at det er verdt å lage en sak om 
det. Da kan det bære galt av sted, og ting kan komme ut av propor-
sjoner.

Vi som forsker innen rus og avhengighet opplever stadig dette. 
Det presenteres nyheter med krigsoverskrifter, hvor sannhetsgehal-
ten er lav. Ofte er det biter av sannhet i saken, men informasjonen 
vektlegges feil eller gis gale proporsjoner. «Eksplosjon i bruken av 
sovemedisin blant unge» (2), «Studenter bruker gjerne prestasjons-
dop hvis det blir lovlig» (3), «Cannabis virker mot Crohns sykdom» 
(4) er bare noen eksempler på at litt sannhet forstørres og at hel-
heten blir feil.

Oppslagene inneholder noe «real news» tatt ut av sammenheng – 
ofte med utgangspunkt i en personlig opplevelse eller et møte med 
noen som sliter. Sjelden bygger de på god empiri. Altfor ofte er det 
drevet av et ønske om å selge aviser, få klikkagn eller fremme en 
ruspolitisk agenda.

Kaster jeg stein i glasshus? Bruker jeg én feilaktig nyhetssak til å si 
noe om alle i mediene? Nei, her finnes empiri (5). I en spanske stu-
die fra 2005 brukte man for eksempel kvalitetsmålet «Index of Scien-
tific Quality» på artikler om medisinsk cannabis, og man fant at 

under halvparten av oppslagene oppfylte en tredel av kvalitets-
målene (6). I fire av fem artikler viste journalisten manglende for-
ståelse for hva medisinsk cannabis er, nesten 70 % ble karakterisert 
som grunnløse sensasjonsoppslag, og mer enn hver tredje artikkel 
kunne gi grunnlag for feil bruk av cannabisrelaterte produkter.

Forskere har også noe skyld. Vi overselger ikke-reproduserbare 
resultater (7) og higer etter det sensasjonelle medieoppslaget. Men 
mye ligger på medienes side. Studier og forskningsresultater som 
publiseres i gode tidsskrifter, og med solid metode, får sjelden 
medie oppmerksomhet (8). Artikler som er av dårligere kvalitet, og 
med dårligere forskningsmetode, omtales oftere (9). Det kan skyldes 
at journalistene ikke har tid til å sette seg inn i sakene og lener seg 
for mye på tidsskriftenes pressemeldinger (10, 11). Men det kan også 
skyldes behovet for hardtslående nyheter.

Vi bør bekymre oss over feilinformasjon og misvisende medieopp-
slag. Klinikere opplever oftere at pasientene kommer med ferdige 
svar og bestillinger som de har lest på nett eller sett i mediene. Å bli 
konfrontert med en krevende blanding av sannheter og oppspinn 
kan virke skjerpende, men fører oftere til tidsspille og kan i verste 
fall være helsefarlig. Det er nok å nevne den seiglivede myten om at 
vaksiner er skadelige. Jeg bruker ganske mye tid på pasienter som 
har urealistiske forhåpninger til behandling, basert på hva de har 
lest i avisen eller på nettet.

Vi trenger medienes søkelys på vår virksomhet. Og vi trenger 
journalistenes bidrag til folkeopplysning. Men enkelthistorier må 
ikke oppheves til allmenne sannheter. Da øker sjansen for urealis-
tiske håp, feil behandling og gale beslutninger. Når journalister 
ringer, må vi som fagfolk være vårt ansvar bevisst. Vi må stille opp 
og bidra med nyansert, faktabasert kunnskap. Det krever tid, krefter 
og noe medieforståelse, men er en utfordring vi må ta. Det handler 
om mer enn egen lyst og bekvemmelighet. Det handler om å ta 
faget tilbake. Det handler om å tro på kunnskap. Det handler om  
å gjøre sin stemme hørt i en mer og mer støyende medievirkelighet.

Og bare for å ha sagt det: Jeg tror ikke at det er en epidemi av 
LSD-bruk på lesesalene på Blindern.
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«Det handler om å ta faget tilbake»
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Akutt hjerteinfarkt 
uten ST-elevasjon – 
kan pasientene vente?

Bønaa & Steigen gjennomgår i sin kronikk 
indikasjon og tidspunkt for koronar angio-
grafi ved akutt hjerteinfarkt uten ST-eleva-
sjon (NSTEMI) (1).

De konkluderer med at rutinemessig 
angiografi antakelig er indisert ved slike 
infarkt, men sier seg uenige i dagens euro-
peiske retningslinjer som gir en 1A anbefa-
ling for koronar angiografi innen 24 timer 
ved denne diagnosen.

Undertegnede utgjorde i 2015 ekspert-
gruppen som evaluerte retningslinjene  
for norske forhold. Vi anbefalte å etablere 
andel pasienter som angiograferes innen  
24 timer som en kvalitetsindikator i tråd 
med European Society of Cardiology sin 
anbefaling. I følge Norsk register for invasiv 
kardiologi (NORIC) var det i 2016 fremdeles 
betydelige forskjeller mellom sykehusene, 
og kun ett av ni invasive sykehus nådde 
kvalitets målet.

Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon 
utgjør ca. ¾ av alle hjerteinfarkt og er en 
alvorlig sykdom med høy mortalitet. Det  
er godt dokumentert at opp mot en fjerde-
del av pasientene med slike infarkt har et 
totalokkludert koronarkar. Disse pasientene 
har dårligere prognose enn den generelle 
NSTEMI-populasjonen, og ville med stor 
sannsynlighet profittert på umiddelbar 
reperfusjon på lik linje med pasienter med 
akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI). 
Trenden i internasjonale retningslinjer  

har vært å anbefale stadig tidligere invasiv 
utredning for NSTEMI-pasienter. Sikkerheten 
ved tidlig invasiv utredning er også svært 
godt dokumentert.

Bønaa & Steigen argumenterer med  
at tidlig koronar angiografi er kostbart,  
men gjør i liten grad rede for mekanismene 
bak dette. Hvorfor det totalt sett skulle  
være billigere å overflytte og angiografere 
en pasient etter fire-fem dagers observasjon 
på lokalsykehus, sammenliknet med rutine-
messig overflytting neste dag, er for oss 
vanskelig å forstå.

Ventetid til koronar angiografi utgjør et 
stort antall liggedøgn på norske lokalsyke-
hus. En reduksjon i ventetid vil dermed 
kunne medføre betydelige besparelser, 
mens en økt ventetid øker presset på alle-
rede overbelastede lokalsykehus. En reduk-
sjon er praktisk gjennomførbar, eksempelvis 
har Haukeland universitetssykehus i et 
prosjekt halvert ventetiden til angiografi de 
siste årene uten vesentlig økt bruk av ressur-
ser. For pasientene må det også være svært 
frustrerende å være hospitalisert i dagevis 
før man får endelig diagnose og korrekt 
behandling av en alvorlig tilstand.

Norge er et land med betydelige geogra-
fiske avstander, og vi innser at angiografi 
neste dag i mange tilfeller kan by på utfor-
dringer. Vi er likevel redde for at ved å argu-
mentere slik Bønaa & Steigen gjør, vil en 
allerede for lang ventetid øke ytterligere. Vi 
er også bekymret for at en slik «pragmatisk» 
tilnærming vil føre til at enda flere pasienter 
med akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon  
og koronare okklusjoner ikke får tilbud om 
akutt revaskulariserende behandling.

Dersom man ikke når et mål kan man 
som kjent angripe dette på to måter, enten 
anstrenge seg for å hoppe høyere, eller 
legge listen lavere. Vi er ikke sikre på at det 
siste er mest fornuftig, hverken fra pasien-
tens, lokalsykehusenes eller samfunnets 
ståsted.
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K.H. BØNAA & T. STEIGEN SVARER
Hovedpoenget i vår kronikk er at det ikke er 
vitenskapelig dokumentasjon for å anbefale 
koronar angiografi innen 24 timer ved akutt 
hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI). 
Dette berører ikke Eek og medarbeidere  
i sin kommentar. De skriver at vi er «uenig»  
i 24-timers regelen, men vi sier ikke det. Vi 
sier at den ikke er dokumentert. Kronikken 
handler om at den faglige listen må plasse-
res etter grundig vurdering av litteraturen. 
Det har verken European Society of Cardio-
logy eller ekspertgruppen nedsatt av Norsk 
Cardiologisk Selskap greid. Vi er overrasket 
over at Eek og medarbeidere, som utgjorde 
ekspertgruppen, ikke er opptatt av å gå 
kritisk inn i litteraturen bak anbefalingene, 
noe vi gjorde. Ekspertgruppens evaluering 
gir inntrykk av at den tar lett på kravene til 
dokumentasjon (1), og kommentaren for-
sterker inntrykket.

Noen NSTEMI-pasienter har et totalokklu-
dert koronarkar, men dette kan ikke brukes 
som argument for å angiografere hele  
NSTEMI-populasjonen innen 24 timer. Littera-
turen understøtter ikke dette (2). En generell 
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regel om angiografi innen 24 timer, kan føre 
til manglende innsats for å identifisere NSTE-
MI-pasienter som skal håndteres som om de 
har hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) 
og angiograferes umiddelbart. Identifisering 
av disse pasientene krever individuell risiko-
stratifisering basert på klinikk, EKG, og ekko-
kardiografi. Risiko stratifisering er mye vik-
tigere enn å haste alle NSTEMI-pasienter  
av gårde til angiografi innen 24 timer.

Ekspertgruppen støtter seg på det de 
omtaler som «trender i internasjonale ret-
ningslinjer» i sin argumentasjon. Det er et 
svakt argument. Historien er full av eksem-
pler på at «internasjonale trender» innen 
diagnostikk og behandling viste seg å være 
ineffektiv eller direkte skadelig når de ble 
testet i randomiserte studier. Og i dette 
tilfellet er «tidstrenden» ikke entydig. Så sent 
som i 2017 anbefalte European Acute Care 
Association koronar angiografi innen 72 
timer – ikke 24 timer – ved akutt hjertein-
farkt uten ST-elevasjon (2).

Vi tror alle er enig i at vi må unngå unødig 
angiografi-ventetid og har aldri argumen-
tert for 4�–�5 dagers observasjon. Poenget er at 
med manglende evidens for nytten av angio-
grafi innen 24 timer ved hjerteinfarkt uten 
ST-elevasjon – unntatt for den gruppen som 
skal håndteres som STEMI – kan resultatet 
bli at pasienter som er uavklarte og av medi-
sinske grunner bør vente eller ikke angio-
graferes i det hele tatt, feilaktig sendes til 
koronar angiografi.

I sin iver etter å være best i klassen, har 
Eek og medarbeidere kommet i skade for  
å anbefale en praksis som er faglig og res-
sursmessig uheldig.
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Vi kan ikke forutse, 
men vi kan forebygge

Ekeberg & Hem argumenterer annerledes 
enn vi gjør i vår kronikk «Ingen kan føresjå 
sjølvmord» (1, 2), men vi ser likt på begrens-
ningene i skjemabasert selvmordsrisikovur-
dering. Vi er enige om uheldige konsekven-
ser av at klinikere er redde for å gjøre feil,  
i et system der sikringstiltak dekker klinike-
rens rygg. Fremfor alt ser vi likt på verdien 
av å snakke med selvmordsnære personer 
om opplevelsene deres. Når vi kritiserer 
systematisk bruk av selvmordsrisikovurde-
ringer slik den gjøres mange steder i dag, 
kan det misforstås som at vi er uinteressert  
i å avverge selvmord og har gitt opp å hjelpe 
mennesker i fare. Vår hensikt er nettopp å gi 
bedre forutsetninger for å snakke om fortvi-
lelse og selvmordstrang, for å finne måter  
å romme smerten på.

Vi har derfor et annet syn på formålet 
med samtalen enn Ekeberg & Hem. Hvis en 
pasient uttaler «kona mi har gått fra meg, så 
det er ingen vits i å leve lenger», vektlegger 
de å undersøke selvmordstanker, -planer og 
tilgang til selvmordsmetoder. En slik tilnær-
ming kan forskyve oppmerksomheten fra 
utforsking av pasientens opplevelse til en 
utredning, der pasienten er leverandør av 
opplysninger for eksperten som vurderer 
risiko og tiltak. Undersøkelsen kan forsterke 
opplevelsen av kontrolltap og at en ekspert 
skal ta over ansvaret for ens eget liv. Vi me-
ner vi heller bør tone ned risikovurderingen 
og konsentrere oss om den første delen av 
setningen: Kona har gått fra ham, og det 
reagerer han følelsesmessig sterkt på. Her  
er det en mengde temaer som gir innpass  
til pasientens krise. Samtalen vil utvikle seg 
svært annerledes enn ved undersøkelse av 

selvmordsplaner, og kan romme pasientens 
desperasjon. Hvis smerten blir håndterlig, 
minsker smerteuttrykk som selvmordstan-
ker og klinikerens behov for å gripe inn med 
sikringstiltak. Det kan gi en opplevelse av  
at det nytter å åpne seg, at følelser kan hånd-
teres.

Vi er heller ikke så skråsikre på at vi kan 
forutsi selvmord på kort sikt. Ekeberg & 
Hem viser til et eksempel som mangler et 
alternativ 3: Kvinnen sitter ved tjernet og 
venter på hjelp. Risikovurderingen er en 
øyeblikksvurdering. Situasjonen kan endre 
seg om noen minutter, timer, dager. Det kan 
skje ting som mobiliserer troen på livet, 
eller gjør alt enda svartere. Vi makter ikke  
å få oversikt over alt som foregår i en per-
sons liv. Selvmordsrisikovurderinger identi-
fiserer mange falske positive. Det fører til 
svært inngripende tiltak overfor mange  
i håp om å redde noen få. Det er ukjent om 
kontrolltiltak reduserer forekomsten av 
selvmord og desto mer alvorlig dersom 
tiltaket kan ha skadelige virkninger.

Debatten ender ved at vi har for svake 
prediksjonsmodeller. De blir grove overslag 
med usikker klinisk nytteverdi. Vi prøver  
å forutse kompliserte mentale prosesser 
med altfor enkle modeller. Klinikere må 
vurdere tiltak, helst sammen med pasien-
ten, men vi kan ikke forutsi selvmord.
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«Vi prøver å forutsi 
kompliserte mentale 
prosesser med altfor enkle 
modeller»
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Ø. EKEBERG & E. HEM SVARER
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi 
for at det er mulig å forutsi selvmord på 
kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for 
å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, 
kan og bør man også gjøre en vurdering av 
selvmordsfare.

Stangeland og medarbeidere bruker som 
eksempel en pasient som uttaler at «kona mi 
har gått fra meg, så det er ingen vits i å leve 
lenger». Vi mener det ville være feil å avslutte 
samtalen uten å ha vurdert om pasienten er  
i akutt selvmordsfare. Man bør ikke starte 
med dette, men gi rom for å høre om pasien-
tens tanker og smerte. I løpet av samtalen  
bør man spørre hva pasienten mente med at 
det ikke er noen vits i å leve lenger. Man kan 
eventuelt gå videre og spørre om pasienten 
tenker på døden. I så fall, ville pasienten 
ønske å dø? Og hvis ja, har vedkommende 
tanker om å ta livet sitt? Hvis pasienten 
 bekrefter dette, bør man kartlegge mulige 
planer, tilgjengelige midler, og også beskyt-
tende faktorer. Hvis man tidlig i denne pro-
sessen blir trygg på at pasienten ikke er alvor-
lig selvmordstruet, kan man stoppe med det. 
Men hvis det kommer frem at pasienten  
for eksempel har en depressiv psykose med 
overhengende selvmordsfare, må man iverk-
sette beskyttende tiltak, kanskje med tvang.

Vi kan ikke se at en slik tilnærming skulle 
forsterke en opplevelse av kontrolltap. 
Spørsmålet om helsepersonell skal ta over 
ansvaret for pasientens liv, avhenger av 
situasjonen. I noen tilfeller må vi interve-
nere overfor pasienter som befinner seg  
i en livstruende tilstand, enten det er alvor-
lig selvmordsfare eller hjertestans.

Noen ganger er risikoen så høy at det  
bare er tilfeldigheter eller intervensjon som 
hindrer at pasienten dør. Forfatterne har 
misforstått vårt eksempel når de skriver at vi 
mangler et alternativ 3, hvor kvinnen venter 
på hjelp. Kvinnen var i ferd med å ta livet 
sitt. Helsepersonellet som vurderte at til-
standen var dødelig, hadde rett, men utfallet 
ble annerledes som følge av intervensjonen.

Det er riktig at selvmordsrisikovurderin-
ger identifiserer mange falskt positive. Ved 
dødelige tilstander må vi tolerere dette. Hvis 
man møter pasienten med ivaretagelse, 
forståelse og forklaring, mener vi at en 
 potensiell skade er begrenset, og at dette  
er bedre enn å la pasienter ta livet sitt med 
begrunnelsen at vi ikke kan foreta noen 
kvalifisert vurdering av selvmordsfare.

Stangeland og medarbeidere skriver at det 
er ukjent om kontrolltiltak reduserer fore-
komsten av selvmord. Vi har flere ganger  
lagt inn og fulgt opp pasienter som har vært 
vurdert som akutt suicidale, og som senere 
har sagt at tiltakene reddet livet deres. Vi har 
også lagt inn pasienter med samme problem-
stilling, men som raskt ble skrevet ut, og som 
tok livet sitt etter kort tid. Både i psykisk 
helsevern og i somatisk medisin kan vi iden-
tifisere dødelige tilstander og forutsi pasien-
ters død. Noen ganger tar vi feil, kanskje fordi 
vi har overvurdert faren eller som følge av 
intervensjon eller spontan bedring. Men 
derfra til å konkludere med at vi ikke kan si 
noe om det, er å gå til motsatt ytterlighet.

ØIVIND EKEBERG
uxoiek@ous-hf.no
er spesialrådgiver og professor emeritus.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

ERLEND HEM
er fagsjef ved Oslo universitetssykehus.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

Staten bør trekke seg 
ut av kjøttreklame

Jeg er enig med forfatterne som etterlyser en 
helhetlig politikk som fremmer sunne kost-
holdsvaner (1).

Et sunnere kosthold kan forebygge syk-
dommer som tar liv, reduserer livskvalitet 
og påfører samfunnet store utgifter. Hel-
heten i statens politikk mangler per i dag.

Norske kostråd anbefaler å begrense inn-
taket av fete meieriprodukter, rødt og bear-
beidet kjøtt (2, 3). Det er godt dokumentert 
at disse matvarene øker risiko for sykdom-
mer som tar flest liv i den vestlige verden: 
flere typer kreft, hjerte- og karsykdom, dia-
betes type 2 og overvekt (2–4). Omtrent halv-
parten av Norges befolkning spiser for mye 
kjøtt (4). 80 % spiser for mye mettet fett, som 
hovedsakelig kommer fra meieriprodukter 
og rødt kjøtt (2). Gevinsten av å følge Helse-
direktoratets kostråd om kjøtt er beregnet  
til omtrent 30 milliarder kroner i året (5).

Samtidig er staten tungt engasjert  
i reklame for kjøtt og meieriprodukter. 
Omsetningsloven pålegger alle bønder  
å betale omsetningsavgift for varene sine, 
noe som brukes på å finansiere opplysnings-
kontorene for egg, kjøtt, melk og meieripro-
dukter (6). I 2016 brukte Opplysningskonto-
ret for egg og kjøtt 75 millioner kroner, 
mens Opplysningskontoret for frukt og 
grønt bare brukte 19 millioner (6).

Skolefaget «Mat og helse» er en viktig 
folkehelsearena. Dessverre er det det samme 
opplysningskontoret for egg og kjøtt som 
har lagd lærebøker i faget. Opplysninger om 
at kjøttprodukter og smør er matvarer som 
staten råder å spise mindre av, fordi disse 
blant annet kan føre til kreft, hjerneslag og 
overvekt, er fraværende i læreboken deres 
Matopedia. Hva om oljeindustrien hadde 
lagd lærebøker i natur- og miljøvernfagene?

Staten bør arbeide for at Norge skal bli  
et foregangsland for forebygging av livs-
stilssykdommer. Potensialet her er heldigvis 
(eller dessverre?) enormt. Innsatsen bør 
være helhetlig, slik at staten står for et kon-
sistent budskap overfor befolkningen. Ved  
å lovfeste generisk kjøttreklame gjennom 
omsetningsloven og opplysningskontorene, 
motarbeider staten sine egne kostråd og 
ødelegger for et effektivt forebyggende 
folkehelsearbeid.

Som lege som ser de helsemessige konse-
kvensene av det høye kjøttforbruket, mener 
jeg at staten bør trekke seg ut av all kjøttre-
klame. Regjeringen har allerede foreslått 
dette, og saken blir snart behandlet på Stor-
tinget (6). Jeg krysser fingrene!
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Dr. Fo R. Dom møter 
dr. Lur N. Dreier

Brean er i lederen «Dr. Dreiers metode» 
bekymret for det økende antall tvilsomme 
eller klart svindelbaserte invitasjoner til 
konferanser som ikke eksisterer (1). Proble-
met er helt reelt, og økende krav til vitenska-
pelig produksjon, meritering og telling av 
publikasjonspoeng gjør det meget betimelig 
å diskutere det.

Dessverre ser det ut til at dr. Lur N. Dreier 
møter dr. Fo R. Dom i døren. Brean mener  
at risikoen for å havne i fella – bevisst eller 
ubevisst – er størst for «de minst ressurs-
sterke», nemlig «forskere fra utviklingsland, 
men også forskere fra vår del av verden, 
særlig fra mindre universiteter og høyskoler 
med små ressurser eller liten forskningsakti-
vitet». Utviklingsland er det som nå kalles 
lav- og mellominnkomstland.

Som forsker fra et lite sykehus og mindre 
universitet etterlyser jeg empirien bak fryk-
ten. De seneste norske skandaler har jo vært 
høyt meriterte, sentrale forskere i samarbeid 
med Jon Sudbø i 2006, og nyere hendelser er 

rapportert fra BI 2012 (2), i Uppsala mai 2017 
(3) og Karolinska Institutets Paolo Macchia-
rini. Fra Danmark kan nevnes en kohort av 
kardiologer på universitetsklinikkene, som 
utviklet et kollektivt, meget kreativt syn på 
bruk av forskningsmidler (4). Men at fors-
kere ved de mindre institusjoner skulle være 
i spesiell fare er dårlig underbygget. Hvor er 
dokumentasjonen? Var det dr. Fo R. Dom 
som kom forbi?

TORBEN WISBORG
torben.wisborg@uit.no
er overlege og professor ved Universitetet i Tromsø.
Ingen oppgitte interessekonflikter.
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Open access – 
elefanten (eller 
isbjørnen) i rommet

Sjefredaktør Are Brean peker fortjenestefullt 
på røverkonferanser som en trussel mot 
tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og 
henviser videre til røvertidsskrifter der en 
mot en pen sum kan få publisert artikler 
som ikke holder vitenskapelig mål. Redaktø-
ren virker imidlertid å vegre seg mot å navn-
gi elefanten – eller isbjørnen – i rommet, 
nemlig introduksjonen av åpen publisering 
(open access) som i praksis innebærer at 

forfatterne av en vitenskapelig artikkel selv 
betaler for å få den publisert. Åpen publise-
ringsbevegelsen har med selvbestaltet 
 moralsk autoritet hoppet bukk over de 
forskningsetiske problemstillingene dette 
reiser. Konsekvensene er imidlertid åpen-
bare: mengden artikler kommer til å øke, 
kvaliteten vil synke, fagfellesystemet settes 
under et enormt press - og forlagene tjener 
akkurat like mye penger som før.

BØRRE FEVANG
borre.fevang@rr-research.no
er overlege ved Seksjon for klinisk immunologi 
og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet.
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SJEFREDAKTØREN SVARER
Takk til både Børre Fevang og Torben Wis-
borg for betimelige kommentarer til min 
lederartikkel. Slik Fevang er inne på kan 
problemet med røverkongresser også sees  
i sammenheng med de siste årenes frem-
vekst av nye publiseringsmodeller, og da 
særlig åpen publisering (open access). 
 Denne publiseringsmodellen har, i likhet 
med den gamle, både gode og mindre gode 
sider. Det vil føre for langt å diskutere en slik 
omfattende sak her. Men vi mottar gjerne 
lengre, frittstående debattinnlegg om både 
fordeler og ulemper ved åpen publiserings-
modellen.

Wisborg etterlyser empirien når jeg 
 mener at de «minst ressurssterke» er mest 
utsatt for denne type svindel, og han misten-
ker at Dr. Fo. R. Dom kan ha kommet forbi. 
Kanskje har han rett. Det kan hverken jeg 
eller noen andre vite, nettopp fordi svært 
lite er kjent om hvem som lar seg lure av 
denne type «konferanser». Her trengs det 
helt klart empiri. Men det ville undre meg 
stort om arrangørene er villige til å dele 
med seg av sin kunnskap om hvem som 
deltar på «konferansene». Det er nok godt 
bevarte forretningshemmeligheter. Og 
andre kilder til omfanget kan vi ikke ha, 
annet enn volumet av inntekter og meng-
den av «konferanser». Begge deler synes  
å være stort, slik det fremgår av artikkelen. 
Dermed er vi overlatt til spekulasjoner og 
personlige meninger om hvem deltagerne 
kan tenkes å være. Jeg tror fortsatt at de  
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som er mest utsatt for å gå på limpinnen er 
forskere som i mindre grad enn andre har 
nettverk, ressurser og et solid fagmiljø rundt 
seg. Det trenger langt fra å være ensbety-
dende med forskere ved mindre institusjo-
ner. For det trengs bare én god veileder for  
å unngå å havne på feil konferanse. Og en 
god veileder kan man like godt få på mindre 
steder som på større. Men uten god veileder 
vil jeg tro at man er mer utsatt for å bli lurt  
i et lite fagmiljø enn i et større, der flere kan 
rettlede hverandre. Kanskje tar jeg feil.

Wisborg har også gode poenger når det 
gjelder Sudbø- og Macchiarini-saken: Store 
fagmiljøer er på ingen måte noen garanti 
for lureri og svindel. Av og til er det kanskje 
omvendt. Men hverken Sudbø eller Macchia-
rini ble lurt. Tvert imot lurte de begge en hel 
verden. Og ingen av dem ville ha kastet bort 
tiden sin på røverkongresser.

ARE BREAN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjefredaktør i Tidsskriftet.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

Misvisende  
om cannabis  
og trafikkfare

Mørland & Bramness anbefaler at regelmes-
sige cannabisbrukere fratas føreretten grun-
net vedvarende straffbar promille (1). Kro-
nikken sammenblander juss og medisin, og 
gir et urimelig inntrykk av cannabisbrukere 
som trafikkfarlige.

Forfatterne påpeker at virkestoffet THC 
binder seg til fettvev for senere å sive ut  
i blodet. Dette gir forsinket eliminasjon, og 
kan ved hyppig bruk føre til en opphopning 
hvormed blodverdiene blir liggende over 
vegtrafikklovens straffbarhetsgrense. Ifølge 
Mørland & Bramness tilsier dette at bruk 
oftere enn med 1�–�2 ukers mellomrom, bør 

medføre tilbakekall av føreretten etter veg-
trafikkloven § 34.

Trafikkfarlig påvirkning inntreffer imidler-
tid ikke ved vegtrafikklovens straffbarhets-
grense. Ifølge en artikkel fra 2016, anslår en 
ekspertgruppeevaluering grensen for tra-
fikkfarlige THC-verdier til 5�–�7 nanogram (ng) 
per milliliter fullblod, mens en mer konser-
vativ studie anslår grensen til 3,8 ng (2). 
Vegtrafikklovens straffbarhetsgrense, tilsva-
rende 0,2 i alkoholpromille, er 1,3 ng, mens  
3 ng gir straff tilsvarende 0,5.

Mørland & Bramness viser blant annet til 
en studie av ekstrembrukere med et snittfor-
bruk à 10 jointer daglig (3). Selv blant disse 
falt blodverdiene raskt til trygge nivåer, og 
ingen var over 2,2 ng per milliliter fullblod 
etter to døgn. Av dem som avla blodprøve 
etter ett døgn, var ingen over 2,9 ng. Gjen-
nomsnittet var henholdsvis 1,2 og 1,8 ng. I en 
studie av mer ekstreme ekstrembrukere lå 
ni av 21 over 5 ng/mL mer enn 24 timer etter 
avsluttet bruk (4). Det påpekes der imidler-
tid at enkelte kunne mistenkes for å ha røkt 
i smug.

Ekstrembrukere utvikler toleranse, slik at 
deres grense for signifikant påvirkning vil 
ligge høyere. Dersom slike brukere skulle 
være trafikkfarlige ut over den aktive rusen, 
er dette likevel av liten betydning når de 
tilbringer hele sin våkne tid i aktiv rus. Et 
slikt forbruk vil i seg selv tale for tilbakekall 
av føreretten uten medisinsk indikasjon. 
Hva gjelder dem som røyker et par ganger  
i uken, eller tar et par trekk om kveldene, 
kan det ikke ses dokumentert av Mørland  
& Bramness at disse har vedvarende trafikk-
farlige blodverdier.

Lovgiver har for øvrig aldri ment å gjøre 
straffbarhetsgrensen til målestokk for tra-
fikkfare, noe forarbeidene til vegtrafikkloven 
viser. Promillegrensen ble satt ned fra 0,5 til 
0,2 av allmennpreventive grunner, og alko-
holpromille under 0,5 var ikke forbundet 

med økt ulykkesrisiko (5). Alkoholens halv-
eringstid gjorde likevel grensen enkel  
å håndheve. For cannabis, som har en ufor-
utsigbar halveringstid ved lavere blodver-
dier, blir en så lav grense problematisk. Det 
kan spørres om den faglige rådgivnings-
gruppen gjorde klokt i å sette straffbarhets-
grensen etter analogi fra alkohol (6).

Et annet spørsmål er om § 34 gir hjemmel 
til tilbakekall ved blodverdier som kun er 
straffbare og ikke trafikkfarlige. Høyesterett 
har tross alt sagt at tilbakekall må være 
påkrevd av hensyn til trafikksikkerheten (7). 
Riktig nok kan en fradømmes føreretten for 
kortere tidsrom ved gjentatt lavpromillekjø-
ring, men dette forutsetter at man er straf-
fet. Motivene for å forebygge lavpromillekjø-
ring er dessuten ikke overførbare til canna-
bis; alkoholpromille tilsier et forutgående 
inntak nært i tid, og kan tyde på et uansvar-
lig bruksmønster. Alkoholpåvirkede sjåfører 
er dessuten langt mer ulykkesutsatt enn 
cannabispåvirkede sjåfører, hvilket bør tale 
for en strengere praksis overfor alkohol (8). 
Likevel fattes det i dag færre vedtak om 
tilbakekall etter § 34 på grunn av alkohol-
bruk enn på grunn av cannabisbruk.

Mørland & Bramness skal ha ros for  
å mane til en mildere førerkortpraksis over-
for medisinske cannabisbrukere. De bør 
imidlertid problematisere at straffbarhets-
grensen for THC er satt altfor lavt med hen-
syn til hva som er nødvendig i et trafikksik-
kerhetsperspektiv og forsvarlig i et retts-
sikkerhetsperspektiv. Den kunne med hell 
heves til i hvert fall dagens 0,5-grense – i tråd 
med foreliggende forskning og erfaring fra 
land med høyere grenser.

DAGFINN HESSEN PAUST
dagfinn.hessen@gmail.com
er advokat og nestleder i Foreningen Tryggere 
Ruspolitikk.
Ingen oppgitte interessekonflikter.
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«Ekstrembrukere utvikler 
toleranse, slik at deres grense 
for signifikant påvirkning  
vil ligge høyere»
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J. MØRLAND & J.G. BRAMNESS SVARER
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med 
et nokså krast angrep på vår kronikk om 
hvor lenge effektene av cannabis varer.

Han åpner med en anklage om blanding 
av juss og medisin, men han gjør dette selv, 
og det er jo selve hensikten med innlegget 
vårt. Vi lar derfor dette ligge. Noe av det han 
skriver i sitt innlegg er, slik vi ser det, riktig 
og reflektert, mens andre ting mener vi  
ikke har dekning i faglitteraturen. Vi vil her 
trekke fram følgende:

For det første hevder Paust at trafikkfarlig 
påvirkning av THC ikke inntrer ved vegtra-
fikklovens straffbarhetsgrense. Vår kom-
mentar er at det i praksis er umulig å fast-
sette en konsentrasjonsgrense der alle med 
lavere konsentrasjoner er upåvirket og der 
alle med høyere er påvirket. For noen føl-
somme personer vil det foreligge presta-
sjonsforringelse ved THC-konsentrasjons-
grensen på 0,004 μmol/liter på samme måte 
som ved 0,2 promille alkohol, mens flere og 
flere blir affisert ved høyere konsentrasjoner 
av begge rusmidlene.

For det andre står hans utsagn om at 
ekstrembrukere utvikler toleranse for can-
nabis effekter i kontrast til nyere forskning 
som ikke finner denne typen toleranseutvik-
ling (1).

Noe av det han skriver ellers er ikke en 
kommentar til hva vi har skrevet, men en 
diskusjon av andre ting han mener vi burde 
tatt opp. Dette vil vi ikke kommentere og 
kanskje kunne Pausts innlegg videre stå 
ukommentert, men vi har lyst til å påpeke  
at han tillegger oss noen meninger vi ikke 
har eller har gitt uttrykk for i kronikken:

Paust skriver at «ifølge Mørland & Bram-
ness tilsier dette at bruk oftere enn med 1�–�2 
ukers mellomrom, bør medføre tilbakekall 
av førerretten etter vegtrafikkloven § 34».  
Vi har eksplisitt lagt vekt på ikke å være 
normative i det vi har skrevet, men har 
skrevet at en slik bruk KAN medføre tilbake-
kall av førerretten. Forskjellen mellom «bør» 
og «kan» er stor.

Videre skriver Paust: «Hva gjelder dem 
som røyker […] et par trekk om kvelden,  
kan det ikke ses dokumentert av Mørland  
& Bramness at disse har vedvarende trafikk-
farlige blodverdier.» Vår kommentar er at  
vi ikke har skrevet dette i kronikken, at vi 
oppfatter dette som reductio ad absurdum 
og at vi selvsagt ikke mener dette.

Ut over dette takker vi for Pausts bidrag til 
debatt.
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Debatten om kronisk utmattelses- 
syndrom fortsetter. Les alle inn- 
leggene på våre nettsider under 
Yngve Thomas Bliksruds artikkel 
«Svak kobling mellom kronisk 
utmattelsessyndrom og pyruvat 
dehydrogenasemangel».

Ukritisk medie- 
opptreden  
av ME-forskere

I originalartikkelen som rapporterte endret 
energiomsetning hos pasienter med kronisk 
utmattelsessyndrom (CFS/ME) gikk forfat-
terne langt i å antyde at funnene kunne 
forklare pasientens symptomer (1). For-
fatterne spekulerte altså i årsaksmekanis-
mer, til tross for åpenbare metodologiske 
begrensninger som studiens tverrsnitts-
design, manglende standardisering av 
 prøvetakning og en ikke-sammenliknbar 
kontrollgruppe.

I debatten her i Tidsskriftet tar forfat-
terne flere forbehold, samtidig som de 
beklager seg over at originalresultatene er 
upresist gjengitt i media. Dette står ikke til 
troende. Problemet er for en gangs skyld 
ikke tabloide journalister, men forskernes 
egen ukritiske medieopptreden. Studiens 

«Det er så man gnir seg  
i øynene – hva får en velrenom- 
mert akademiker til å formu- 
lere seg slik i offentligheten?»
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andreforfatter, professor Olav Mella, uttalte 
for eksempel følgende til TV2: «[…] dette er 
en sykdom som ikke sitter mellom ørene  
til pasientene, men faktisk er i pasientens 
blod» (2). Det er så man gnir seg i øynene – 
hva får en velrenommert akademiker til  
å formulere seg slik i offentligheten? En 
blogger fulgte opp: «[Resultatene] er jo et 
tydelig bevis på at det faktisk er noe fysisk 
galt med kroppenes evne til å produsere 
energi» (3).

Dette tabloide budskapet ble raskt spredd 
videre i sosiale medier, og kan ha påvirket 
både den allmenne opinionen, byråkratiske 
beslutninger (blant annet om forsknings-
finansiering), og pasientenes selvforståelse. 
Sistnevnte kan føre til at pasienter unnlater 

å motta virksom behandling. En fersk inter-
vensjonsstudie viser effekt av metoden 
«Lightning process» (4), som er en variant  
av kognitiv atferdsterapi. Pasienter med 
kronisk utmattelsessyndrom bør selvsagt 
oppfordres til å forsøke slike metoder, men 
mange vil nok takke nei dersom de tror på 
(det feilaktige) budskapet om at sykdom-
men «sitter i blodet». Dermed går de glipp  
av en mulighet til å bedre sitt funksjonsnivå, 
og i beste fall bli helt friske.
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overvåkes nøye og sekukinumab ikke gis før infeksjonen opphører. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose skal vurderes 
før oppstart ved latent tuberkulose. Forsiktighet bør utvises ved Crohns sykdom, da sykdomsforverring, i noen tilfeller alvorlig, er sett (også i place-
bogruppen). Pasienter med Crohns sykdom bør følges opp nøye. Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er observert. Dersom en anafylaktisk 
reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Nålehetten til 
den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Naturgummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke un-
dersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan derfor ikke fullstendig utelukkes. Levende vaksiner bør ikke gis 
samtidig. Pasienten kan få inaktiverte eller ikke-levende vaksiner. Data antyder at sekukinumab ikke undertrykker den humorale immunresponsen 

undersøkt i psoriasis-studier. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Graviditet, amming 
og fertilitet: 

-
tal utvikling. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under gravi¬ditet. Amming: Ukjent om sekukinumab utskilles i morsmelk eller 
tas opp systemisk ved amming. Pga. potensialet for bivirkninger hos diende spedbarn, må det tas en beslutning om amming skal opphøre under og i 

Bivirkninger: 

reaksjoner. Ukjent frekvens: Infeksiøse: Slimhinne- og hud-candidiasis (inkl. øsofageal candidiasis). Overdosering/Forgiftning: Ved overdose 
anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at nødvendig symptomatisk behandling startes umiddelbart. Se 

Egenskaper: 

-

Oppbevaring 
og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 4 dager ved romtemperatur (høyst 
30°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 
2 × 1 ml (ferdigfylt penn) kr. 15310,30. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 2 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte) kr. 15310,30. 
H-resept: L04A C10_1 Sekukinumab. Refusjonsberettiget bruk: 

Vilkår: 
veneriske sykdommer
 

Sist endret:

C

Novartis Norge AS  •  PB. 4284 Nydalen • 0401 Oslo 
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Sikkerhetsinformasjon: Den hyppigste rapporterte bivirkningen for Cosentyx er øvre luftveis-
infeksjoner.2 Forsiktighet bør utvises ved bruk av Cosentyx hos pasienter med en kronisk infeksjon 
eller pasienter med Crohns sykdom.3 Cosentyx skal ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose.3

Referanse: 
1.  

2.  ®

3.  ®

PASI 90**

PASI 100**

CI: 55,3%-71,6%

CI: 34,4%-51,2%

*

*  ®

**  

Cosentyx® (sekukinumab) opprettholder god effekt hos 
pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis i opptil 3 år.
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Legers tid til pasientarbeid  
og pasienters tid med legen

Antallet leger i sykehus øker  
mye mer enn antallet pasienter. 
Selv om sykehusleger mener  
at de får stadig mindre tid  
til pasientrettet arbeid, får  
den enkelte pasient likevel 
mer tid med en lege. Legers 
arbeidstid må organiseres  
bedre i forhold til ressursutnyt- 
telse og pasientbehandling.

I en nylig publisert studie av Rosta & Aas-
land, basert på spørreundersøkelser i perio-
den 1994�–�2014, mente sykehusleger at de 
fikk stadig mindre tid til pasientarbeid, selv 
om den totale arbeidstiden ikke var endret 
(1). I den samme perioden økte imidlertid 
antallet sykehusleger med over 100 %, mens 
antall pasienter økte med bare rundt 17 %. 
Med en så sterk økning i antallet leger  
i forhold til pasienter vil selv en betydelig 
nedgang i den enkelte leges tid til pasient-
arbeid likevel medføre at den enkelte 
 pasient opplever å få mer tid med legen, 
men da samlet fra flere leger.

Nye analyser
Resultatene fra Rosta & Aaslands studie  
er derfor analysert opp mot utviklingen  
i antall leger i spesialisthelsetjenesten fra 
2010�–�14 og i pasientvolum i den samme 
tidsperioden.

Legeressurser og pasientvolum i sykehus
Nasjonale tall for antall leger i de samme 
spesialitetene som inngikk i Rosta & Aas-
lands studie i 2010 og 2014 ble fremskaffet 
fra Statistisk sentralbyrå og Helsedirektora-
tet (2). Dette gjaldt både medisinske spesiali-
teter (barnesykdommer, fysikalsk medisin 
og rehabilitering, hud- og veneriske syk-
dommer, indremedisin, blodsykdommer, 
endokrinologi, fordøyelsessykdommer, 
geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssyk-
dommer, lungesykdommer, nyresykdom-
mer, nevrologi, onkologi og revmatologi)  
og kirurgiske spesialiteter (anestesiologi, 
fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell 
kirurgi, barnekirurgi, gastroenterologisk 
kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, urologi, 
bryst- og endokrin kirurgi, kjevekirurgi og 

munnhulesykdommer, nevrokirurgi, orto-
pedisk kirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals-
sykdommer og øyesykdommer). Data for 
utviklingen i antall pasienter i medisinsk 
dagbehandling, dagkirurgi, liggedøgn 
(inneliggende pasienter) og polikliniske 
konsultasjoner, inkludert stråleterapi, kje-
moterapi og dialyse, ble hentet fra Samdata-
rapporten 2014 (3). Data om sykehuslegers 
arbeidstid og tid brukt til direkte pasientret-
tet arbeid ble hentet fra studien til Rosta & 
Aasland (1).

Sykehuslegenes arbeidstid  
og tid til pasientarbeid
Total arbeidstid og total tid til pasientarbeid 
per uke på landsbasis ble beregnet ved  
å multiplisere de gjennomsnittlige arbeids-
tidstallene per uke med de landsomfattende 
tallene for antall leger i medisinske og kirur-

giske spesialiteter i sykehus (1, 2). Gjennom-
snittlig total legearbeidstid og pasientrettet 
arbeidstid per pasient i medisinsk dag-
behandling og i dagkirurgi ble så beregnet 
og omregnet til legers arbeidstimer per  
uke per pasient (1). Ettersom det ikke fantes 
spesialitetsspesifisert statistikk for innelig-
gende pasienter (liggedøgn) og pasienter  
til polikliniske konsultasjoner, måtte total 
arbeidstid og tid til pasientarbeid for alle 
«somatiske sykehusleger» beregnes ved at 
total arbeidstid og tid til pasientarbeid for 
medisinske og kirurgiske spesialiteter slås 
sammen etter en vekting basert på antall 
leger i de to gruppene. Denne beregnede tid 
til pasientarbeid ble så brukt til å beregne 
de relative endringene i pasientens tid med 
lege for henholdsvis inneliggende pasienter 
og pasienter i polikliniske konsultasjoner.

Nasjonale endringer i antall leger  
og pasientvolum
Som vist i tabell 1 økte antall leger i perioden 
2010�–�14 med 17,9 % og 8,0 % i henholdsvis 
medisinske og kirurgiske spesialiteter, med 
en samlet økning på 13 % . Samtidig gikk 
antall pasienter i medisinsk dagbehandling 
ned med 11 %, mens antall dagkirurgiske 
pasienter økte med 0,7 %. Antall innelig-
gende pasienter (dvs. liggedøgn) gikk ned 
med 7,1 %, mens antallet polikliniske konsul-
tasjoner økte med 11,9 %.

Tabell 1  Legeårsverk og pasientbehandling for 2010 og 2014 i klinisk somatisk spesialisthelsetjeneste (sykehus). Tall fra 
Statistisk sentralbyrå og Samdata (2, 3)

2010 2014 Endring (%)

Leger

Totalt antall sykehusleger 8 904 10 281 +15,5

Leger i medisinske spesialiteter 3 375 3 979 +17,9

Leger i kirurgiske spesialiteter 3 390 3 665 +8,1

Totalt 6 765 7 644 +13,0

Pasienter

Totalt antall liggedøgn 3 852 117 3 577 784

Liggedøgn per uke 74 079 68 804 –7,1

Totalt antall polikliniske konsultasjoner 4 964 374 5 553 384

Polikliniske konsultasjoner per uke 95 469 106 796 +11,9

Kirurgisk dagbehandling 209 734 211 244

Kirurgisk dagbehandling per uke 4 033 4 062 +0,7

Medisinsk dagbehandling (liggedøgn) 157 963 140 565

Medisinsk dagbehandling per uke 3 038 2 703 –11

«Det er grunn til å tro at 
dagens organisering av 
legers arbeidstid er lite 
hensiktsmessig og at det 
er behov for betydelige 
endringer i organiseringen  
av legetjenesten i sykehusene»
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Total arbeidstid, tid til pasientarbeid  
og pasientens tid med legen
I medisinske spesialiteter økte legers totale 
arbeidstid med 17 % (tab 2). Selv om den 
enkelte lege rapporterte mindre tid til 
 pasientarbeid, økte samlet tid til pasient-
arbeid med 6 % på grunn av økningen  
i antall leger. På grunn av færre pasienter 
medførte dette at hver pasient i dagbehand-
ling fikk 20 % mer tid med en lege.

Tilsvarende økte arbeidstiden for leger  
i kirurgiske spesialiteter med totalt 10 %, 
mens tiden til pasientarbeid gikk ned med 
4 %. Likevel ville hver enkelt dagkirurgisk 
pasient fått nærmest uendret tid med en 
lege. Samlet for alle leger i somatisk spesia-
listhelsetjeneste hadde hver inneliggende 
pasient fått 17 % mer tid med en lege fra 2010 
til 2014, mens tid til pasientarbeid ved poli-
kliniske konsultasjoner gikk ned med 5 % 
(tab 3). Dersom man forutsatte at det fra 2010 
til 2014 innenfor en uendret total  arbeidstid 
ikke hadde skjedd noen endringer i legers 
tid til pasientrettet arbeid, ville inneliggende 
pasienter fått 29 % mer tid og polikliniske 
pasienter 5 % mer tid med en lege.

Vurdering av legers arbeidstid
Det er fortjenstfullt av Rosta & Aasland at  
de har studert sykehuslegers bruk av sin 
arbeidstid, for det finnes få tilsvarende stu-
dier (4–7). Selv om deres resultater er interes-
sante, er det usikkert om utvalget av leger  
er representativt. Ettersom fordelingen av 
pasientene i de ulike spesialitetene mht. 
poliklinikk, dagbehandling, elektive innleg-
gelser og øyeblikkelig hjelp er ulik, vil et 
gjennomsnitt – vektet eller ikke vektet – 
 neppe være representativt. Det er dessuten 
usikkerhet om spørreundersøkelser gir svar 
som samsvarer med realitetene.

Pasientrettet arbeidstid
I Rosta & Aaslands studie mente legene de 
hadde fått mindre tid til direkte pasient-
rettet arbeid. Når disse resultatene analyse-
res opp mot pasientvolum, har imidlertid 
pasientene fått mer tid med en lege. Dette 
skyldes at flere leger og færre pasienter  
på mange områder mer enn kompenserer 
for den enkelte leges følelse av mindre tid  
til direkte pasientrettet arbeid. Resultatene 
tyder på at det særlig er inneliggende 
 pasienter og pasienter i dagbehandling  
som har fått mer tid med legen, mens det 
har vært liten endring, kanskje en reduk-
sjon, i pasientens tid med legen ved polikli-

Tabell 2  Relative endringer fra 2010 til 2014 i total arbeidstid og timer til pasientarbeid per uke for leger i medisinske og 
kirurgiske spesialiteter og tilsvarende tid til pasientarbeid per pasient i medisinsk dagbehandling og dagkirurgi. Data 
om arbeidstid og antall pasienter er hentet fra Rosta & Aasland (1)

2010 2014 Endring (%)

Medisinske spesialiteter

Antall leger 3 375 3 979 +17,9

Antall arbeidstimer per uke per lege 46,7 46,4 –1

Samlet antall arbeidstimer per uke 157 613 184 626 +17

Tid til pasientarbeid per uke per lege 23,0 20,7 –10

Tid til pasientarbeid per uke totalt 77 625 82 365 +6

Pasienter til dagbehandling per uke 3 038 2 703 –11

Tid til pasientarbeid/dagbehandling 25 30 +20

Kirurgiske spesialiteter

Antall leger 3 390 3 665 +8,1

Antall arbeidstimer per uke per lege 47,6 48,5 +2

Samlet antall arbeidstimer per uke 161 364 177 753 +10

Tid til pasientarbeid per uke per lege 29,4 26,1 –11

Tid til pasientarbeid per uke totalt 99 666 95 657 –4

Dagkirurgiske pasienter per uke 4 033 4 062 +0,7

Tid til pasientarbeid per dagkirurgiske pasient 25 24 –0

Tabell 3  Relative endringer fra 2010 til 2014 i total arbeidstid og tid til pasientarbeid for leger i klinisk somatisk 
spesialisthelsetjeneste og tid til pasientarbeid per inneliggende pasient og pasient til poliklinisk konsultasjon. Tall 
for legetimer er omregnet fra tabell 2 til et vektet gjennomsnitt for leger i somatisk spesialisthelsetjeneste. Tall for 
inneliggende pasienter (dvs. liggedøgn) og pasienter til polikliniske konsultasjoner er hentet fra tabell 1. Endringer i tid 
til pasientarbeid per pasient er beregnet med uendret legetid til pasientarbeid fra 2010 til 2014

2010 2014 Endring (%)

Antall leger i somatiske spesialiteter 6 765 7 644 +13

Vektet totale arbeidstimer per uke per lege 47,1 47,4 +1

Samlet arbeidstimer per uke 326 572 387 742 +19

Vektet tid til pasientarbeid per uke per lege 26,1 23,3 –11

Samlet tid til pasientarbeid per uke 181 343 190 491 +5

Med uendret tid til pasientarbeid 213 446 +18

Pasientvolum

Liggedøgn 74 079 68 804 –7,1

Polikliniske konsultasjoner 95 469 106 796 +11,9

Legetimer per liggedøgn og konsultasjon

Tid til pasientarbeid per liggedøgn 2,4 2,8 +17

Med uendret tid til pasientarbeid 3,1 +29

Tid til pasientarbeid/konsultasjon 1,9 1,8 –5

Med uendret tid til pasientarbeid 2,0 +5

9

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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niske konsultasjoner. Siden andre studier 
viser at sykehusleger bruker fire ganger  
så lang tid på innlagte pasienter som på 
polikliniske pasienter, er det sannsynlig at 
pasientene totalt sett har fått mer tid med 
en lege (4, 5, 7). Dette underbygges også av 
det forhold at kontrollpasienter utgjør en 
stadig større andel av polikliniske pasienter 
(8). Dersom det i studieperioden ikke hadde 
vært noen reduksjon i tiden til pasient-
arbeid, ville inneliggende pasienter og poli-
kliniske pasienter fått henholdsvis 29 % og 
5 % mer tid med legen (tab 3).

Legenes følelse av mindre tid til pasien-
tene kan skyldes at de har færre pasienter  
å forholde seg til, og ikke at de har mindre 
tid til hver pasient. Med færre pasienter vil 
samlet tidsbruk til direkte pasientarbeid 
kunne gå ned, selv om hver pasient faktisk 
får mer tid med lege, men da med flere 
leger. Dette kan være uheldig for kontinuite-
ten og kvaliteten i pasientbehandlingen.

Årsaker til endringer i legers tidsbruk
Som årsak til at leger opplever mindre tid  
til direkte pasientrettet arbeid angir Rosta  
& Aasland flere forhold: Leger har overtatt 
oppgaver som tidligere ble gjort av merkan-
tilt personell, bl.a. som følge av elektroniske 
pasientjournaler og talegjenkjenning, og 
krav om rapportering og dokumentasjon (1). 
I en undersøkelse om elektroniske journal-
systemer rapporterte nesten syv av ti syke-
husleger at denne utviklingen gikk på 

 bekostning av pasientbehandlingen (9). 
Andre undersøkelser har imidlertid vist at 
informasjonsteknologi har gjort dokumen-
tasjons- og kvalitetsarbeidet lettere (10, 11). 
Selv om leger skulle bruke mer tid til doku-
mentasjon og kvalitetsarbeid, vil ikke dette 
være noe som fortrenger pasientrettet 
 arbeid, men snarere være en konsekvens  
av at  pasientrettet arbeid tar mindre tid.

Rosta & Aasland påpekte også at sykehus-
legers tidsbruk påvirkes av oppgaveforde-
lingen mellom ulike helsepersonellgrupper, 
bl.a. at legene nå gjør mer sekretærarbeid 
(12). På den annen side har sykepleiere fått 
en mer aktiv funksjon og har på mange 
områder overtatt arbeid som tidligere ble 
utført av leger. Dette har sannsynligvis ført 
til at legetid er frigjort til annet pasientrettet 
arbeid. Samtidig har likevel antall syke-
pleier stillinger i sykehusene økt mindre enn 
antall legestillinger, fra 2003�–�13 med hhv. 
13,7 % og 40,7 % (13). Man skulle derfor heller 
tro at det var legene som gradvis tok over 
sykepleiernes oppgaver og ikke omvendt.

Legers arbeidstid må reorganiseres
Det er grunn til å tro at opplevelsen av redu-
sert tid til pasientrettet arbeid er relatert til 
den sterke økningen i antall leger i forhold 
til antall pasienter. Samtidig definerer lege-
nes arbeidsavtaler legen som en dagarbei-
der som er unntatt arbeidsmiljøloven. Selv 
om sykehusene har en døgnkontinuerlig 
virksomhet, er 83 % av arbeidstiden lagt til 

dagtid på ukedager, som bare utgjør 24 % av 
ukearbeidstiden (14). Denne skjeve og uhen-
siktsmessige fordelingen av legers arbeids-
tid er uheldig for utnyttelsen av arbeids-
tiden og sykehusenes utstyr og har negative 
konsekvenser for antall behandlede pasien-
ter og effektiv ressursbruk (12, 15, 16). Mange 
sykehusavdelinger er antagelig overbeman-
net på dagtid og underbemannet på kvelds-
tid, om natten og i helger (14).

Det er grunn til å tro at dagens organise-
ring av legers arbeidstid er lite hensiktsmes-
sig og at det er behov for betydelige endrin-
ger i organiseringen av legetjenesten i syke-
husene. Det er viktig å se nærmere på hva 
leger faktisk bruker arbeidstiden til og hva 
de bør bruke arbeidstiden til (17), fortrinns-
vis med bruk av objektive, kvantitative 
 metoder fremfor kvalitative.

Mottatt 15.2.2017, første revisjon innsendt 12.7.2017, 
godkjent 6.12.2017.
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Én felles reseptliste for pasienten

Pasienter har ofte flere forskjel- 
lige legemiddellister over faste 
 legemidler. Det kan føre til 
 feil som kan gi negative helse- 
messige følger. Det er på tide 
at vi får én felles elektronisk 
legemiddelliste.

E-resept har gjort formidling av informasjon 
om medikamentbruk mellom primær- og 
sekundærhelsetjeneste og pasienten både 
enklere og sikrere. Oversikten over legemid-
ler i bruk (reseptformidleren) sammenfatter 
hvilke medikamenter en pasient bruker. 
Fastlegene er pålagt å ajourholde denne og 
samstemme den med epikriser fra sykehus 
og spesialister (forskrift om fastlegeordning 
i kommunene § 25). Fastlegene skal gjen-
nomføre legemiddelgjennomgang når de 
finner det nødvendig.

Dersom en pasient gjennomgår innleg-
gelser i flere sykehusavdelinger eller mottar 
behandling fra ulike spesialister, kan den 
manuelle samstemmingsoppgaven være 
omfattende og tidkrevende. Det er utviklet 
dataverktøy for å lette oppgaven, men den 
er fortsatt avhengig av gjentatt og oppmerk-
som bearbeiding fra fastlegen og at epikrise 
foreligger i rett tid.

Privatpraktiserende spesialister, sykehus, 
hjemmesykepleie og sykehjem har ikke 
systematisk og sikker tilgang til den ajour-
førte oversikten over legemidler i bruk eller 
kjennskap til om pasientens resepter fort-
satt er gyldige for ekspedering fra apotek.

Mange lister små…
Se for deg følgende: En pasient som konsul-
terer legevaktlege legges inn på sykehus og 
skrives ut til pleietjeneste. I løpet av sykehus-
innleggelsen blir pasientens medikamen-
telle behandling endret. Epikrise sendes 
etter hvert til fastlege som deretter forutset-
tes å oppdatere oversikten over pasientens 
legemidler i bruk i den elektroniske pasient-
journalens e-reseptmodul. Deretter må 
fastlegen ta utskrift av listen og gi til hjem-
mesykepleien.

Hjemmesykepleietjenesten eller sykehjem 
kan ha fått informasjon fra sykehus før 
fastlegen mottar epikrise. Kanskje er det 
skrevet ut resepter fra sykehuset. Ifølge 
medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge antas 80 % av reseptene fra 
sykehuset å være skrevet som e- resept 
 (Håkon Lindekleiv, personlig meddelelse).

Problemet er at det kan foreligge flere 
forskjellige oversikter over pasientens faste 
medisiner. Det brukes av flere årsaker mye 
arbeidstid til å forhindre feil i disse sårbare 
overgangene: For det første er det mulig for 
en behandlende lege på sykehus å forskrive 
resepter uten å redigere e-reseptoversikten 
over legemidler i bruk i reseptformidleren. 
For det andre har ikke sykehusleger og 
privatpraktiserende spesialister systematisk 
og sikker informasjon om pasientens faste 

medikamenter. For det tredje har ikke syke-
pleiertjenesten tilgang til Reseptformidle-
ren og oversikt over legemidler i bruk eller 
reseptenes gyldighet. For det fjerde forutset-
ter multidosepakking papirbasert informa-
sjon.

Uutnyttet potensial
E-resept og reseptformidleren har potensial 
for å bedre pasientsikkerheten uten ytterli-
gere belastning på en allerede presset fast-
legeordning. Det må da være en forpliktelse 
for alle – inklusive sykehusleger og privat-
praktiserende spesialister, som tar en klinisk 
beslutning om endring av pasienters faste 
medisiner, å registrere dette i reseptformid-
leren. Dermed vil det bare eksistere én lege-
middelliste, og behovet for og risikoen ved 
samstemming bortfaller.

Forslag til løsning: Det skal bare eksistere 
én legemiddelliste. Dette bør være e-resepts-
oversikt over legemidler i bruk. Enhver 
forskrivning av medikamenter, inklusive 
multidose, skal skje via denne. Endring av 
pasientens faste medikamenter skal skje her. 
Dernest må oversikt over legemidler i bruk 
være tilgjengelig for de som gir nødvendig 
helsehjelp. Det betyr primært leger, men  
for pasienter som får bistand til legemiddel-
håndtering innebærer det også tjenesteyter 
i hjemmesykepleie eller sykehjem.

Mottatt 10.12.2017, første revisjon innsendt 14.12.2017, 
godkjent 15.12.2017.

LARS A. NESJE
lnesje@online.no
(f. 1956) er fastlege, kommuneoverlege og helsesjef  
i Salangen kommune.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

«Problemet er at det kan 
foreligge flere forskjellige 
oversikter over pasientens 
faste medisiner»
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Fiasp «Novo Nordisk»
Insulinanalog, hurtigvirkende. 
ATC-nr.: A10A B05
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 100 enheter/ml: 1  ml inneh.: Insulin aspart 
100  enheter (E) tilsv. 3,5  mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann 
til injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1  ml inneh.: Insulin aspart 
100  enheter (E) tilsv. 3,5  mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann 
til injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml: 1  ml inneh.: Insulin aspart 
100  enheter (E) tilsv. 3,5  mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann 
til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne. Dosering: Måltidsinsulin til s.c. 
administrering rett før måltid (0-2  minutter før), med mulighet for administrering opptil 
20 minutter etter at måltidet startet. Ved s.c. injeksjon skal preparatet brukes i kombinasjon med 
middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat, gitt minst 1 gang daglig. I et 
basalbolus-behandlingsregime kan ca. 50% av behovet dekkes av Fiasp og resten med et middels 
langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat. Dosen er individuell, og fastsettes i 
overensstemmelse med pasientens behov. Totalt daglig insulinbehov kan variere, og er vanligvis 
0,5-1,0 E/kg/dag. Kontroll av blodglukoseverdier og justering av insulindose anbefales for optimal 
glykemisk kontroll. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold 
eller ved sykdom. Virkningstid varierer etter dose, injeksjonssted, blodgjennomstrømning, 
temperatur og fysisk aktivitetsnivå. Overgang fra andre insulinpreparater: 1 enhet av Fiasp 
tilsv. 1 internasjonal enhet humaninsulin eller 1 enhet av andre hurtigvirkende insulinanaloger. 
Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden, og i de første påfølgende ukene 
ved skifte fra andre måltidsinsuliner. Overgang fra annet måltidsinsulin kan gjøres enhet 
for enhet. Skifte til Fiasp fra insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må 
foregå under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Doser og tidspunkt for samtidig 
behandling med middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetesbehandling, må ev. justeres. Initiering diabetes mellitus type 1: Anbefalt 
startdose hos insulin-naive pasienter: Ca. 50% av total daglig insulindose. Dosen bør deles 
mellom måltidene, basert på størrelsen og sammensetningen av disse. Resterende total daglig 
insulindose bør administreres som middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulin. Som 
en generell regel kan 0,2-0,4 enheter av insulin pr. kg kroppsvekt brukes til å beregne initial total 
daglig dose. Initiering diabetes mellitus type 2: Anbefalt startdose: 4 enheter ved ett eller flere 
måltider. Antall injeksjoner og påfølgende titrering vil avhenge av individuelt glykemisk mål samt 
størrelse og sammensetning av måltidene. Dosejustering kan vurderes daglig basert på egenmålt 
plasmaglukose på foregående dag(er), se tabell. Dosen før frokost, lunsj og middag bør justeres 
iht. til egenmålt plasmaglukose før hhv. lunsj, middag og ved sengetid foregående dag.  

Egenmålt plasmaglukose mmol/liter Dosejustering (enhet) 

<4 -1 

4-6 Ingen justering 

>6 +1 
 
Glemt dose: Ved glemt måltidsdose under basalbolus-behandling, anbefales måling av 
blodglukoseverdien for å fastslå ev. behov for en insulindose. Pasienten bør gjenoppta sitt vanlige 
doseringsregime ved neste måltid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/ nyrefunksjon: 
Insulinbehovet kan være redusert. Blodglukosekontrollen må intensiveres og dosen justeres 
individuelt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen doseringsanbefaling 
kan gis. Eldre ≥65 år: Streng glukosekontroll anbefales. Insulindosen skal justeres individuelt. 
Erfaring med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår 
som klar og fargeløs skal ikke brukes. Hetteglass: Brukes sammen med insulinsprøyter med 
tilsvarende enhetsskala. Penfill sylinderampulle: Brukes sammen med insulininjeksjonssystemer 
fra Novo Nordisk og NovoFine-nåler. Skal ikke etterfylles. FlexTouch ferdigfylt penn: Brukes 
sammen med NovoFine-nåler. Pennen gir fra 1-80 enheter i trinn på 1 enhet. Skal ikke etterfylles. 
I.v. bruk: Insulin aspart bør brukes i konsentrasjoner fra 0,5-1,0  E/ml i infusjonssystemer med 
infusjonsposer av polypropylen. Stabil ved romtemperatur i 24 timer i infusjonsvæskene 0,9% 
natriumklorid- eller 5%  glukoseoppløsning. Skal ikke fortynnes eller blandes med andre 
legemidler enn angitte infusjonsvæsker. Kontroll av blodglukose er nødvendig under 
insulininfusjonen. Det er viktig å sikre at insulin injiseres inn i infusjonsposen, og ikke bare i 
injeksjonsporten. Bruk i insulininfusjonspumpe (CSII): Preparatet skal ikke fortynnes eller blandes 
med andre insulinpreparater. Katetre der den indre overflaten er av polyetylen eller polyolefin 
kan brukes. Infusjonssettet (kateter og nål) bør skiftes iht. instruksjonene gitt i bruksanvisningen 
til infusjonssettet. Administrering: Infusjons-/injeksjonsstedene bør varieres innen samme område 
for å redusere risikoen for lipodystrofi ved s.c. administrering. Insulinetiketten skal kontrolleres 
før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom insulinpreparater. Pasienten må visuelt 
kontrollere doseenhetene før administrering. Blinde/svaksynte skal alltid ha hjelp/assistanse fra 
person med godt syn, og som har fått opplæring i administrering av insulin. S.c. injeksjon: S.c. 
administrering i abdominalveggen eller i overarmen anbefales. Kontinuerlig s.c insulininfusjon 
(CSII): Kan brukes til CSII i pumper egnet for insulininfusjon. Fiasp vil dekke både behovet for 
bolusinsulin (ca. 50%) og basalinsulin. Administreres fortrinnsvis i abdomen og iht. instruksjoner 
fra pumpeprodusenten. Pasienten må få opplæring i bruk av pumpen og bruk av korrekt 
reservoar og kateter til pumpen. Pasienten må ha alternativ insulinbehandling tilgjengelig i 
tilfelle feil med pumpen. I.v. bruk: Kan om nødvendig administreres i.v. av helsepersonell, se 
Tilberedning/Håndtering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk 
aktivitet, eller for høy insulindose kan gi hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig bedring av 
blodglukosekontrollen, f.eks. ved intensivert insulinbehandling, kan oppleve en endring i sine 
vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer 
kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Tidspunktet for når hypoglykemi 
inntreffer avspeiler vanligvis tid-virkning-profilen til administrert insulinformulering. Hypoglykemi 
kan inntreffe tidligere etter injeksjon/infusjon av Fiasp, sammenlignet med andre måltidsinsuliner 
pga. tidligere innsettende effekt. Hensyn til tidspunktet for innsettende effekt skal tas ved 
forskriving til pasienter hvor forsinket absorpsjon av mat kan forventes pga. annen sykdom eller 
medisinsk behandling. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten 
bør rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er særlig viktig 
ved nedsatt eller manglende oppmerksomhet på varselsymptomer på hypoglykemi eller ved 
hyppige hypoglykemiske episoder. I slike tilfeller bør det vurderes om bilkjøring er tilrådelig. 
Hyperglykemi: Bruk av utilstrekkelige doser eller behandlingsavbrudd, særlig hos pasienter med 

behov for insulin, kan gi hyperglykemi og diabetisk ketoacidose. Funksjonsfeil på pumpe eller 
infusjonssett kan føre til hurtig inntreden av hyperglykemi og ketose. Rask identifisering og 
korrigering av årsaken til hyperglykemi eller ketose er nødvendig. Midlertidig behandling med 
s.c. injeksjon kan være påkrevd. Annen samtidig sykdom: Annen samtidig sykdom, spesielt 
infeksjoner og febertilstander, øker vanligvis pasientens insulinbehov. Samtidig sykdom i nyre 
eller lever, eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve dosejustering. 
Tiazolidindioner: Tilfeller av kongestiv hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av 
tiazolidindioner og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle kongestiv hjertesvikt. Dette må 
tas i betraktning ved kombinasjon, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på 
kongestiv hjertesvikt, vektøkning og ødem. Tiazolidindioner skal seponeres ved forverring av 
kardiale symptomer. Initiering og intensivering av behandling: Intensivering eller rask forbedring 
av glukosekontroll er forbundet med forbigående, reversibel oftalmologisk refraksjonsforstyrrelse, 
forverring av diabetisk retinopati, akutt smertefull perifer nevropati og perifert ødem. Langvarig 
glykemisk kontroll reduserer imidlertid risikoen for diabetisk retinopati og nevropati. 
Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne 
tilfeller kan forekomsten av insulinantistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til 
hyper- eller hypoglykemi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Se Hypoglykemi. Interaksjoner: For 
utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Legemidler som kan 
redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, 
salisylater, anabole steroider, sulfonamider og GLP-1-reseptoragonister. Betablokkere kan 
maskere symptomer på hypoglykemi. Legemidler som kan øke insulinbehovet: Orale 
antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon 
og danazol. Oktreotid/lanreotid: Kan øke eller redusere insulinbehovet. Alkohol: Kan forsterke 
eller redusere hypoglykemisk effekt av insulin. Tiazolidindioner: Ved samtidig bruk, se 
Forsiktighetsregler. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes under graviditet. Data 
fra 2 kliniske studier indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløpet eller på helsen til 
fosteret/det nyfødte barnet. Det anbefales intensivert blodglukosekontroll og overvåkning av 
gravide med diabetes mellitus (type 1, type 2 eller svangerskapsdiabetes), og ved planlagt 
graviditet. Insulinbehovet reduseres vanligvis i 1. trimester og øker i 2. og 3. trimester. Etter 
fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: 
Kan brukes under amming. Insulinbehandling ved amming utgjør ingen risiko for barnet. 
Dosejustering kan være nødvendig. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke vist noen 
forskjell mellom insulin aspart og humant insulin. Bivirkninger: Data mht. frekvens, type og 
alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre og ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, gir 
ingen indikasjon på forskjeller i forhold til den bredere erfaringen i den generelle populasjonen. 
Sikkerhetsprofilen hos eldre ≥75 år eller ved moderat til alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon 
er begrenset. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Hud: Allergiske hudmanifestasjoner (eksem, utslett, kløende utslett, urticaria og 
dermatitt). Øvrige: Reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet2 (inkl. utslett, rødhet, inflammasjon, 
blåmerker og kløe). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3 (inkl. lipohypertrofi, 
lipoatrofi). Immunsystemet: Overfølsomhet. 
1  Hyppigst rapportert, og kan inntreffe tidligere etter en injeksjon/infusjon med Fiasp sammenlignet 

med andre måltidsinsuliner pga. tidligere innsettende effekt. Alvorlig hypoglykemi kan føre til 
bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller 
død.

2  Vanligvis milde og forbigående.
3  Variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere 

risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypoglykemi kan utvikles i trinnvise faser. Symptomer 
varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved 
mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Pasienten bør alltid ha med 
seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten ikke er i stand til å 
behandle seg selv, 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 orale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Egenskaper: Klassifisering: 
Hurtigvirkende insulinanalog. Virkningsmekanisme: Regulering av glukosemetabolismen. 
Insuliner utøver sin spesifikke virkning ved binding til insulinreseptorer. Reseptorbundet insulin 
senker blodglukose ved å lette cellulært opptak av glukose i skjelettmuskulatur og fettvev, og 
ved å hemme utskillelse av glukose fra leveren. Insulin hemmer lipolyse i fettcellene, hemmer 
proteolyse og fremmer proteinsyntese. Absorpsjon: Absorberes hurtig. Tillegg av nikotinamid 
(vitamin B3) gir raskere initial absorpsjon enn NovoRapid. Innsettende effekt kom 5 minutter 
tidligere og tid til maks. glukoseinfusjonsrate kom 11 minutter tidligere. Virkningstid 3-5 timer 
og maks. effekt nås mellom 1-3  timer etter injeksjon. Proteinbinding: Lav bindingsaffinitet 
(<10%), tilsv. vanlig humaninsulin. Fordeling: Vd ved i.v. administrering: 0,22  liter/kg, tilsv. 
ekstracellulært væskevolum i kroppen. Halveringstid: 57  og 10 minutter etter hhv. s.c. og i.v. 
injeksjon. Metabolisme: Som humant insulin. Alle metabolitter er inaktive. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdes borte fra fryseelementet. 
Beskyttes mot lys. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: Oppbevares ved romtemperatur 
(høyst 30°C) i maks. 4 uker. Ved slutten av denne perioden skal preparatet brukes eller kastes. 
Beskyttes mot lys. Ferdigfylt penn og hetteglass kan oppbevares i kjøleskap (2-8°C), men skal ikke 
fryses. Sylinderampulle skal ikke oppbevares i kjøleskap. I insulininfusjonspumpe: Kan brukes i 
maks. 9 dager.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass: 10 ml1 (hettegl.) kr 242,30. 
Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 387,90. 
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 411,30. 
Refusjon: 
1. A10A B05_12.  Insulin aspart 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus.

Refusjonskode: 

ICPC Vilkår 
nr

ICD Vilkår 
nr

T89 Diabetes type 1 - E10 Diabetes mellitus type 1 -

T90 Diabetes type 2 - E11 Diabetes mellitus type 2 -

W85 Svangerskaps- 
diabetes

- E13 Andre spesifiserte typer 
diabetes mellitus

-

E14 Uspesifisert diabetes mellitus -

O24.4 Diabetes mellitus som opp-
står under svangerskap

-

 
Vilkår:.  Ingen spesifisert.
Sist endret: 30.08.2017  Basert på SPC godkjent av SLV: 09.01.2017  Priser per november 2017
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Nyhet

 Novo Nordisk lanserer Fiasp® (insulin aspart) 
– nytt hurtigvirkende insulin 

Fiasp® er nå tilgjengelig i Norge med 
refusjon til behandling av voksne  
med type 1- eller type 2-diabetes.

Fiasp® viser seg dobbelt så raskt i 
sirkulasjonen sammenlignet med 
NovoRapid®1*

Fiasp® er en formulering med måltidsinsulinet insulin aspart hvor tillegg av 
nikotinamid (vitamin B3) resulterer i en raskere initial absorpsjon av insulin 
sammenlignet med NovoRapid®1

Fiasp® gis ved subkutan administrering rett før måltidet starter (0 til 2 minutter før), 
med mulighet for administrering opptil 20 minutter etter at måltidet har startet2

Fiasp indikasjon3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne

*  Fiasp® viste seg i sirkulasjonen ca. 4 minutter etter administrasjon. Dette var dobbelt så raskt 
(svarende til 5 minutter tidligere) sammenlignet med NovoRapid®.

Fiasp® refusjonsberettiget bruk4

Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskoder

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 - E10 Diabetes mellitus type 1 -

T90 Diabetes type 2 - E11 Diabetes mellitus type 2 -

W85 Svangerskapsdiabetes - E13 Andre spesifiserte typer diabetes mellitus -

E14 Uspesifisert diabetes mellitus -

O24.4 Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap -

Vilkår: Ingen spesifisert

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28 · 0484 Oslo 
www.novonordisk.no. Telefon: +47 22 18 50 51
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Fiasp® sammenlignet med andre måltidsinsuliner på grunn av den 
tidligere innsettende effekten5
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Retten til et helsefremmende kosthold  
for personer med utviklingshemning

Voksne med utviklingshemning 
har flere helseutfordringer 
knyttet til kostholdet. For mange 
er overvekt og følgesykdommer 
et stort helseproblem. Nylig  
ble det avdekket mange helse- 
relaterte avvik i den kommunale 
tjenesteytingen til gruppen. 
Problematikken er kompleks,  
og bedring av ernæringsarbeidet 
må på dagsordenen for at grup- 
pen skal få oppfylt sin lovfestede 
rett til et helsefremmende kost- 
hold.

Mennesker med utviklingshemning er en 
sårbar gruppe, med kognitive vansker og 
nedsatt mestringsevne. De har redusert 
forventet levetid, noe som bør ses i sammen-
heng med overhyppighet av overvekt og 
andre ernæringsrelaterte og metabolske 
sykdommer (1–3). Mange spiser frukt, grønn-
saker og fisk vesentlig sjeldnere enn anbefalt, 
og de som bor i egen bolig kan ha et høyt 
forbruk av ferdigmat og leskedrikker (2).

I et landsomfattende tilsyn med boliger 
for personer med utviklingshemning ble 
det nylig funnet til dels alvorlig svikt i tje-
nestetilbudet i 45 av 57 kommuner. Tjeneste-
ytingen var ofte lite systematisk, og mange 
av de ansatte var dårlig informert om dem 
de skulle bistå (4, 5).

Utviklingshemning er ofte forårsaket  
av genetiske forandringer som innebærer 
vesentlige forskjeller i forekomst av komor-
bidet (2, 3, 6). På grunn av det varierende 
sykdomsbildet kan derfor personene i grup-
pen ikke settes i samme kategori med sam-

me type tiltak. De som har sjeldne diagno-
ser, er imidlertid marginalisert i spesialist-
helsetjenesten og i forskning (7). Mange 
tilstander krever ernæringsmessig spiss-
kompetanse som ikke finnes i det kommu-
nale tjenesteapparatet.

Alvoret i situasjonen forsterkes av at det 
ikke finnes noen god nasjonal oversikt over 
denne gruppen. Ifølge rapporten På lik linje 
er det registrert 24 000 personer, mens  
det reelle antallet er anslått å kunne være 
125 000 (8). Det foreligger også meget 
 begrenset med forskning på ernærings- 
tiltak hos disse.

Retningslinjer og lovverk
De fleste med utviklingshemning har ned-
satt evne til å ta rasjonelle valg og overskue 
de langsiktige konsekvensene av en uheldig 
livsstil. Resultatet kan bli kraftig vektopp-
gang og betydelig økt helserisiko.

I kvalitetsforskriften til lov om kommu-
nale helse- og omsorgstjenester presiseres 
det at «…kommunen (skal) utarbeide skrift-
lige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at 
brukere av pleie- og omsorgstjenester får 
tilfredsstilt grunnleggende behov (…) som 
tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert 
og helsefremmende kosthold og rimelig 
valgfrihet i forhold til mat» (5).

Personer med utviklingshemning har en 
global svekkelse av intellektuelle funksjoner, 
og evnenivået, målt med nevropsykologiske 
tester, tilsvarer hos voksne med moderat til 
mild utviklingshemning det som forventes 
av barn i alderen 6�–�12 år. De kognitive van-
skene gjør det viktig med tilstrekkelig vei-
ledning for å sikre et godt kosthold. Hvor 
lenge skal vi sitte og se på at sårbare grupper 
ødelegger sin egen helse i et offentlig helse- 
og omsorgssystem før vi griper inn?

Retten til et helsefremmende kosthold må 
defineres som et grunnleggende behov som 
må ivaretas for å sikre forsvarlige tjenester. 
Det er derfor viktig å etablere retningslinjer 
og krav til rutiner som støtter opp om fore-
byggende og helsefremmende ernærings-
arbeid i kommunene (ramme 1). I det dag-
lige dreier det seg om bistand til matinn-
kjøp, matlaging, hjelp til å spise passelige 
porsjoner, begrensning av inntaket av søt-
saker og kosemat – og så trengs det mer 
fysisk aktivitet. Forebyggende arbeid vil 
redusere behovet for mer inngripende 
 regulering av kosthold/ernæring.

 Økt forekomst av overvekt og usunt kost-

hold i gruppen kan tyde på at helse- og 
omsorgstjenesten ikke har de nødvendige 
kunnskaper og rutiner på dette området. 
Blant annet foreligger det ikke noe verktøy 
for ernæringsscreening beregnet på grup-
pen. Dersom en person med utviklingshem-
ning står i fare for å utvikle alvorlig helse-

skade som følge av feilernæring, kan over-
ordnet kommunalt ansvarlig i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten og Fylkesman-
nen fatte vedtak etter lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, kapittel 9, om 
bruk av tvangstiltak som for eksempel  
å begrense innkjøpene av godteri, brus  
og ferdigmat og låsing av kjøleskapet.

Usunt kosthold over tid kan føre til vesent-
lig helseskade, men i fortolkningen av lov-
verket har man i liten grad tatt høyde for 
det. Man har lagt vekt på umiddelbar fare 
for skade og i liten grad vektlagt å forebygge 
skade på lang sikt, som for eksempel stor 
vektoppgang. Dette kan føre til at struktu-
rert ernæringsarbeid blir satt inn unødig 
sent.

Organisering av ernæringsarbeidet
Samarbeid og utveksling av kunnskap mel-
lom ressurspersoner innen ernæring, verne-
pleie, psykologi, fysioterapi og medisin er 
viktig for å få til gode, helhetlige løsninger. 
Hovedansvaret for systematisk helsefrem-
mende ernæringsarbeid for personer  

Ramme 1 Forslag til satsingsområder i ernærings- 
arbeidet for personer med utviklingshemning

Bedre nasjonal oversikt over helsetil-
standen

Tydeligere kommunal ansvarsfordeling  
og bedre organisering av ernærings-
arbeidet

Økt ernæringskompetanse hos tjeneste-
ytere og hos personer med utviklings-
hemning

Økt kunnskap om lovverk og forskrifter

Mer forskning på ernæringstiltak

«Et helsefremmende kost- 
hold må defineres som et 
grunnleggende behov som 
må ivaretas»

«Personer med utviklings- 
hemning er en sårbar gruppe 
med utfordringer knyttet  
til ansvar for eget kosthold»
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Personer med utviklingshemning er en 
sårbar gruppe med utfordringer knyttet til 
ansvar for eget kosthold. Bedring av denne 
gruppens ernæring er en sak av nasjonal 
betydning, med grunnlag i lik rett til god 
helse og lik tilgang til kunnskapsbaserte 
helsetjenester for alle.

Mottatt 10.11.2017, første revisjon innsendt 6.12.2017, 
godkjent 11.12.2017.

med spesialkompetanse innen utviklings-
hemning. For at ernæringsfysiologene skal 
kunne bistå de kommunale tjenesteyterne, 
kreves det kunnskap innen miljøbaserte 
atferdsterapeutiske teknikker (10). I tillegg 
trengs kompetanse relatert til sjeldne syn-
dromer og diagnosespesifikk ernæringsrela-
tert behandling (6). Årlige helsekontroller 
hos fastlege vil også være et viktig tiltak.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

med utviklingshemning er i den nye nasjo-
nale handlingsplanen for bedre kosthold 
(2017�–�21) tydelig plassert der det naturlig 
hører hjemme, nemlig i Helse- og omsorgs-
departementet.

I praksis bør innsatsen for bedre ernæring 
organiseres i samarbeid med habiliterings-
tjenestene i helseforetakene (9). Der er det 
behov for flere kliniske ernæringsfysiologer 
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Spesialistdiplom likevel

Leger som blir godkjent som 
spesialist, får ikke lenger et 
diplom fra Helsedirektoratet. 
Hudlegeforeningen sørger 
for at de får overrakt et 
spesialistdiplom likevel.

Etter at Helsedirektoratet overtok godkjen-
ningen av spesialister, får ikke lenger leger 
som blir godkjent som spesialist, et diplom 
som viser deres nye status (1). Årsaken til at 
diplomordningen falt bort er uklar. Kanskje 
ligger det økonomiske forhold bak – til tross 
for at søkeren må betale hele 4 500 kroner 
av egen lomme for at søknaden skal inn-
vilges. Ledelsen i den aktuelle avdelingen  
i Helsedirektoratet har ikke kommentert 
saken etter at den ble tatt opp i Tidsskriftet  
i 2015 (2).

Vi har liten tradisjon for høytid, ritualer 
og diplomer i Norge (2). Likevel har mange 
unge spesialister og leger i spesialisering 
etterlyst et spesialistdiplom, i hvert fall er 
det tilfellet innen spesialiteten hud- og 
veneriske sykdommer. Å bli godkjent spe-
sialist er resultatet av et langt og krevende 
utdanningsløp, så det føles godt å få et 
håndfast bevis på at målet er nådd. Å få et 
tørt, upersonlig og byråkratisk brev eller  
en e-post er ikke helt det samme.

Diplom fra fagmedisinsk forening
Norsk forening for dermatologi og venero-
logi, som er hudlegenes fagmedisinske 
forening i Legeforeningen, besluttet derfor  
å utstede sitt eget spesialistdiplom, der det 
fremgår at diplommottakeren er godkjent 
som spesialist av Helsedirektoratet i hen-
hold til gjeldende lovverk og registrert som 
spesialist i foreningens medlemsregister.  

De siste årene har styret utstedt slike diplo-
mer til alle vi har fått melding om er blitt 
godkjent som spesialist. Diplomene er så 
blitt overrakt av leder eller en overordnet 
lege på den aktuelle utdanningsavdeling 
ved en passende anledning. Ordningen er 
blitt godt mottatt, både av lederne ved lan-
dets utdanningsavdelinger og – ikke minst 
– av de nye spesialistene.

Utdanning av nye spesialister og annet 
helsepersonell er en lovpålagt oppgave for 
helseforetakene, og denne oppgaven må 
synliggjøres, særlig i tider hvor «produk-
sjon» av pasientkonsultasjoner, prosedyre-
koder og liggedøgn spiller en stadig større 
rolle, ofte på bekostning av utdanning, 
fagutvikling og kvalitetssikring. For unge 
leger er et spesialistdiplom en synlig aner-
kjennelse av deres innsats og en dokumen-
tasjon av deres nye status.

I påvente av at Helsedirektoratet omgjør 
sin beslutning om ikke lenger å utstede 
spesialistdiplomer, oppfordrer vi andre 
fagmedisinske foreninger til å ta opp hud-
legenes diplomordningen for leger ved 
godkjenning som spesialist.

En av forfatterne er redaktør i Tidsskriftet. Manuskriptet 
er derfor behandlet eksternt av setteredaktør Pål 
Gulbrandsen.

Mottatt 27.10.2017, godkjent 14.12.2017.
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nelse av deres innsats»
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Fagfeller for fremtiden

Skal Tidsskriftet sikre seg dagens 
unge leger som fremtidens 
fagfeller, er det en god idé  
å starte søket nå! Men hvor  
skal man rette blikket?

Den eksterne faglige vurderingen av manu-
skripter som sendes til Tidsskriftet er en 
dugnad til fellesskapets beste og en helt 
sentral del av vitenskapelig publisering. For 
et tidsskrift som vil publisere forskning av 
god kvalitet, er det avgjørende å ha tilgang 
til engasjerte og dyktige faglige medarbei-
dere. Tidsskrift for Den norske legeforening er, 
som eneste medisinskvitenskapelige publi-
kasjon på norsk, i en spesiell situasjon – i et 
lite land og i et lite språkområde kan det 
være få potensielle fagfeller innen hvert 
enkelt fagfelt. Da gjelder det å ha tydelige 
strategier for å sikre seg gode fagfellevurde-
ringer.

Ifølge Legeforeningens medlemsregister 
er nær halvparten av medlemmene under 
40 år, og to tredeler av disse er kvinner. 
Derfor mener vi det er i denne retningen 
Tidsskriftet bør rette blikket etter nye fag-
feller. Vi presenterer her erfaringene fra et 
prosjekt der hensikten var å vurdere om 
unge kolleger med nylig avlagt doktorgrad, 
men relativt kort klinisk erfaring, egner seg 
som fagfellevurderere i Tidsskriftet.

Vi rekrutterte seks tidligere forskerlinje-
studenter i medisin utgått fra Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige universitet, fire 
kvinner og to menn, alle under 35 år. Alle 
hadde avlagt ph.d.-graden kort tid etter 
studiet og hadde 0�–�3 års klinisk erfaring. 
Hver for seg ble de bedt om å vurdere to 
ulike manuskripter slik de ble sendt inn til 
Tidsskriftet første gang, én originalartikkel 
og ett bidrag til spalten Medisinen i bilder. 
Vi, forfatterne, hadde opprinnelig selv fag-
fellevurdert hvert av disse manuskriptene.

Deltagerne ble bedt om å skåre manus-
kriptene på samme måte som ved en helt 
vanlig fagfellevurdering. Det skjedde ved 
hjelp av et skåringsskjema for lesbarhet, 
nyhetsverdi og relevans for Tidsskriftets 
lesere (1). I tillegg gjorde de en vurdering  

av kvaliteten av hvert avsnitt i manuskriptet 
samt utformet en fritekstkommentar. Til 
slutt ga de en anbefaling til redaktøren om 
manuskriptets videre skjebne – godkjent, 
mindre endringer, større endringer eller 
refusjon.

Deltagerne fikk en frist på to uker, og alle 
vurderingene kom inn i god tid før den løp 
ut. De ble på forhånd pålagt taushetsplikt 
om alt materialet de fikk tilgang til. Det 
gjaldt også kjennskapet til den endelige 
publiserte versjonen. Forfatterne samtykket 
i ettertid til at førsteversjonen av manuskrip-
tet ble benyttet til formålet.

Vurderingene
Fagfellevurderingene fra hver deltager ble 
lest og bedømt av begge forfatterne, hvorpå 
en av oss ga en individuell tilbakemelding 
til hver enkelt. Denne besto av en sammen-
ligning av deltagerens skåringer mot vår 
egen, en detaljert og punktvis kommentar 
til innholdet i friteksten og en sammenlig-
ning med fagfellers anbefalinger til redaktø-
ren. I tillegg la vi ved vår egen fritekst til den 
originale fagvurderingen, der vi fremhevet 
våre egne hovedpoeng til forfatterne.

Det forekom noe divergens både delta-
kerne imellom og mellom deres og vår 
fagfellevurdering, men hovedinntrykket var 
at det var mer sammenfall enn divergens. 
Ingen av de 12 besvarelsene konkluderte 
med direkte aksept eller refusjon, noe som 
var i tråd med de originale vurderingene.

Et gjennomgående trekk var at flere av 
deltagerne følte at deres kunnskap om de  
to aktuelle fagområdene var mangelfull, 
sannsynligvis på grunn av deres begrensede 
kliniske erfaring og mangel på spesialitet. 
Til gjengjeld viste de både innsikt og styrke  
i vurderingen av bakgrunnen for proble-
mene, valg og bruk av metode, presentasjon 
av resultatene (tekst og figurer) og argu-
mentene som kom frem i diskusjonen. 
Dybden i kandidatenes fritekstbedømmin-

ger varierte fra i overkant av det vi forventet 
til det mer luftige. Vår samlede vurdering  
av deltagerne var at alle ville egne seg godt 
som fagfeller på Tidsskriftets nivå.

Vi gjennomførte en evaluering av pro-
sjektet, der deltagerne ga uttrykk for at de 
 hadde satt pris på å bli spurt om delta, at  
de hadde lært noe nytt gjennom deltagelsen 
i prosjektet, og at de kunne tenke seg å bidra 
som fagfellevurderere i fremtiden.

Som idéskapere har vi ikke kjennskap til 
at lignende initiativer er gjennomført tidli-
gere. Vi har først og fremst gjort dette for  
å skape interesse og engasjement for Tids-
skriftet, men også for å undersøke om den 
aktuelle gruppen egner seg til å vurdere 
vitenskapelige artikler.

Våre erfaringer er at det disse unge kolle-
gene mangler i form av spesialistutdanning 
og lang klinisk erfaring, kompenserer de  
i form av generisk kunnskap om hvordan 
akademisk medisin bør gjennomføres, 
fortolkes og formidles. Slike kolleger bør 
Tidsskriftet identifisere og sikre seg!

Vi vil rette en stor takk til de seks kollegene som deltok  
i prosjektet! I ettertid har fire av dem sagt at de kan påta 
seg fagfelleoppdrag for Tidsskriftet hvis de blir spurt.

En av forfatterne er redaktør i Tidsskriftet. Manuskriptet 
er derfor behandlet eksternt av setteredaktør Pål 
Gulbrandsen.

Mottatt 28.9.2017, første revisjon innsendt 11.12.2017, 
godkjent 14.12.2017.
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AD/HD-medisinering –  
svakt vitenskapelig grunnlag

Nye kunnskapsoppsummeringer viser over tid tynt kunnskapsgrunnlag for 
bruk av metylfenidat og amfetaminer i behandlingen av barn og unge med 
diagnosen AD/HD. Det bør få konsekvenser for helsetjenestens oppfølging 
og forståelse av disse pasientene.

De siste tre tiårene er det internasjo-
nalt skjedd en omdiskutert, sterk 
økning av diagnostisering og medi-
sinering av AD/HD (hyperkinetisk 

forstyrrelse, attention deficit/hyperactivity 
disorder) (1). Økningen tiltok i Norge i 1990- 
årene. Antallet barn og unge under 19 år 
som fikk AD/HD-medisiner her i landet økte 
videre fra 9 263 i 2004 til 18 681 i 2016 (2).  
Av disse brukte 16 662 amfetaminderivatet 
metylfenidat (Ritalin, Concerta m.fl.).

Denne økningen kan ikke forstås uten en 
underliggende sterk tro på farmakologisk 
intervensjon som effektivt tiltak. Nye publika-
sjoner tydeliggjør imidlertid at dokumenta-
sjonen for behandlingseffekten er svak, spe-
sielt når det gjelder langtidsbehandling (3–7).

Den langvarige MTA-studien
Den såkalte MTA-studien (Multimodal Treat-
ment Study of ADHD) er sentral for å forstå 
dagens kunnskapsstatus (3). Denne studien 
ble satt i gang i 1994 fordi behandlingen 
med sentralstimulerende midler var betyde-
lig, mens kvaliteten på behandlingsstudiene 
var lav og deres varighet kort.

I studiens første fase ble 579 barn (7�–�10 år) 
fulgt i 14 måneder etter randomisering til 
fire ulike behandlingsgrupper (3). Gruppe 1: 
En spesielt systematisk farmakologisk inter-
vensjon med månedlig spesialistoppfølging. 
Gruppe 2: En intensiv atferdsrettet behand-
lingspakke rettet mot hjem og skole. Gruppe 
3: En kombinasjon av behandlingen i gruppe 
1 og gruppe 2. Gruppe 4: «Treatment as usual» 
(vanlig behandling) i helsetjenesten, noe 
som ofte innebar mindre systematisk medisi-
nering.

De seks endepunktene var voksenrappor-
terte AD/HD-symptomer, internaliserende og 
eksternaliserende symptomer og funksjons-
målene akademisk prestasjon, voksen-barn-
interaksjon og sosiale ferdigheter overfor 
jevnaldrende.

De første resultatene fra MTA-studien viste 
i 1999 større reduksjon i AD/HD-symptomer  
i gruppe 1 og gruppe 3 (medisinering og 
kombinasjonsbehandling) enn i gruppe 2 
og gruppe 4 (atferdsrettet behandling og 
«treatment as usual») (3). Tillegget av 

 atferdsrettet behandling i gruppe 3 ga ingen 
statistisk signifikant bedring av sympto-
mene i forhold til gruppe 1. Dette resultatet 
førte til stor medieoppmerksomhet og ble 
sentralt i rettferdiggjøringen av en omfat-
tende medisineringspraksis utover på 
2000-tallet (3).

Etter den første, randomiserte delen fort-
satte imidlertid MTA-studien som en obser-
vasjonsstudie der man fulgte 500 barn og  
en kontrollgruppe på 300 barn i ytterligere 
14 år. Det sentrale funnet her er at den over-
legne effekten som systematisk medisine-
ring hadde hatt de første 14 månedene, 
forsvant i løpet av de to neste årene (3, 8). 
Påfølgende analyser viste at kombinasjons-
behandlingen i gruppe 3 var overlegen når 
det gjaldt et sammensatt endepunkt bestå-
ende av symptomer og funksjonsmål samt 
at kombinasjonsbehandling i gruppe 3 som 
innebar forbedringer i foreldrenes håndte-
ring av barna, helt kunne normalisere 
 atferdsmønstre (3).

Etter seks år hadde pasientene som fikk 
atferdsbehandling alene (gruppe 2) lavere 
hyppighet av angst og depresjon (4,3 %) enn 
medikamentgruppen (19,1 %), kombinasjons-
gruppen (17,7 %) og «treatment as usual»-
gruppen (16,4 %) (8). MTA-forskerne påpekte 
også i en oppsummering at det kun var 
kombinasjonsbehandlingen som hjalp 
familiene med lavest sosioøkonomisk status 
og som reduserte dosebehovet ved medisi-
nering (3).

Våren 2017 publiserte MTA-forskerne sine 
siste resultater (4). Konklusjonen 16 år etter 
oppstarten er at lengre tids bruk av sen-
tralstimulerende medisiner er assosiert  
med redusert lengdevekst (gjennomsnittlig 
1�–�2 cm) som voksen, men ingen symptom-
reduksjon. Disse funnene har imidlertid 

ikke fått samme gjennomslag som de første 
resultatene fra 1999.

En oppsiktsvekkende  
kunnskapsoppsummering
På tross av den utbredte medisineringsprak-
sisen ble den første omfattende systema-
tiske kunnskapsoppsummeringen om bruk 
av metylfenidat hos barn og unge publisert 
først i 2015 (5). En Cochrane-gruppe inklu-
derte 185 randomiserte, kontrollerte studier 
med over 12 000 barn og unge (alder 3�–�18 
år). Konklusjonen var at metylfenidat over et 
kortere tidsrom kan gi en klinisk signifikant 
reduksjon i AD/HD-symptomer rapportert  
av lærere, lærerevaluerte atferdsproblemer 
og økt foreldrerapportert livskvalitet. Mens 
man ikke fant økt risiko for dødsfall eller 
livstruende bivirkninger, var det betydelig 
økt risiko for andre bivirkninger. Metylfeni-
dat ga blant annet 60 % høyere relativ risiko 
for søvnproblemer og 266 % økt risiko for 
nedsatt appetitt.

Det som imidlertid gjorde Cochrane-stu-
dien mest kontroversiell, var at den konklu-
derte med at de foreliggende studiene alt  
i alt var av så lav kvalitet at man ikke kan si 
sikkert om metylfenidat har positiv effekt  
på barn med AD/HD-diagnose i det hele tatt. 
Gruppen begrunnet dette med at det i alle de 
185 studiene var høy risiko for systematiske 
feilmålinger (bias) – blant annet fordi lege-
middelindustrien hadde finansiert mange av 
dem og på grunn av svak placebokontroll, da 
metylfenidat gir kjente bivirkninger som kan 
avsløre hvem som får aktiv medisin. Spesielt 
var varigheten av metyl fenidatbehandling  
i studiene så kort (1�–�425 dager, i gjennomsnitt 
75 dager) at man ikke kunne bedømme 
effekten av langtidsmedisinering.

En ny kunnskapsoppsummering som er 
kommet etter Cochrane-rapporten, konklu-
derte også med fravær av kunnskap av høy 
kvalitet, spesielt med tanke på langtidsvirk-
ninger (6). Samtidig konkluderer en annen 
oppsummering fra Cochrane med tilsva-
rende svak kunnskapsstatus for bruk av 
amfetaminer ved AD/HD (7). Det er i denne 
sammenheng verdt å merke seg at det på 
kort tid er skjedd en tilnærmet dobling  
i bruken av disse legemidlene (Attentin, 
Elvanse) hos barn og unge i Norge – fra 1 324 
brukere i 2015 til 2 145 brukere i 2016 (2).

Heftig debatt etter  
Cochrane-oppsummering
Cochrane-publikasjonen om metylfenidat 
utløste heftige reaksjoner. Den viktigste kom 

«Fortsatt bruk av medika- 
menter uten tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag kan  
være uetisk»
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fra The European ADHD Guidelines Group, 
som kritiserte Cochrane-forskerne for feil  
(9, 10). Blant annet mente de at MTA-studien 
ikke burde vært inkludert i kunnskapsopp-
summeringen, da den ikke hadde en gruppe 
som fikk ren placebo eller ingen behandling 
(9). Eksklusjon av MTA-studien ville fått 
behandlingen til å fremstå som mer effektiv. 
Cochrane-forskerne fikk altså kritikk for å ha 
tatt med den største studien med lengst 
varighet.

Retningslinjegruppen mente også at det 
ikke var riktig å nedgradere kvaliteten på 
studier på bakgrunn av interessekonflikter  
i forhold til legemiddelindustrien. Det er  
i denne sammenhengen verdt å påpeke  
at en stor andel av retningslinjegruppens 
medlemmer oppgir sterke bånd til legemid-
delindustrien, noen av dem opptil ti ulike 
forbindelser (9).

I sitt tilsvar innrømmet Cochrane-grup-

pen noen mindre feil, men fastholdt sine 
konklusjoner (10). I et siste utspill hevdet 
retningslinjegruppen, uten å spesifisere 
hvorfor, at langtids randomiserte, kontrol-
lerte studier er praktisk og etisk umulig.  
De viser i stedet til ikke-randomiserte epide-
miologiske studier som kan tyde på positive 
langtidseffekter ved metylfenidatbruk på 
endepunkter som rusmisbruk, traumer og 
dødsfall (11). I slike studier kan man imidler-
tid ikke fullt ta høyde for konfunderende 
årsaksfaktorer.

Cochrane-gruppen etterlyser på sin side 
langvarige randomiserte, kontrollerte stu-
dier og hevder at fortsatt bruk av medika-
menter uten tilstrekkelig kunnskapsgrunn-
lag kan være uetisk (12).

En kunnskapskrise i AD/HD-feltet
Etter vår mening står vi overfor en kunn-
skapskrise på AD/HD-feltet. I klartekst: Man 

har medisinert et stort antall barn – i Norge 
titusener – over lang tid på sviktende kunn-
skapsgrunnlag. Samtidig er bivirkningene 
betydelige (3, 5), og medisinene medfører  
et potensial for misbruk (13). Medisinerin-
gen må også ses i lys av mulige bivirkninger  
som ikke har vært tilstrekkelig utforsket,  
for eksempel negative psykososiale effekter 
(14).

Både forskning og klinisk erfaring tilsier at 
effekten av sentralstimulerende midler kan 
være signifikant i starten. Dette kan gi en 
skjevhet i synet på medisineringseffekten,  
da man regner med at den vil vare ved. Det 
er det ikke noe grunnlag for å tro. Dette er 
alvorlig – fordi negative langtidskonsekven-
ser, som kriminalitet, arbeidsløshet og sosial 
dysfunksjon, ofte nevnes som en viktig årsak 
til at AD/HD bør behandles. Langtidsmedisi-
nering over år er vanlig (3, 15).

Også i Helsedirektoratets retningslinje om 

Illustrasjon: Ørjan Jensen/Superpop
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I klartekst – behandlingsstudier styrker 
altså erkjennelsen at man egentlig ikke 
kunne forvente at en enkel farmakologisk 
intervensjon skulle ha noen betydelig effekt, 
gitt de sammensatte årsakene. På denne 
bakgrunnen argumenterer MTA-gruppen 
for en fundamental rekonseptualisering  
av hva slags behandlingstilnærming som 
trengs. Denne innebærer en mer vidtfav-
nende og sosialt orientert behandlingsprak-
sis enn dagens (3).

Det er ingen tvil om at barn med AD/HD 
har reelle og alvorlige problemer. Vi kan 
likevel ikke se bort fra at vi har svakt forsk-
ningsmessig grunnlag for dagens omfat-
tende medisineringspraksis. Den nåværende 
kunnskapsstatus bør utløse en fornyet offent-
lig og faglig diskusjon om medikamentell 
behandling av AD/HD hos barn og unge.

Mottatt 23.10.2017, første revisjon innsendt 7.11.2017, 
godkjent 13.11.2017.

AD/HD/hyperkinetisk forstyrrelse bemerker 
man at det er usikker nytte av langtidsbe-
handling (16). Ifølge retningslinjen bør effek-
ter og bivirkninger derfor vurderes regel-
messig, minst årlig (16). Det står imidlertid 
ingenting om hvem som har ansvaret når 
barna ikke lenger følges opp av spesialist. 
Dermed risikerer mange å bli stående på 
disse medikamentene i årevis uten at noen 
evaluerer effekter og bivirkninger – eller om 
de fortsatt bør ha diagnosen.

Konsekvenser for synet på tilstanden
Kunnskapsoppsummeringene fører ikke 
bare til diskusjon om medisinering, men 
også om hvordan man forstår lidelsen. Den 
økende diagnostiseringen og medisinerin-
gen i 1990-årene sammenfalt historisk med 
en biologisk-reduksjonistisk forståelse av 
AD/HD som en nevrobiologisk utviklingsfor-
styrrelse med sterke genetiske determinan-
ter som krever farmakologisk intervensjon 

(17). Stadig omtales tilstanden med referanse 
til svikt i dopaminmetabolismen (18).

Men etter flere tiårs forskning står man  
i dag uten noen spesifikke nevrobiologisk 
mekanismer som symptomene kan reduse-
res til (15). Sentrale fagfolk erkjenner i dag at 
man umulig kan forstå tilstanden som noe 
annet enn et multifaktorielt, kontekstavhen-
gig problem (15). At fødselsmåned (moden-
het) er en risikofaktor for å få diagnosen, 
understreker poenget (19).

MTA-gruppen skriver i en oppsummering: 
«Paradokset er at til tross for den beviste 
korttidsnytte, finnes det foreløpig ingen 
klinisk signifikant og vedvarende virksom 
intervensjon (eller kombinasjon av interven-
sjoner) for denne tilstanden. Kanskje dette 
faktum ikke burde komme som en stor 
overraskelse, gitt de komplekse etiologiske 
årsakskjedene som er knyttet til tilstandens 
utvikling og opprettholdelse» (4, s. 14, vår 
oversettelse).
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Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter 
likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler. 

Hva er prinsippene for prioritering?
Prioritering blir gjort på bakgrunn av tre kriterier: nytte, ressursbruk og alvorlighet. 

Prioriteringskriteriene vurderes samlet og veies mot hverandre. Jo mer alvorlig en tilstand 
er eller jo større nytte et tiltak har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres. Lav alvorlighet og 
begrenset nytte av et tiltak kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav. Kostnads- 
effektivitet er et mål på forholdet mellom nytte og ressursbruk.

Hva betyr dette i praksis?
Alle nye legemidler skal metodevurderes for å vurdere om prisen står i et rimelig forhold til 
nytte og alvorlighet.

Sykehusene (spesialisthelsetjenesten) får finansieringsansvar for flere legemidler slik at 
finansieringen følger behandlingsansvaret.

For at pasienter skal få rask tilgang til nye legemidler økes grensen for når forhåndsgod-
kjent refusjon kan innvilges av Legemiddelverket, det vil si uten at saken må behandles i 
Stortinget. 

Hva skjer med legemidler på individuell refusjon?
Prinsippet om kostnadseffektivitet skal også gjelde legemidler med individuell refusjon. 
For nye legemidler må det være gjennomført en metodevurdering før det kan gis refusjon 
på blå resept. Krav til metodevurdering gjelder i de tilfellene et firma søker om markeds- 
føringstillatelse for et nytt virkestoff eller en ny indikasjon i Norge etter 1. januar 2018, eller 
der søknad om markedsføringstillatelse er til behandling. Dersom det søkes individuell 
refusjon før en metodevurdering er gjennomført for nye legemidler, vil Helfo avslå  
søknaden.

Individuell refusjon kan innvilges innenfor godkjent indikasjon for legemidler som har fått 
avslag om refusjon på gruppenivå for visse pasienter. Dette vil gjelde dersom særskilte  
forhold gjør at nytten av behandlingen, ressursbruken eller tilstandens alvorlighet for 
denne pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen forøvrig. 

For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge blir det stort sett en videreføring av 
tidligere regelverk, men kravet til vitenskapelig dokumentasjon for innvilgelse av  
individuell refusjon er hevet.  

Konsekvenser for pasienter i 2018
Pasienter som har fått vedtak om individuell refusjon før 1. januar får fortsatt refusjon  
inntil videre. Også for nye pasienter vil ordningen fortsette som før inntil det foreligger  
ny vurdering av enkelte legemidler. For nye legemidler kan det ta lengre tid å få  
individuell refusjon på blå resept, fordi disse legemidlene skal metodevurderes.

Hva skjer med bidragsordningen for legemidler?
Den generelle bidragsordningen for legemidler vil gradvis avvikles. Brukere som har fått 
utbetalt bidrag til legemidler i 2017 kan få bidrag i en overgangsperiode.

Bidragsordningen vil fortsatt omfatte en rekke forhold som ikke vil berøres av endringene,  
for eksempel salver, kremer og lignende til alvorlige kroniske hudlidelser, materiell og 
legemidler til enkelte former for sårbehandling, p-piller til jenter mellom 16 og 21 år, samt 
infertilitetsbehandling. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 2/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i 
sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livs- 
truende bakterielle infeksjoner i hud og 
bløtvev (1).

Ibuprofen er et NSAID som blant annet 
er godkjent til behandling av feber og 
moderate smerter hos voksne og barn. 
Det selges reseptfritt som  
tabletter utenom apotek og reseptfritt 
som tabletter og mikstur i apotek. I 
Norge selges ibuprofen mikstur under 
merkenavnene Ibux og Nurofen. I  
preparatomtalene og paknings- 
vedleggene advares det mot bruk ved 
vannkopper. Dessverre har denne  
informasjonen manglet for Ibux, men 
dette vil nå bli oppdatert. 
 
Bruk av paracetamol gir ingen økt risiko 
for alvorlige hudreaksjoner ved vann-
kopper.  

Paracetamol er førstevalget ved behov 
for smertestillende og febernedsettende 
medisin til barn.  
 
Helsepersonell som gir råd til foreldre 
oppfordres til å formidle denne viktige 
informasjonen.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Endringer i blåreseptforskriften fra 1 januar 2018:  
Alle nye legemidler skal metodevurderes

Unngå ibuprofen ved vannkopper

Referanse: 
Nonsteroidal anti-inflammatory drug use 
and the risk of severe skin and soft tissue 
complications in patients with varicella or 
zoster disease: www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/18251759 (2018-01-09).
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Vektløshet gir forandringer i hjernen

Astronauter som oppholder seg lenge  
i verdensrommet, kommer hjem med  
en hjerne som ser litt annerledes ut.

I en studie som nylig er publisert i New 
England Journal of Medicine, ble hjernene til 
34 astronauter undersøkt med MR-under-
søkelse før og etter tokt i verdensrommet (1). 
Halvparten av astronautene hadde oppholdt 
seg på den internasjonale romstasjonen  
i om lag seks måneder, mens resten hadde 
vært på kortvarige tokt i verdensrommet  
på ca. 14 dager.

Det ble påvist strukturelle forandringer  
i hjernen ved MR-undersøkelse hos nesten 

alle astronautene med langvarige opphold  
i rommet, bl.a. kranial forskyvning av 
hjerne vevet og en avsmalning av sentral-
furen. Forfatterne argumenterer for at 
 obstruksjon av venesinuser eller av araknoi-
dale granulasjoner kan ha påvirket sirkula-
sjon av cerebrospinalvæske hos astronau-
tene. Til sammenligning kom astronautene, 
som hadde vært på kortvarige opphold  
i rommet, tilbake til jorden stort sett uten 
påvisbare hjerneforandringer.

– Denne studien belyser mekanismer bak 
økt intrakranialt trykk hos astronauter etter 
lengre tids opphold i verdensrommet, sier 
Rolf Salvesen, avdelingsoverlege ved Nevro-
logisk avdeling, Nordlandssykehuset, og 
professor ved Universitetet i Tromsø – 

 Norges arktiske universitet. 
– Funnene er konsistente, men det er en 

svakhet at undersøkelsene før tokt var utført 
over ett år før avreisen, og at antallet for-
søkspersoner var relativt lavt, sier han.

– Hvis fremtidsvisjoner om turisme i ver-
densrommet slår til, vil medisinske kompli-
kasjoner av vektløshet kunne få betydning 
for langt flere enn dagens astronauter, sier 
han.

JON MAGNUS HAGA TIDSSKRIFTET
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Bruk av antidepressive legemidler hos 
barn og unge øker risikoen for type 
2-diabetes, ifølge ny studie.

Rundt én av 20 norske barn og unge er 
plaget med depresjon, og bruken av anti-
depressiver er stigende (1). Flere studier har 
vist økt risiko for type 2-diabetes hos voksne 
som bruker antidepressiver.

I en amerikansk studie publisert i tids-
skriftet JAMA Pediatrics ble rundt 
120 000 personer mellom 5 og 20 år inklu-
dert (2). Barna kom i stor grad fra familier 
med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Alle 
hadde brukt antidepressiver av ulike slag:  

To av tre hadde brukt enten en selektiv 
serotoinreopptakshemmer (SSRI) eller en 
selektiv serotonin-noradrenalin-reopptaks-
hemmer (SNRI).

I løpet av oppfølgingstiden på nesten to år 
var risikoen for type 2-diabetes høyere hos 
dem som brukte antidepressiver (absolutt 
risiko 1,16 per 10 000 personmåneder) enn 
hos dem som hadde brukt slike medika-
menter tidligere (absolutt risiko 0,56).  
Risikoen var størst for SSRI- og SNRI-medika-
menter, fulgt av trisykliske antidepressiver, 
og risikoen økte med varighet og kumulativ 
dose.

– Den økte risikoen for type 2-diabetes ved 
bruk av antidepressiver er en grunn til å 
begrense bruken av slike legemidler, sier 

Bruk av antidepressiver hos unge gir økt diabetesrisiko

Illustrasjon: GeorgePeters/iStock

Berit Grøholt, som er professor emerita  
i barne- og ungdomspsykiatri ved Universi-
tetet i Oslo. 

– Denne studien er gjort på et selektert 
utvalg personer og har ingen kontrollgrup-
pe, altså vet vi ikke noe om hvor stor risi-
koen er sammenlignet med dem som ikke 
bruker medisiner, påpeker hun.

– Indikasjonene for bruk av antidepressi-
ver i USA er antagelig videre enn i Norge, 
siden bare én av tre hadde depresjonsdiag-
nose, sier Grøholt, som også påpeker at det  
i denne studien ikke skilles mellom SSRI- og 
SNRI-medikamenter.

– Tidligere har myndighetenes råd til 
norske leger vært at bruk av antidepressiver 
til barn og unge bør begrenses på grunn av 
fare for økt selvmordsatferd og selvmords-
tanker. Likevel har bruken av slike legemid-
ler økt jevnt de siste årene, selv om vi fort-
satt er blant land med lavt forbruk, sier 
Grøholt.

Hun understreker at dersom man ønsker 
å starte behandling med et antidepressi-
vum, bør man unngå høye doser og lang-
varig bruk, og ta hensyn til andre risikofak-
torer for type 2-diabetes, slik som overvekt, 
dyslipidemi og familiehistorie.

KETIL SLAGSTAD TIDSSKRIFTET
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Effekten av screening for livmorhals-
kreft blant kvinner over 60 år avhenger 
av kvinnenes screeninghistorikk, viser 
ny studie fra Sverige.

I vurderingen av screening for livmorhals-
kreft hos eldre kvinner har man inntil nå 
ikke tatt hensyn til tidligere deltagelse og 
funn ved screening. En gruppe svenske 
forskere gikk derfor gjennom en landsdek-
kende kohortstudie for å kartlegge insiden-
sen av livmorhalskreft hos svenske kvinner 
over 60 år, og for å koble dette mot kvinne-
nes screeninghistorikk og eventuelle funn 
mens kvinnene var i 50-årene (1).

Kvinner som ikke gjennomførte screening 
i 50-årene, hadde en kumulativ insidens for 
livmorhalskreft opptil 80 år på 5,0 tilfeller 
per 1 000 kvinner. Screening i 61�–�65-årsalde-
ren reduserte risikoen med 3,3 tilfeller per 
1 000 kvinner (hasardratio 0,42, 95 % KI 
0,24�–�0,72). Blant kvinner med tidligere  
påvist lav- og høygradige forandringer ga 
slik screening en redusert risiko for livmor-
halskreft med hasardratio på henholdsvis 
0,43 (95 % KI 0,25�–�0,74) og 0,59 (95 % KI 
0,36�–�0,96). Blant kvinner med adekvat eller 
inadekvat screening med bare normale 
resultater mellom 51�–�60 år, var den kumula-
tive insidensen for livmorhalskreft i 

61�–�80-årsalderen henholdsvis 1,6 og 2,5 per  
1 000 kvinner, men screening ga ingen signi-
fikant reduksjon i kreftrisikoen.

– I Norge er screeningalderen for livmor-
halsprogrammet fra fylte 25 år til og med  
69 år, og den øvre aldersgrensen er blant de 
høyeste i verden, sier Ane Cecilie Munk, over-
lege ved Kvinneklinikken, Sørlandet syke-
hus, og medlem av en rådgivningsgruppe 
ved Kreftregisteret.

– Vi har diskutert om øvre screeningalder 
bør senkes, men konklusjonen har vært at 
det er lite å vinne på det. Det er god doku-
mentasjon på at kvinner som ikke møter  
til screening, utgjør den høyeste andelen av 
dem som får livmorhalskreft, slik den sven-
ske studien også viser. Over 60 % av dem som 
får livmorhalskreft i 70-årene har enten ikke 
tatt livmorhalsprøve de siste ti årene eller 
ikke i det hele tatt. Denne gruppen er det 
viktig å få med, sier Munk.

PETTER MORTEN PETTERSEN TIDSSKRIFTET
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Sweden. PLoS Med 2017; 14: e1002414. 

Analyser basert på mendelsk rando-
misering tyder på at det er en kausal 
sammenheng mellom utdanningsnivå 
og risiko for Alzheimers sykdom.

Mange observasjonelle studier har vist at lav 
utdanning er forbundet med økt risiko for å 
utvikle Alzheimers sykdom, men studienes 
design gjør det vanskelig å trekke slutninger 
om kausale sammenhenger.

I en ny studie som nylig er publisert i BMJ 
(1), brukte forskerne enkeltnukleotidpoly-
morfismer koblet med kjente risikofaktorer 
for Alzheimers sykdom som instrumentva-
riabler for de samme risikofaktorene. En slik 
analysemetode, som kalles mendelsk rando-
misering, reduserer påvirkningen av kon-
funderende faktorer. Genvarianter, som var 
assosiert med 24 modifiserbare risikofakto-
rer, ble først identifisert og så sammenlignet 
med kjente genvarianter koblet til Alzhei-
mers sykdom.

Genetisk predikert høyere utdanningsnivå 
var assosiert med lavere risiko for Alzhei-
mers sykdom (oddsratio 0,89, 95 % KI 
0,84�–�0,93). Det var ingen sammenheng 
mellom genetisk predikert alkoholinntak, 
folat-, vitamin B12- eller homocysteinnivå og 
Alzheimers sykdom, eller genetisk predi-
kerte kardiovaskulære risikofaktorer eller 
CRP-verdier og sykdom.

– Denne studien støtter hypotesen om at 
høy utdanning reduserer risikoen for Alzhei-
mers sykdom, sier Alexandra Havdahl, som 
er forsker ved Universitetet i Bristol og Folke-
helseinstituttet. – Men selv om studien styr-
ker kunnskapen om at utdanningslengde 
kan virke forebyggende for Alzheimers 
sykdom, er den ikke definitivt avklarende. 
Det kan ikke utelukkes at genvarianter som 
predisponerer for høy utdanning, er forbun-
det med Alzheimers sykdom gjennom andre 
mekanismer enn selve utdanningen.

– Blant annet er genvarianter som predis-
ponerer for høy utdanning, også forbundet 
med mindre røyking og lavere kroppsmas-
seindeks. Vi kan ikke utelukke at én eller 
flere andre umålte faktorer kan forklare 
sammenhengen mellom disse genvarian-
tene og Alzheimers sykdom, sier Havdahl.
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Livmorhalsscreening i 60-årene?Forebygger 
høy utdanning 
Alzheimers sykdom?
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Effekt av tilbakemelding på koloskopi
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Endoskopører som får tilbakemelding 
om sin egen kvalitet, reduserer gradvis 
andelen av smertefulle koloskopier.

I fjor fikk 4 343 nordmenn påvist kreft  
i kolon eller rektum. Koloskopi er ansett 
som den beste diagnostiske metoden for  
å stille diagnosen, men flere studier har  
vist at kvaliteten på selve undersøkelsen  
kan variere betydelig.

I mitt doktorgradsarbeid brukte jeg data 
fra det nasjonale kvalitetsregisteret Gastro-
net som registrerer koloskopirapporter fra 
skopørene og tilbakemeldinger fra pasien-
tene. Over 72 000 koloskopier utført over en 
tiårs periode ble inkludert. Vi fant at ande-
len koloskopier med sterke smerter for 

pasienten ble redusert fra 15 % det første året 
til 9 % det siste året. Andelen koloskopier 
med funn av polypper, som er forstadier til 
kreft, og andelen komplett fullførte under-
søkelser lå stabilt i perioden og på et aksep-
tabelt nivå.

Gjennomsnittlig inspeksjonstid ved 
under søkelsen gjenspeilet ikke om endo-
skopøren var flink til å oppdage polypper 
eller ikke. Selvestimering av egen kvalitet 
viste stor spredning.

Tilbakemelding om egen kvalitet kan 
motivere en skopør til å endre og forbedre 
sin koloskopiteknikk. Bedret teknikk med 
mindre ubehag for pasienten vil kunne 
fremme deltagelsen i screeningprogrammer 
for forebygging av kolorektal kreft.

Langtidskonsekvenser av prematuritet
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Unge voksne født med veldig lav 
fødselsvekt har dårligere motoriske 
ferdigheter, psykisk helse, livskvalitet  
og integritet i hjernens hvite substans.

Premature barn født med veldig lav fødsels-
vekt (≤ 1 500 g) har økt risiko for hjerne-
skade og utviklingsforstyrrelser, i tillegg  
til økt forekomst av motoriske, kognitive, 
psykiske og sosiale vansker. Få studier har 
fulgt barn født med veldig lav fødselsvekt 
inn i voksen alder.

I mitt doktorgradsarbeid sammenlignet 
jeg 23-åringer født med veldig lav fødsels-
vekt med en kontrollgruppe med normal 
fødselsvekt. Deltagerne ble undersøkt med 
motoriske tester, spørreskjema om psykisk 
helse og livskvalitet og diffusjons-MR. Jeg 
fant at deltagerne med veldig lav fødselsvekt 

hadde dårligere fin- og grovmotoriske 
 ferdigheter enn kontrollgruppen og at de 
rapporterte dårligere psykisk helse og lavere 
fysisk og psykisk livskvalitet. På MR-bilder 
hadde deltagerne med veldig lav fødselsvekt 
annerledes integritet i hjernens hvite sub-
stans som var relatert til motorikk.

Til sammenligning analyserte jeg data 
som var samlet inn ved 14 og 20 år. Jeg fant 
ingen bedring i motoriske ferdigheter fra  
14 til 23 år, men en signifikant økning i psy-
kiske plager og en signifikant reduksjon  
i livskvalitet fra 20 til 23 år hos deltagerne 
med veldig lav fødselsvekt, sammenlignet 
med kontrollgruppen.

Overgangen til voksenlivet synes å være 
spesielt utfordrende for dem som er født 
med veldig lav fødselsvekt. Mine funn har 
betydning for planlegging av helsehjelp  
og oppfølging av unge voksne som ble født 
med veldig lav fødselsvekt.

10
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Hvordan arbeider  
klinisk etikk-komiteene?

BAKGRUNN
Alle helseforetak har en klinisk etikk-komité (KEK). 
Hvilke prinsipielle temaer arbeider komiteene med  
og hvordan ivaretar de pasientens perspektiv?

MATERIALE OG METODE
Vi sendte en spørreundersøkelse til landets 38 klinisk 
etikk-komiteer våren 2016 og fikk svar fra 34 (svarpro- 
sent 89).

RESULTATER
I de 34 komiteene som deltok i undersøkelsen ble 322 
saker drøftet i 2014�–�15. Halvparten oppga at de inviterte 
pasienter/pårørende til å delta i drøftingene. Mange 
komiteer hadde høy aktivitet, mens noen hadde få saker. 
De arrangerte også etikkseminarer for ansatte, og de 

fleste svarte at de bidro i retningslinjearbeid. En tredel 
oppga at de ikke var tilstrekkelig forankret i helsefore-
takets ledelse og/eller opplevde at tilgangen på ressurser 
begrenset arbeidet. Omtrent halvparten anga behov for 
økt kompetanse, blant annet i klinisk etikk og jus. Blant 
temaene som gikk igjen i de prinsipielle sakene som ble 
drøftet, var tvangsbruk, taushetsplikt, kommunikasjon 
og samhandling samt prioritering og ressursbruk.

FORTOLKNING
Klinisk etikk-komiteer er en viktig arena for å ta opp 
verdispørsmål i den kliniske hverdagen, herunder 
ressursspørsmål. Noen av komiteene har potensial til  
å bli brukt mer, og flere bør tilstrebe å inkludere pasien-
ter og pårørende i diskusjonene oftere.
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Universitetet i Oslo
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Drøfting av klinisk-etiske problemer
For de fleste klinisk etikk-komiteene var drøf-
ting av saker fra klinisk praksis den viktigste 
oppgaven, og de oppga å ha drøftet totalt 322 
saker de to årene undersøkelsen omhandlet 
(variasjon 0�–�35). Av disse var 208 saker knyttet 
til individuelle pasienter. To tredeler av disse 
igjen, 141, var drøftinger i forkant av en beslut-
ning.

Det er i all hovedsak helseforetakets klini-
kere som bringer saker til komiteen, men 
noen ganger kan det være komitémedlem-
mer eller ledere. De fleste komiteene anga at 
drøftinger ofte får praktiske konsekvenser 
for klinikernes videre håndtering av saken, 
for eksempel ved at komiteen gir et begrun-
net råd om hvordan partene bør gå frem 
 videre. Alle som besvarte spørsmålet, anga at 
de var åpne for å drøfte hastesaker på kort 
varsel.

114 saker (35 %) omhandlet generelle eller 
prinsipielle spørsmål. Mange ulike temaer har 
vært tatt opp her, men hovedtemaene var 
tvangsbruk, taushetsplikt, kommunikasjon 
og samarbeid mellom ulike enheter og nivåer 
(ramme 1).

Tre firedeler av komiteene hadde drøftet 
saker om prioritering og ressursbruk, eksem-
pler er gjengitt i ramme 2.

Det var i gjennomsnitt flere saker i de åtte 
klinisk etikk-komiteene som hører til univer-
sitetssykehus – i snitt 11,8 saker, mot 8,6 saker 
i de 26 komiteene i øvrige helseforetak. De fire 
med kun to eller færre saker siste to år hørte 
til små sykehus. Samtidig hadde enkelte ko-
miteer utenfor universitetssykehusene svært 
høy aktivitet.

Temaene som drøftes sier også noe om sen-
trale dilemmaer i helseforetakene og utfor-
dringer helsearbeidere og ledere bør være 
forberedt på å møte. I saker som angår enkelt-
pasienter, er pasientautonomi, avslutning av 
livsforlengende behandling, bruk av tvang 
samt kommunikasjon og konfidensialitet 
hyppige temaer (4).

Denne artikkelen presenterer funnene fra 
en ny spørreundersøkelse som har kartlagt 
hvordan klinisk etikk-komiteer arbeider, med 
vekt på rolle, rammevilkår og utfordringer. 
Denne gang ønsket vi også å undersøke spe-
sifikt hvilke temaer som kommer frem i gene-
relle/prinsipielle saker som ikke omhandler 
enkeltpasienter, samt i saker om prioritering 
og ressursbruk. Tidligere evalueringer indike-
rer at drøftinger kan være nyttig også i slike 
spørsmål (7, 8). Dessuten spør vi om komi-
teene bidrar til økt pasientmedvirkning i 
 beslutningsprosesser.

Materiale og metode

Vinteren 2016 sendte vi ut et papirbasert 
spørre skjema til alle landets 38 klinisk etikk-
komiteer. Spørreskjemaet ble laget med tidli-
gere undersøkelser som utgangspunkt (4, 5) 
og omhandlet informasjon for perioden 
2014�–�15. I skjemaet etterspurte man opplys-
ninger om komiteenes sammensetning, ram-
mebetingelser, oppgaver, etiske temaer og 
rutiner for hvordan saker drøftes. Vi ba komi-
teene spesifikt om å beskrive sakene de har 
hatt om prioritering og ressursbruk og om 
prinsipielle/generelle saker som ikke var knyt-
tet til enkeltpasienter. Vi purret tre ganger.

Resultater

Vi mottok utfylt besvarelse fra 34 klinisk etikk-
komiteer, en svarprosent på 89.

Sammensetning
Klinisk etikk-komiteene hadde i snitt 11 med-
lemmer (6�–�16 medlemmer). 24 (70 %) hadde 
brukerrepresentant (for eksempel fra syke-
husets brukerutvalg) eller annen legrepresen-
tant. Om lag halvparten hadde med fag etikere 
og halvparten et medlem med juskompe-
tanse (tab 1). 25 av 34 komiteer ble ledet av en 
lege, hvorav 20 primært jobbet klinisk og de 
øvrige hadde administrative eller akademiske 
stillinger. De fleste andre ble ledet av syke-
pleiere og sykehusprester.

HOVEDBUDSKAP
Klinisk etikk-komiteer kan ivareta 
pasientperspektivet i vanskelige 
beslutninger

Komiteene bistår i å drøfte et bredt 
spekter av etiske dilemmaer

Tidspress hindrer mange leger som 
er komitémedlemmer fra å delta 
aktivt

K linisk praksis er verdiladet, og kli-
nikere står ofte overfor etiske pro-
blemer. De siste 20 årene er helse-
tjenesten blitt sterkt lovregulert. 
Blant annet har pasientens med-
bestemmelse blitt styrket, samti-

dig som behovet for ansvarlig ressursbruk er 
blitt tydeligere. Her ligger det en spenning 
som er én av mange kilder til etiske dilem-
maer for helsepersonell.

Klinisk etikk-komiteer er opprettet i alle 
helseforetak og skal høyne kompetansen i 
klinisk etikk blant helsepersonell. Komiteene 
skal være tverrfaglig sammensatt av klinikere, 
brukerrepresentant, personer med etisk kom-
petanse og personer med helserettslig kom-
petanse (1). Komiteene skal på forespørsel gi 
råd om hvordan konkrete etiske problemer 
kan løses (2). De har ikke beslutningsansvar i 
kliniske beslutninger, ingen sanksjonsmulig-
heter og heller ikke noe ansvar for forsknings-
etikk. I det nasjonale mandatet for komiteene 
nevnes også spesifikt at klinisk etikk-komiteer 
skal arbeide med «spørsmål knyttet til ressurs-
bruk og prioriteringer i helseforetakene» (1). 
I stortingsmeldingen Verdier i pasientens 
helse tjeneste er det foreslått at komiteene kan 
være et hjelpemiddel for gode prioriterings-
beslutninger i klinisk praksis (3).

Klinisk etikk-komiteer skal være frittstående 
og uavhengige og skal sikre at pasientens 
stemme blir hørt. Både pasienter, pårørende 
og helsepersonell har anledning til å hen-
vende seg med saker. Helse- og omsorgsdepar-
tementet har gitt Senter for medisinsk etikk 
ved Universitetet i Oslo ansvaret for nasjonal 
fagutvikling og koordinering av komiteene.

For å utvikle etikkarbeidet er det viktig at 
det evalueres. Tidligere spørreundersøkelser 
har vist at gode rammebetingelser og støtte 
fra sykehusledelsen har vært mangelvare for 
flere av komiteene (4). Noen av dem har blitt 
lite brukt (4, 5), men klinikere som har brukt 
komiteene vurderer det ofte som nyttig (6). 

Tabell 1  Antall klinisk etikk-komiteer med medlemmer  
i aktuelle kategori (n = 33)

Representert  
yrkesgruppe

Antall  
klinisk etikk- 

komiteer

Lege 33

Sykepleier 33

Sykehusprest 30

Bruker-/legrepresentant 24

Annet helsepersonell 22

Jurist 17

Fagetiker 15

Psykolog  8

Ledelse/administrasjon  7
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Diskusjon
Spørreundersøkelsen viser at mange av lan-
dets klinisk etikk-komiteer har høy aktivitet 
og får mange klinisk-etiske problemer til drøf-
ting. Sammen med det å arrangere seminarer 
med klinisk-etiske temaer, er drøfting av 
 enkeltsaker den viktigste oppgaven. Aktivi-
tetsnivået er langt høyere enn i 2004 (4), og 
like høyt som i 2010 (5). Samtidig er det også 
mange komiteer som ikke brukes så mye. Tid-
ligere undersøkelser har vist at helsepersonell 
ofte ikke kjenner til komiteen og har høy ters-
kel for å henvende seg dit (11), men at de som 
gjør det, ofte opplever drøftingene som nyt-
tige (12). Noen komiteer går aktivt til verks for 
å gjøre seg kjent i klinikken, for eksempel ved 
å invitere seg selv ut til avdelingene for å 
drøfte problemstillinger som klinikerne står 
i (13). Kun unntaksvis kommer sakene fra pa-
sienter og pårørende, noe som nok skyldes at 
komiteene er lite kjent blant disse (14).

Sammenlignet med tidligere har nå en 
langt større andel komiteer fått brukerrepre-
sentanter eller andre legpersoner som faste 
medlemmer. Brukerrepresentanter kan bidra 
med viktige «blikk utenfra». Dette er også i 
tråd med idealer om økt brukermedvirkning 
og transparens i helsetjenesten.

Evalueringer har vist at det er mulig å inklu-
dere pasienter og pårørende i drøftingene. 
Når dette gjøres på en god måte, er det nyttig 
og viktig for alle involverte (14). Tre argumen-
ter for å inkludere pasienter/pårørende er for 
det første at de som berørte parter bør ha rett 
til å delta når drøftingen angår dem og helse-
tjenestene de skal få. For det andre kan de ha 
essensielle perspektiver, ikke minst om egne 
verdipreferanser, som det er viktig å få frem. 
For det tredje kan komitémøtet være en egnet 
arena for dialog når partene har ulike situa-
sjonsoppfatninger eller er i konflikt. Komi-
teene bør derfor ikke drøfte vanskelige dilem-
maer uten å få pasientens og pårørendes 
perspektiv belyst så godt som mulig, helst 
gjennom egen deltagelse, alternativt gjen-
nom en representant (15). Undersøkelsen viser 
at pasienter og pårørende som er direkte be-
rørt, inviteres til drøftingene hyppigere enn 
før. Vi anbefaler dette også for den halvdelen 
av komiteene som ikke har dette som stan-
dard i dag.

God grensesetting for medisinsk praksis er 
en del av etikkens oppgave. I noen av beslut-
ningene bidrar komiteene til å slå ring om 
profesjonsetiske idealer, noe som kan være 

Kun helt unntaksvis hadde pasienter/pårø-
rende selv brakt saker inn for komiteen. Pa-
sient- og pårørendeperspektivene ble også 
ivaretatt ved at ansatte som kjente pasienten 
godt, var med i drøftingen.

De aller fleste komiteene (30 av 34) hadde 
arrangert klinisk etikk-seminarer for alle 
 ansatte. Nesten alle komiteene hadde også 
besøkt kliniske avdelinger for å undervise om 
spesifikke klinisk-etiske temaer. 22 av 32 komi-
teer hadde bidratt til utvikling av retnings-
linjer eller til høringsuttalelser, for eksempel 
om prioriteringsutvalgets utredning (10).

Rammebetingelser
22 av 33 komiteer svarte at de var godt for-
ankret og opplevde støtte fra helseforetakets 
ledelse. 13 av 34 mente at ressurstilgangen var 
begrensende for aktiviteten. Syv komiteer har 
frikjøpt leder, da typisk i 10 % stilling. 24 komi-
teer har eget budsjett, der mediansummen er 
ca. 30 000 kroner. 29 komiteer har fast sekre-
tær som skriver referat og innkaller til møter 
og seminarer.

Omtrent halvparten av de som svarte, anga 
å ha tilstrekkelig kunnskap om/kompetanse 
i klinisk etikk (48 %), jus (52 %), praktisk etikk-
refleksjon (45 %) og konflikthåndtering (42 %). 
De øvrige anga behov for økt kompetanse. 
Noen komiteer etterspurte også kompetanse 
i komitéledelse og referatskriving.

Betydning og hindringer
Mange komiteer anga at komitéarbeidet kun-
ne ha stor betydning for klinikerne som hadde 
fått drøftet klinisk-etiske saker, for eksempel 
gjennom å få et «utenfrablikk» og støtte i vans-
kelige avgjørelser. Flere etterlyste imidlertid 
direkte og systematisk evaluering av hvilken 
betydning drøftingene får. Komiteene var noe 
mer nøkterne til hvilken betydning arbeidet 
kunne sies å ha for sykehuset som helhet. 
Noen trakk frem at særlig etikkseminarer set-
ter viktige problemstillinger på dagsordenen 
og bidrar til bevisstgjøring. Mange komiteer 
fremhevet at de gjerne vil bli brukt mer.

Vi spurte også om hvilke hindringer komi-
teene opplever for arbeidet. Så mange som 
halvparten trakk frem at klinisk ansatte komi-
témedlemmer (spesielt leger) har vansker 
med å få tid til å delta på møtene. Åtte svarte 
at de får få klinisk-etiske saker. Videre pekte 
noen på manglende frikjøp av leder/og eller 
sekretær, og noen på at det er krevende for 
komiteen å gjøre seg kjent på alle kliniske 
 avdelinger i helseforetaket.

De aller fleste komiteene drøftet dilem-
maene ved hjelp av en strukturert drøftings-
mal. Den vanligste var Senter for medisinsk 
etikks modell (SME-modellen) (2, 9), som 
inneholder følgende elementer: Hva er det 
etiske problemet, fakta i saken, berørte par-
ters syn, verdier, normer og lover, hand-
lingsalternativer og en konklusjon. I denne 
modellen legges det stor vekt på at pasien-
tens verdier og interesser synliggjøres i 
drøftingen.

Halvparten av komiteene oppga at de ofte 
eller alltid tilbyr pasienter og/eller pårørende 
å delta i drøftingen av saker som disse er 
 involvert i, mens de øvrige svarte at de sjelden 
eller aldri gjør dette. Det var vanligst å ha med 
pårørende. 18 komiteer hadde erfaring med 
dette de to siste år, mens 12 hadde hatt drøf-
tinger der pasienten selv hadde vært med. 

Ramme 2 Eksempler på temaer knyttet til prioritering  
og ressursbruk

Hvor går grensen for å gi dyre medikamen-
ter med begrenset effekt?

Hjemmerespirator og annen svært kostbar 
behandling

Egenbetaling for nye, dyre medikamenter

Behandlingsnivå i psykiske helsetjenester

Når overbelegg og underbemanning truer 
kvalitet

Kan det forsvares å bruke ekstra ressurser 
på pasienter som krever mer enn andre?

Har sykehuset ansvar for å tilby ressurs-
krevende behandling selv om pasienten 
samarbeider dårlig?

Ramme 1 Eksempler på prinsipielle spørsmål drøftet  
i kliniske etikk-komiteer

Tvang og pasientautonomi 
Dilemmaer når pasienten ikke ønsker  
blodtransfusjon 
Prevensjon til pasienter med alvorlige 
psykiske lidelser

Taushetsplikt 
Ansattes omtale av pasienter på pauserom 
Tilgang til lister over pasienter man ikke 
direkte yter helsehjelp til 
Taushetsplikt i tverrfaglige møter

Kommunikasjon og samarbeid 
Behandling av spiseforstyrrelser i somatisk 
avdeling 
Ansvarsfordeling av palliative pasienter 
Dilemmaer etter samhandlingsreformen
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dette arbeidet skal prioriteres. Det samme 
gjelder å sørge for tid, gjerne formelt frikjøp, 
for komitélederen.

Økt pasientmedvirkning og prioriteringer 
er krevende i praksis, og helsetjenesten tren-
ger konkrete virkemidler og verktøy. «Alle» er 
nok enig om at etikk er viktig. I klinisk etikk-
komiteene kan festtalene omsettes til praksis. 
Helsepersonell og berørte parter møtes og 
sammen får de hjelp til å drøfte vanskelige 
spørsmål der fag, etikk og jus ofte er tett sam-
menvevd.

Senter for medisinsk etikk har det nasjonale ansvaret for 
koordinering og fagutvikling for klinisk etikk-komiteene. 
Dette ansvaret inkluderer evaluering av komiteenes 
arbeid. Senteret mottar en årlig bevilgning fra Helse-  
og omsorgsdepartementet til dette arbeidet.

Mottatt 24.4.2017, første revisjon innsendt 14.9.2017, 
godkjent 5.12.2017.

mulig arena for beslutningsstøtte for klini-
kere (3, 10). Studien indikerer at komiteene 
allerede spiller en slik rolle i prioriterings-
arbeidet. De kan tilby upartiske drøftinger av 
krevende prioriteringssaker og vekte ulike 
interesser, samtidig som de kan bidra til økt 
ressursbevissthet blant helsepersonell.

Slike spørsmål er kompliserte og krever 
kunnskaper. Derfor er kompetansebygging 
blant komitémedlemmer viktig. Det er ikke 
overraskende at rundt halvparten av komi-
teene mener at de trenger økte kunnskaper i 
etikk og jus, noe som er en viktig utfordring 
både for Senter for medisinsk etikk og for de 
ansvarlige ved helseforetakene. En vedva-
rende utfordring er at komitémedlemmer 
som er klinikere ikke alltid får anledning til å 
delta på møtene (5). Det er et ledelsesansvar å 
legge til rette for dette og å signalisere at 

krevende i en tid der pasientrettigheter står 
stadig sterkere. At pasienter og pårørende 
 bidrar aktivt i diskusjonene, er ikke til hinder 
for dette.

Komiteenes eksempler på drøftede temaer 
viser et stort mangfold, hvorav mye er i skjæ-
ringspunktet mellom profesjonsetikk og 
 organisatoriske forhold eller organisasjons-
etikk. Med forbehold om at vi ikke har spurt 
brukerne av komiteene, men kun medlem-
mene av disse, kan undersøkelsen tolkes som 
at komiteene er et egnet forum også for slike 
temaer (6, 7). Dette selv om klinisk etikk-komi-
teer i noen slike spørsmål har blitt anklaget 
for å gå ut over sin rolle, for eksempel ved å 
gå inn i spørsmål om hvordan sykehuset 
prioriterer når budsjettene er trange. Priori-
teringsutvalget og stortingsmeldingen om 
prioritering fremhevet komiteene som en 
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Å opprette et fødselsregister  
i et utviklingsland –  
erfaringer fra Georgia

BAKGRUNN
Georgia er det første utviklingslandet i verden som  
har opprettet et digitalt medisinsk fødselsregister på 
nasjonalt nivå. Georgias fødselsregister ble offisielt 
åpnet 1. januar 2016. Hensikten med denne artikkelen er 
å vurdere kvaliteten på utvalgte variabler og presentere 
foreløpige resultater for 2016.

MATERIALE OG METODE
Registeret er strukturert på samme måte som de nor-
diske fødselsregistrene. Det er 285 medisinske institusjo-
ner involvert, og disse registrerer 267 variabler fra og 
med uke 12 i svangerskapet frem til utskrivning fra 
sykehus. I 2016 ble 52 399 kvinner og 53 236 nyfødte 
registrert i Georgias fødselsregister.

RESULTATER
I 2016 var registerets dekningsgrad 93,9 %. Det var en 
forskjell på 3 441 mellom antallet nyfødte som ble 
rapportert til registeret, og det antallet som fremkom-
mer av offisiell statistikk. Gjennomsnittlig svangerskaps-
alder var 271,3 dager, og keisersnittsandelen var 43,5 %. 
Gjennomsnittlig fødselsvekt var 3 262 gram. Barn som 
ble forløst med keisersnitt, hadde lavere gestasjonsalder 
og lavere fødselsvekt enn barn som ble forløst vaginalt.

FORTOLKNING
Hvert år blir det registrert flere nyfødte georgiske 
statsborgere enn det faktiske antallet fødsler i Georgia, 
og dette fører til unøyaktig offisiell rapportering av 
perinatal dødelighet.
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HOVEDBUDSKAP
Det er sannsynlig at de tallene  
som tidligere er blitt rapportert  
for perinatal dødelighet i Georgia,  
er underestimerte

Keisersnittsandelen i Georgia i 2016 
var 43,5 %, som er betydelig høyere 
enn det som er anbefalt for å redu-
sere dødeligheten og sykeligheten

Både fødselsvekt og svangerskaps-
alder var lavere i gruppen som ble 
forløst med keisersnitt

Systematisk populasjonsbasert re-
gistrering av helserelaterte hendel-
ser er avgjørende for å kunne utvi-
kle verktøy som kan sette oss i 
stand til å forbedre helsevesenet 
og de enkelte helsetjenestene, og 

for å gi grunnlag for forskning.
I et fødselsregister står det oppført data om 

gravide kvinner, for eksempel demografiske 
data, sykdomshistorie, svangerskapskontrol-
ler og behandling under svangerskapet. Det 
blir også registrert data angående fødselen og 
det nyfødte barnet i en periode på opptil syv 
dager etter fødselen (1). Flere nordiske land 
etablerte fødselsregistre i epidemiologisk øye-
med for ca. 50 år siden, for å gjøre det mulig 
å oppdage potensielle problemer på et tidli-
gere tidspunkt, som thalidomid-katastrofen 
(2).

Nasjonale fødselsregistre utgjør en viktig 
del av helsevesenet i mange industriland. Det 
å innføre et fødselsregister krever en viss 
infra struktur og økonomiske ressurser, noe 
som gjør at de sjelden prioriteres i mindre 
utvik lede land.

Georgia er definert som et høyere mellom-
inntektsland, og ble rangert som nummer 
70 på indeksen for menneskelig utvikling i 
2016. Republikken ligger i Kaukasus-regionen 
og hadde en anslått befolkning på ca. 3 717 100 
i 2016 (3). I henhold til en folketelling i 2014 er 
86,4 % av befolkningen definert som etnisk 
georgisk (4). Forventet levealder ved fødsel er 
75 år, og 56,3 % av befolkningen er bosatt i 
 urbane områder (5). Georgias samlede frukt-
barhetstall i 2015 var 2,3 (4). Dagens helse-
vesen ble innført i 2013 og tilbyr en universell 
svangerskapspakke. I tillegg gjør man bruk av 
privat helseforsikring og betaling av egen-
andel for eventuelle ekstra helsetjenester.

I Georgia er det gynekologer ved sykehus 

eller poliklinikker som yter all svangerskaps-
omsorg. Grunnleggende svangerskaps omsorg 
dekkes av staten, slik at dekningsgraden er 
høy (88,3 %) (3) og følger anbefalingene til Ver-
dens helseorganisasjon, med minst fire kon-
troller per graviditet. I de nye anbefalingene 
anbefaler man åtte kontroller, og det er nå i 
ferd med å innføres (6).

Hele 99,5 % av alle gravide kvinner fødte i 
nærvær av kvalifisert personell ved en av lan-
dets 102 fødeavdelinger (3). Offisielt rappor-
tert perinatal dødelighet (13,8/1 000) og mødre-
dødelighet (36/100 000) (3) er høyere enn 
forventet i et land som er rangert så høyt som 
Georgia på indeksen for menneskelig utvik-
ling, og der de fleste kvinner har tilstrekkelig 
tilgang til helsetjenester under graviditet og 
fødsel. Dette var grunnen til at Georgias helse-
myndigheter i 2014 startet et samarbeid med 
UNICEF, Universitetet i Tromsø – Norges ark-
tiske universitet og Georgias nasjonale senter 
for sykdomskontroll og folkehelse for å eta-
blere et nasjonalt fødselsregister. Formålet var 
på sikt å kunne forbedre både mødrehelsen 
og den perinatale helsen.

Georgias fødselsregister ble åpnet 1. januar 
2016 og er det første nasjonale fødselsregiste-
ret som noen gang er blitt opprettet i et utvik-
lingsland. Oppstartsmidlene kom fra UNICEF, 
mens Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet og Georgias nasjonale senter for 
sykdomskontroll og folkehelse bidro med 
teknisk assistanse.

Målet med denne artikkelen er å vurdere 
kvaliteten på enkelte av registerets variabler 
og presentere foreløpige resultater fra det 
første årets drift (2016).

Materiale og metode

Georgias fødselsregister
Georgias statsborgere får alle tildelt et entydig 
11-sifret personnummer, og fødselsregisteret 
gjør bruk av dette nummeret for å samordne 
registeret med data fra Justisdepartementets 
organ for tjenesteutvikling, som er Georgias 
folkeregister.

Et lokalt georgisk teknologiselskap (CiTi) 
utarbeidet hele registersystemet på 12 måne-
der, og de startet arbeidet i september 2014. 
Opplæring og utprøving fant sted høsten 2015 
i hovedstaden Tbilisi og i flere andre byer. Alle 
klinikker som tilbyr svangerskapsomsorg, 
fødselshjelp eller barselomsorg, har tilgang 
til internett, og data registreres elektronisk. 
Disse dataene blir oppdatert, eller nye data 

tilføyd, ved hver eneste konsultasjon i forbin-
delse med spontanaborter, svangerskaps-
avbrudd, svangerskapskontroller og fødsler.

Legene og jordmødrene ved de ulike helse-
institusjonene har ansvaret for å registrere 
informasjon for samtlige 267 variabler. Varia-
blene inkluderer informasjon om mors syk-
domshistorie og svangerskapshistorie, mor 
og fars levevaner, svangerskapet, fødselen og 
det nyfødte barnet. Enkelte variabler (n = 40) 
er påkrevde, f.eks. kvinnenes fødselsdato og 
estimerte blodtap, mens det er valgfritt å 
oppgi data for de øvrige variablene, for eksem-
pel yrke eller grunnen til provosert abort. 
Helseinstitusjonene mottar tilbakebetaling 
fra myndighetene for hver enkelt kvinne som 
følger retningslinjene i det antenatale om-
sorgsprogrammet, men bare dersom fullgod 
informasjon blir oppført i registeret. Dette 
kravet ble gjort obligatorisk 1. mai 2016.

Registerkontoret, som er ansvarlig for kva-
litetskontroll, har i dag fem heltidsansatte 
medarbeidere. Georgias fødselsregister gene-
rerer fødselsattester automatisk og kan lagre 
alle medisinske journaler på en integrert elek-
tronisk plattform for e-helse.

Databehandling og etiske hensyn
Georgias fødselsregister eies av staten Geor-
gia. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet har innhentet tillatelse til å bruke 
registerets data i vitenskapelig øyemed, men 
har ikke overtatt noe slags eierskap. Alle per-
sonlige identifikatorer (navn og personnum-
mer) i det gjeldende datasettet er blitt fjernet, 
og de enkelte sifrene i personnummeret er 
blitt skiftet ut med tilfeldig genererte tall. 
Identifikasjonsnøkkelen er blitt fjernet. Regio-
nal komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk (REK Nord) har godkjent bruken 
av dataene (2017/404/REK Nord).

Studiens utvalg og variabler
Det endelige utvalget besto av 53 236 nyfødte 
barn og 52 399 kvinner. Figur 1 viser hvilke 
eksklusjonskriterier som ble brukt.

Informasjon om mors alder, antall fødsler, 
forholdet mellom enkeltfødsler og flerfødsler, 
forløsningsmetode, svangerskapsalder, bar-
nets fødselsvekt og kjønn ble hentet ut fra 
fødselsregisteret. Paritet ble ikke inkludert på 
grunn av betydelig mangel på data.

Fødselsregisterets dekningsgrad ble anslått 
ved å sammenligne antallet nyfødte som sto 
oppført i fødselsregisteret, med antallet ny-
fødte som sto oppført i folkeregisteret. Mang-
lende informasjon ble beregnet, og det ble 
forventet 100 % representativitet for alle varia-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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bler, for hver enkelt kvinne og hvert enkelt 
barn.

Svangerskapsalder blir primært rapportert 
på grunnlag av siste menstruasjon, hvis 
 datoen er kjent, og sekundært på grunnlag av 
ultralyd. Den perinatale dødeligheten ble 
 beregnet som antallet dødfødsler pluss antal-
let levendefødte barn som døde innen syv 
hele døgn/totalt  antall nyfødte barn. Antallet 
perinatale dødsfall ble hentet fra Helsedepar-
tementets data og den medisinske avdelingen 
ved det nasjonale senteret for sykdomskon-
troll og folkehelse. Dette var fordi dødsfall 
som inntraff etter  utskrivning fra sykehus 
ikke ble registrert i Georgias fødselsregister 
på dette tidspunktet.

Statistisk analyse
Deskriptiv statistikk av kontinuerlige varia-
bler presenteres som gjennomsnittstall med 
standardavvik. Kategoriske variabler presen-
teres ved hyppighet og prosentpoeng. Data 
for mor og barn presenteres i form av rappor-
tert eller manglende svangerskapsalder og 
forløsningsmetode. Vi brukte statistikkpro-
grammet R (R Foundation for Statistical Com-
puting, Wien, Østerrike), versjon 3.4.0, for å 
utarbeide de statistiske analysene.

1 Øvre og nedre avskjæringspunkt ble valgt på grunnlag av hva som er biologisk plausibelt 
2 Registerets dekningsgrad ble beregnet på grunnlag av 53 333 nyfødte minus 79 dobbeltføringer (n = 53 254)

Antall nyfødte registrert i 
Georgias fødselsregister n = 53 333

Antall mødre n = 52 418

Studiens utvalg

N = 53 236 nyfødte 2

N = 52 399 mødre

Ekskludert

Dobbeltførte nyfødte n = 79

Dobbeltførte mødre n = 1 

Mors fødealder > 55 år n = 1 1

Fødselsvekt < 100 gram eller > 7 000 gram n = 17 1

Figur 1  Flytdiagram som viser eksklusjonskriteriene for den analytiske delen av studien

Resultater
Totalt ble 56 695 fødsler innrapportert til 
 Georgias folkeregister i 2016, mens det totale 
antallet som ble registrert i landets fødsels-
register, var 53 254 (fig 1). Fødselsregisterets 
dekningsgrad var derfor 93,9 %.

Den prosentvise mangelen på informasjon 
for de ulike variablene som presenteres i 
 tabell 1, var som følger: mors alder (0 %), bar-
nets kjønn (0,4 %), svangerskapsalder som 
antall dager (28 %) og fødselsvekt (0,4 %). Det 
var en betydelig andel manglende verdier for 
svangerskapsuke (27 %), og vi viser derfor kjen-
netegn ved mødre og nyfødte (etter både rap-
portert og manglende svangerskapsalder) i 
tabell 1, for å være sikre på at de to gruppene 
er sammenlignbare. I de tilfellene der det 
manglet informasjon om svangerskapsalder, 
var det mer sannsynlig at barnet ble forløst 
vaginalt og hadde litt høyere fødselsvekt enn 
barn med kjent svangerskapsalder (tab 1). 
 Siden det ikke forelå noen indikasjon på 
 lavere vekt blant barn med manglende verdi 
for svangerskapsalder anvendte vi de samme 
eksklusjonskriteriene for alle nyfødte barn 
(fig 1).

Mors gjennomsnittlige alder var 27,2 år 
(standardavvik 5,8). Totalt var det 51  568 

 enkeltfødsler og 1 668 flerfødsler. Keisersnitts-
andelen var 43,5 % av totalt antall fødsler. Av 
de 53 236 nyfødte barna var 51,4 % gutter og 
49,6 % jenter. Det ble registrert 742 perinatale 
dødsfall i 2016, og den perinatale dødelig-
heten var derfor 14,8/1 000 nyfødte. Dødføds-
ler utgjorde 10,5/1 000 av total perinatal døde-
lighet. Gjennomsnittlig svangerskapsalder var 
271,3 dager (standardavvik 14,2). Nyfødte gut-
ter hadde høyere fødselsvekt enn jenter, hen-
holdsvis 3 322 gram (standardavvik 617) og 3 
202 gram (standardavvik 583).

Barn som ble forløst med keisersnitt, hadde 
lavere svangerskapsalder enn de som ble for-
løst vaginalt (tab 2): 269,1 dager (standard-
avvik 13,0) sammenlignet med 273,2 (14,9) 
dager, og lavere fødselsvekt 3 233 gram (stan-
dardavvik 625) sammenlignet med 3 284 gram 
(standardavvik 588).

Diskusjon
Resultatene våre viser at Georgias fødsels-
register hadde en dekningsgrad på 93,9 % i sitt 
første driftsår, sammenlignet med de offi sielle 
tallene som ble innrapportert til Georgias 
folke register.

De første resultatene fra fødselsregisteret 
viser at den perinatale dødeligheten i Georgia 
i 2016 var 14,8/1 000, som er noe høyere enn 
den offisielle dødeligheten på 13,8/1 000 (3). 
Det er sannsynlig at forklaringen på dette 
 avviket ligger i at fødselsregisteret registrerer 
antallet barn som fødes i Georgia hvert år, 
med unntak av hjemmefødsler (- 0,5 %), mens 
folkeregisteret registrerer antallet nyfødte 
barn med georgisk statsborgerskap. Dette er 
en situasjon som gjerne kan inntreffe i land 
som ikke har et velfungerende fødselsregister.

Spedbarn kan etter loven registreres som 
georgiske statsborgere selv om de ikke er født 
i Georgia, så lenge én av foreldrene er geor-
gisk statsborger (7). Foreldre velger gjerne å 
gjøre dette fordi det kan være fordelaktig, for 
eksempel kan georgiere besøke Schengen-
området uten visum. Dette er en fordel som 
ingen av de tilstøtende landene har. Følgelig 
er det sannsynlig at den virkelige perinatale 
dødeligheten ligger mellom 13,8/1 000 og 
14,8/1 000, men nærmest det høyeste tallet.

Keisersnittsandelen i Georgia er 43,5 %, noe 
som er to til tre ganger høyere enn i Norden, 
der keisersnittsandelen varierer mellom 15 og 
21 % (8). Selv om Verdens helseorganisasjon 
ikke lenger anbefaler en bestemt keisersnitts-
andel, vil ikke andeler over 10 % være forbun-
det med en reduksjon i mødredødeligheten 
og perinatal dødelighet (9). Den høye keiser-
snittsandelen er en utfordring for myndig-
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Tabell 1  Dataverdier for mødre og nyfødte med henholdsvis rapportert og manglende svangerskapsalder fra Georgias 
fødselsregister i 2016

Mødre
Rapportert 

 svangerskapsalder
Manglende 

svangerskapsalder

Totalt antall fødekvinner, n 38 270 14 153

Flerfødsler, %

Nei  98,5 98,1

Ja 1,5 1,9

Forløsningsmetode, %

Vaginalt 55,7 60,1

Keisersnitt 44,3 39,9

Mors alder (år)1, gjennomsnitt (standardavvik) 27,1 (5,8) 27,4 (5,8)

Mors alder1 (år), %

< 13 – 19 0,2 8,0

20 – 24 28,3 26,5

25 – 29 31,2 31,1

30 – 34 20,5 21,6

35 – 39 9,6 10,2

40 – 44 2,3 2,3

> 45 0,2 0,2

Nyfødte

Totalt antall nyfødte barn, n 38 839 14 397

Flerfødsler, %

Nei 97,0 96,5

Ja 3,0 3,6

Forløsningsmetode, %

Vaginalt 55,3 59,8

Keisersnitt 44,7 40,2

Kjønn, %

Gutter 51,1 51,0

Jenter 48,8 48,9

Ubestemt 0,1 0,1

Fødselsvekt2 (gram), gjennomsnitt (standardavvik)

Totalt 3 255 (610) 3 281 (592)

Gutter 3 319 (622) 3 329 (602)

Jenter 3 190 (587) 3 233 (574)

Fødselsvekt2 (gram), %

< 1000 0,8 0,7

1 000 – 1 499 0,8 0,6

1 500 – 2 499 5,6 4,9

2 500 – 4 499 91,4 92,5

4 500 – 7 000 1,3 1,3

1 Antall manglende observasjoner: 159 med rapportert svangerskapsalder og 37 med manglende svangerskapsalder 
2 Antall manglende observasjoner: 99 med rapportert svangerskapsalder og 127 med manglende svangerskapsalder

hetene, fordi keisersnitt er dyrere enn vaginal 
fødsel, men den høye andelen representerer 
også en byrde for kvinnene, fordi et keiser-
snitt predisponerer for forløsning med keiser-
snitt også ved senere fødsler (8).

Gjennomsnittlig svangerskapsalder i Geor-
gia er 271 dager, noe som er fire dager kortere 
enn for eksempel i Norge (10). Det er mye mer 
sannsynlig at barn blir forløst med keisersnitt 
i Georgia (der gjennomsnittlig svangerskaps-
alder i keisersnittgruppen bare var 269 dager) 
enn i Norge, der keisersnittsandelen på 16,1 % 
i 2016 (11). Hvis alle andre faktorer hadde vært 
like de to landene imellom, ville disse forskjel-
lene kunnet tilsi at det foreligger en sammen-
heng mellom en høy keisersnittsandel og 
 lavere svangerskapsalder. Dessverre har vi 
begrenset mulighet til å kunne hevde dette, 
både på grunn av studiens tverrsnittdesign og 
vår manglende tilgang på pålitelige data om 
klinisk indikasjon for å utføre keisersnitt i 
 Georgia.

Resultatene våre understreker imidlertid at 
det er behov for å arbeide videre med å finne 
årsakene til, og konsekvensene av, den høye 
keisersnittsandelen i Georgia.

Dataene i Georgias fødselsregister er av 
 akseptabel kvalitet og samsvarer med vel-
etablerte internasjonale funn: Andelen 
 guttebarn er noe høyere enn andelen jente-
barn (12), fødselsvekten blant guttebarn er 
høyere sammenlignet med jentebarn (13), og 
7 % av de nyfødte barna hadde fødselsvekt 
< 2 500 gram (14). Registerets ansatte utfører 
løpende kvalitetskontroll av data som 
registre res. I tillegg inneholder systemet flere 
hundre innebygde kvalitetssikringsfunksjo-
ner, for eksempel akseptabel variasjonsbredde 
for verdier.

Georgias fødselsregister har bare vært i drift 
i ett år, og svakheter ved systemet er forventet. 
Sykehus har meldt at noen ansatte mangler 
motivasjon til å rapportere informasjon til 
fødselsregisteret fordi dette blir betraktet som 
tilleggsarbeid som verken gagner dem selv 
eller pasientene. Det er derfor et betydelig 
antall manglende verdier for noen av de valg-
frie variablene, for eksempel paritet og antall 
fostre. Variabelen for fødselsvekt var dessuten 
inkonsistent, idet et uforholdsmessig antall 
fødselsvekter var blitt avrundet til nærmeste 
hundre gram. Ideelt sett burde man bruke 
Wilcox og Russells metode (eller en tilpasset 
versjon) (15) for å dobbeltsjekke for sannsyn-
lig fødselsvekt på rutinemessig basis. Geor-
gias fødselsregister innførte flere omfattende 
oppgraderinger i løpet av mai og juni 2017 og 
vil også inkludere Wilcox og Russells metode 
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Tabell 2  Dataverdier for mødre og nyfødte etter forløsningsmetode, fra Georgias fødselsregister 2016

Mødre
Vaginal 

forløsning
Manglende 

data Keisersnitt
Manglende 

data Totalt
Manglende 

data

Totalt antall fødekvinner 29 820 22 579 52 399

Flerfødsler, %

Nei 99,1 97,5 98,4

Ja 0,9 2,5 1,6

Mors alder (år), gjennomsnitt (standardavvik) 26,4 (5,5) 28,3 (6,0) 27,2 (5,8)

Mors alder (år), %

< 19 9,6 5,9 8,0

20 – 24 30,9 23,7 27,8

25 – 29 31,9 30,2 31,2

30 – 34 19,0 23,1 20,8

35 – 39 7,3 13,1 9,8

40 – 44 1,3 3,6 2,3

> 45 0,0 0,3 0,2

Nyfødte

Antall nyfødte 30 084 23 152 53 236

Flerfødsler, %

Nei 98,2 95,1 96,9

Ja 1,8 4,9 3,1

Kjønn, % 126 70 196

Gutter 50,3 52,2 51,4

Jenter 49,7 47,8 49,6

Ubestemt 0,0 0,0 0,0

Svangerskapsalder (dager),  
gjennomsnitt (standardavvik) 273,2 (14,9) 8 883 269,1 (13,0) 6 004 271,3 (14,2) 14 887

Svangerskapsalder (uker), % 8 603 5 794 14 397

22 – 31 1,9 1,6 1,7

32 – 36 4,6 8,6 6,4

37 – 41 93,2 89,5 91,5

42 – 45 0,4 0,4 0,4

Fødselsvekt (gram), gjennomsnitt (standardavvik) 135 91 116

Totalt 3 284 (588) 3 233 (625) 3 262 (605)

Gutter 3 345 (600) 3 293 (635) 3 322 (617)

Jenter 3 226 (565) 3 169 (605) 3 202 (583)

Fødselsvekt (gram), % 135 91 116

100 – 999 1,0 0,5 0,8

1 000 – 1 499 0,6 0,9 0,7

1 500 – 2 499 4,0 7,3 5,4

2 500 – 4 499 93,5 89,4 91,8

4 500 – 7 000 0,9 1,9 1,3
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Vi takker viseminister Nino Berdzuli i Arbeids-, helse-  
og sosialdepartementet, rådgiver for viseministeren,  
Eka Pestvenidze i Arbeids-, helse- og sosialdepartementet, 
Maia Kereselidze, Levan Kandelaki og Natalia Qachlishvili 
ved Georgias fødselsregister, og alle de andre ansatte ved 
det nasjonale senteret for sykdomskontroll og folkehelse, 
og dessuten alle helseinstitusjonene for deres tålmodighet 
og positive holdning.

Denne artikkelen er en del av serien «Global Health  
in the Era of Agenda 2010», et samarbeid mellom Norad, 
Senter for global helse ved Universitetet i Oslo og Tidsskrift 
for Den norske legeforening. Ytringene som publiseres, 
representerer forfatterens synspunkter.

så snart det foreligger et tilstrekkelig tall-
grunnlag. 

I løpet av utviklingsperioden oppdaget vi 
hvor viktig det er å sikre nasjonalt eierskap av 
det endelige produktet. Georgias fødselsregis-
ter har dessuten vært avhengig av et nasjonalt 
og institusjonelt initiativ som sporet til entu-
siasme og engasjement blant lokale og nasjo-
nale helsemyndigheter som gjør bruk av 
 registeret til å utarbeide statistikker og inn-
føre kvalitetsforbedringer. Alt dette er forut-
setninger for at et system som Georgias fød-
selsregister skal kunne være bærekraftig, noe 
som finner solid støtte i serien «Civil registra-
tion and vital statistics» som ble publisert i 
The Lancet i 2015 (16).

Konklusjon
I sitt første driftsår oppnådde Georgias fød-
selsregister en dekningsgrad på 93,9  % av 
 totalt antall nyfødte barn. Utvalgte kjerne-
variabler viser et rimelig sammenfall med 
eksisterende kunnskap, men det er likevel 
behov for forbedring med hensyn til enkelte 
viktige indikatorer, for eksempel paritet og 
svangerskapsalder. Det er behov for fokus på 
den perinatale dødeligheten, som er høyere 
enn tidligere rapportert, og på den høye kei-
sersnittsandelen.

Finansiering: UNICEF finansierte opprettelsen av fødsels- 
registerets datasystem, og helsemyndighetene i Georgia 
finansierer registerets løpende driftskostnader.

ERIK EIK ANDA
(f. 1973) er førsteamanuensis i epidemiologi og  
i global helse.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

INGVILD HERSOUG NEDBERG
(f. 1980) er forskningsstipendiat innen reproduktiv 
helse og epidemiologi.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

CHARLOTTA RYLANDER
(f. 1978) er førsteamanuensis i epidemiologi og  
i ernæring.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

AMIRAN GAMKRELIDZE
(f. 1951) er generaldirektør for Georgias nasjonale 
senter for sykdomskontroll og folkehelse.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

ALEXANDER TURDZILADZE
(f. 1973) er visedirektør for Georgias nasjonale 
senter for sykdomskontroll og folkehelse.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

FINN EGIL SKJELDESTAD
(f. 1950) er professor i epidemiologi og i reproduk-
tiv helse.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

TAMAR UGULAVA
(f. 1966) er spesialist i mødre- og barnehelse.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

TORMOD BRENN
(f. 1953) er førsteamanuensis i statistikk.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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Smertebehandling hos kreft- 
pasienter i legemiddelassistert 
rehabilitering

Et stadig høyere antall pasienter  
i legemiddelassistert rehabilite-
ring dør av somatiske sykdommer, 
 inkludert kreftsykdom. I det pal-
liative sykdomsforløpet er særlig 
smertebehandlingen utfordrende.

Målet er todelt: å oppnå god 
smertelindring og å unngå 
iatrogen rus. Jo kortere for-
ventet levetid pasienten har, 
desto høyere bør god smer-
telindring prioriteres, selv 

om det kan innebære iatrogen rus.
Ved utgangen av 2015 var knapt 7 500 pa-

sienter i legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) (1). Av disse var 22 % fra 51 til 60 år og 3 % 
fra 61 år og oppover. Dødsstatistikken for pa-
sienter i LAR-behandling for 2015 viste at 53 av 
90 dødsfall var på grunn av somatisk sykdom, 
inkludert kreft. De resterende dødsfallene var 
overdoser, drap, selvmord og ulykker. Fordi 
alderen på LAR-pasienter er økende, vil antal-
let som dør av somatiske sykdommer, også 
øke. I den nasjonale retningslinjen for LAR-
behandling gir man retningslinjer for be-

handlingen, men den inneholder ikke kon-
krete anbefalinger for behandling av kreft-
smerter hos LAR-pasienter (2).

Kunnskapsgrunnlag

Det palliative sykdomsforløpet strekker seg 
fra påvisning av ikke-kurabel kreftsykdom til 
død og kan også innebære palliativ eller livs-
forlengende onkologisk eller kirurgisk be-
handling.

I en fersk systematisk oversiktsartikkel kon-
kluderte forskere med at det var svært lite 
kunnskapsgrunnlag fra kliniske studier på 
hvordan smerte bør lindres hos LAR-pasienter 
i palliativ fase, men noe dokumentasjon som 
støtter bruk av metadon til både substitu-
sjonsbehandling og smertelindring (3). Imid-
lertid presenterte ikke forskerne i artikkelen 
konkrete råd for bruk av smertestillende lege-
midler i de ulike fasene av det palliative syk-
domsforløpet.

I denne artikkelen supplerer jeg den forsk-
ningsbaserte kunnskapen om behandling av 
smerte hos palliative LAR-pasienter med kunn-
skap fra akutt- og postoperativ smertebehand-
ling hos pasientgruppen, kunnskap om egen-
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skapene til de ulike opioidene som brukes i 
LAR-behandling, generell kunnskap om smer-
telindring til palliative pasienter og personlig 
erfaring. Utvalget av artikler om generell smer-
tebehandling til palliative pa sienter og om 
lindring av andre typer smerte hos LAR-pasi-
enter er basert på kjennskap til litteraturen og 
ikke-systematiske litteratursøk.

Metadon og buprenorfin

Metadon og buprenorfin er de to legemidlene 
som i Norge brukes til substitusjonsbehand-
ling i LAR-behandling, og buprenorfin er 
 anbefalt som førstevalg (2). Metadon er et 
syntetisk opioid som hovedsakelig brukes i 
LAR-behandling, men i noen grad også i 
smerte behandling. Metadon har en uforutsig-
bar og variabel farmakokinetikk. Halverings-
tiden er vanligvis 6 til 65 timer og oral biotil-
gjengelighet ofte 70�–�80 %, men den kan være 
betydelig lavere hos enkelte pasienter (4). 
Disse forholdene gjør både dosering og kon-
vertering mellom ulike administrasjonsfor-
mer av meta don og til/fra andre opioider 
komplisert.

Vanlig dosering i LAR-behandling er 80 til 
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120 mg metadon som mikstur en gang i døg-
net (1). Ved bruk av metadon i smertebehand-
ling er det vanligvis nødvendig å dele døgn-
dosen på 2�–�4 doser (5). Data på konverterings-
ratioer mellom metadon og morfin finnes i 
hovedsak fra to typer studier: administrasjon 
av enkeltdoser ved akutt smerte og fra studier 
av konvertering fra andre opioider til meta-
don under langvarig opioid behandling.

Mens intravenøst morfin og metadon angis 
å være omtrent like potent ved dosering av 
enkeltdoser, er bildet et annet ved langtids-
dosering. På grunn av den lange halverings-
tiden til metadon vil man, når man er i farma-
kologisk likevekt etter gjentatt dosering, få 
høyere effekt av metadon enn samme døgn-
dose morfin. I studier av konvertering fra 
langvarig behandling med morfin til meta-
don, synes konverteringsratioen å være 
 avhengig av opioiddosen pasienten har brukt 
frem til konverteringen til metadon, og det 
angis faktorer fra 1:4 til 1:12 (6). Imidlertid fore-
ligger det ikke data på konvertering fra lang-
tids metadonbehandling til morfin. Metadon 
metaboliseres via CYP 3A4 og har en rekke 
interaksjoner, blant annet med mange anti-
biotika og antipsykotika (7).

Buprenorfin brukes i LAR-behandling som 
sublingualtabletter i to ulike varianter, enten 
alene eller sammen med nalokson. Vanlig 
 dosering er 8 til 24 mg én gang i døgnet (1). 
Buprenorfin har en høy reseptoraffinitet og 
dessuten partiell antagonistisk effekt på 
opioidreseptorene. Kort tid etter inntak av 
høye doser buprenorfin er det bundet bupre-
norfin til en høy andel av opioidreseptorer (8). 
Derfor er det vanskelig å vite hvilke doser pa-
sienten behøver dersom man under substitu-
sjonsbehandling med buprenorfin skal gi et 
annet opioid mot smerte. Basert på klinisk 

erfaring vil man i enkelte tilfeller ikke få 
smerte lindrende effekt av å gi andre opioider 
til pasienter som får substitusjonsbehandling 
med buprenorfin. Trolig skyldes dette at alle 
opioidreseptorene i praksis er okkupert av 
buprenorfin. Faren for å blokkere effekten av 
andre opioider er antakelig doseavhengig, og 
ifølge en nyere Cochrane-oppsummering er 
buprenorfin ikke blant førstevalgene for lind-
ring av kreftsmerte (9). Derfor vil en føre var-
tilnærming innebære ikke å bruke buprenor-
fin til smertelindring hos LAR-pasienter med 
kreft, og å konvertere substitusjonsbehand-
lingen fra buprenorfin til metadon tidlig i det 
palliative forløpet. I den videre drøftingen 
forutsettes konvertering fra buprenorfin når 
den palliative pasienten får eller forventes å 
få smerte. Slik konvertering må gjøres i sam-
arbeid med LAR-tjenesten.

I spesielle tilfeller med kontraindikasjoner 
mot metadon eller buprenorfin, problemer 
med interaksjoner eller dersom man forven-
ter en rask progrediering av sykdommen, kan 
det være aktuelt å konvertere både substitu-
sjons- og smertebehandlingen til morfin, 
eventuelt oksykodon, allerede tidlig i det pal-
liative forløpet.

Smertevurdering

Smerter hos den palliative pasienten må alltid 
vurderes helhetlig, der man vektlegger både 
den somatiske, sosiale, psykiske og åndelig/
eksistensielle smerten. I samtale med pasien-
ten om smertebehandlingen er det viktig å 
formidle at målet med smertebehandlingen 
ikke er smertefrihet, men å oppnå en god 
lindring.

Det er viktig å skille mellom nyoppståtte 

smerter knyttet til kreftsykdommen, og smer-
ter som er uavhengige av kreftsykdommen. 
Det kan da være til hjelp å markere smertene 
på et kroppskart og systematisk vurdere hver 
av smertene. Smerter som ikke skyldes kreft-
sykdommen, bør frem til de siste leveukene 
behandles etter vanlige prinsipper for lang-
varig, ikke-malign smerte, hovedsakelig med 
ikke-medikamentelle tiltak med søkelys på 
smertemestring.

Smertebehandling ved kirurgi

Som vist i tabell 1 er hjørnesteinen i postope-
rativ smertebehandling hos LAR-pasienter, 
som hos andre, multimodal smertebehand-
ling med paracetamol, ikke-steroide anti-
inflammatoriske legemidler (NSAID), gluko-
kortikoider og lokalanestesi i operasjonssåret 
dersom det ikke er kontraindikasjoner (10).

Hvis pasienten bruker buprenorfin til sub-
stitusjonsbehandling, bør man vurdere å kon-
vertere til metadon. Dersom ikke-opioide 
systemiske analgetika er utilstrekkelige, bør 
man postoperativt ha lav terskel for å bruke 
perifere nerveblokader eller epidural smerte-
behandling til LAR-pasienter. I tillegg til basis-
smertelindringen bør LAR-pasienter – i likhet 
med andre pasienter som er inneliggende 
etter større kirurgiske inngrep – få injeksjoner 
av opioider ved behov de første døgnene.

Etter keisersnitt er det vist at LAR-pasienter 
behøver omtrent 70 % høyere dose morfin 
mot postoperativ smerte enn andre pasienter 
(11). Derfor må det forordnes høyere ved be-
hov-doser enn hos andre pasienter. Uansett 
type smertebehandling er det viktig at pa-
sienten får substitusjonsdose av opioid gjen-
nom hele det perioperative forløpet. Ved 

Tabell 1  Anbefalinger for smertebehandlingen i ulike faser av det palliative sykdomsforløpet

Sykdomsfase Smertebehandling

Kirurgisk behandling Vurdere å konvertere substitusjonsbehandling fra buprenorfin til metadon dersom forventet 
behov for opioider mot smerte. Vanlig multimodal behandling med paracetamol, NSAID- 
preparater, glukokortikoider og lokalanestesi i operasjonssåret. Lavere terskel for epidural  
og perifere nerveblokader enn hos andre pasienter. Morfininjeksjon ved behov.

Progredierende kreftsykdom Konvertere substitusjonsbehandling fra buprenorfin til metadon. Paracetamol. Øke døgndose 
med metadon. Vurdere indikasjon for koanalgetika mot nevropatisk smerte. Oralt morfin eller 
oksykodon mot gjennombruddssmerte, eventuelt nasalt fentanyl.

Sterke smerter og lite effekt av orale opioider Lavere terskel for intratekalt smertekateter eller blokade av plexus coeliacus enn hos andre 
pasienter. Eventuelt overgang fra oralt metadon til morfin på subkutan eller intravenøs smerte-
pumpe med basisinfusjon og mulighet for bolus.

Terminalfase Subkutane enkeltinjeksjoner av morfin 10 – 20 mg (unntaksvis 40 mg) titreres til effekt. Even-
tuelt oppstart av smertepumpe med basisinfusjon og bolusdoser ved langvarig terminalfase.
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opioid krevende smerter ved utskrivning kan 
døgndosen metadon økes med 20�–�30  %. I 
samarbeid med LAR-tjenesten må det lages en 
konkret plan for nedtrapping.

Smertebehandling under  
progredierende kreftsykdom
De fleste pasienter med progredierende kreft-
sykdom opplever smerter fra sykdommen 
(12). Som hos andre kreftpasienter, bør man 
hos LAR-pasienter utnytte ikke-opioide anal-
getika som paracetamol og NSAID-preparater 
ved milde til moderate smerter (tab 1). Der-
som det er kliniske holdepunkter for en 
 vesentlig nevropatisk komponent, bør man 
supplere med gabapentinoider og trisykliske 
antidepressiver (TCA).

Kodeinpreparater forskrives hyppig for 
smertelindring av LAR-pasienter (13), men de 
er for svake til å gi effektiv smertelindring og 
bør derfor ikke brukes. Ved kreftsmerte som 
ikke lindres tilstrekkelig med ikke-opioide 
analgetika, bør man derfor hos LAR-pasienter 
gå direkte til bruk av sterke opioider. Ved mo-
derate til sterke smerter som ikke lindres av 
ikke-opioider, bør døgndosen av metadon 
økes, i første omgang med 20 til 30 %, og der-
etter titreres til bakgrunnssmerten er godt 
lindret. Dersom pasienten har hatt noe lind-
ring av ikke-opioide analgetika, er det rimelig 
å anta at disse vil ha en opioidsparende effekt, 
og de bør da kontinueres ved oppstart av 
opioidbehandling mot kreftsmerten.

De fleste pasienter opplever også gjennom-
bruddssmerter. En studie har vist at metadon 
på grunn av kort anslagstid kan brukes mot 
gjennombruddssmerter (14), men på grunn 
av den lange halveringstiden som fører til 
akku mulasjon, er ikke metadon egnet mot 
gjennombruddssmerter som oppstår flere 
ganger daglig. Hovedalternativene ved gjen-
nombruddssmerter er hurtigvirkende morfin 
eller oksykodon som tabletter/kapsler/miks-
tur, eller fentanyl nesespray. Basert på data fra 
postoperativ smertebehandling (11) bør opp-
startsdosen være det dobbelte av hos andre 
kreftpasienter, og dosen må deretter titreres 
videre til effekt.

Erfaringsmessig kan det være vanskeligere 
å oppnå tilfredsstillende smertebehandling 
med opioider for LAR-pasienter enn for andre 
pasientgrupper. Det bør derfor være lav ters-
kel for å benytte teknikker for invasiv smerte-
behandling, særlig i form av nevrolytisk blo-

kade av plexus coeliacus ved kreft i bukspytt-
kjertel eller lever, eller tunnelert langtids 
 intratekalkateter med opioid og lokalaneste-
simiddel (tab 1). Som hos andre pasientgrup-
per må det vurderes om palliativ stråling kan 
gi smertelindring.

Dersom pasientens smerter ikke kan lin-
dres tilstrekkelig med perorale analgetika til 
tross for opptrapping av opioider, vil det være 
aktuelt å konvertere behandlingen til sub-
kutan eller intravenøs smertepumpe, vanlig-
vis med morfin. Smertepumpe kan brukes 
både hjemme og i sykehjem. I denne situasjo-
nen er det erfaringsmessig hensiktsmessig at 
også substitusjonsdosen konverteres til mor-
fin, slik at både substitusjonsbehandling og 
smertebehandling gis som kombinasjon av 
kontinuerlig infusjon og pasientstyrte bolus-
doser fra smertepumpen. Ved forventet leve-
tid utover noen måneder, bør man – for å 
unngå at iatrogen rus skaper problemer for 
pasienten – vurdere de invasive teknikkene før 
man starter med intravenøs eller subkutan 
smertepumpe.

Smertebehandling  
i terminalfase
De siste levedagene vil pasienter vanligvis ikke 
kunne ta til seg perorale medikamenter. Der-
som pasienten har brukt metadon frem til 
terminalfasen, vil metadon på grunn av sin 
lange halveringstid bli eliminert sakte. Det 
finnes en rekke teoretiske alternativer for 
 administrasjon av opioider i denne fasen, 
men alle har sine ulemper. Metadon mikstur 
kan gis rektalt i samme doser som oralt, men 
virker lokalirriterende, og gjentatt dosering 
er derfor vanskelig. Fentanyl kan gis transder-
malt fra depotplaster, men transdermalt opp-
tak er ofte redusert og uforutsigbart hos 
 kakektiske kreftpasienter (15).

De fleste opioider, inkludert metadon, kan 
gis som intravenøse injeksjoner, men det er 
erfaringsmessig ofte vanskelig å etablere peri-
fer venetilgang på pasienter som tidligere har 
injisert rusmidler. Metadon kan administre-
res subkutant som injeksjoner eller infusjon 
(tab 1), men vil ofte være lokalirriterende over 
tid. Morfin og oksykodon kan gis som sub-
kutane injeksjoner, men det er vanskelig å 
beregne ekvipotent dose til metadondosen. 
Subkutan administrasjon av morfin vil erfa-
ringsmessig være det enkleste alternativet 
dersom pasienten ikke har fått etablert en 

permanent sentral venetilgang. Fordi det er 
uforutsigbart hvilken morfindose pasienten 
behøver, må man titrere til effekt. De første 
dosene bør være på 10 mg, og ny dose gis etter 
15�–�20 minutter. Dersom gjentatte doser på 
10 mg kun har hatt liten effekt, bør man øke 
ved behov-dosen til 20 mg og titrere videre. 
Enkelte pasienter vil trenge ved behov-doser 
på 40 mg. Etter at morfin er titrert til effekt, 
bør man fortløpende og minimum med to 
timers intervaller vurdere behovet for ytterli-
gere doser. Dersom terminalfasen trekker i 
langdrag, kan man, når man har inntrykk av 
hvilken døgndose pasienten behøver (ofte 
 etter et halvt til to døgn), konvertere behand-
lingen til en smertepumpe med kombinasjon 
av kontinuerlig infusjon og bolusdoser.

Fordi metadon elimineres over flere dager, 
vil det ofte være behov for å titrere opp mor-
findosene over flere dager. Dersom det er 
vans kelig å lindre pasienten til tross for titre-
ring av morfin, bør man vurdere om pasien-
ten også plages av andre symptomer. Man kan 
da forsøke å supplere med midazolam i doser 
på 1�–�2 mg injeksjon ved behov for å dempe 
angst og uro, eventuelt haloperidol i doser på 
0,5�–�1 mg injeksjon mot delir. Dersom man, 
tross titrering av opioider og lindring av 
angst/uro/delir, ikke kommer i mål med 
smerte lindringen, kan man vurdere å sup-
plere med lavdose infusjon med ketamin 
(1�–�2 mg/kg/døgn av racemisk blanding) for 
smertelindring.

Jo lenger ut i det palliative forløpet pasien-
ten er, desto mer taler for at man heller skal 
være raus enn restriktiv med opioider dersom 
man er i tvil. Man må i hele det palliative for-
løpet huske at LAR-pasientene ikke har noen 
analgetisk effekt av substitusjonsdosen og at 
de har utviklet toleranse. Derfor vil smerte-
behandling hos LAR-pasienter alltid kreve 
høyere opioiddoser enn hos andre pasient-
grupper.

Mottatt 21.2.2017, første revisjon innsendt 25.6.2017, 
godkjent 13.11.2017.
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En mann i 50-årene med feber  
og anemi

Infeksjon med samtidig anemi er 
en vanlig problemstilling. Vi pre-
senterer her en pasienthistorie der 
anemien viste seg å være en sjelden 
komplikasjon til en vanlig tilstand. 
Dette fikk vesentlig betydning for 
den videre behandlingen.

En mann i slutten av 50-årene med 
 levaxinsubstituert hypotyreose ble 
innlagt i indremedisinsk avdeling 
 etter en måneds sykehistorie med ned-
satt allmenntilstand, hoste og inter-
mitterende feber. De siste dagene før 

innkomst var han blitt tiltagende slapp og hadde 
spist og drukket lite. Han bodde i en døgnbeman-
net omsorgsbolig. Innleggelsesdagen hadde per-
sonalet funnet ham liggende på baderomsgulvet. 
Han var da våken, men ute av stand til å reise seg 
på egen hånd. Da de forsøkte å hjelpe ham opp i 
stående stilling, besvimte han.

Ved innkomst var han blek og slapp, men 
 våken. Han kunne ikke gjøre rede for sin sykehis-
torie, og de rundt pasienten opplevde ham som 
klart endret sammenlignet med hans vanlige 
tilstand. Ved klinisk undersøkelse var blodtrykket 

100/70 mm Hg, pulsen regelmessig på 85 slag/
min, temperaturen målt i øret var 37,9 °C, respi-
rasjonsfrekvensen 24/min og perifer oksygenmet-
ning 95 % med 2 l oksygen på brillekateter. Det var 
ingen patologiske funn ved klinisk organstatus.

Blodprøver viste C-reaktivt protein (CRP) 
289  mg/l (<  6  mg/l), kreatinin 138  mol/l 
(60�–�105  mol/l), eGFR 45 ml/min/1,73 m2 (> 60 ml/
min/1,73 m2), totalbilirubin 57  mol/l (5�–�25  mol/l), 
haptoglobin 0,1 g/l (0,5�–�2,1 g/l), laktatdehydro-
genase (LD) 632 U/l (> 205 U/l) og transaminaser 
i referanseområdet.

Hematologiske analyser ble ikke besvart grun-
net agglutinasjon. Arteriell blodgass med 2  l 
 oksygen på brillekateter viste lettgradig meta-
bolsk alkalose med pH 7,49 (7,36�–�7,44), pCO2 5,24 
kPa (4,7�–�6,0 kPa), pO2 9,85 kPa (11,3�–�14,0 kPa), 
HCO 29,2 mmol/l (22,0�–�26,0 mmol/l), baseover-
skudd 5,9 (–3,0�–�3,0). Hemoglobinnivå målt ved 
blod gassundersøkelsen var 6,5 g/100 ml (11,5�– 
16,5 g/100 ml). En tilfeldig hemoglobinmåling tre 
måneder før innleggelsen hadde vist 14,5 g/100 ml. 
Røntgen thorax viste fortetning i tilslutning til 
hilus vens tre side og høyre overlapp. Hemofec i 
avføring var negativ.

Sykehistorie, forhøyede infeksjonsprøver og 
funn på røntgen thorax ga mistanke om pneu-
moni, men hemoglobinverdien var  lavere enn 
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ventet ved infeksjonsanemi.  Pa sienten var sir-
kulatorisk stabil, og man  avventet svar på flere 
laboratorieprøver.

Laboratoriet rapporterte om sterk kuldeaggluti-
nering i EDTA-blod. Det ble tatt nye blodprøver på 
varme glass. Hemoglobinnivået var da 7,4 g/ 
100 ml, leukocytter 24,9 · 109/l (3,5�–�11,0 · 109/l) og 
trombocytter 548 · 109/l (150�–�450 · 109/l).

Grunnet kraftig celleaggregasjon var det ikke 
mulig å undersøke erytrocyttindekser, retikulocyt-
ter eller gjøre differensialtelling av leukocytter. 
Mikroskopi av blodutstryk viste aggregerte erytro-
cytter, polykromasi, anisocytose, en del mikro-
sfærocytter og leukocytose, men ikke umodne cel-
ler (fig 1). Urinstiks ga utslag på blod og protein.

Laboratoriefunnene – lavt hemoglobinnivå, 
betydelig forhøyet laktatdehydrogenase og 
totalbilirubin samt patologisk lavt haptoglo-
bin – ga sterk mistanke om hemolytisk anemi. 
Anisocytose, polykromasi og mikrosfærocyt-
ter i blodutstryket støttet mistanken ytterli-
gere. Erytrocyttaggregater ved mikroskopi og 
makroskopisk agglutinering i blodprøven 
indikerte autoimmun hemolytisk anemi av 
kuldeantistofftype. Antistoffene som forårsa-
ker agglutineringen kalles også kuldeaggluti-
niner.
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Funn av «blod» (hemoglobin) på urinstiks 
betyr ikke nødvendigvis hematuri. Det kan 
skyldes hemoglobinuri, som kan ha foreligget 
hos denne pasienten på grunn av intravasku-
lær hemolyse. Differensialdiagnostikken kan 
avklares ved urinmikroskopi, noe som des-
sverre ikke ble gjort. Mulighet for lymfom ble 
vurdert, men sykehistorien kunne også være 
forenlig med infeksjon. CRP-nivå og røntgen-
funn passet bedre med sistnevnte mulighet.

Blodkulturer, nasopharynx- og urinprøve ble tatt 
på mistanke om pneumoni. Pasienten oppfylte 
tre av tre q-SOFA-kriterier (quick-Sepsis Related 
Organ Failure Assessment) med respirasjonsfre-
kvens > 22/min, endret bevissthetsnivå og systo-
lisk blodtrykk ≤ 100 mm Hg. Det ble startet med 
cefotaksim grunnet lettgradig nyresvikt, men 
 etter én dose ble det byttet til erytromycin, da 
man ble oppmerksom på assosiasjonen mellom 
kuldeagglutininassosiert hemolytisk anemi og 
Mycoplasma pneumoniae-pneumoni.

Da pasienten klinisk var stabil, valgte man å 
vente med blodtransfusjon til dagtid. Hematolog 
vurderte pasienten dagen etter innkomst og støt-
tet diagnosen sannsynlig infeksjonsutløst auto-
immun hemolytisk anemi (AIHA) med kulde-
agglutininer. Pasienten ble transfundert over to 
dager med fire enheter SAG-erytrocytter gitt på 
blodvarmer. Det resulterte i stigende hemoglobin-
nivå – fra 6,9 g/100 ml til 10,0 g/100 ml.

Polymerasekjedereaksjonsundersøkelse (PCR) 
av nasopharynxsekret var positiv for M. pneumo-
niae-DNA. Serologiske analyser viste klart for-
høyet antistofftiter mot M. pneumoniae, med 
IgG-antistoff på 595 enheter (positiv > 45 enheter) 
og IgM-antistoff på 4,56 signal/cut-off (S/CO)-ratio 
(positiv > 2,0 S/CO-ratio), forenlig med akutt 
 infeksjon. Det ble påvist IgG-antistoff mot Chla-
mydophila pneumoniae, cytomegalovirus og 
Epstein-Barr-virus, men ikke IgM-antistoff. Det var 
ikke vekst i blodkultur. PCR-undersøkelser for 
C. pneumoniae, influensavirus, parainfluensa-
virus, adenovirus, RS-virus og humant meta-
pneumovirus var negative.

Det ble utført direkte antiglobulintest (DAT, tid-
ligere kalt direkte Coombs’ test). Polyspesifikk 
(«enkel») direkte antiglobulintest var positiv. Mo-
nospesifikk («utvidet») direkte antiglobulintest var 
positiv på C3d og IgG. For å utelukke malignitet, 
for eksempel lymfom, ble det tatt CT collum, tho-
rax, abdomen og bekken, som kun viste fortetnin-
ger i begge lunger, forenlig med infeksjon (fig 2).

Positiv polyspesifikk direkte antiglobulintest 
bekreftet at hemolysen var autoimmunt be-
tinget. Mønsteret ved monospesifikk direkte 
antiglobulintest med sterk positivitet på kom-

plementprotein C3d styrket mistanken om at 
den autoimmune hemolytiske anemien var 
komplementmediert og mest sannsynlig 
 aktivert av IgM-antistoff. Det typiske DAT-
møns teret ved kuldeantistofftypen er positi-
vitet for bare C3d (1–3). Laboratoriet anførte 
imidlertid mulig falskt positiv reaksjon for 
IgG på grunn av sterk kuldeantistoffreaksjon.

I en studie med pasienter med kuldeagglu-
tininsykdom ble det funnet positivitet også for 

IgG hos inntil 20 % (2). En nyttig bekreftende 
undersøkelse ville ha vært bestemmelse av kul-
deagglutinintiter, men det ble ikke utført på 
dette tidspunktet. De infeksjonsmedisinske 
undersøkelsene sannsynliggjorde at den kul-
deagglutininmedierte hemolytiske anemien 
var sekundær til en M. pneumoniae-pneumoni.

Pasienten fikk totalt 12 dager intravenøs behand-
ling med erytromycin, initialt med fin CRP- 

Figur 1  Utstryk av perifert blod som viser agglutinering (merket 1), anisocytose (merket 2), polykromasi (merket 2) og 
innslag av mikrosfærocytter (merket 3)

Figur 2  CT thorax, transversalplan, hvor man i høyre overlapp ser en konsolidert fortetning med mattglassforandringer  
i periferien

11
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respons. CRP-nivået steg på nytt åttende dag etter 
innkomst.

Pasienten var vedvarende slapp og hadde 
spise vegring. Han fikk derfor 15 dager cefotaksim-
behandling grunnet mistanke om nosokomial 
infeksjon, og man var engstelig for at en super-
infeksjon kunne forverre en autoimmun hemoly-
tisk anemi.

Retrospektivt kan man diskutere hvorvidt det 
var nødvendig med langvarig behandling 
med bredspektret antibiotikum på dette 
grunnlaget. Pasienten hadde ikke nye infek-
sjonssymptomer eller klinisk forverring.

Det ble ikke sikret nye dyrkningsprøver 
 eller utført ny bildediagnostikk. Mistanken 
om nosokomial infeksjon ble således ikke 
 bekreftet.

Grunnet slapphet og spisevegring som tilleggs-
moment fikk pasienten ytterligere to enheter SAG-
erytrocytter ni dager etter innkomst, på tross av 
hemoglobinstigning til 8,0 g/100 ml. Hemoglobin-
verdien steg til 11,4 g/100 ml etter transfusjonen.

Fra tiende dag av sykehusoppholdet var hapto-
globinnivået igjen målbart og totalbilirubin-
nivået i normalområdet. Laktatdehydrogenase 
var vedvarende forhøyet, men fallende. Etter 
dette steg hemoglobinnivået spontant uten ytter-
ligere transfusjoner. I løpet av den tre uker lange 
sykehusinnleggelsen fikk pasienten altså totalt 
seks enheter SAG-erytrocytter.

Fravær av klinisk transfusjonsreaksjon og god 
hemoglobinstigning viste at pasienten tole-
rerte og nyttiggjorde seg av transfusjonene. 
Ved transfusjon til pasienter med autoimmun 
hemolytisk anemi må det utvises varsomhet. 
Det kreves klinisk erfaring med problemstil-
lingen, godt samarbeid med blodbank og 
syke pleiere og at man følger spesifikke for-
holdsregler (4).

Ved autoimmun hemolytisk anemi av kul-
deantistofftype er disse forholdsreglene 
 annerledes enn ved varmeantistofftypen. Ved 
kuldeantistofftypen er det ofte nødvendig å 
utføre pretransfusjonsscreening og forlikelig-
hetstest ved 37 °C, slik som hos vår pasient. 
Det er også viktig å holde pasienten varm un-
der transfusjonen, man må bruke blodvarmer 
og unngå infusjon i kald ekstremitet (1, 4).

Ved utskrivning 21 dager etter innkomst var 
hemo globinnivået 13,2 g/100 ml. Nivået av hapto-
globin, laktatdehydrogenase og totalbilirubin var 
normalisert. Kontrollserologisk undersøkelse en 
uke etter utskrivning viste uendrede titre mot 
M. neumoniae.

Fire uker etter utskrivning ble det utført kulde-
agglutinintitrering, som viste titer på 64 (refe-
ranse område 0�–�32). Pasienten var da i god all-
menntilstand, hemoglobinnivået var 13,2 g/100 ml 
og hemolyseprøvene var fortsatt normale, med 
laktatdehydrogenase 201 U/l, totalbilirubin 
5  mol/ og haptoglobin 1,6 g/l.

Diskusjon

Denne kasuistikken beskriver en sjelden kom-
plikasjon til M. pneumoniae-infeksjon. Når 
man påviser anemi, skal man alltid lete etter 
årsaken. I dette tilfellet dreide det seg om 
auto immun hemolytisk anemi, hvor auto-
antistoffer av kuldeantistofftypen binder seg 
til erytrocyttenes overflate og forårsaker 
hemo lyse. Autoimmun hemolytisk anemi kan 
klassifiseres som vist i ramme 1 (1)

 Vår kasuistikk er et eksempel på kuldeanti-
stofftypen, som utgjør ca. 25 % av alle typene 
av autoimmun hemolytisk anemi (1, 3). Kulde-
agglutininer fører til agglutinering av erytro-
cytter ved lav temperatur (temperaturopti-
mum 3�–�4  °C), men det kan også skje ved 
 høyere temperaturer, avhengig av den ter-
male amplituden. Denne defineres som den 
høyeste temperaturen der antigen-antistoff-
reaksjonen kan finne sted. Kuldeagglutininer 
er nesten alltid IgM-antistoffer, men en svært 
sjelden gang av IgG- eller IgA-klasse (2).

Kuldeagglutininer kan forekomme hos 
friske mennesker (1, 2). Slike kuldeagglutini-
ner har lav termal amplitude og forårsaker 
ikke hemolyse (5, 6). Dersom den termale 
ampli tuden er høy nok, kan antigen-antistoff-
reaksjonen inntre ved fysiologisk kroppstem-
peratur eller normal avkjøling av blodet i 

perifere kroppsdeler – kuldeagglutininene er 
da patogene (1, 4).

Kuldeagglutininene binder seg oftest til 
antigener innen I/i-blodgruppesystemet, som 
finnes på erytrocyttenes overflate hos nesten 
alle mennesker. Bindingen skjer i perifer sir-
kulasjon, hvor temperaturen er tilstrekkelig 
lav til å initiere agglutinering. Hemolysen er 
komplementmediert.

Antigen-antistoff-komplekset (IgM bundet 
til I eller i) binder komplementproteinkom-
pleks C1 på erytrocyttoverflaten. Via aktivering 
av den klassiske komplementreaksjonsveien 
dannes store mengder komplementprotein 
C3b på celleroverflaten. Den påfølgende hemo-
lysen skjer først og fremst via fagocytose av 
C3b-opsoniserte erytrocytter i det mononu-
kleære fagocyttsystem (tidligere kalt retikulo-
endoteliale system) i leveren (ekstravasal 
hemo lyse). I mindre utstrekning kan erytro-
cytter også hemolyseres intravasalt via termi-
nal komplementaktivering (1, 4).

Ved funn av hemolytisk anemi bør man 
kartlegge om denne er av autoimmun genese 
ved hjelp av direkte antiglobulintest. Ofte bru-
ker man først et polyspesifikt reagens, der-
etter går man videre med monospesifikke 
reagenser for bestemmelse av immunglobu-
linklasse og/eller komplementprotein på 
 erytrocyttenes overflate.

Ved kuldeantistofftypen er monospesifikk 
direkte antiglobulintest positiv for C3d, som er 
et produkt av aktivering av den klassiske kom-
plementreaksjonsveien (1, 4). Ved autoimmun 
hemolytisk anemi forårsaket av kuldeaggluti-
niner er kuldeagglutinintiteret minst 64, men 
som oftest mye høyere (1–3). Anamnese, kli-
niske funn og enkle supplerende under-
søkelser er som regel tilstrekkelig for å skille 
mellom primær kuldeagglutininsykdom og 
sekundære kuldeagglutininsyndromer (1).

Det foreligger ingen norske eller internasjo-
nale retningslinjer for utredning av auto-
immun hemolytisk anemi, men en oversikts-
artikkel som tidligere er publisert i Tidsskriftet, 
gir god veiledning (4). En diagnostisk algorit-
me for kuldeantistofftypen er vist i figur 3 (1).

Primært kronisk kuldeagglutininsykdom 
skiller seg fra sekundære kuldeagglutininsyn-
dromer ved at det er en klonal, lymfoprolife-
rativ benmargssykdom, der kuldeagglutini-
nene er monoklonale og har spesifisitet for 
I-antigenet (1). Denne sykdommen omtales 
ikke nærmere her.

Sekundært kuldeagglutininsyndrom fore-
kommer sjeldnere enn den primære sykdom-

Ramme 1 Klassifisering av autoimmun hemolytisk 
anemi (1)

Varmeantistofftype 
Primær 
Sekundær

Kuldeantistofftype 
Primær kronisk kuldeagglutininsykdom 
Sekundært kuldeagglutininsyndrom 
– Assosiert med malign sykdom 
– Akutt infeksjon 
Paroksysmal kuldehemoglobinuri

Blandet type
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men og oppstår som følge av malignitet (sær-
lig aggressive lymfomer) eller spesifikke in-
feksjoner, oftest M. pneumoniae- eller Epstein-
Barr-virusinfeksjoner, i sjeldne tilfeller andre 
infeksjoner. Ved M. pneumoniae-infeksjon er 
kuldeagglutininet polyklonalt og har spesifi-
sitet mot I-antigenet, mens man ved Epstein-
Barr-virusinfeksjon finner polyklonalt kulde-
agglutinin med spesifisitet mot i-antigenet 
(3, 4).

M. pneumoniae-infeksjoner er vanligst i vin-
terhalvåret, med epidemier hvert 4.–�6. år i 
Norge (7). Inkubasjonstiden er 1�–�3 uker og 
forløpet ofte langtrukkent, 3�–�4 uker. Asym-
ptomatiske infeksjoner forekommer, men 
eldre og immunsupprimerte kan utvikle 
 alvorlig sykdom. M. pneumoniae gir vanligvis 
et mildt sykdomsforløp, med influensalig-
nende symptomer, feber, sår hals, heshet, 
hode pine og langvarig tørrhoste, og rundt 
10 % av pasientene utvikler pneumoni (7).

I to norske studier fant man at henholdsvis 
2 % og 4 % av samfunnservervede pneumonier 
som krevde sykehusinnleggelse skyldtes 
M. pneumoniae (8, 9). M. pneumoniae-infek-
sjon kan i sjeldne tilfeller i tillegg til autoim-
mun hemolytisk anemi gi nevrologiske kom-
plikasjoner som encefalitt, myelitt, Guillain-
Barrés/Miller-Fishers syndrom og kan ha kar-
diologiske manifestasjoner som perimyokar-
ditt samt hudmanifestasjoner (10, 11).

Ved en sykehistorie på under fire uker kan 
diagnosen stilles ved PCR-undersøkelse av 
nasopharynxsekret eller halsprøve, mens anti-
stoff kan påvises omtrent to uker etter sym-
ptomdebut. Det kan være nødvendig med 
serumpar tatt med to ukers mellomrom for å 
påvise serokonversjon eller signifikant stig-
ning i antistoffnivå, men kontrollprøve gir 
ikke tilleggsinformasjon dersom den tas mer 
enn fire uker etter sykdomsdebut (7, 12).

Det ble hos vår pasient tatt kontrollserolo-
gisk undersøkelse med antistofftiter mot 
M. pneumoniae fire uker etter innleggelsen. 
Dette ga i så måte ikke tilleggsinformasjon. 
Infeksjoner med M. pneumoniae har ofte et 
mildt forløp og krever ikke antibiotikabehand-
ling. Ved pneumoni eller andre behandlings-
trengende manifestasjoner anbefales erytro-
mycin eller doksysyklin i 7�–�10 dager (7, 13).

Kuldeagglutinin ved atypisk pneumoni ble 
først beskrevet av Peterson og medarbeidere 
i 1943 (14) og er trolig en del av den fysiolo-
giske immunresponsen ved M. pneumoniae-
infeksjon. Før spesifikk diagnostikk var til-
gjengelig ble påvisning av kuldeagglutininer 

Figur 3  Diagnostisk algoritme for utredning av autoimmun hemolytisk anemi av kuldeantistofftype (1)
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milde sykdomsforløp, men der sykehusinn-
leggelse er nødvendig, kan pasienten ha et 
mer alvorlig sykdomsbilde, slik som vår pa-
sient. Ved uforklart anemi hos slike pasienter 
bør man umiddelbart vurdere muligheten for 
kuldeagglutininmediert autoimmun hemo-
lytisk anemi.

Pasientens verge har gitt samtykke til at artikkelen blir 
publisert.

Vi takker Jetmund Ringstad, avdelingsleder ved Infek-
sjonsmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold, for hjelp 
med manuskriptet.

Mottatt 16.5.2017, første revisjon innsendt 10.10.2017, 
godkjent 17.11.2017.

brukt som en diagnostisk test, men spesifisi-
teten var lav.

Ved M. pneumoniae-pneumoni vil kulde-
agglutininet vanligvis ikke gi signifikant 
hemo lyse, men av og til kan man se alvorlig, 
transfusjonskrevende hemolytisk anemi, som 
hos vår pasient (1). I en studie med 295 pa-
sienter med autoimmun hemolytisk anemi 
ble M. pneumoniae eller atypisk pneumoni 
vurdert som årsak hos 8 % (5).

Behandling ved sekundært kuldeagglu-
tininsyndrom forårsaket av M. pneumoniae-
infeksjon er først og fremst adekvat håndte-
ring av infeksjonen (1). Transfusjon kan gis 
dersom det er indisert, forutsatt at man følger 
nødvendige forsiktighetsregler for transfu-

sjon til pasienter med kuldeagglutininmedi-
ert hemolytisk anemi, som referert i pasient-
beskrivelsen (1, 4).

Behandling med kortikosteroider er beskre-
vet i kasuistikker og oversiktsartikler, men det 
foreligger ingen prospektive studier (1, 15). 
Kasuistisk dokumentasjon er usikker, siden 
den hemolytiske anemien likevel helbredes 
spontant, ofte i løpet av 4�–�6 uker (1). Medika-
mentell hemming av den klassiske komple-
mentaktiveringsveien er teoretisk sett lovende 
og har dokumentert effekt ved primær kro-
nisk kuldeagglutininsykdom, men er fore-
løpig ikke undersøkt ved sekundært kulde-
agglutininsyndrom (16).

M. pneumoniae-infeksjoner gir vanligvis 
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Slimhinnepemfigoid

En mann i 60-årene var plaget av små 
blemmer i munnhule og svelg. Blem-
mene var fylt med serøs væske som 
brast og etterlot sår med rød halo som 

grodde i løpet av en uke. Han hadde også ut-
slett på glans penis og nesetetthet.

Øre-nese-hals-lege forordnet nystatin miks-
tur og kort prednisolonkur, med liten effekt. 
Revmatolog fant ikke holdepunkt for binde-
vevssykdom. Ved dermatologisk vurdering 
forelå klinisk plasmacellebalanitt. Samtidig 
var han hos øyelege for tåreveisstenose, blefa-
ritt og ptose. Man påviste konjunktivalstren-
ger mellom øyelokket og bulbus nedad og 
oppad høyre øye (bilde 1). Ved kontroll forelå 
små blemmer på lingvale del av epiglottis 
(bilde 2 og video på nett).

Biopsier fra preputiet og munnhulen sendt 
til HE-farging var uspesifikke. Direkte immun-
fluorescensundersøkelse fra preputiet var 
negativ. Konjunktivalbiopsi viste uspesifikk 
betennelse og fibrose, men direkte immun-
fluorescensundersøkelse viste lineært nedslag 
av IgA og IgG. Blodprøve viste positiv anti-hud 
desmosom ved indirekte immunfluorescens 
(IIF > 8, ref. < 8 negativ). ELISA-tester for anti-
desmoglein 1 og 3 var negative. Antistoffet 
mot hud reagerte med intercellulært antigen 
i epidermis. Pemfigus kunne ikke påvises, og 
betydningen var derfor usikker.

Kliniske funn ga diagnosen slimhinnepem-
figoid (1). Sykdommen ble mistenkt fire år 

etter debut av munnhulesår og biopsiveri-
fisert etter fem år. Det ble startet behandling 
med lokale og systemiske steroider samt 
myko fenolattabletter. Pasientens tilstand har 
bedret seg etter dette, men han har senere 
også fått intravenøs immunglobulinbehand-
ling, og man vurderer rituksimabbehand-
ling.

Slimhinnepemfigoid er en sjelden auto-
immun blemmesykdom som skyldes auto-
antistoffer rettet mot antigener i basalmem-
bransonen. Dette påvirker hemidesmosome-
nes funksjon og gir blemmedanning. Tilstan-
den er karakterisert av inflammasjon, fibrose 
og risiko for irreversibel arrdanning i hud og 
slimhinner. Blindhet og trakealstenose er 
fryktede komplikasjoner. Klinisk bør diagno-
sen mistenkes ved symblefaronstrenger i 
conjunctiva av ukjent årsak. Pasientene utre-
des ofte tverrfaglig, og sykdommen krever 
oftest systemisk immundempende behand-
ling.

Diagnosen stilles ved påvisning av immun-
nedslag ved direkte immunfluorescens i peri-
lesjonell hud- eller slimhinnebiopsi. Serologi 
til bl.a. indirekte immunfluorescens er aktuelt 
(2). Vevsprøve til direkte immunfluorescens-
undersøkelse må sendes på saltvann, men ved 
transporttid > 48 timer er Michels medium 
anbefalt (2).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 26.6.2017, første revisjon innsendt 27.10.2017, 
godkjent 5.12.2017.
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Beslutninger under usikkerhet

Usikkerhet er et ubehagelig 
begrep for de fleste – vanskelig 
å leve med når det skal tas 
viktige beslutninger, og ikke 
akseptabelt når det gjelder  
liv og død, vil mange mene. 
Likevel må det tas alvorlige 
beslutninger under usikkerhet. 
Spørsmålet er hvordan vi takler 
det, og hvordan fremtiden 
utfordrer oss til å ta kvantifisert 
usikkerhet mer inn over oss.

Mye av statistikkfagets filosofiske styrke for-
svinner i kryptiske greske bokstaver og kom-
pliserte matematiske uttrykk. Hele fagets 
grunnidé består imidlertid av å forstå usikker-
het, sette det i system og utnytte det. Og til 
syvende og sist dreier det seg om å ta beslut-
ninger under usikkerhet.

Hvis verden var deterministisk, og vi forsto 
alle dens prosesser, ville det ikke vært behov 
for modellering av usikkerhet. Slik er det 
imidlertid ikke. I en statistisk modell, for 
 eksempel uttrykt ved en antagelse om at data-
ene i en hypotesetest er normalfordelte, 
 beskriver usikkerheten både hva vi ikke for-
står, og hva som faktisk er tilfeldigheter.

Når man skal vurdere effekten av en ny be-
handling, tar man som kjent i bruk statistikk-
faget. I et kontrollert klinisk forsøk får én 
gruppe pasienter den eksperimentelle be-
handlingen, mens en annen gruppe får pla-
cebo eller standardbehandling. Er forsøket 
«vellykket», vil man typisk kunne beregne 
hvor liten sannsynligheten er for at den gjen-
nomsnittlige positive effekten man har obser-
vert ved bruk av ny behandling, bare skyldes 
tilfeldighet. Er den under 5 %, er man gjerne 
fornøyd.

Enkeltindivid og usikkerhet
Hva hjelper dette deg når du står overfor et 
enkeltindivid, for eksempel en pasient med 
en alvorlig livstruende sykdom, der det finnes 
flere ulike behandlingsalternativer, og du ikke 
kan vite sikkert om den aktuelle pasienten vil 
respondere på behandlingen? Jo, du tar en 
beslutning. Du gir den behandlingen du har 
mest tro på vil være effektiv for din pasient, 

basert på din egen og andres erfaring. Du 
kommer ikke unna at beslutningen tas under 
usikkerhet, men du slipper normalt å for-
holde deg til å kvantifisere denne. Dette er 
helsearbeiderens hverdag.

Erfaringer
I andre bransjer har man lenge brukt bereg-
ning av sannsynligheter og usikkerhet ned på 
individnivå, eller i hvert fall på små grupper 
av personer med like egenskaper.

Bankene beregner din individuelle sann-
synlighet for å misligholde ditt lån, med en 
betydelig, men kvantifisert usikkerhet rundt. 
Basert på dette avgjøres din lånesøknad. Til-
svarende er det med bilforsikring. De forven-
tede kostnadene for å forsikre din bil neste år 
avgjør prisen. At disse avgjørelsene tas under 
usikkerhet godtas av de fleste – da «feil» be-
slutning ikke er dramatisk for den enkelte. Og 
bankene reddes av de store talls sterke lov, 
bare de i gjennomsnitt treffer bra.

Kan ikke vedtas fjernet
Verre blir det når konsekvensene for den 
 enkelte er dramatiske ved feil avgjørelse. Man 
trenger ikke å gå lenger enn til den mye 
 debatterte saken om (medisinsk) aldersvur-
dering av unge asylsøkere.

Norsk Regnesentral har på oppdrag fra 
 Utlendingsdirektoratet studert en del av 
forsk ningen på området, og vi ser at mye av 
den faglige debatten har gått på hvordan usik-
kerheten rundt et estimat skal beskrives. Men 
uansett om denne beskrives perfekt, er det 
umulig å konstruere en test eller metode, det 
være seg enten medisinsk, psykososial eller 
en annen tilnærming, som ikke vil måtte ope-
rere med feilrater, i begge retninger.

Man kommer ikke unna det ubehagelige 
faktum at usikkerhet ikke kan fjernes, men 
har man en god beskrivelse, er det en politisk 
beslutning hvilke feilrater, med konsekvenser 
for enkeltindivider og samfunn, man vil 
 akseptere.

Usikkerhet på individnivå
Tilsvarende blir det hvis den medisinske ut-
viklingen går i retning av mer diagnostisering 
ved bruk av kunstig intelligens og maskin-
læring. Dette er for øvrig omtrent ekvivalent 
med statistisk klassifikasjon og har lite å gjøre 
med skumle roboter.

Vi vil, basert på empiriske data, lage algorit-
mer som er så treffsikre som mulig, men det 
vil alltid være feilrater og usikkerhet. Likevel 
skal beslutningen tas. Det er verdt å merke seg 
at usikkerheten så avgjort er til stede ved 

 human intelligens (en lege) også, den er bare 
ikke kvantifisert like nøyaktig.

Ved mer individbasert behandling, for 
 eksempel utviklet gjennom sammenligning 
av enorme mengder gendata, får man ytter-
ligere utfordringer. Da kan man komme i 
 situasjoner der en individuell kombinasjon 
av legemidler gir akkurat din pasient 60�–�75 % 
sjanse for å overleve, mens en dobbelt så dyr 
kombinasjon gir 70�–�80 % sjanse.

Man får fort en kvantifisert helseøkonomisk 
beslutning på individnivå, en beslutning 
 under usikkerhet. Slike beslutninger kan være 
ubehagelig nok å vurdere på gjennomsnitts-
nivå for pasientgrupper, men er enda mer 
krevende på individnivå. Likevel tror jeg vi vil 
bevege oss i den retningen. Vi må lære oss å 
forholde oss til usikkerhet som kvantifiserte 
tall. I gjennomsnitt tror jeg det vil drive ver-
den fremover.

ANDRÉ TEIGLAND
andre.teigland@nr.no
(f. 1966) er assisterende direktør ved Norsk Regne-
sentral. Der leder han et miljø på 35 forskere som 
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maskinlæring for både kommersielle bedrifter  
og offentlige aktører.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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Hode for målgivende 
tilpasninger

Hun er en kaptein på de plagedes lag og prøver å spille dem gode. Men hurtigheten sin, den får ikke 
Maja Wilhelmsen demonstrere i korridorene lenger.

For noen uker siden fikk jeg mail-
svar fra henne: «Hei! Tirsdag 31.10. 
er det Halloween og klokka 17 
kommer 24 kids med foreldre 
hjem til meg for å spise likfinger-
pølser. Hva med mandag??» Det  

er lenge siden jeg har satt tennene i en god 
likfingerpølse, men jeg svelger skuffelsen  
i stedet.

Tromsø teppebombes av nysnø, mandagen 
er her, klokken er der, og bilen er borte. Jeg 
oppdager en form for hevelse i terrenget,  
og etter flere dype søk lykkes jeg å finne den 
begravde japaneren. Den må ha hatt en luft-
lomme der nede et sted, for lysene blinker på 
kommando, og ved første kompresjon hostes 
både sirkulasjon og forbrenning i gang.

Etter en kort ekspedisjon på det som inntil 
i går var kjent som den blå planeten, skim-
ter jeg en liten skapning som synes å høre 
hjemme her. Godt kledd, godt skodd og med 

lua godt ned i øynene: «Heija! E det du som 
skal intervjue ho mamma?!»

Å løfte i lag
«Ho mamma» møter meg i døren. Rød over-
del, blondt oppsatt hår, smarte briller og et 
skjerpet blikk. Hun er ikke særlig gammel 
og ikke særlig stor, likevel har hun en natur-
lig autoritet. Men hun er ikke stiv i stilen  
og vinker meg blidt innover i varmen.

– Kom inn! Vi setter oss i stua, der har  
vi allerede litt godteri og greier, det er jo 
Halloween i morra, vet du!

Når Maja Wilhelmsen ikke serverer små-
godt til fremmede menn i hjemmet sitt, 
jobber hun som konstituert overlege ved 
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avde-
ling på Universitetssykehuset Nord-Norge  
i Tromsø. Før hun begynte der kombinerte 
hun arbeid som allmennlege og doktor-
gradsstipendiat.

– Jeg synes det som er så interessant med 
rehabilitering er at man ser på menneskers 
funksjon i et større perspektiv. Den medi-
sinske diagnosen har naturligvis sin plass  
i modellen, men det handler egentlig om 
hvordan pasientenes funksjon er, sett i lys  
av kroppslige funksjoner, hverdagslig akti-
vitet og sosial deltagelse, for eksempel  

i arbeid. For å gi god hjelp må man ta hen-
syn til komorbiditet, miljøfaktorer og ikke 
minst alle de ulike personlige faktorene folk 
har med seg. Du kan jo ha en pasient med 

«Du kan jo ha en pasient  
med Bekhterevs sykdom  
som blir ufør, og en annen 
som blir toppleder i NATO!»
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Bekhterevs sykdom som blir ufør, og en 
annen som blir toppleder i NATO! Selve 
diagnosen er bare en liten del av historien, 
forklarer hun.
– Det høres temmelig omfattende ut?

– Jo, men det er da det er så utrolig til-
fredsstillende å jobbe i tverrfaglige team. 
Man har så mye kompetanse lett tilgjengelig 
og kan konferere med andre, gjøre tilpasnin-
ger og gå mer i dybden på enkeltpasienter. 
Da jeg begynte, syntes jeg det var så herlig  
å slippe å sitte alene med alle avgjørelser 
hele tiden og heller samarbeide med flere 
om best mulig resultat. Som allmennlege  
er man så alene og må jobbe i et veldig høyt 
tempo. Men iblant savner jeg det også.

Konsultasjonenes pris
Ute på den store verandaen kjemper men-
nene i Majas liv mot snømassene. Det vil si: 
Far Thomas måker, mens Snorre (11) og Birk 
(8) ser ut til å være tildelt relativt frie roller. 
Et luktmolekyl fra godteskålen slipper gjen-
nom vinduslisten og treffer åtteåringens 
bulbus olfactorius med et smell, han smet-
ter innom og får med seg en bit.
– Så hva er det du savner med tiden som 
allmennlege?

– Det lange tidsforløpet er jo det fineste. 
For eksempel mannen som får hjerteinfarkt 
og etterpå blir så deprimert av frykten for  
å dø at han bare er et skall av seg selv, men 
som et år etterpå plutselig har klart å kom-
me seg ovenpå igjen. Alle opp- og nedturene 
til alle disse menneskene, det er ganske 
unikt.
– Hva savner du minst?

– En ting jeg merket etter hvert var at når 
jeg var ferdig på jobb hadde jeg mistet helt 
lysten på å snakke med fremmede, enten 
det var tilfeldige på bussen eller når jeg var 
på fest. Jeg hadde hatt samtaler med så 
innmari mange mennesker i løpet av en 
arbeidsdag at jeg helst bare ville snakke 
vanlig med noen jeg kjente godt. At jeg er 
nysgjerrig på mennesker og glad i å bli kjent 
med nye folk, var jo litt av grunnen til at jeg 
ville bli lege, men det ble så mye av det på 
jobb at det nesten forsvant for meg privat. 
Det kom heldigvis tilbake, forsikrer hun 
fornøyd.

Det er nesten vanskelig å tro at kvinnen 
som er så gnistrende til stede for meg nå, 
kunne bli så inderlig lei av fremmede. Men 
det er klart det koster, og det koster mest  
for den som investerer mest. Avkastningen 
er først og fremst pasientens.

Maja Wilhelmsen hadde ikke blitt mer 
folkefiendtlig enn at hun etter fire år med 
deltidsforskning tok med seg familien til 
Australia for å fullføre doktorgraden. Hun 
hadde lengtet tilbake.

Blomstring
– Jeg hadde en tante som flyttet til Melbourne 
da jeg var tre år. Da jeg var 14, bestemte jeg 
meg for å reise over og bo hos henne et halvt 
år, det var utrolig spennende. Jeg har nok 
alltid hatt en stor utfartstrang. Jeg elsker 
Nord-Norge og Tromsø – det er byen i mitt 
hjerte, men jeg må alltid ha en neste reise  
å planlegge. Nye steder, nye opplevelser, nye 
kulturer, det beriker livet for meg.
– Hvordan var det å være fjortis fra Tromsø  
i Melbourne da?

– De hadde skoleuniform, og noen elever 
røyket hasj nederst i skolegården, for å si det 
sånn, så ja – ganske annerledes. Og så var det 
en veldig fryktkultur i Australia som var helt 
ny for meg. Vi fikk aldri lov til å gå ut alene 
etter at det var blitt mørkt. Hjemme hadde 
vi jo mørketid, og det var helt utenkelig at 
man ikke skulle kunne være ute alene da!
– Forandret du deg i løpet av den tiden?

– Jeg har fått høre at jeg var veldig forsiktig 
på barneskolen, men da jeg kom på ung-
domsskolen, ble jeg etter hvert mer selvsik-
ker. Jeg vet ikke helt hva det handlet om, 
men det var jo en stor opplevelse å ha vært 
et halvår «alene» ute i verden. I hvert fall ble 
jeg mer utadvendt og var plutselig veldig 
engasjert i veldig mye som elevrådsleder, 
revysjef og leder for Operasjon dagsverk, 
forteller Wilhelmsen.

Etter ungdomsskolen ville hun egentlig 
begynne på tegning-, form- og fargelinje, 
men da satte foreldrene foten ned.

– Hvis jeg hadde lyst til å drive med kunst 
senere, ville de støtte meg fullt ut, men de 
ønsket at jeg skulle ta allmennfag og ha alle 
muligheter. Pappa har bare ungdomsskolen, 
og mamma gikk frisørlinjen, så det har ikke 

Alle foto: Marius Fiskum
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vært noen tradisjon for høyere utdanning  
i min familie.

Til tross for egne protester hadde ung-
jenta en slags vag tiltro til foreldrenes argu-
menter. De var nok glade for at de hadde  
tatt kampen, da datteren rundt 20 år senere 
disputerte med den første doktorgraden 
som er fullført ved Allmennmedisinsk forsk-
ningsenhet i Tromsø.

Søppelsortering i nettjungelen
På medisinstudiet følte hun seg dratt mot 
kirurgiens verden. Hun lot seg imponere og 
forføre av det forunderlige maskineriet som 
utgjorde menneskekroppen. Forestillingen 
om de usynlige nervetrådene som plutselig 
lå som en tykk kabel mellom fingrene hen-
nes, det var fascinerende. En stund.

– Da jeg begynte å jobbe, ble jeg av en eller 
annen grunn mer tiltrukket av det vanlige 
enn det farlige. Jeg har forsket på depresjon 
og jobber nå med muskel- og skjelettplager. 
Det er store pasientgrupper, og mange er 
unge. De dør ikke, men de får ofte en massiv 
funksjonssvikt. Det å hjelpe folk til å leve 
bedre med en sykdom, slik at de kanskje 
klarer å stå i jobb, komme seg ut blant folk 
og ha stolthet i livet sitt, det synes jeg er 
givende, sier Wilhelmsen.
– Doktorgraden din handler om internett-
basert kognitiv terapi. Hva går det egentlig 
ut på?

– Nettbasert informasjon og behandling 
kan være til stor hjelp for pasientene, men 

kan også være en stor byrde og kilde til 
bekymring. Det krever at vi som helseperso-
nell engasjerer oss i hvordan vi kan utnytte 
teknologien og bruke slike verktøy mer 
aktivt. Jeg forsket på depresjonsprogrammet 
MoodGym som støttebehandling til samtale-
terapi. Vi sammenlignet intervensjonen 
med en kontrollgruppe som fikk «treatment 
as usual». Intervensjongruppen hadde bedre 
effekt både på psykisk symptomtrykk og 
tilfredshet med livet.

Det er en tett skog av deprimerte der ute, 
noen har det svart, resten har det mørkt. 
Dersom alle skal få psykologhjelp til å lysne 
tilværelsen, vil det kunne bli både dyrt og 
sykeliggjørende.

– Det er viktig å ha en trappetrinnsmodell 
hvor du kan tilby noe til de som plages litt, 
og henvise de som plages mye. Jeg tror 
generelt at internettbaserte intervensjoner 
kan være et veldig konkret og godt supple-
ment til oppfølgingen hos fastlegen. Men 
det er selvfølgelig viktig at opplegget er 
forsket på og validert. Jeg så nylig en gjen-
nomgang av 120 apper for ryggplager som 
var vurdert for layout, innhold og evidens 
– samtlige var søppel.

Generelle råd hjelper ingenting
Selv er Wilhelmsen ivrig på ny teknologi. 
Hun bruker mobilen til det meste og kon-
trollerer lydanlegget i stua via Sonos og lyset 
via Philips Hue.

– Jeg synes det er veldig artig. Se nå, jeg 

kan bare skru av alle lampene her … sånn. 
Og så kan jeg sette dem på for eksempel 
«bright», eller den modulen vi har på nå 
som heter «relaxed».

Ifølge henne selv skal det også være en 
egen lysinnstilling som heter «disco» som 
hun begynner å knotte etter, men jeg for-
sikrer om at vi kan klare oss med «relaxed»  
i kveld. På verandaen har brøytepatruljen 
fyrt opp i bålgropa, til tross for at de for 
lengst har fått innendørs oppholdstillatelse.

– Men hvordan skal et dataprogram kunne 
erstatte leger i pasientbehandlingen?

– Jeg var i utgangspunktet skeptisk til 
internettbehandling, og jeg mener fortsatt 
at den medmenneskelige veilederrollen  
som fastlegene har, er uerstattelig. Men til 
syvende og sist er det jo pasienten selv som 
sitter igjen med ansvaret for egen helse.  
Da må vi kunne gi dem flere gode verktøy.
– At pasienter ikke tar nok ansvar for helse-
fremmende livsstilsendringer, er vel en 
ganske grunnleggende frustrasjon for 
 mange leger – hva er det som skal til?

– Man vet i hvert fall at hvis man gir gene-
relle råd, hjelper det ingenting. Vi må hjelpe 
den enkelte pasient til å finne ut hva som  
er de minste forandringene de kan gjøre  
i sitt liv, og begynne der. Om det er for  
å begynne å bevege på en vond rygg eller 
endre atferdsmønster som gir depresjon, 
tror jeg internettprogrammer kan hjelpe 
folk med å skape en struktur i endrings-
arbeidet som skal skje, sier Wilhelmsen  
med en smittende optimisme.

Kjær i nord
Optimisten overfor meg vil hjelpe mennes-
ker til å leve bedre med plager de kanskje 
ikke blir kvitt. Jeg må tenke på det hvite 
viruset som angrep Tromsø samme dag – 
 elsket på fjellet, hatet i byen. Tromsøværin-
gene får ikke gjort så mye med det heller. 
Snøen forsvinner ikke, men man kan 
 krumme nakken, måke bort litt og litt, 
 banne hoderystende og halvsmilende med 
naboen, kjøpe Biltemas største isskrape  
og gjøre små tilpasninger slik at snøen  
etter hvert blir til å leve med.
– Familien din ser ikke ut til å la seg bremse 
nevneverdig av den kommende vinteren, 
hva synes du egentlig om den?

– Selv om det var deilig å være i varmen  

«Internettprogrammer kan 
hjelpe folk med å skape en 
struktur i endringsarbeidet 
som skal skje»
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i Australia, synes vi det var helt fantastisk  
å komme tilbake til Tromsø og snøen. Man 
kan jo bygge snømenn og snøborger, og  
nå som ungene er større kan vi gå på ski til 
fjelltoppene for å få luft i kinnene og utsikt 
over landskapet. Men jeg og Thomas er 
veldig klare på at vi ikke kunne bodd på 
landet, det skjer masse spennende i byen,  
og det vil vi benytte oss av.
– Dere er på filmfestival i januar da kanskje?

– Ja, jeg elsker TIFF, og vi er der hvert år.  
Vi bruker å ta en feriedag, få noen til å passe 
ungene og ha en skikkelig «kjærestedag».  
Vi ser da film, spiser lunsj, ser film, går ut  
og spiser med venner og ser kanskje enda en 
film til før vi fester litt videre utover natten, 
sier Wilhelmsen med et drømmende smil.

Korridorens kjappeste
Familielivet spinner mye rundt de to små-
guttene, som også krøkes tidlig til å bruke 
byen. Buktafestivalen på åpen lørdag, sushi-
feiringer på Rå og minikonserter på Back-
beat. Birk har til og med vært nysgjerrig 
yngstemann på operaforestilling. På ferier 
er det barnas tur til å ta med mamma  
i berg-og-dal-bane. Det sies å være et av 
 hennes favorittfremkomstmidler.

– Ungene gir hele livet et sunt perspektiv. 
Det er ikke så farlig med alt som ikke ble 
perfekt på jobb eller andre småting man 
kan irritere seg over, så lenge familien er 
frisk og har det godt.

– Hva slags ting kan du irritere deg over da?
– Tja … det er ikke akkurat noen småting 

da, men jeg er medlem av Arbeiderpartiet. 
Noe som irriterte meg i valgkampen i høst, 
var at de ikke sa tydelig nei til oljeboring  
i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det tror jeg 
var en tabbe, sier hun innbitt.

Men Wilhelmsen kan også irritere andre. 
Hun beskriver seg selv som handlekraftig, 
men det går ofte fort i svingene. En avde-
lingsleder på sykehuset synes det gikk 
 såpass fort i korridorsvingene at hun nær-
mest grep tak i den flagrende frakken, tok 
henne til side og påpekte at tempoet hennes 
virket stressende på andre.

– Først tenkte jeg: «For ei drittkjerring som 
forteller meg at jeg ikke skal være effektiv!», 
men etter å ha tenkt meg om, skjønte jeg at 
hun hadde helt rett. Når man er for travel, 
får man ikke god kontakt med folk, og man 
gjør oftere feil. Så henne har jeg takket 
 senere.
– Har du puttet dykkerlodd i arbeidsskoene 
nå da?

– Ja, nå går jeg faktisk saktere, ler den 
driftige tromsøpatrioten mens hun gjør  
seg klar til å dra på Hålogaland teater for  
å kapre billetter til vårprogrammet som 
slippes i kveld. Nok en gang klarer jeg  
å vekke japaneren til liv fra hypotermiens 
klør og transporterer billettjegeren trygt 
gjennom det forvandlede hvite landskapet 
ned til sentrum. Snart vinker vi til hver-
andre, og Maja Wilhelmsen forsvinner  
inn til varmen, lyset og latteren fra mennes-
kene som nå er enda litt mer på lag enn 
ellers, nå som snøen laver ned utenfor. Men 
den lever de godt med.

RUNE SKOGHEIM
runeskogheim@hotmail.com

«Først tenkte jeg: ’For ei 
drittkjerring som forteller 
meg at jeg ikke skal være 
effektiv!’»
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Arkivet er overalt

Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunn- 
skapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Hva er et arkiv? Tankene går 

fort til monumentale biblio-
tekbygg med bokhyller med 
skyvestige og rad på rad av 
støvete lærinnbundne verk 
der tiden har stått stille eller 

til bortgjemte kjellerarkiver med dreiehjul 
som sikrer nasjonalskatter mot brann (eller 
flom?) – og til arkivarer som nitid kodifise-
rer bruddstykker av informasjon i innfløkte 
tall- og bokstavsystemer til glede for frem-
tidige generasjoner forskere.

Er et bibliotek og et arkiv det samme? 
Overgangene er flytende, men et bibliotek 
har gjerne vært kjennetegnet av sin samling 
av mangfoldiggjort trykt og ikke-trykt mate-
riell – primært bøker. Dette er i endring – for 
eksempel kan man ved nye Tøyen bibliotek  
i Oslo låne verktøy som stikksag, borham-
mer og vinkelsliper. Arkivet, på den annen 
side, betraktes ofte som en samling unikt og 
sjeldent materiell som ikke er mangfoldig-
gjort, for eksempel håndskrevne brev, arki-
tektskisser og kartsamlinger.

Hva skjer om vi utvider perspektivet  
på hva et arkiv er? Det er dette spørsmålet 
som er utgangspunktet for en ny antologi, 
Science in the Archives. Pasts, Presents, 
 Futures. Den er redigert av Lorraine Daston, 
som er professor i vitenskapshistorie ved 
Max Planck-instituttet i Berlin. Hun har også 
skrevet bokens innledende og avsluttende 
kapittel.

I de 12 bidragene i boken tas det et opp-
gjør med myten om at arkivene tilhører 
historikerne eller at forskning i arkiver er 
historieforskning. Ifølge Daston har denne 
forestillingen ført til at andre fags arkiv-
forsk ning enn den historiske har unnslup-
pet søkelyset. Arkivet og arkivarbeid som 
forsk ningsobjekt har ikke fått samme opp-
merksomhet og status som for eksempel 
forsk ning på naturvitenskapelig forsknings-
metode og -praksis, slik man har gjort labo-
ratoriepraksis til et kjerneforskningsfelt  
i teknologi- og vitenskapsstudier (1). Utgivel-
sen er derfor også et forsøk på å åpne opp 

Avlesning av mikrofilm, fotografert i 1953 i Riksarkivet den gang det lå på Bankplassen 3, der Arkitekturmuseet nå 
holder til. Leseapparatet er i dag utstilt i Riksarkivets lesesal på Sognsvann i Oslo. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum / 
Byhistorisk samling (CC BY-SA)
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nye forskingsfelter og måter å tilnærme seg 
og forstå forskningspraksiser på.

Fra leirtavler til #foodporn –  
et arkivarisk øyeblikk
Hva arkivene inneholdt – hva man har  
ansett som verdt å bevare – har variert  
med tid og sted. Det kan være alt fra meso-
potamiske leirtavler, egyptiske papyrusrul-
ler, middelalderske pergamenter, fossiler  
av utdødde dyr, stabler av offentlige doku-
menter og lærinnbundne førsteutgaver til 
mikrofilmer, harddisker og digitale data-
baser.

Ifølge Daston skjedde det et skifte på 
midten av 1800-tallet. Da gikk man fra kun  
å bevare høyt selektert materiale (f.eks. vik- 
tige filosofers meninger og astronomiske 
observasjoner i tråd med datidens beste 
matematiske modeller) til i økende grad  
å ta vare på «alt». Vitenskapen var forander-
lig og standpunkter måtte kunne bli imøte-
gått og etterprøvd. Det krevde fleksible og 

omfattende arkiver. Og med det ble også 
marerittet «for mye informasjon» født.

Daston hevder at vi står midt i det hun 
kaller «et arkivarisk øyeblikk». På den ene 
side er vi overveldet av all informasjonen vi 
har tilgjengelig, på den annen side frykter  
vi at alt kan forsvinne ved et tastetrykk 
 («siden du leter etter eksisterer ikke lenger», 
datalagringssystemer som ikke kommunise-
rer, cyberangrep).

Hva vil arkivet vil være i fremtiden? Hvor-
dan kan vi sikre kontinuitet mellom fortid, 
nåtid og fremtid når alt er i bevegelse? Med 
dette som utgangspunkt insisteres det at vi 
må utvide horisonten og se på arkivariske 
praksiser på tvers av tid og forskningsfelt – 
flytte oppmerksomheten fra forsknings-
objektet til praksisene.

Daston trekker frem at praksiser har sin 
egen kronologi og rytme, de følger en lang-
sommere, mer robust tid enn de enkelte 
empiriske funn – oppdagelser gjøres stadig 
vekk, praksiser endres langsommere. Statis-

tisk signifikanstesting er ett eksempel på  
en praksis som har formet og dominerer 
klinisk medisinsk forskning. Daston mener 
at vi kan tenke likt om arkivarisk praksis. 
Den følger sin egen ekstremt langsomme 
tid. Erkjenner vi det, gjør det oss i stand til  
å tenke om arkivet på tvers av fagtradisjoner 
og tidsepoker.

Science in the Archives. Pasts, Presents, 
Futures inneholder bidrag fra svært ulike 
fagfelter, alt fra bruk av fossiler som paleon-
tologiens arkiv til arkiv over digitale repre-
sentasjoner av oss selv. Om vi forstår oss selv 
som et knippe historiske minner – hvor 
kommer jeg fra, hva har jeg utrettet? –  
hvilke implikasjoner har da en økt tendens 
til digital logging og deling for selvforståel-
sen?

Tenk bare på hva vi daglig konfronteres 
med på diverse digitale medier – alt fra puls 
under siste treningsøkt, et skjermbilde av en 
morsom tekstmelding, et bilde fra siste 
restaurantbesøk (under emneknaggen 

Eksempelkurver fra C.A. Wunderlichs bok «Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten» (Leipzig: Verlag von Otto Wigand, 1870). Wunderlich (1815–77) var sjeflege og professor  
ved Hospital St. Jakob i Leipzig. Kurvene representerer idealiserte feber- og sykdomsforløp ved tyfoidfeber. Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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#foodporn på Instagram ligger det p.t. 
knapt 140 millioner bilder) til en videologg 
der man deler en personlig opplevelse. 
Husker digitale spor bedre og sannere enn 
vår egen hukommelse? Om vi tenker oss 
selvet som arkiv, blir et digitalt arkiv da en 
sannere representasjon av oss selv?

Endeløse arkiver
To bidrag knytter direkte an til problemstil-
linger som er relevante for medisinen. Den 
ene artikkelen, skrevet av vitenskapshistori-
keren Cathy Gere, tar for seg eksempler der 
forskere har undersøkt genomet til geogra-
fisk isolerte minoritetsgrupper for å finne ut 
av årsaker til sykdom og menneskets evolu-
sjonære historie. For eksempel innhentet 
forskere ved Arizona State University i 1989 
DNA fra havasupaifolket.

Hos havasupaiene, som trolig har holdt til 

i Grand Canyon i USA i over 800 år, er det en 
svært høy forekomst av diabetes. Forskerne 
ville undersøke sykdommens genetiske 
grunnlag, men ønsket også å undersøke  
for genetiske årsaker til schizofreni. Det 
ønsket ikke havasupaistammen selv. Gjen-
nom uklare samtykkeerklæringer fikk 
 fors kerne likevel tilgang til det genetiske 
materialet. Da det senere ble klart ut  
fra 15 forsk ningsartikler at man hadde 
 undersøkt  andre forhold enn diabetes –  
for  eksempel innavl og schizofreni – sak-
søkte havasu paiene forskerne.

Betrakter vi det menneskelige genom  
som arkivmateriale og havasupaistammens 
samlede genom som et arkiv, belyser saken 
hvor mange etiske problemstillinger og 
utfordringer som kan oppstå når man eta-
blerer nye endeløse arkiver der formålet 
ikke er avgrenset. Nytt materiale genererer 

nye forskningsspørsmål som reiser nye 
etiske problemstillinger.

Saken illustrerer hvor problematisk det  
er å bruke data til andre formål enn det  
som opprinnelig var planlagt (og innhentet 
tillatelse til). Selv om det foreligger sam-
tykkeerklæringer om at arkivert biologisk 
materiale kan eller ikke kan benyttes til 
fremtidig forskning, kommer man ikke 
utenom at arkivering av humant biologisk 
materiale åpner et fortolkningsrom. Som 
Gere skriver – lagring av biologisk materiale 
forplikter befolkningen på måter som er 
umulig å forutse når samtykket gis.

Biobank som arkiv
Saken illustrerer den pågående diskusjonen 
om lagring av blodprøver fra nyfødtscree-
ning i biobank. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet sendte i juni 2017 på høring et for-

Genbanker fra hele verden oppbevarer sikkerhetskopier av frøsamlingene sine i hvelvet på Svalbard. Det ligger 130 meter over havet for å sikre mot havnivåstigning, består av tre 
atskilte fjellhaller 120 meter inne i fjellet, holder 18 minusgrader og er jordskjelvsikret. I 2015 inneholdt det 860 000 frø fra 64 ulike genbanker. Foto: Matthias Heyde, Landbruks- og 
matdepartementet / Flickr (CC BY-ND)
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kan bli lidende når samfunnet ønsker infor-
masjon som kan true utsatte minoriteter. 
Gere viser at kolonialt maktmisbruk fortsatt 
forekommer i en postkolonial verden, også 
innen forskningen.

Hun gir også flere eksempler på at evolu-
sjonsgenetisk vitenskap, som etter den 
annen verdenskrig forsøkte å lufte ut tid-
ligere tiders eugeniske spøkelser, har gått  
i samme felle når forskere har forsøkt  
å identifisere «rene genomer» i en stadig 
mer globalisert og moderne verden: «the 
settlement against Arizona State University 
in the Havasupai case exposed the inade-
quacy of the discourse of science as a simple 
antidote to racial prejudice» (s. 218). Eksem-
plet viser at arkivering på ingen måte er en 
upolitisk, nøytral øvelse.

slag til endring i behandlingsbiobankloven 
som åpner for at blodprøvene som tas i 
forbindelse med nyfødtscreeningen, kan 
lagres for bestandig.

Dette reiser en rekke prinsipielle spørs-
mål. Blant annet henviser høringsforslaget 
til helseforskningsloven, der det står at den 
regionale komiteen for medisinsk og helse-
faglig forskningsetikk (REK) kan bestemme 
at humant biologisk materiale som er sam-
let inn gjennom diagnostisering og behand-
ling, kan brukes til forskningsformål uten 
innhenting av pasientens samtykke.

En forutsetning i loven er at slik forskning 
er av «vesentlig interesse for samfunnet og 
hensynet til deltakernes velferd og integritet 
er ivaretatt». Og «pasienten skal på forhånd 
ha blitt informert om at humant biologisk 

materiale i visse tilfeller kan benyttes til 
forskning og må ha fått adgang til å reser-
vere seg mot forskning på humant biologisk 
materiale» (helseforskningsloven § 28). 
Problemet er at det er svært vanskelig for 
befolkningen på forhånd, på det tidspunkt 
man eventuelt har mulighet til å reservere 
seg, å forstå og identifisere hva slags type 
forskning dette kan være (2).

Et arkiv over nordmenns DNA – oppslut-
ningen om screeningprogrammet er nær 
100 % – vil være en verdifull kilde til frem-
tidig forskning på diagnostikk og behand-
ling av en rekke sykdommer og åpenbart  
av vesentlig interesse for samfunnet.

Men hva når majoritetenes interesser 
kommer i konflikt med minoritetenes? 
Havasupaisaken illustrerer at andre hensyn 

En av de største antropologiske arkiver i Europa er De Schreinerske Samlinger, som har fått navn etter Kristian Emil Schreiner (1874–1957), professor i anatomi og bestyrer av Anatomisk 
institutt ved Universitetet i Kristiania/Oslo 1908–45. Under hans ledelse ble de fysisk-antropologiske særtrekk i den norske befolkning kartlagt. Schreiner var særlig interessert i den 
samiske befolkning og samlet et betydelig materiale av samiske hodeskaller og knokler. I de senere år har det vært konflikter omkring dette materialet, knyttet til tilbakeføring og 
gjenbegravelser. Skjelettene av 94 skoltesamer, som i 1915 ble gravd opp i bygda Neiden i Finnmark, ble i 2011 tilbakeført og gravlagt. Forvaltningen av den samiske delen av samlingen 
ligger nå under Sametinget. Foto: John Petter Reinertsen / Samfoto / NTB scanpix
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Likevel, om vi følger Mendelsohn: Det er mer 
som forener enn som skiller moderne medi-
sinsk kunnskapsproduksjon fra tidligere 
tiders. «Digital, electronic medicine so far 
looks much like the old paper library medi-
cine» (s. 104).

Det åpne arkivet
Kasusbeskrivelsen har ikke samme funk- 
sjon i dag som den hadde før. Den har 
 havnet nederst i pyramiden over hva som 
 betraktes som god forskning. Likevel er  
det ingenting som tyder på at medisinen 
har mistet interessen for denne typen infor-
masjon.

I Tidsskriftet fortsetter vi å publisere 
 kasui stikker. Antallet engelskspråklige tids-
skrifter dedikert til kasusbeskrivelser steg 
fra noen få rundt årtusenskiftet til over 150  
i 2015 (3). Det er også et resultat av en publi-

Medisin er kunsten å glemme
Det andre eksemplet er skrevet av medisin-
historikeren J. Andrew Mendelsohn. Medi-
sinsk kunnskap har, med Mendelsohns ord, 
i like stor grad vært kunsten å glemme som 
kunsten å huske.

Feberkurven er ett eksempel: Over to 
millioner nedtegnelser av kroppstempera-
tur hos pasienter i Leipzig på midten av det 
19. århundre er borte. Dokumentene ble 
ikke funnet bevaringsverdige, de ble kastet 
etter bruk. Tilbake står bare eksempelkur-
ven. Det er ikke punktvise gjennomsnitt 
som ble bevart, snarere en idealisert frem-
stilling av feberkurvens fasonger ved ulike 
tilstander. Å huske alt ville bety kaos og 
handlingslammelse i møte med den enkelte 
pasient.

Og dette er et viktig poeng hos Mendel-
sohn: Medisin var teoretisk kunnskap utøvd 
i virkeligheten – en særegen form for prak-
sis. Til forskjell fra arkivarisk praksis innen-
for astronomien, der sirlige og nøyaktige 
beskrivelser og beregninger er blitt bevart, 
har medisinsk kunnskap vært avhengig  
av å idealisere kunnskap for å gjøre den 
anvendbar.

I rommet mellom det generaliserbare og 
det partikulære – anvendelsen av generali-
sert kunnskap i møtet med den enkelte 
pasient og syntetisering av generalisert 
kunnskap fra det enkelte pasientmøtet 
– oppstår en type informasjon som medisi-
nen har vært spesielt nøye med å arkivere: 
kasusbeskrivelsen. Mendelsohns interesse 
ligger ikke i å undersøke hvordan kasus-
beskrivelsene er blitt skrevet, men hvordan 
de er blitt brukt og arkivert – og hvordan 
denne praksisen har vært formende for 
medisinsk kunnskapsproduksjon.

For er det noe leger har gjort, så er det  
å skrive og beskrive – og lese det andre har 
skrevet og beskrevet. Medisinsk kunnskaps-
produksjon har ikke bare vært drevet av 
observasjoner og eksperimenter, klinikk og 
laboratorium. Snarere har medisinsk kunn-
skapsutvikling i stor grad vært forskning  
i biblioteker – arkivforskning. Dette har  
vært empirisk forskning. Poenget er at 
 moderne medisin ikke bare er kjennetegnet  
av kunnskap produsert i laboratoriet eller 
ved sykesengen i sykehuset. Like mye kan 
den  moderne medisinens fødsel knyttes til 
trykke kunst og arkivering.

På 1600-tallet ordnet leger kasusbeskrivel-
ser kronologisk i såkalte centuriae – kunn-

skapsbanker for fremtidige leger over kasu-
istikker man ikke kunne forklare. Da man  
i annen halvdel av 1700-tallet begynte å gi ut 
medisinske tidsskrifter, var det beskrivelser 
av særegne sykehistorier som sto i sentrum. 
Mendelsohns poeng er at kunnskapen opp-
sto i arkivet fordi det vel så mye var et arkiv 
over hva vi ikke visste som over hva vi visste. 
Det var en forutsetning for at ny kunnskap 
kunne genereres.

Arkivering, systematisering og organise-
ring av medisinsk kunnskap har foregått 
over flere hundre år. Derfor er det grunn  
til å stille spørsmål ved forestillingen om  
at evidensbasert og systematisk kunnskap  
er noe vi har funnet opp det siste halve 
århundret. Selvfølgelig har kraftige data-
verktøy i moderne epidemiologi og raffi-
nerte sammenligningspraksiser (i randomi-
serte, kontrollerte forsøk) endret medisinen. 

Voksavstøpninger har vært brukt som et sykdomsarkiv i undervisningsøyemed siden renessansen, og det finnes store 
historiske samlinger flere steder i Europa. Denne er fra Edinburgh. Foto: Centre for Research Collections University  
of Edinburgh/ Flickr (CC BY-SA)

12
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seringsverden i rask endring. Mange av 
tidsskriftene har en tvilsom publiserings-
praksis. Likevel har kasusbeskrivelser fort-
satt en funksjon ved å formidle uvanlige 
observasjoner, for eksempel legemiddel-
interaksjoner (4).

Redaksjonen i dette tidsskriftet hadde 
nylig en diskusjon om vi kunne publisere en 
kasusbeskrivelse der forfatterne ikke hadde 
funnet ut av hva pasienten led av. Ville ikke 
en avgjørelse om ikke å publisere kasus-
beskrivelsen bryte med hva Mendelsohn 
mener har vært så sentralt i arkivets funk-

sjon for medisinsk kunnskapsutvikling – 
nemlig å holde det åpent?

Arkivet står sentralt i kunnskapsproduk-
sjon innen en rekke fag – også medisinen. 
Om vi skal skjønne hvordan, krever det at vi 
utvider vår forståelse av hva et arkiv er. Like 
viktig er det å sette søkelyset på de arkiviske 
forskningspraksisene. Arkivet er så mye mer 
enn noen støvete greier.

Mottatt 27.9.2017, godkjent 8.11.2017.
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The paradox of access –  
abortion law, policy and misoprostol

The relationship between the law and access to safe abortion services is 
complex. Country case studies from sub-Saharan Africa show how the 
political, economic and social contexts in which the laws are embedded 
often generate unexpected outcomes.

Legal frameworks are recognised as 
vital for securing the right to health. 
The articulation between law, health 
policy and actual access to health 

services is not a straightforward matter. 
Unsafe abortion is perhaps one of the most 
neglected sexual and reproductive health 
problems in the world today. With almost 
22 million cases annually, unsafe abortions 
contribute substantially to maternal morta-
lity and morbidity rates globally (1). Abor-
tion-related maternal deaths occur predo-
minantly in low-income countries. In sub-
Saharan Africa, deaths due to unsafe abor-
tions have increased steadily since the 1990s 

(2). Abortions currently account for approxi-
mately 14 % of the maternal mortality rate 
(1). Young women are disproportionately 
affected.

The high rate of unsafe abortions has 
been referred to as a ‘silent pandemic’ (3). 
Unsafe abortions are surrounded by stigma 
and neglect (4). In global health policy, 
abortion has been treated with caution, due 
to its controversial nature. The International 
Conference on Population and Development 
Programme of Action in 1995 adopted  
a human rights-based approach to repro-
ductive health. However, it did not gain 
suffi cient support from member states to 

 include safe abortion as a ‘reproductive 
right’. Rather, it concluded with the weak 
statement that safe abortion services  
should be provided ‘where legal’ and  
that ‘any measures of change related to 
abortion within the health system can only 
be determined at the national and local 
level according to the national legislative 
process’ (5).

In an increasingly conservative policy 
environment, the Millennium Development 
Goals in 2001 (6) and more recently the 
Sustainable Development Goals in 2015 (7), 
similarly omitted safe abortion from the 
agenda of reducing maternal mortality. The 
highly politicised nature of the abortion 
issue was perhaps most compellingly illu-
strated by the reinstatement of the ‘Mexico 
City Policy’ or the ‘global gag rule’ by Presi-
dent Trump this year, blocking US funds to 
organisations involved in abortion service 
and care (8). It is within this moral-political 
climate that sub-Saharan countries cur-

A Family Health Options clinic. Photo: Reuters/Baz Ratner/NTB scanpix
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rently struggle to reduce the high rates  
of abortion-related death and illness.

In this chronicle we share our experiences 
from Ethiopia, Zambia and Tanzania through 
the Research Council of Norway funded 
(Norway-Global Partner programme) project 
‘Safe abortion and fertility  control in Ethio-
pia, Zambia and Tanzania’ (SAFEZT).

Law and policy
It has previously been established that 
highly restrictive abortion laws are not 
associated with lower abortion rates (5). 
Conversely, a liberal abortion law is not a 
sufficient condition for access to safe abor-
tion services (4). Law and policy on abortion 
vary greatly between Ethiopia, Zambia and 
Tanzania, making them interesting compa-
rative cases.

In Zambia, abortion is judicially legal  
and the law classified as liberal; in Ethiopia, 
abortion is categorised as illegal, but the 
stated exceptions make the law appear as 
semi-liberal; in Tanzania, abortion is illegal 
and highly restrictive. Considering the sta-
tus of the abortion law, one would expect 
that women in Zambia would have easiest 
access to safe abortion services, followed  
by women in Ethiopia and finally Tanzania, 
but a complex web of factors mitigate this 
association.

Of the three countries, Ethiopia has the 
most progressive policy on safe abortion 
services. While still classified as illegal in  
the county’s revised criminal code (9), the 
law permits abortion not only to save the 
mother’s life, but also in the case of rape, 
incest or minority (<18 years). The abortion-
seeker is not required to provide evidence 
on the circumstances, other than giving a 
testimony. Technical and Procedural Guide-
lines for Safe Abortion Services in Ethiopia 
were issued in 2006 (10). Notably, health 
workers down to the primary care level have 
been trained in safe abortion procedures, 
safe abortion rooms are available in urban 
and semi-urban areas down to the health 

centre level, and rates of unsafe abortions 
have decreased from 73 % in 2010 (11) to 47 % 
in 2014 (12).

In contrast, in Zambia abortion may 
 legally be carried out on broad health and 
socioeconomic grounds – under the 1972 
Termination of Pregnancy Act (13). However, 
the law does not translate into safe abortion 
practices. Access has been made very diffi-
cult, particularly for young, poor, rural girls. 
A written consent from three medical doc-
tors, including a specialist only found in 
referral hospitals in urban centres is requi-
red. New guidelines for safe abortion servi-
ces were developed in 2009. However, they 
have not been effectively disseminated and 
remain largely unfamiliar to doctors. Cur-
rently, the prevalence of unsafe abortion  
in Zambia is reported at 85 % (14). This indi-
cates that an apparent liberal abortion law 
is far from a sufficient condition to secure 
access to legal abortion.

Lastly, in Tanzania, the penal code allows 
abortion only when the life of the mother  
is in danger (15). In contrast to the compli-
cated consent procedures in Zambia, one 
health worker’s consent is sufficient to 
obtain an abortion in Tanzania. This leaves 
room for considerable health worker discre-
tion. No guidelines for safe abortion services 
exist, and. no incidence data on unsafe 
abortion are available. However, in response 
to the highly restrictive law, particularly 
adolescent women have been shown to 
resort to illegal abortions provided under 
unsafe conditions (16).

The paradox of access
Although high rates of unsafe abortion are 
– broadly speaking – linked to restrictive 
abortion laws, the country cases demon-
strate that there is an unclear and at times 
paradoxical association between the status 
of the law and actual access to safe abortion 
procedures. The complexity of the relations-
hip between abortion laws, policy and 
 access cannot, however, be fully grasped 
without recognising how abortion is funda-
mentally embedded in social, religious and 
health-system contexts.

Globally, three different discourses domi-
nate the debate on abortion: a human rights 
discourse, a public health discourse and a 
religious/moral discourse. In Ethiopia, Zam-
bia and Tanzania the discourse on safe abor-
tion as a ‘human right’ is largely absent 

while the discourses on safe abortion as a 
‘public health’ issue and as a ‘moral trans-
gression’ are competing for prominence. 
Below we take a look at how these norma-
tive discourses are played out and their 
importance for actual outcomes in the  
three country contexts.

The official governmental discourse  
on abortion in Ethiopia is based in public 
health. Rooted in mortality and morbidity 
figures related to unsafe abortion, the pub-
lic health discourse on safe abortion gains 
legitimacy through the aim of reducing 
abortion-related death rates, and protecting 
girls and women from the adverse health 
consequences of unsafe abortions (1). The 
changes in the earlier, more restrictive abor-
tion law were fought through in an alliance 
between civil society actors and the Federal 
Ministry of Health, promoting safe abortion 
as a public health measure to reduce mater-
nal mortality.

Different religious groups, particularly  
the Ethiopian Orthodox Christian Church  
to which the majority of the population 
belong, challenge the public health argu-
ment and retain the position that abortion 
is a religious offence and morally wrong. 
The increasing availability of safe abortion 
services thus to some extent remains silen-
ced, the law is not widely known and high 
numbers of young women continue to 
resort to unsafe procedures (12).

The case of Zambia, possibly more than 
the other two countries, highlights the 
importance of the religious-moral dimen-
sions of abortion. Zambia has declared itself 
a Christian nation, the Catholic Church is 
powerful and the independent churches 
– including the Pentecostal church – are 
increasingly visible in the discourse on 
abortion, promoting a pro-life agenda that 
constructs abortion as a sin and a religious 

«In global health policy, 
abortion has been treated 
with caution, due to its 
controversial nature »

«Unsafe abortion is one of 
the most easily preventable 
causes of maternal mortality, 
but moral and religious 
reasoning hinders political 
commitment to address the 
problem»
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offence. A new bill of rights has recently 
proposed an amendment to the constitu-
tion with vast implications for abortion-
seeking women stating that: ‘The right to 
life begins at conception’ (17).

The ontology of human life and person-
hood lies at the core of this, as well as of 
other major abortion controversies. Within 
the Christian discourse, politicisation and 
diverse interpretations of the point at which 
human life begins is particularly pertinent 
(18). In Zambia, this discourse has opened 
up for a renewed political dispute over 
abortion that may curb recent public health 
efforts to simplify access to safe abortion 
services in the country.

In Tanzania, where Islam and Christianity 
are practised by approximately equal pro-
portions of the population, the discourse on 
abortion as a sin and as a moral transgres-
sion predominates at official level. Although 
the media regularly raises the problem of 
unsafe abortion-related complications and 
deaths among young girls, the public health 
argument is not officially endorsed. Despite 
the public condemnation there seems to be 
room for considerable pragmatism, particu-
larly when it comes to the increasing availa-
bility and accessibility of misoprostol (19).

The game changer
WHO has recently promoted medical abor-
tion globally, and more recently misoprostol 
as a ‘harm reduction strategy’ that can 
 replace risky abortion procedures world-

wide (20). Studies from South America have 
documented that self-use of misoprostol 
obtained from pharmacies reduces abor-
tion-related morbidity and mortality (21). 
Misoprostol is registered as a drug for post-
partum haemorrhage in all three countries, 
but is not legally marketed for medical 
abortion purposes. Yet, in Tanzania, emer-
ging evidence suggests that pharmacies  
and medicine shops across the city of Dar  
es Salaam offer misoprostol off-label over 
the counter for abortion purposes (19).

A study in Zambia similarly found that 
misoprostol was widely available in phar-
macies and sometimes prescribed by medi-
cal doctors for abortion purposes (19). No 
study has yet documented access to Miso-
prostol off-label though pharmacies and 
medicine shops in Ethiopia.

The rapidly emerging picture globally  
is that access to misoprostol increases 
women’s power to decide over the timing  
of their pregnancies. For the individual 
woman seeking to terminate a pregnancy, 
abortion may be experienced as morally 
problematic and contrary to one’s faith, but 
still a better option than bearing the shame 
and burden of an untimely birth.

The marketing of misoprostol through 
pharmacies and medicine shops makes it 
possible to circumvent both the law and 
gatekeepers in the health system and to 
access the drug secretly. While this unregu-
lated marketing and unauthorised self-
administration of misoprostol involves 

medical risks, it does also facilitate access  
to a self-induced abortion procedure that  
is safer, more private and less invasive than 
other methods (21).

The relevance of the law
With misoprostol, yet another factor is 
added to the complex and paradoxical arti-
culation between law and access to safer 
abortion procedures that we have sought  
to illustrate through our country cases. It 
seems that the abortion law in many coun-
tries is lagging behind scientific develop-
ments (20) as well as the market. Highly 
restrictive abortion laws may become 
 increasingly irrelevant in determining 
 access to medical abortion procedures  
in the  future.

According to the WHO, unsafe abortion is 
one of the most easily preventable causes of 
maternal mortality, but moral and religious 
reasoning hinders political commitment to 
address the problem. In order to pay justice 
to women’s reproductive health and rights, 
access to medical abortion under legal, safe 
conditions should be prioritised on the 
global health agenda in the years ahead.

This article is part of the series ‘Global Health in the Era 
of Agenda 2030’, a collaboration between Norad, the 
Centre for Global Health at the University of Oslo and The 
Journal of the Norwegian Medical Association. Articles 
are published in English only. The views and opinions 
expressed in the articles are those of the authors only.
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Når legen er sakkyndig

Mange kolleger havner  
i krevende og ubehagelige 
situasjoner i kjølvannet av 
konsultasjoner der legens 
rolle ikke har vært tilstrekkelig 
avklart.

Legen har ulike roller – han/hun kan være 
behandler, sakkyndig eller forvalter av vel-
ferdsgoder. Uklarhet og misforståelser om 
hvilken rolle man inntar ligger ofte til 
grunn for misnøye og sterke reaksjoner. 
Rådet for legeetikk mottar jevnlig klager 
med påstander om at legen har vært partisk, 
brutt taushetsplikten, vært inhabil, ikke hatt 
tilstrekkelig kompetanse eller ikke har fore-
tatt tilstrekkelige undersøkelser. Vi har også 
hatt saker der legen som sakkyndig ikke har 
forholdt seg til oppdragsgivers regelverk.

Hvilken rolle legen har, er avgjørende for 
hans/hennes rettigheter og plikter, og mye 
misnøye kunne vært unngått om legens 
rolle og oppgave hadde vært avklart. På 
denne bakgrunn tok Rådet for legeetikk 
initiativ til å tydeliggjøre legens ansvar for  
å klargjøre sin rolle overfor pasienten. På 
landsstyremøtet i 2016 ble det vedtatt en 
endring i Etiske regler for leger, kapittel I § 2 
(1), som nå lyder: «Legen har ulike roller som 
behandler, sakkyndig og forvalter av vel-
ferdsgoder. Rollen har betydning for hvor-
dan legen opptrer og for behandling av 
sensitiv informasjon. Det må skilles tydelig 
mellom rollene som behandler og sakkyn-
dig. Legen har ansvar for å gi nødvendig  
og tilpasset informasjon om sin rolle og 
formålet med kontakten.»

Rollen som sakkyndig skiller seg i særlig 
grad fra rollen som behandler. Når vi skriver 
erklæringer og attester av ulike slag, sertifise-
rer til ulike arbeidsoppgaver og funksjoner, 
utfører oppdrag for arbeidsgivere,  politiet, 
folketrygden, Norsk pasientskade erstatning 
eller i rettssaker, er vi sakkyndige og arbeider 
ut fra et mandat og et konkret oppdrag. Det 
er viktig at både lege og  pa sient i slike kon-
sultasjoner forstår at legens «lojalitet» ligger 
hos oppdragsgiveren, enten det er Nav, et 
forsikringsselskap, en arbeidsgiver eller 
rettsvesenet, og at legen ikke er behandler 
for pasienten. Dette innebærer at legens 

rettigheter og plikter (f.eks. taushetsplikt  
og habilitet) avhenger av hvem som er opp-
dragsgiver og av selve oppdraget. Legen må 
være seg bevisst sin rolle og gi nødvendig og 
tilpasset informasjon om oppdraget, rollen 
og formålet med kontakten til den som 
undersøkes eller vurderes.

Særlig utfordrende er dette når oppga-
vene og rollene ikke er helt tydelig atskilt. 
For eksempel kan legen ofte få en uheldig 
dobbeltrolle overfor personer som er inter-
nert. Dette er godt beskrevet i Sivilombuds-
mannens rapport (2) etter et uvarslet besøk 
til Politiets utlendingsinternat på Trandum  
i mars 2017. I rapporten fremkommer det 
blant annet at helsepersonell har gitt råd 
om at internerte burde isoleres på sikker-
hetsavdelingen.

At helsepersonell er direkte involvert  

i beslutninger om å plassere noen på sikker-
hetsavdeling, fremstår som medisinsk-etisk 
problematisk. Plassering på sikkerhetsavde-
ling innebærer som regel isolasjon. Menne-
skerettslige standarder har klart fastlagt  
at helsepersonell ikke skal ha noen rolle  
i beslutningsprosessen ved restriktive tiltak 
som isolasjon, de skal utelukkende uttale seg 
om tiltak for å sikre medisinsk behandling 
av pasienten. Det vises også til FNs prinsip-
per for medisinsk etikk fra 1982 (3) og til 
kapittel I §§ 1 og 2 i Etiske regler for leger (1).

I Sivilombudsmannens rapport beskrives 
det også at de internerte ikke alltid var klar 
over at de hadde snakket med helseperso-
nell (2). Det er viktig at man tydelig identi-
fiserer seg som helsepersonell og forklarer 
den rollen man har i den enkelte situasjon. 
Det ble også gjort funn som viste mangel- 
full respekt for og overholdelse av taushets-
plikten. Taushetsplikten er avgjørende for  
å skape tillit mellom pasient og lege.

Uavhengig av klageårsak viser sakene som 
sendes til Rådet for legeetikk at kommunika-
sjon ikke bare er en utfordring, men at det 
er helt avgjørende for tilliten til helseperso-
nell. Informasjon om rollen som sakkyndig 
er helt essensiell for at pasienten skal forstå 
legens oppgave og hvilken informasjon som 
blir formidlet til oppdragsgiver  
i etterkant. En tydelig rolleavklaring i det 
enkelte tilfellet vil gi de beste rammer for  
en trygg dialog og redusert risiko for klager 
og misforståelser i ettertid.

Mottatt 30.10.2017, godkjent 7.11.2017.
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PERSONLIGE OPPLEVELSER

Når er det nok?

Politi og helsepersonell er i mange høve dei 
første som kjem i kontakt med personar 
som av ulike årsaker kan vere ustabile og  
i krise. Begge yrkesgruppene har eit særskilt 
vern mot trugsmål, men det ser likevel ut til 
å bli handtert ulikt. Kvifor er det slik?

Eg er spesialist i psykiatri. Samtidig som  
at jobben er kjekk, utfordrande og interes-
sant opplever eg diverre at den til tider også 
er skremmande. Eg har vore redd på jobb, 
fleire gonger enn det eg synest er greit. Det 
har auka på etter at eg blei spesialist i psy-
kiatri og fekk vedtakskompetanse til å fatte 
tvangsvedtak i samhøve med psykisk helse-
vernloven. Det er ein utsett posisjon å stå  
i bresjen for eit tverrfagleg team og fatte  
den endelege beslutninga om å bruke tvang. 
Vurderingane kan vere komplekse, og bruk 
av tvang er siste utveg. Pasientar kan reagere 
med sinne og vonbrot som går ut over meg. 
Naturleg nok kanskje, sidan vedtaka med-
fører ei direkte innskrenking eller inngripen 
i pasienten sitt liv mot viljen hans.

Fortviling og redsle
Men kor mykje skal eg tole? Er det greit å få 
banneord slengt etter seg eller bli kalla for 
kvinnelege kjønnsorgan? Bli fortalt at det er 
ønskeleg eg brenn i helvete? Å bli slått? Kor 
går grensa?

Når pasientar kjem med trakasserande 
eller rasistiske utrop mot meg, kan det vere 
lett å tenke at «litt galskap må vi tole, han er 

Ulik handtering
Kontrasten til korleis trugsmål blir handtert 
i politiet er stor. Der er det tilnærma null-
toleranse for forulemping av offentlege 
tenestemenn. Talet på meldingar for vald 
mot polititenestemenn har auka dei siste 
åra, og i 2015 var det 1 278 meldte forhold (3). 
Same tal for helsepersonell i 2016 var kun 
209 (4). Eg trur den store skilnaden først og 
fremst er fordi det er ulik terskel for å mel-

de, heller enn at helsepersonell ikkje opp-
lever trugsmål. Ifølge straffelova er det 
straffbart å kalle ein politimann dust eller 
nerd. Men idet personen går frå politiet  
si varetekt til å bli pasient, stig plutseleg 
terskelen dramatisk for kva som blir for-
venta at ein skal godta. Trass likt lovmessig 
vern, handterer politiet og helsevesenet 
trugsmål og vald ulikt. Det var vel neppe 
lovgivaren sin intensjon?

Å la ei slik forskjellsbehandling få fortsetje 
kan tolkast som ein stillteiande aksept av at 
dette er noko ein må finne seg i. Men skal eg 
tole å bli spytta på? Å bli drapstrua?

Når er det nok?

JEANETTE BJØRKE-BERTHEUSSEN
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Helse vern Voksne, Stavanger universitetssjukehus

så sjuk». Og ja, mange er alvorleg sjuke, 
kanskje psykotiske, og kan agere ut frå ei 
anna verkelegheitsforståing. Eg forstår dette 
og eg ønsker å hjelpe pasienten til å bli frisk. 
Men det har også ein personleg kostnad for 
meg å stå i det massive trykket frå pasien-
ten. Eg kjenner fortviling over at pasienten 
har det så vondt, ei kjensle av å bli så utruleg 
misforstått, og eg kjenner meg krenka. Neste 
dag må eg gøyme desse kjenslene unna og 
igjen forsøke å oppnå kontakt og tillit hos 
pasienten. Redsle kan forstyrre mykje.

Urettmessig kritikk
Eg trur det hadde vore lettare å bere denne 
børa dersom eg kjente at den ikkje var mi 
åleine. Men eg føler at media bruker mykje 
spalteplass på einsidige, negative erfaringar 
og kritikk av psykisk helsevern. Det blir 
vanskeleg å «forsvare» faglegheita og meg 
sjølv når psykisk helsevern blir samanlikna 
med konsentrasjonsleirar (1). Det er belas-
tande å bli skulda for å utøve faget mitt 
basert på vrangførestillingar (2). Frå sentralt 
politisk hald er mantraet «mindre bruk av 
tvang» i staden for å tenke kvalitetssikra og 
riktig bruk av tvang. Eg undrar meg over kva 
for alternativ ein ser føre seg i slike situasjo-
nar? Ord og relasjonar strekk diverre ikkje 
til i alle akuttsituasjonar. Eg føler at eg risike-
rer helsa på jobb. Det er ikkje greit. Eg har 
ansvar for meg sjølv og ein familie eg skal  
ta meg av. Når eg opplever at ein utagerande 
pasient ønsker å skade meg, må eg få kunne 
seie høgt at jobben tidvis er belastande – 
utan at dette blir tatt til inntekt for at eg 
ikkje lyttar til pasienten, viser han respekt 
og gjer mitt ytterste for å gi fagleg forsvarleg 
og god behandling.
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«Eg har vore redd på jobb, 
fleire gonger enn det  
eg synest er greit»

«Ifølge straffelova er det 
straffbart å kalle ein politi- 
mann dust eller nerd»
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HELSE OG JUS

Det går en grense

Stadig flere utsettes for vold og 
trusler når de er på arbeid. Det er 
flere regelsett som skal beskytte 
mot det, blant annet straffeloven 
og arbeidsmiljøloven.

Etter straffeloven har alle et vern mot vold 
og trusler. Noen yrkesgrupper er særlig 
utsatte og har derfor et særskilt vern. Politi 
og helsepersonell er blant dem. Å forsøke  
å påvirke yrkesutøvelsen til politi og helse-
personell gjennom vold eller trusler kan 
straffes med bøter eller fengsel. For helse-
personell følger dette av straffeloven § 265 
om trusler og § 286 om vold. Offentlige 
tjenestemenn er vernet av straffeloven § 155. 
Denne bestemmelsen får betydning for 
helsepersonell i offentlige helseforetak som 
fatter avgjørelser om tvungen behandling.

Påvirkning av yrkesutøvelsen
Voldsbegrepet omfatter også for eksempel 
spytting. En trussel kan fremsettes både 
muntlig og skriftlig eller komme til uttrykk 
ved kroppsspråk. Trusler om vold og over-
grep er naturligvis straffbart, men trusselen 
trenger ikke gjelde en straffbar handling. 
Trusselen trenger heller ikke være egnet til  
å fremkalle alvorlig frykt. Det sentrale er at 
noen ved vold eller trusler forsøker å påvirke 
yrkesutøvelsen. Etter straffeloven § 265 kan 
dessuten skjellsord eller annen grovt kren-
kende ordbruk eller atferd være straffbart. 
Flere av eksemplene som Bjørke-Bertheus-
sen nevner, vil kunne rammes av denne 
bestemmelsen.

En handling som rammes av en straffe-
bestemmelse, er ikke alltid straffbar. For  
å kunne straffes må pasienten ha vært til-
regnelig i gjerningsøyeblikket, og pasienten 
må ha utvist skyld. Med mindre pasienten  

opplæring i forebygging og håndtering av 
vold- og trusselsituasjoner. Hvilke forebyg-
gende tiltak utover det som arbeidsgiver 
eventuelt skal iverksette, må vurderes kon-
kret i det enkelte tilfellet. Det kan for eksem-
pel gjelde organisering av arbeidet eller 
utforming av det fysiske arbeidsmiljøet.

Alt må rapporteres
Dersom en arbeidstaker har blitt utsatt for 
vold eller trusler, skal arbeidsgiver sørge for 
at arbeidstakeren får nødvendig oppfølging 
i etterkant.

Vold og trusler skal registreres i avvikssys-
temene i virksomheten. Arbeidsgiver skal 
sørge for at alle personskader blir registrert. 
Registeret skal være tilgjengelig for verne-
ombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedrifts-
helse tjenesten og Arbeidstilsynet, jf. arbeids-
miljøloven § 5-1. Arbeidstaker har på sin side 
en plikt til å rapportere hendelser med vold 
og trusler til ledelsen.

Arbeidstilsynet opplyser at i bransjer  
der vold og trusler er en del av hverdagen,  
er arbeidstakerne ofte kjent med risikoen  
og har trening i å håndtere dem. Mange 
arbeidstakere lar derfor være å rapportere, 
kanskje fordi de tror at vold og trusler er 
noe de må tåle. Arbeidstakere som ikke har 
klart å forhindre en hendelse, kan også få 
skyldfølelse og unnlate å rapportere av den 
grunn. Dette er uheldig. Skal arbeidsgiver 
kunne bidra til forebygging og oppfølging 
slik loven forutsetter, bør episoder med vold 
og trusler rapporteres.

Dersom ansatte i offentlig sektor blir 
skadet som følge av vold eller trusler fra 
pasient, har Legeforeningen fremforhandlet 
bedre yrkesskadeforsikring enn etter loven. 
Dette gjelder også hvis skaden oppstår på 
fritiden.

HEGE SYNNE RAHM
hege.synne.rahm@legeforeningen.no
er advokat/rådgiver ved Avdeling for jus og arbeids-
liv, Legeforeningen.

er psykotisk eller har en sterk bevissthetsfor-
styrrelse, vil både kravet om tilregnelighet 
og skyld normalt være oppfylt. Politiet vil 
uansett kunne gripe inn for å vareta enkelt-
personers sikkerhet dersom det er nødven-
dig, jf. politiloven § 7. En ansatt kan alltid be 
politiet om hjelp i akuttsituasjoner.

Arbeidsgiver må legge til rette
Arbeidsmiljøloven stiller krav til det psyko-
sosiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal 
sørge for at arbeidstakerne så langt det er 
mulig beskyttes mot vold, trusler og uhel-
dige belastninger som følge av kontakt med 
andre, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd. 

«Vold og trusler» betyr ikke nødvendigvis 
det samme som i straffeloven, og beskyttel-
sen skal gjelde også uheldige belastninger 
utover dette. Arbeidstilsynet definerer vold 
og trusler som hendelser der en arbeids-
taker blir fysisk eller verbalt angrepet og 
som innebærer en trussel mot deres sikker-
het, helse eller velvære. Trusler defineres 
som verbale angrep eller handlinger som 
tar sikte på å skade eller skremme en per-
son. Vold defineres som enhver handling 
som har til hensikt å føre til fysisk eller 
psykisk skade.

Arbeidsgiver har derfor ansvar for å fore-
bygge, håndtere og følge opp vold og trusler 
som en del av det kontinuerlige HMS-arbei-
det. Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved 
arbeidssituasjonen som kan medføre at 
arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel 
om vold, jf. forskrift om utførelse av arbeid 
kapittel 23A. Arbeidstakere skal få nødvendig 
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«Arbeidsgiver skal kartlegge 
 forhold ved arbeidssitua- 
sjonen som kan medføre  
at arbeidstaker blir utsatt  
for vold og trussel om vold»
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Omgitt av små helter

Anne Kathrine Sebjørnsen er overlege 
ved Nasjonal behandlingstjeneste 
for hørsel og psykisk helse ved Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. Hun er 
spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
og har tidligere jobbet som fastlege.

store utfordringer i forhold til kommunika-
sjon, men at senteret gir et tilbud med 
 pasientens foretrukne kommunikasjons-
form, enten det er norsk tegnspråk, taktilt 
tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, 
skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, tegn-
språktolk eller ved bruk av tekniske hjelpe-
midler.

Kan du fortelle om noe viktig som skjer  
i faget ditt for tiden?
Faget barne- og ungdomspsykiatri har aldri 
vært mer spennende enn nå. Vi forstår sta-
dig mer om hva som former menneske-
hjernen, og fagfelt som genetikk, nevrologi, 
nevropsykiatri, nevroimmunologi og nevro-
fysiologi møter nå utviklingspsykologien. 
Det er spennende og morsomt å forholde 
seg til så mange fagfelt! Jeg jobber med en 
pasientgruppe som, i tillegg til hørselspro-
blematikk og psykiske vansker, kan ha flere 
somatiske tilstander. Min jobb er å tenke 
både helhet og detaljer rundt barnets vans-
ker. Er det for dårlig tilrettelagt rundt hør-
selstapet, blir barnet mobbet, eller har bar-
net en udiagnostisert genetisk tilstand? Det 
er så mange faktorer som kan bidra til psy-
kiske vansker, og det er viktig å identifisere 
dem for å gi riktig hjelp.

Det er litt av et privilegium å få jobbe med 
disse små heltene som møter hver dag med 
ekstra bagasje og et utrolig pågangsmot.  
De gir ikke opp! Det er lett å engasjere seg  
i barna og ungdommene «våre».

Kan du anbefale en ny  
og interessant artikkel?
Vi vet stadig mer om hvordan traumeerfa-
ringer i barndom kan påvirke barns utvik-
ling, ikke bare psykologisk sett, men også 
rent fysisk. En god oversiktsartikkel er Bio-
logical embedding of childhood adversity, 
som handler om hvordan traumeerfaringer 
i barndommen kan påvirke hjernens utvik-
ling og forstyrre en rekke fysiologiske meka-
nismer (1).

Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?
Mitt favoritthjelpemiddel på jobb er YouTube. 
Jeg jobber blant annet med barn som har 
opplevd traumer og deres omsorgsgivere, 
og ser at det er viktig at det skapes en felles 
forståelse av vanskene. Det finnes gode 
videoer tilgjengelig fra blant annet Regio-
nalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging. Jeg vil 
anbefale Toleransevinduet av Dag Nordanger, 

– Ja, det finnes et nasjonalt behandlings-
tilbud innen psykisk helsevern for hørsels-
hemmede! Vi tar imot døve, hørselshem-
mede, døvblinde og barn av døve foreldre 
fra hele landet, forteller Sebjørnsen.

Senteret bistår ved besøk på pasientens 
hjemsted, over telefon eller gjennom video-
konferanse. Sebjørnsen forteller at dette er 
et høyspesialisert og komplekst fagfelt med 
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i tillegg til Hvordan traumer former barne-
hjernen, Reguleringsstøtte, Samregulering  
og Traumefokusert omsorg. Dette er videoer 
behandlere kan se sammen med, eller anbe-
fale til, omsorgspersoner og andre instanser 
som møter barnet eller ungdommen i det 
daglige.

Når man forstår hva som ligger bak utfor-
drende atferd, bli det lettere å være en god 
hjelper!

Har du tips til personer vi kan intervjue? Send en e-post til 
lisa.dahlbak.jacobsen@tidsskriftet.no

ANBEFALT LITTERATUR
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embedding of childhood adversity: from physio-
logical mechanisms to clinical implications. BMC 
Med 2017; 15: 135. 
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Kroppen er rar

Vi fastleger møter ofte pasienter med symptomer som verken 
vi eller noen andre klarer å forklare. Kanskje vi av og til blir 
nødt til å si: «Vet ikke, menneskekroppen er bare rar noen 
ganger.»

Fysiske smerter, svimmelhet og tretthet – det er bare noen få eksem-
pler på symptomer pasienter opplever en gang iblant. For noen blir 
det så uttalt eller så langvarig at de oppsøker fastlegen. Ofte finner  
vi en årsak i løpet av et par konsultasjoner, andre ganger forsvinner 
symptomene av seg selv. Da pleier både pasient og lege å bli fornøyd. 
Andre ganger er det mer komplisert.

De kompliserte symptombildene kan være frustrerende og tære 
på både lege og pasient. Men legeyrket hadde vært ganske kjedelig 
hvis vi alltid jobbet med enkle diagnoser. Å løse medisinske myste-
rier er en av gledene ved yrket. Men hva hvis de ikke lar seg løse?

Hva hvis månedene går og alt vi har er normale prøver? Når blod, 
urin og avføring er blitt sendt til laboratorier på kryss og tvers av 
landet og alle prøvesvar er normale. Når røntgen-, ultralyd-, CT-  
og MR-undersøkelser alle viser strukturer så flotte at de kunne blitt 
brukt som normalbilder i lærebøkene. Når man har bedt om hjelp 
hos titalls spesialister, som ikke har noe å bidra med. Ja, når selv 
spytt og svette er blitt samlet i håp om å treffe en usannsynlig dia-
gnose – men ingenting slår ut. Hva gjør vi?

På et eller annet tidspunkt må vi konkludere med at vi ikke for- 
står hvor plagene til pasienten kommer fra. Det er en ubehagelig 
løsning, for det kan virke som om vi gir opp. Det kan fremstå som  
en «enkel utvei» eller få oss til å føle oss inkompetente som leger.  
Og – ikke minst – vi skuffer pasientene våre.

En diagnose fra psykiatrien som ofte blir brukt i slike situasjoner, 
er somatoforme lidelser. En av utfordringene med en slik diagnose 
er at pasienten føler at han/hun blir satt i en psykiatribås som de 
ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i. «Hvordan kan det være psy-
kisk når jeg føler at det er fysisk?» er en reaksjon mange pasienter  
vil få, og den er berettiget. Et navn som virker å være i stadig økt 
bruk blant fastlegekolleger i Norge er MUPS. Det står for «medisinsk 
uforklarlige plager og symptomer» og er kanskje en ærligere variant. 
I en norsk studie fra 2014 fant man at pasienten i hele 3 % av konsul-
tasjonene til norske allmennpraktikere led av MUPS (1).

Uansett hva vi kaller det er det noen ganger viktig å innrømme at 

vi ikke vet. Det er en krevende diagnose å sette, rent medisinsk, for vi 
kan aldri utelukke absolutt alle sykdommer som kan føre til pasien-
tens symptomer. Og når vi først har bestemt oss for at vi ikke klarer 
å løse problemet, da gjenstår den virkelige utfordringen: Å hjelpe 
pasienten.

Hjelpen består i å forklare at dette på ingen måte betyr at pasien-
ten aldri vil bli bedre. Det er å vise at vi tar pasienten på alvor. At vi 
ikke påstår at «det sitter mellom øra» eller at det bare er pasienten 
som har litt «vondt i vilja».

Kanskje er det ikke så nyttig å si at vi ikke vet, men det kan faktisk 
ha en positiv effekt for pasienten. Å lete uten å finne svar kan være  
et tilleggsproblem som forverrer symptomene. Ved å være ærlig om 
at vi ikke vet, kan vi i alle fall fjerne den delen av å være syk. Og selv 
om vi ikke vet hva det er, har vi utelukket at det er noe livstruende. 
Pasienten må føle seg trygg på at vi har gjort alt som kan gjøres  
i vitenskapens navn for dem. Det siste er spesielt viktig, så de ikke 
blir fristet til å oppsøke potensielt livsfarlige alternative behand-
lingsmetoder.

Når vi slutter å utrede, kan vi konsentrere oss om å behandle 
symptomene. Målet er tross alt høyest mulig livskvalitet for pasien-
tene våre. Det innebærer at vi noen ganger må finne hvordan man 
skal leve med plagene heller enn hvordan man skal kurere dem.  
I en Cochrane-analyse har man gjennomgått og analysert litteratur 
på effekt av forskjellige behandlingsmetoder ved MUPS (2). Den 
systematiske oversikten gir dessverre ikke noe sikkert svar på hva  
vi må gjøre.

Det dreier seg om en heterogen pasientgruppe med behov for 
individualisert oppfølging. Fysikalsk behandling, medisiner, sykmel-
dinger og andre tiltak må tilpasses den enkelte. Men første steget for 
å kunne hjelpe er å innse det selv og prøve å forklare pasienten på 
en skånsom måte at menneskekroppen noen ganger rett og slett er 
litt rar.
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«Legeyrket hadde vært ganske kjedelig  
hvis vi alltid jobbet med enkle diagnoser»
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Verdikonflikter, rollekonflikter  
og profesjonell atferd

Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis,  
og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de 
mer sjeldne.

Mange etiske dilemmaer er både dramatiske og mye diskutert, som 
eutanasi, reservasjon mot å utføre abortinngrep og spørsmål om 
når det er riktig å avslutte en behandling. Mindre dramatiske dilem-
maer kan imidlertid være vel så vanlige i den praktiske hverdagen, 
og likevel være gjenstand for mindre oppmerksomhet. Eksempler 
på slike «hverdagsdilemmaer» er spørsmål om det er riktig å for-
skrive medikamenter til familiemedlemmer eller kolleger, motta 
gaver fra pasienter eller henvise til, eller tilby, behandling uteluk-
kende fordi pasienten ønsker det.

Paradoksalt nok ser det ut til at mer sjeldne dilemmaer får større 
oppmerksomhet enn de mer vanlige, samtidig som hverdagsdilem-
maene kan medføre større moralsk stress for den enkelte lege.

Etiske dilemmaer oppstår fordi en handling innebærer en verdi-
konflikt. Å balansere pasientautonomi mot profesjonelt skjønn er  
et typisk eksempel – ikke minst i moderne medisin hvor pasientens 
selvbestemmelse spiller en mer fremtredende rolle enn under tid-
lige tiders paternalistiske regimer. Eksemplet illustrerer også betyd-
ningen av kontekst og det situasjonsbetingede i hva man forstår 
som moralske verdier: Innebærer situasjonen en konflikt mellom 
verdier i det hele tatt? Hvilke verdier står på spill? Slik beskrevet ser 
vi også at dilemmaer ikke bare oppstår som resultat av konflikter 
mellom moralske verdier, men også som resultat av konflikter mel-
lom ulike profesjonelle roller.

I dag skal legen være pasientens advokat, ha ansvar for god bruk 
av samfunnets ressurser og handle i tråd med profesjonelle standar-
der. Legg til at legen ikke bare er en profesjonell, men også et individ 
med personlige verdier og private forpliktelser som kan være utfor-
drende å balansere mot de profesjonelle pliktene.

For å få større innsikt i hvordan leger tenker om etiske dilemmaer 
gjennomførte vi i 2014 en undersøkelse blant et representativt 
 utvalg av norske leger (1). Vi presenterte en liste på 41 potensielle 
dilemmaer, både liv-død-problemstillinger og mer hverdagslige. 
Listen ble konstruert på basis av diskusjoner i litteraturen og erfarin-
ger fra klinisk praksis. Den kunne åpenbart vært lengre, men sam-
tidig fanger den opp situasjoner som mange leger vil gjenkjenne.  
Vi spurte om legen anså hvert tilfelle som et dilemma i det hele tatt, 
og om hun/han ville ha utført handlingen.

Det mønsteret vi fant, var at legene i stor grad var enige om hva  
de ville gjort i ca. halvparten av situasjonene. En stor majoritet sa  
for eksempel at de aldri ville skjule eller bagatellisere en betydelig 
feil, eller bevisst bagatellisere en malign diagnose eller et risikabelt 
inngrep. Tilsvarende sa en stor majoritet at de ville tvangsfôre en 
alvorlig undervektig pasient med anoreksi, forskrive ikke-vanedan-
nende legemidler til seg selv eller familien og opptre som sakkyndig 
vitne i en rett. I alle tilfellene erkjente legene at situasjonene innebar 
etiske dilemmaer, men de ville likevel (ikke) ha utført oppgaven.

Vi var særlig interessert i de tilfellene der det var større variasjon  
i svarene. Vi antar at sprikende vurderinger av hva som er riktig  
å gjøre, kan medføre økt moralsk stress, fordi det i større grad blir 
opp til den enkelte å ta stilling. Mange av de dilemmaene der varia-

sjonen var stor, gjaldt situasjoner hvor kontekstuelle endringer, som 
endringer i lovverk, organisering eller pasientens rolle, involverer 
større press på legerollen. Et eksempel er forskrivning av antibiotika 
fordi pasienten ber om det. Både fra et samfunnsmessig og profesjo-
nelt perspektiv bør legen bidra til redusert antibiotikabruk. Sam-
tidig er pasientrettigheter stadig viktigere. Sterkere konflikter mel-
lom ulike roller fører til økt press.

Et annet eksempel er å fortsette å gi pasienter belastende kurativ 
behandling når prognosen er meget dårlig. Den raske utviklingen  
av nye kreftmedisiner, og økte forventninger til at det skal finnes en 
kur, har ført til at pasienter og pårørende etterspør behandling på 
tross av dårlige prognoser. Både faglige og samfunnsmessige hensyn 
om rettferdig ressursfordeling kan komme i konflikt med dette. Ikke 
bare pasienter, men også leger, kan være pådrivere for nye, mangel-
fullt begrunnede behandlingsmetoder. Da kan det oppstå en kon-
flikt mellom legen på den ene siden og pasienten og samfunnet på 
den andre.

Helsetjenesten gjennomgår omfattende endringer i de fleste 
vestlige land. Et resultat av dette er at også legerollen endres. I denne 
situasjonen er det grunn til å vie rolle- og verdikonflikter større 
oppmerksomhet. Det involverer å utvide perspektivet til å inkludere 
legenes ulike roller og å inkludere en større bredde av potensielle 
verdikonflikter i diskusjoner om etiske dilemmaer.

Teksten ble opprinnelig publisert som blogginnlegg på engelsk i Jour-
nal of Medical Ethics. Gjengitt med tillatelse.
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Veileder, retningslinje, prosedyre

Faglige anbefalinger i helsetjenesten 
har som formål å kvalitetssikre og 
standardisere virksomheten. Også 
betegnelsene på slike anbefalinger bør 
kvalitetssikres og standardiseres bedre.

Helsetjenesten styres hovedsakelig gjennom 
rettslige virkemidler (lover, forskrifter, avta-
ler etc.), økonomiske virkemidler (bevilgnin-
ger, budsjetter, finansieringsordninger etc.) 
og organisatoriske virkemidler. I økende 
grad brukes også faglige styringsmidler  
i form av normerende anbefalinger som kan 
utarbeides av nasjonale helsemyndigheter, 
institusjoner, fagmiljøer, profesjonsgrupper 
eller andre. Målet er å redusere uønsket 
variasjon og å bedre kvaliteten i tjenestene.

Både formen og betegnelsen på slike 
dokumenter varierer, og autoriteten av 
anbefalingene vil avhenge av hvem som står 
bak, og hvordan dokumentene er formulert.

Betegnelsene på slike anbefalinger er 
neppe alltid like gjennomtenkte, og termi-
nologien er dårlig standardisert. Ikke minst 
er helsemyndighetenes terminologi innen 
kreftomsorgen forvirrende. Her benyttes 
blant annet betegnelser som handlingsplan, 
handlingsprogrammer, pakkeforløp og scree-
ningprogram (1).

Verken språkspalten eller forfatteren er 
gitt noen definisjonsmakt på dette området. 
Dette forsøket på en avklaring bygger  
på inntrykk og refleksjoner etter å ha lest 
 mange dokumenter med ulike betegnelser, 
og innebærer et ønske om mer entydige 
betegnelser.

De mest overordnede dokumentene er de 
nasjonale strategiene, for eksempel Nasjonal 
strategi for innvandreres helse (2) og strate-
gien for ikke-smittsomme folkesykdommer 
(3) som inneholder politiske mål. Tre beteg-
nelser går igjen på de mer konkrete anbefa-
lingene, nemlig veileder, retningslinje og 
prosedyre (tab 1) (4). Flere sykehus samler 
slike anbefalinger i en metodebok.

Veileder
Veileder er den minst presise betegnelsen. 
En veileder kan være et relativt overordnet 
dokument som gir føringer på et bredt 

område, gjerne både organisatorisk og 
medisinsk. Anbefalinger om pasientrettig-
heter og tidsfrister for helsehjelp i spesialist-
helsetjenesten kalles for eksempel priorite-
ringsveiledere (5). «Overordnet» kan bety at 
anbefalingene er generelle, og at målgrup-
pen er stor, som Helsedirektoratets Veileder 
om rehabilitering, habilitering, individuell 
plan og koordinator (6). Det kan også bety  
at dokumentet er omfattende, nærmest en 
oppslagsbok, som Smittevernveilederen (7) 
fra Folkehelseinstituttet, eller en samling 
retningslinjer som Norsk barnelegefore-
nings Generell veileder i pediatri (8).

En veileder kan også være en utdypning 
av en forskrift, en beskrivelse av anbefalte 
organiseringsformer, eller en bruksanvis-
ning til hjelp i en søknadsprosess, en utdan-
ning eller lignende.

Retningslinje
En retningslinje (guideline på engelsk) har 
som regel et smalere og mer handlingsrettet 
innhold enn en veileder og er oftest knyttet 
til kliniske problemstillinger.

I Helsedirektoratets veileder (!) for utvik-
ling av kunnskapsbaserte retningslinjer defi-
nerer man slike dokumenter som «systema-
tisk utarbeidede råd og anbefalinger knyttet 
til forebygging, diagnostikk, behandling  
og/eller oppfølging av pasient-, bruker- eller 
diagnosegrupper innenfor helse og om-
sorgstjenestene» (9). Retningslinjer utarbei-
des av fagmiljøer, profesjonsforeninger, 
helseinstitusjoner og myndigheter. Det er 
bare Helsedirektoratet som har mandat til  
å lage nasjonale faglige retningslinjer.

Anbefalingene som gis i slike nasjonale 

retningslinjer er ikke rettslig bindende, 
«men beskriver nasjonale helsemyndig-
heters oppfatning av for eksempel hva som 
er god faglig praksis, hvordan relevant regel-
verk skal tolkes og hvilke prioriteringer mv. 
som er i samsvar med vedtatt politikk for 
helse- og omsorgstjenesten» (10).

Prosedyre
En prosedyre er en fremgangsmåte for  
å utføre en aktivitet eller en prosess (11). 
Mens retningslinjer angir hva som bør 
 gjøres i gitte situasjoner, er prosedyrer kon-
krete beskrivelser av hvordan avgrensede 
oppgaver bør utføres. Prosedyrer kan i til-
legg til å beskrive en anbefalt metode også 
inneholde detaljert informasjon om hvem 
som skal gjøre hva, hvor nødvendig utstyr 
finnes, aktuelle navn, telefonnummer etc.

Tradisjonelt er prosedyrer i helsetjenesten 
blitt utarbeidet lokalt, for eksempel i syke-
husavdelinger, noe som har gitt et mangfold 
av anbefalinger av hvordan samme oppgave 
bør løses. Et nasjonalt nettverk for å sam-
ordne og kvalitetssikre utarbeiding av fag-
prosedyrer har redusert antall ansatte ved 
helseforetakene som er involvert i slikt 
arbeid, men fra 2009 til 2016 har antall fag-
prosedyrer i spesialisthelsetjenesten likevel 
økt fra ca. 46 000 til ca. 99 000 (12).

MAGNE NYLENNA
magne@nylenna.no
(f. 1952) er bl.a. redaktør av Medisinsk ordbok  
og medlem av Gruppe for norsk medisinsk fag-
språk.

Tabell 1  Veiledere, retningslinjer og prosedyrer kan betraktes som deler av et hierarki, slik disse eksemplene viser. 
Veiledere er mest omfattende og overordnet, og prosedyrer er mest avgrenset og detaljert (4)

Veileder Overordnet, oftest omfattende dokument som gir organisatoriske og/eller 
faglige føringer, gjerne på nasjonalt nivå, for et fagområde, for eksempel 
Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet.

Retningslinje Systematisk utarbeidet og normgivende anbefaling først og fremst for 
håndtering av en klinisk problemstilling eller situasjon, for eksempel 
 Nasjonal faglig retningslinje for diabetes fra Helsedirektoratet.

Prosedyre Detaljert beskrivelse av en fremgangsmåte for å utføre en bestemt og 
avgrenset aktivitet eller en prosess, for eksempel Sårstell av venøse leggsår 
fra Oslo universitetssykehus.
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Det kom et skip til …

Forkjølelsesepidemier  
på Svalbard. 
Et forsøk med profylaktisk  
vaksinasjon.

Av Johan Friis, Sarpsborg.

Kommer man til Svalbard i begynnelsen  
av sommersesongen, får man inntrykk av  
at alle gruvebyens innvånere er mere eller 
mindre forkjølet. Overalt treffer man hos-
tende mennesker. Den første uken efter at 
jeg var tiltrådt som verkslæge, i juni 1930, 
hadde man 319 tapte skift på grunn av for-
kjølelser. Jeg fikk straks interesse for disse 
forkjølelser og begynte å føre statistikk over 
de nye tilfeller med derav følgende sykmel-
dinger. (…)

På kurvene gjenfinnes følgende felles 
trekk: Få forkjølelser om vinteren, mest på 
forvinteren, så avtagende mot tiden for 
første båt, da der er næsten fritt for forkjølel-
ser. Så kommer en svær topp like efter at 
første båt er kommet. Ut over sommeren 
synker så kurven temmelig raskt, for så  
å vise en ny topp om høsten, omkring tiden 
for siste båt. Denne topp gjentar sig begge 
observasjonsårene og er noget påfallende. 
Det må sikkert settes i forbindelse med det 
ikke ubetydelige folkeskifte, som foregår 
med de siste båter. Jeg har fått inntrykk av  
at det for en stor del er de nyankomne, som 
blir forkjølet på denne tid. (…)

Etter å ha iakttatt epidemiene 1930 og 1931 
henvendte jeg mig til Statens institutt for 
folkehelsen og fikk ved elskverdig imøte-
kommenhet fra direktør Aaser stillet til 
rådighet en større porsjon antikatarrvak-
sine, for å foreta profylaktiske injeksjoner. 
Det blev mig oplyst at det var likegyldig når 
vaksinasjonen blev foretatt, og jeg valgte da 
å foreta injeksjonene i løpet av mai måned. 
Den av instituttet angivne teknikk: 1ste injek-
sjon ½ cm.. Derefter med 5 dagers mellem-
rum 3 injeksjoner à 1 cm., blev fulgt så nøie 
som mulig. Injeksjonene blev foretatt subku-
tant på brystet like under clavicula. Nogen 
komplikasjoner ved injeksjonene så jeg ikke.

Angående utvelgingen av materialet er 
følgende å bemerke : Mannskapene på styrke-
listen blev først inndelt i to like grupper 
efter loddtrekning, og jeg hadde til hensikt  
å vaksinere den ene gruppe. Imidlertid var 
det så mange som motsatte sig injeksjo-
nene, at jeg måtte opgi denne inndeling  
og istedenfor vaksinere alle dem som ønsket 
det. Herved er imidlertid de to gruppenes 
ensartethet blitt noget forstyrret, idet man 
må anta at gruppen vaksinerte har fått 
nogen overvekt på personer, som er særlig 
mottagelige for forkjølelser. Av den først 
uttatte gruppe er fortrinsvis uteblitt de som 
har pleid å være minst plaget av forkjølelser, 
av den annen gruppe er der så kommet til 
de som erfaringsmessig har vært mest pla-
get av forkjølelser. (…)

Mitt egentlige materiale kommer da til  
å omfatte 186 vaksinerte og 247 uvaksinerte 
av overvintrerne, og 51 nyankomne, også 
uvaksinerte.

Av de 186 vaksinerte er der observert 87 
tilfeller av forkjølelser. (46,8 pct.). 61 har 
måttet sykmeldes. (32,8 pct.). På de 61 mann 
faller der i alt 180 tapte skift, svarende til 2,95 
skift pr. mann.

Av de uvaksinerte er observert 96 tilfeller 
(38,9 pct.). 74 har måttet sykmeldes (30 pct.). 
På disse 74 faller 203 tapte skift (2,74 pr. 
mann).

For å undersøke om vaksinasjonen skulde 
ha nogen innflydelse på tiden for forkjølel-
sens utbrudd, søkte jeg ved alle nye tilfeller 
med en gang å få fastslått begynnelsesdagen. 
Som man ser av den vedføide kurve, er der 
ingen merkbar forskjell mellem de to grup-
per. (…)

Det synes altså som om der ved møtet 
mellem overvintrerne og de nyankomne 
opstår en epidemi, som rammer til begge 
sider, men som rammer de overvintrende 
hårdest. (…)

Angående virkningen av vaksinen må  
det være berettiget å si at vaksinen synes  
å ha vært helt virkningsløs. Tallene for grup-
pen vaksinerte ligger i enhver henseende 
ugunstigst an. At sykeligheten er større 
innen denne gruppe enn innen kontroll-
gruppen må sikkert tilskrives gruppen 
 vaksinertes overvekt av særlig forkjølelses-
mottagelige individer.

Man kan naturligvis tenke sig at vaksinen 
har tapt noget av sin virkning under lagrin-
gen. Imidlertid har den hverken vært utsatt 
for sterk varme eller for frost. At vaksinen 
helt skulde miste sin virkning fra høst til vår, 
har man neppe tenkt sig muligheten av, 
siden det intet blev oplyst herom ved utleve-
ring av vaksinen.

Nå i disse hoste-og-harke-tider kan man undre seg over at legevitenskapen ikke er kommet lenger og har funnet en kur mot 
forkjølelse. I en originalartikkel i Tidsskriftet nr. 18/1933 blir det redegjort for et vaksineforsøk i Longyearbyen. Artikkelen inn-
ledes slik: «Man hører ofte snakk om den rene, �bakteriefrie� luft i polaregnene, hvor forkjølelser aldri skal forekomme.» Men 
som i 1349 kom smitten utenfra – «en svær topp like efter at første båt er kommet». Og resultatet? «Vaksinen synes å ha vært 
helt virkningsløs» (Tidsskr Nor Lægeforen 1933; 53: 958�–�66).
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ANMELDELSER

Nytt og nyttig  
for veiledere

Denne boken er en «klassiker» blant norske 
bøker om helse- og sosialfaglig veiledning. 
Første utgave kom i 1979. Forfatterens 
 begrunnelse for enda en ny revidert utgave, 
den femte i rekken, er en stadig økning av 
relevant forskningsbasert kunnskap om 
omsorgssvikt, traumer, stress og sykdoms-
skapende utviklingstrekk i vårt moderne 

PROFESJONELL 
UTVIKLING OG 
FAGLIG VEILEDNING
Kari Killén
Et fellesfaglig perspektiv.  
5. utg. 283 s. Oslo: Gyldendal 
Akademisk, 2017.  
Pris NOK 429  
ISBN 978-82-05-50073-0

samfunn. Avstanden mellom praksis og den 
kunnskap som er tilgjengelig, er lang og 
økende. Alle utdanninger som har helse-
fremmende, relasjonsbasert arbeid som et 
primært siktemål, trenger stadig fornyelse 
og oppdatert kunnskap for å møte personer 
og familier som søker hjelp, på en faglig 
etisk forsvarlig måte. For å lykkes med dette 
er det en økende erkjennelse av behovet for 
veiledet praksis i utdanningen av alt helse- 
og sosialpersonell, inkludert leger og peda-
goger.

Gjennom syv kapitler gjennomgår forfat-
teren veiledningens ulike former, målset-
tinger, funksjoner, hjelpemidler, prosesser 
og metoder. Hovedvekten er lagt på indivi-
duell veiledning. Gruppeveiledning er fyldig 
omtalt i et særskilt kapittel. Forfatteren gir 
mange konkrete eksempler på hvordan et 
tillitsfullt og ansvarlig forhold, der veileder 
og veiledet begge er aktive, kan utvikles 
positivt. Boken inneholder også mange 
lærerike eksempler på hvordan man kan 
motvirke motstand, motløshet og negativi-
tet i veiledningsforhold.

I pågående revisjoner av norske medi-

sinske grunnutdanninger er veiledning  
i relasjons- og kommunikasjonskompetanse 
anerkjent som et viktig element. I Tromsø  
er denne veiledningen obligatorisk, gruppe-
basert og foregår gjennom hele studiefor-
løpet. Kolleger som nå pålegges veilednings-
oppgaver for medisinstudenter, vil ha stor 
nytte av denne boken.

Om man ikke kan prioritere å lese hele 
boken, vil jeg anbefale to sentrale kapitler: 
Faser og utfordringer i profesjonell utvikling 
og Gruppeveiledning. Disse har referanser  
til utfyllende lesing i øvrige kapitler. Mange 
praktiske eksempler på gjennomføring  
av veiledningssamtaler er godt beskrevet. 
Forfatterens refleksjoner, der hun forankrer 
eksemplariske praksissituasjoner til teore-
tisk kunnskap, bidrar vesentlig til bokens 
kvalitet og nytteverdi.

IVAR J. AARAAS
Professor, Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Legen er mer enn 
medisinsk ekspert

Målgruppen er medisinstudenter og yngre 
leger i Danmark. Forfatterne diskuterer de 
rollene en lege har i tillegg til å være medi-
sinsk ekspert, og boken er derfor tematisk 
forankret i den danske Sundhedsstyrelsens 
beskrivelse av «de 7 lægeroller» fra 2013 (1)  
og tradisjonen i land som Canada, USA og 
Storbritannia.

Boken er inspirert av redaktørens arbeid 

LÆGENS ROLLER
Louise Binow Kjær, red.
199 s, tab, ill. København: 
FADL´s Forlag, 2017.  
Pris DKK 300  
ISBN 978-87-7749-902-9

som leder av professionssporet (langsgående 
tema) ved medisinstudiet i Århus. Boken  
er lettlest, og teksten brytes fint opp av 
fakta-, case- og stop og tænk-bokser. Kapit-
lene  avsluttes med «Take-home-message»  
og en litteraturliste.

De 11 kapitlene er forfattet av 18 forfattere, 
og boken er delt i to deler: Kjernekompeten-
cer i lægelig professionalisme og En god start 
på lægelivet. Den første delen har syv kapit-
ler: At blive professionel som læge, Introduk-
tion til sundheslovgivningen for lægestude-
rende, Klinisk etikk for lægestuderende, 
 Patientcentreret kommunikation: Samtalens 
struktur og redskaper, Feedback og super-
vision, Lægen som leder og Lægen som fors-
ker. Den andre delen består av de fire kapit-
lene Overgangen til lægelivet, Sundhesvæse-
nets organisation, politisk styring og finan-
siering, Lægen i det tverrfaglig samarbejde  
og Hva slags læge vil jeg være? Ett par av 
kapitlene gjelder det danske samfunnet  
og er derfor mindre relevante for norske 
forhold.

Boken gir en kortfattet, helhetlig og god 
oversikt over det særlig viktige faktum  
at legen er så mye mer enn en medisinsk 

 ekspert. Legen har også roller som leder, 
akademiker, helseopplyser, kommunikator 
og samarbeidspartner. Til sammen definerer 
dette den profesjonelle lege.

Jeg anbefaler boken fordi vi i norsk medi-
sinerutdanning forholder oss til rolleforstå-
else på en mer usynlig og distansert måte, 
gjennom blant annet beskrivelse av lærings-
utbytter og læringsmål både i grunnutdan-
ningen og i den nye spesialistutdanningen, 
og fordi vi ikke har en slik bok.

Selv om boken passer best for den danske 
målgruppen den er tiltenkt, vil både norske 
medisinstudenter, leger i spesialisering og 
alle som har roller i medisinsk utdanning, 
ha nytte av den.

IVAR SKJÅK NORDRUM
Studieprogramleder for profesjonsstudiet  
i medisin og professor i rettsmedisin, Fakultet  
for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

LITTERATUR
1 Lægers syv roller. København: Sundhedsstyrelsen, 

2013. https://www.sst.dk/da/nyheder/2013/laegers-
syv-roller (16.10.2017).
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ANMELDELSER

Lettlest tungvekter 
om personlighet

I forordet definerer forfatteren sitt prosjekt 
på følgende måte: «Formålet med denne 
boken er å utlegge en moderne og overord-
net personlighetsteori som kan reorganisere 
mye av den kunnskapen vi allerede har og 
formulere dette i et språk som er forståelig 
og anvendelig for den opplyste allmennhet.» 
Det er således ingen liten oppgave han tar 
på seg.

Forfatteren presenterer en aktuell og 
relevant personlighetsteori som bygger  

PERSONLIGHET
Sigmund Karterud
239 s, tab, ill. Oslo: Gylden-
dal Akademisk, 2017.  
Pris NOK 399.  
ISBN 978-82-05-50099-0 

på de tre hovedkomponentene tempera-
ment (primære emosjoner), tilknytning  
og mentalisering (selvbevissthet). Dette er 
en forståelse av personlighetsbegrepet som 
ligger i tiden, og som er godt forsknings-
messig dokumentert.

Særlig interessant er det at det også anleg-
ges et evolusjonært perspektiv, hvilket betyr 
at det presenteres hypoteser for hvorfor og 
hvordan de høyere psykiske funksjonene, 
som er grunnlaget for menneskelig person-
lighet, har utviklet seg.

De 14 kapitlene er fordelt på fem deler. 
Første del omhandler personlighetsbegre-
pet, og i annen del går forfatteren systema-
tisk gjennom personlighetens tre grunnpila-
rer temperament, tilknytning og mentalise-
ringsevne. Her er kapitlet om temperament 
relativt langt og kanskje det vanskeligst 
tilgjengelige for bokens definerte målgrup-
pe. Tredje del dreier seg om personlighets-
trekk med særlig søkelys på femfaktor-
modellen, mens fjerde del handler om ulike 
personlighetstyper. I den femte delen kon-
sentrerer forfatteren seg om personlighet  
i et livsløpsperspektiv og spesielt spørsmålet 
om personligheten kan endres gjennom 
psykoterapi.

Boken er gjennomarbeidet og preges av  
et godt, lettlest språk. Fagterminologi og 
vanskelige ord forklares konsekvent, dog  
på en slik måte at det ikke forstyrrer flyten  
i teksten eller virker avskrekkende på den 
mer initierte leser. Teksten er krydret med 
mange kulturelle referanser og personlige 
bemerkninger, noe som er med på å levende-
gjøre både språk og innhold.

Man behøver ingen spesielle forkunnska-
per innen fagfeltet for å ha utbytte av boken, 
som er pedagogisk oppbygd med korte og 
poengterte sammenfatninger i slutten av 
hvert kapittel. For den som ønsker å fordype 
seg ytterligere, finnes det gode referanse-
lister etter hvert kapittel.

Jeg vil konkludere med at forfatteren med 
god margin har oppfylt sitt ambisiøse mål. 
Boken anbefales den opplyste allmennhet, 
men den vil også kunne leses med utbytte 
av alle profesjonsgrupper innen det psy-
kiske helsevern.

HANS OLE KORSGAARD
Klinikkoverlege, Nic Waals Institutt
Lovisenberg Diakonale Sykehus

En god bok  
nummer to

Programvaren Stata, nå i versjon 15, er et 
generelt verktøy og programvare for visuali-
sering og statistisk analyse av data. Denne 
boken er en av få på norsk om Stata, skrevet 
av forfattere med utgangspunkt i sosiologi 
og samfunnsvitenskap. Helsepersonell er 
blant målgruppene, og forfatterne benytter 
bl.a. også et datasett om depresjon for  
å illustrere konstruksjon av skala. Boken  

LÆR DEG STATA
Kristen Ringdal,  
Øyvind Wiborg
Innføring i statistisk data- 
analyse. 295 s, tab, ill. Ber-
gen: Fagbokforlaget, 2017. 
Pris NOK 449  
ISBN 978-82-450-2058-8

er innholdsrik, godt illustrert, har mye plass 
til å notere i og dekker mange felt innen 
både statistisk analyse og bruk av program-
vare.

Oppbyggingen er forholdsvis tradisjonell, 
der man laster inn forskjellige datasett og 
underveis blir introdusert for de muligheter, 
utfordringer og prosedyrer som Stata tilbyr 
for håndtering og analyse. Ispedd dette 
presenterer forfatterne noe statistisk teori 
og veiledning som underbygger valg av 
analysemetode og skisserer alternative 
tilnærminger. Innimellom er det en del 
øvelser som leseren kan gjøre. På det tilhø-
rende nettstedet finnes det kommentarer  
til øvelsene, trykkfeilliste og de fleste data  
og DO-filer. Det mangler stikkordregister,  
en stor svakhet fordi det begrenser nytte-
verdien som oppslagsbok.

Selv om det er eksempler på bruk av ned-
trekksmenyer (pek og klikk), fremhever 
forfatterne det som er Statas fortrinn frem-
for alternativ programvare: en enkel, konsis-
tent og transparent kommandosyntaks. 
Kommandoene gjør det mulig å tilpasse 
analysen fleksibelt, og ikke minst gjør det 
enkelt å dokumentere hva man har gjort 

underveis. Stata har stort sett informativ  
og nøysom «output» og god og konsistent 
dokumentasjon. Videre gir forfatterne flere 
eksempler på hvordan man kan hente inn 
programsnutter for spesielle formål, som er 
utviklet i det internasjonale brukermiljøet.

Hvis vi ser bort fra den tradisjonelle og 
forutsigbare omtalen av t-tester, khikvadrat-
tester osv., mener jeg at styrken særlig ligger 
i omtalen av verktøy relevant for samfunns-
vitenskapene som skala og indekskonstruk-
sjon, i tillegg til strukturligningsmodeller 
(kapittel 7).

Til tross for tittelen er dette neppe noen 
innføringsbok, snarere en god bok nummer 
to for dem som allerede både kan en del 
statistikk og Stata fra før. Behovet for rask 
veksling mellom teoretisk grunnlag og 
praktisk anvendelse gjør at det blir litt snaut 
og knapt i begge ender. Så hvis boken skal 
brukes på et innføringskurs, må det være 
med sterk lærerstøtte.

EIRIK SKOGVOLL
Professor, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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OTTAR HEGGØ

Tidligere avdelingsoverlege Ottar Heggø 
døde i sitt hjem i Bergen 12. april 2017, 94 år 
gammel. Han ble født i Stongfjorden i Ask-
voll kommune 18. januar 1923, tok eksamen 
artium i 1943 ved Firda Landsgymnas i San-
dane og medisinsk embetseksamen ved 
Universitetet i Oslo i 1952.

Hans første legejobb var som assistent  
for distriktslegen i Lista åtte måneder i 1953, 
etterfulgt av to år som assistentlege ved 
Notodden sykehus, og kandidattjeneste ved 
Fylkessykehuset i Haugesund. Der fikk han 
også et halvt års vikariat ved Sanitetsforenin-
gens Revmatismesykehus, noe som til en 
viss grad ble bestemmende for hans videre 
yrkesvalg. Hans kirurgiske utdanning brakte 
ham videre til Fylkessykehuset i Odda som 
reservelege i to år, og til Haukeland sykehus 
som reservelege 1959�–�62. Han ble spesialist  
i generell kirurgi i 1962.

Ønsket om en karriere innen akademia 

klinikksjef og avdelingsoverlege ved 
Haralds plass i 21 år fra 1970 til 1991.

Heggøs største bidrag som kirurg var som 
pioner innen revmakirurgi i Hordaland. 
Med stipend fra Hordaland fylke reiste han 
til Nordens fremste senter for revmatiske 
sykdommer, Heinola i Finland, for ytterli-
gere spesialistutdanning. Og da man i 1972 
åpnet Revmatologisk avdeling ved Diako-
nisse hjemmets sykehus Haraldsplass, var 
Heggø klar som revmakirurg, slik at Horda-
land fylke kunne gi ett fullverdig tilbud til 
de mange pasientene med leddgikt.

I årene som sjef på Haraldsplass ledet 
Heggø flere ombygningsprosjekter med 
bl.a. ny operasjonsavdeling og poliklinikk. 
Han utviklet revmakirurgien i Hordaland  
til et høyt nivå basert på godt klinisk skjønn 
og fremragende kirurgisk teknikk.

Heggø fikk 25 gode år som pensjonist med 
god helse og tid til å dyrke sine interesser 
som musikk, litteratur og kunst, i tillegg til 
tegning og amatørmaling. Livet ble riktig-
nok mer stusselig etter at hans sykepleier-
kone Borgny døde for en del år siden. De 
mange fjellturene sommer som vinter holdt 
ham i god form til det siste. Han satt på sin 
faste plass på torsdagskonsertene til Bergen 
filharmoniske orkester til et par uker før 
han døde.

Som tidligere kolleger ved Kirurgisk avde-
ling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, er vi 
takknemlige for alt vi har lært av Heggø og 
lyser fred over hans minne.

LEIV M. HOVE, INGE GLAMBEK,  
FRANK PETTER GULLAKSEN, KNUT ROKSTAD

ble styrket i løpet av ett år som assistentlege 
ved Gades institutt avdeling for patologi. Og 
da det nyopprettede Anatomisk institutt ved 
Universitetet i Bergen søkte etter universi-
tetslærere, fikk han stilling som prosektor  
i human anatomi. Han tilbragte de neste  
to årene med forskning, undervisning av 
medisinstudenter og oppbygging av et nytt 
institutt. Han utarbeidet en grundig dissek-
sjonsveiledning til undervisningen og fikk 
publisert fem vitenskapelige artikler i høyt 
rangerte tidsskrifter, som Lancet og Acta 
Pathologica, om sine mikrodisseksjonsstu-
dier av cystiske nyrer.

Savnet av klinisk kirurgi førte imidlertid  
til at han aldri fikk fullført sin doktoravhand-
ling. Han begynte i 1965 på en ny spesialist-
utdanning, nå i plastikkirurgi. Først tilbrakte 
han 1 ½ år hos overlege Schjelderup ved 
Hospitalet Betanien i Bergen, deretter to år 
ved Sahlgrenska sjukhuset i Gøteborg og 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, hvor han 
han fikk et nært og godt samarbeid med 
Sveriges fremste plastikkirurg, professor  
Tord Skoog. I disse årene publiserte han flere 
kliniske arbeider fra det plastikkirurgiske 
feltet, som rekonstruksjon etter ansiktsska-
der ved trafikkulykker, etter facialisparese o.a.

Kirurgisk utdanning på den tiden betydde 
mange flyttinger og oppbrudd. Familien 
ønsket seg tilbake til Bergen, og en reserve-
legestilling ved Kysthospitalet i Hagavik 
åpnet for det. Ombygging og utvidelse av 
Diakonissehjemmets klinikk Haraldsplass  
til offentlig sykehus i 1970 åpnet for fast 
stilling og spennende utfordringer med 
oppstart av en ny avdeling. Han virket som 
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HENRICH BILLE

Mitt faglige forbilde og min gode venn 
Henrich Bille døde plutselig under sykkeltur 
i Drammensmarka siste søndag i august, 
bare 66 år gammel. Henrich ble født 4. juni 
1951 og døde 27. august 2017.

Etter ti år i allmennpraksis der jeg etter 
hvert forsto at det var mye jeg ikke forsto, 
bestemte jeg meg for å ta et sykehusår  
ved Modum Bads Nervesanatorium for  

ten kom inn på fotball og for så vidt idrett 
generelt. I fotballkamper mot pasienter eller 
kolleger fra andre avdelinger ga han ikke 
ved dørene. Da var det seier som gjaldt! Men 
det var tap og vinn med samme sinn. Det 
kostet ikke Henrich mye å innrømme et 
nederlag, han gledet seg alltid over andres 
fremgang.

Henrich tok medisinerutdanningen  
i Århus. Etter å ha blitt ferdig spesialist  
i psykiatri jobbet han de siste mer enn  
20 årene ved ulike psykiatriske behandlings-
steder i Drammensregionen. Han var en 
familiens mann, stedbundet, jordnær og 
vennekjær. At jeg ble kjent med Henrich fikk 
avgjørende betydning for hele min faglige 
utvikling, og at han skulle bli borte så tidlig 
er fryktelig vondt. Tapet er selvsagt ubotelig 
for Sissel, barna Tomas, Cecilie og Pål og de 
to snart voksne barnebarna. Det er godt  
å vite at de er en varm og sterk familie med 
en stor vennekrets i disse tider.

PÅL GULBRANDSEN

å oppnå spesialiteten. Der ville forsynet  
at jeg skulle komme under vingene til 
 Henrich, i et team på fire som drev gruppe-
behandling av pasienter med spiseforstyr-
relser og ulike personlighetsproblemer.  
Året ble til 18 måneder, og jeg nøler ikke 
med å karakterisere tiden som den mest 
lærerike i hele mitt legeliv. Det kan jeg ikke 
minst takke Henrich for.

Henrich var et oppkomme av kunnskap 
om menneskers atferd, spesielt om forsvars-
mekanismer og følelser som skam og skyld. 
Han hadde en uovertruffen observasjons-
evne som bunnet i stor nysgjerrighet og 
genuin interesse for alle han møtte, enten 
det gjaldt pasienter eller oss han arbeidet 
sammen med. Dermed var han også en 
glitrende teambygger. Med lun humor og 
alltid et smil på lur spredte han vennlighet 
og godhet rundt seg, og selv kjente jeg tillit 
til ham fra første møte. Dette kom godt med 
i en behandlingsmodell som tidvis kunne 
være svært krevende.

Selv om han utstrålte fred og fordragelig-
het, så våknet gutten i ham hver gang pra-
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.
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KOMMUNALE LEGESTILLINGER

www.oslo.kommune.no

Bydelslege/kommunal fastlege
Oslo Syd Lokalmedisinske Senter. 

Søknadsfrist: 01.02.2018.  
For full utlysningstekst se: www.legejobber.no  

Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

PROFILANNONSER

 

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, 
pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt 
arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Ledige stillinger i Etat for helsetjenester i Bergen kommune:
• Legevaktsjef
• 2 assisterende kommuneoverleger
• Overlege fastlegeordningen

Se full utlysningstekst og send søknad på www.bergen.kommune.no/ 
ledige stillinger. 

Søknadsfrist legevaktsjef 4.2.2018, de øvrige 12.2.2018

ALLMENNMEDISIN
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Hammerfest kommune har 3 legesenter med 13 fastleger og 3 leger i spesialisering del 1 (LIS1). På alle våre legesenter er det 
ansatt helsesekretærer og sykepleiere. Våre legesenter holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter, som laboratorier og 
skiftestuer. Legetjenesten benytter anerkjente dataverktøy i sitt daglige arbeid. Alle våre leger skal være med å bidra til 
utvikling av legesentrene. Avtalehjemmelen er tilknyttet næringsvirksomhet, noe som innebærer en rett for tidligere 
hjemmelshaver til å selge sin praksis. Fratredende lege skal etter søknadsfristens utløp orientere samtlige søkere om 
forhold ved praksisen som kan danne grunnlag for omsetning, herunder prisantydning.

Kunngjøring av avtalehjemmel Allmed legesenter
Gruppepraksis sammen med 3 andre leger og en til to LIS1.       
Hjemmelshaver Peter Prydz, telefon 977 73 616, e-post peterpr@online.no
Listetak på hjemmelen er 840 pasienter, primo januar var denne på 532 pasienter etter et knapt år uten fast lege.   
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, der fullstendig utlysningstekst også finnes.

Kunngjøring av avtalehjemmel Allmed legesenter
Gruppepraksis sammen med 3 andre leger og en til to LIS1.       
Hjemmelshaver Elisabeth Nøstvold, telefon 907 69 856, e-post elisabethnostvold@gmail.com
Listetak på hjemmelen er 800 pasienter, primo januar var denne på 795 pasienter.      
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, der fullstendig utlysningstekst også finnes.

Kunngjøring av avtalehjemmel Skarven legesenter
Gruppepraksis sammen med 4 andre leger og en LIS1.       
Hjemmelshaver Dag Jenssen, telefon 413 21 762, e-post dag.jenssen@gmail.com.
Listetak på hjemmelen er 850 pasienter, primo januar var denne på 795 pasienter.      
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, der fullstendig utlysningstekst også finnes.

Kunngjøring av avtalehjemmel Bryggen legesenter
Gruppepraksis sammen med 3 andre leger og en LIS1.         
Hjemmelshaver Karin Kolskog, telefon 995 01 543, e-post karin_kolskog@hotmail.com.
Listetak på hjemmelen er 800 pasienter, primo januar var denne på 800 pasienter.     
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, der fullstendig utlysningstekst også finnes.

Kunngjøring av avtalehjemmel Allmed legesenter
Gruppepraksis sammen med 3 andre leger og en til to LIS1.        
Hjemmelshaver Paal A. Skjærpe, telefon 408 93 989, e-post paal.skjerpe@uit.no.
Listetak på hjemmelen er 900 pasienter, primo januar var denne på 888 pasienter.     
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, der fullstendig utlysningstekst også finnes.

Søknadsfrist: 11. februar 2018
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ANESTESIOLOGI

Vindafjord kommune
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Vindafjord kommune har om lag 8.800 innbyggjarar.  
Kommunesenteret ligg om lag 5 mil frå Haugesund. Me har eit 
variert fritidstilbod og eit mangfaldig kulturliv. Tenestetilbodet er 
godt utbygd både for barn, unge og eldre. Kommunen ligg  
strategisk til mellom fjord og fjell med gode høve til eit allsidig 
friluftsliv.

Ledig stilling:

FASTLEGE 
Ølen legekontor 

Ledig frå 01.05.2018

Sjå nærare utlysning
www.vindafjord.kommune.no

Rådhusplassen 1

5580 Ølen - Tlf. 53 65 65 65
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Vi har god pasient pågang og søker etter en ALLMENNLEGE SPESI-

ALIST eller LEGE MED ERFARING I ALLMENNPRAKSIS som ønsker 

å jobbe på provisjon i en godt etablert praksis på Metrosenteret, 

Lørenskog kommune. 

Det er mulighet for å jobbe både deltid og heltid. Vi er på utkikk 

etter en som kan stille opp ved pasientpågang mellom 08.00 og 

16.00 i hverdagene. Om man ønsker å jobbe på kvelder, lørdager 

også for dette.

For mere opplysning se www.metrolegesenter.no
Spørsmål kan rettes til styrets leder Rakhee Sethi på tlf. 99472951 

Skriftlig søknad med CV kan sendes til post@metrolegesenter.no
Søknadsfrist: 31.03.2018

ALLMENNLEGE PRIVAT PRAKSIS

Metro legesenter er et privat legesenter med 
spesialister i gynekologi, kardiologi, 
indremedisin, radiologi og tannlegerS. 

I hjartet av Sunnmørsalpane

Felles kommuneoverlegestilling 
(100%) ledig frå våren 2018.

                (ID 925)

Gjennom samarbeidsavtale er stillinga delt 50%:50% mellom 
Volda og Ørsta kommunar, med Volda kommune som 
arbeidsgjevar. Frå 2020 blir Volda slått saman med Hornindal 
kommune. Totalt blir det ca 21000 innbyggjarar og over 2000 
studentar. Det er ei spanande, utfordrande og variert stilling. 
Arbeidet skal ta i vare samfunnsmedisinske oppgåver ut frå 
overordna lovverk, kommunal delegasjon og strategiske mål.  
Du vil få rikelege utviklingsmulegheiter og kan i stor grad forme 
din eigen arbeidskvardag. Vi søkjer etter deg som er engasjert og 
målmedviten og har interesse for samfunnsmedisin og folkehelse. 
Du må ha gode samhandlingseigenskapar og brei erfaring frå 
kommunalt legearbeid (allmennmedisin og samfunnsmedisin) - 
helst spesialistkompetanse i samfunnsmedisin eller klar interesse 

Søknadsfrist 31.01.2018.

Sjå www.volda.kommune.no for fullstendig utlysing og 

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,
og underviser pasienter og pårørende.

Kristiansand

Overlege  anestesiologi 
– Anestesiavdelingen
Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege.

Anestesiavdelingen har 21 overlegestillinger og 5 hjemler for lege i
spesialisering. Vi har en omfattende klinisk aktivitet innen
anestesiologi, intensivmedisin og i noen grad akuttmedisin. Vi har
også et spesielt fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering,
arbeidsmiljø, undervisning og forskning. 

Opplysninger: Med.fagl.ansvarlig overlege Arthur Halvorsen, 
tlf. 38 12 53 33.

Søknadsfrist: 13. februar 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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Anestesiologi, Arbeidsmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri  LEGEJOBBER

Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av
sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor
i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal helseforetaket
sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på kvalitet,
trygghet og respekt.
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Fullstendige annonsetekst, samt lenke til elektronisk søknadsskjema
�innes på helgelandssykehuset.no under «Jobb hos oss». 

Overlege  Anestesiavd., 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
Ledig fast stilling som overlege i anestesiologi. 

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten i et naturskjønt område
med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter i tillegg til et
rikt kulturliv. Det er direkterute med �ly til Oslo og Trondheim. 

Avdelingen har et samarbeide med luftambulansetjenesten ved
basen i Brønnøysund, og kombinasjonsstilling der kan være en
mulighet.  Vi er dyktige til å tilpasse �leksible arbeidstidsløsninger
som passer deg. Sykehuset har god rekruttering og du vil komme
til et ungt og godt miljø med stort faglig engasjement.

Kontakt: Områdesjef Svein Arne Monsen, tlf. 901 55 930.

Søknadsfrist: 25. februar 2018

ARBEIDSMEDISIN

Klageinstans

Rådgivende overlege

Fullstendig utlysning: www.nav.no/navstillinger

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000
medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner
mennesker.

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
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LEGEJOBBER  Fordøyelsessykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Gastroenterologisk kirurgi

FORDØYELSESSYKDOMMER

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI

fr
an
tz
.n
o

Overlege
Seksjon for fordøyelsessykdommer 

For å søke på stillingen må du benytte vårt elektroniske
søknadssystem – se fullstendig utlysningstekst på www.sthf.no

Søknadsfrist: 25. februar 2018

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av
sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor
i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal helseforetaket
sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på kvalitet,
trygghet og respekt.
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Fullstendig annonsetekst, samt lenke til elektronisk søknadsskjema
�innes på helgelandssykehuset.no under «Jobb hos oss». 

Overlege gynekologi  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Vi har ledig 100 % fast stilling ved gynekologisk‐/fødeavdeling. 
Vi er dyktige til å tilpasse �leksible arbeidstidsløsninger tilpasset
deg.

Gynekologisk ‐ /fødeavdeling er godkjent som gruppe II
utdanningsavdeling for lege i spesialisering og har i dag 2 LIS II
ansatt. Det er i dag tilsatt 4 spesialister i  gynekologi. Sykehuset har
god rekruttering og du vil komme til et ungt og godt miljø med
stort faglig engasjement.

Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten i et naturskjønt område
med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter i tillegg til et
rikt kulturliv. Det er direkterute med �ly til Oslo og Trondheim. 

Kontaktinfo: Liv Einmo, seksjonsoverlege gynekologi, 
tlf. 950 43 306 eller Svein Arne Monsen, områdesjef, tlf. 901 55 930.

Søknadsfrist: 25.02.2018 

Overlege  Gastromedisin

Vi søker:

Gastromedisinsk avdeling har ledig 2 x 100 % faste s�llinger.  

Kontak�nfo: avdelingssjef Per Kris�an Sandvei, tlf. 957 94 909

Søknadsfrist: 13. februar 2018

Fullstendig utlysningstekst og mer informasjon finner 
du på www.sykehusetos�old.no/jobb 

Ref.nr. 3639598035 
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Gastroenterolog
Avdeling medisin, Øvre Telemark
Det lyses ut 100% stilling som gastroenterolog. 

Avdeling Medisin Øvre Telemark er organisert i Medisinsk
klinikk i Sykehuset Telemark HF. Avdelingen har 26 senger og
tekniske senger i felles overvåkingsavdeling. Velutstyrt
medisinsk poliklinikk, cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet.
Gastroenterolog som ønsker å arbeide deltid, eventuelt på
ukesbasis er også velkommen til å søke. 

Avdelingen er godkjent gruppe II utdanningsavdeling i
fordøyelsessykdommer.

Nærmere informasjon ved: 
• Overlege Gastroeneterolog Stein Dahler, tlf. 911 38 176
• Avdelingsleder Anne Olaug Aase, tlf. 917 90 375 

For å søke på stilling må du benytte vårt elektroniske
søknadssystem – se fullstendig utlysningstekst på
www.sthf.no

Søknadsfrist: 25. februar 2018
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Generell kirurgi, Psykiatri  LEGEJOBBER

GENERELL KIRURGI

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000
ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester
innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg
utdanner vi helsepersonell, forsker, og underviser pasienter og pårørende.

Flekke�jord 

Fagansvarlig overlege  generell kirurgi
– Avdeling for kirurgiske fag
100 % fast stilling med tiltredelse snarest. 

Vi har behov for å styrke bemanningen og søker en spesialist i
generell kirurgi eller gastrokirurgi. Vi er ute etter en person som
kan tenke seg å være en pådriver for å videreutvikle de gode
pasientforløp med pasienten i sentrum.

Opplysninger: Ingeborg R. Eikeland, avdelingssjef, tlf. 38 32 51 46.

Søknadsfrist: 11. februar 2018

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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Overlege, spesialist i psykiatri
DPS allmennpoliklinikk, Skien 

For å søke på stillingen må du benytte vårt elektroniske
søknadssystem – se fullstendig utlysningstekst på www.sthf.no

Søknadsfrist: 6. februar 2018

Lege i spesialisering - Psykiatri
Div. Psykisk helsevern, Oppland - Søknadsfrist: 6. februar 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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PSYKIATRI

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000
ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester
innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg
utdanner vi helsepersonell, forsker, og underviser pasienter og pårørende.

Kristiansand

Overlege  psykiatri 
– DPS Strømme
Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege i psykiatri. 

Stillingen er i hovedsak knyttet til Ambulant akutteam Kristiansand.
Det kan også bli aktuelt å tjenestegjøre ved andre enheter i avdelingen.
Tiltredelse etter avtale.

Opplysninger: Linda Esperaas, enhetsleder, tlf. 38 12 53 93
eller Rannveig Finsådal, konsulent, tlf. 38 12 53 93.

Søknadsfrist: 9. februar 2018

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.

fr
an
tz
.n
o

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,
og underviser pasienter og pårørende.

Kristiansand

Overlege  psykiatri 
– DPS Strømme, Døgnenhet 
Vi har ledig 100 % st. fast som overlege ved døgnenhet DPS
Strømme. 

DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet, og har 25 sengeplasser
hvorav 2 senger er for akuttinnleggelser fra ambulant akutteam og
3 senger er til bruk ved egenstyrte innleggelser. Det er totalt 44
stillinger knyttet til døgnenheten. 

Opplysninger: Avdelingssjef Arne Thomassen, tlf. 38 07 63 00 eller
enhetsleder Henrik von Kirchbach, tlf. 38 07 63 40

Søknadsfrist: 18. februar 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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LEGEJOBBER  Psykiatri, Radiologi, Revmatologi

Vi ønsker oss en overlege med interesse og
engasjement som kan være med å videreutvikle 
vårt behandlingstilbud.

Søknadsfrist: 28.02.2018

Overlege - Psykiatri
DPS Follo Døgn 

R ADIOLOGI

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Klinikk for bildediagnostikk 
Seksjon for mammaradiologi

Overlege i radiologi  
100 % fast stilling. Vi har en fast overlegestilling ledig som radiolog

ved seksjon for mammaradiologi.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være: Arbeide som radiolog innen fagfeltet

mammaradiologi. Dette inkluderer undersøkelse av kliniske

pasienter, men også tyding av screeningundersøkelser. Det forventes

at man har kunnskaper om og interesse for hele bredden av faget.

Alle modaliteter brukes. Pasientkontakt vil inngå, også utstrakt

samarbeid med klinikere og deltagelse i tverrfaglige møter.

Kontaktinfo: Morten Troøyen, avdelingssjef, 72 57 63 41,

morten.trooyen@stolav.no

Søknadsfrist: 4. februar 2018
Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!
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- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000
ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester
innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg
utdanner vi helsepersonell, forsker, og underviser pasienter og pårørende.

Kristiansand

Overlege  revmatologi 
– Medisinsk avdeling
Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege, spesialist i revmatologi.

Avdelingen er godkjent som gruppe‐1 avdeling for utdanning i
revmatologi. P.t. 8‐delt primærvakt og bakvaktordning. Vi ønsker
å ha et aktivt forskingsmiljø og det er gode muligheter for å drive
egen forskning.

Opplysninger: Inger Johanne W. Hansen, overlege, tlf. 38 07 31 47.

Søknadsfrist: 18. februar 2018

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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REVMATOLOGI

 Betanien Hospital 
3722  Skien 

Lege i spesialisering (LIS) 
Revmatologisk avdeling

Ved Betanien Hospital, Skien har ledig 1 års vikariat med mulighet for 
forlengelse ved revmatologisk avdeling.

Sykehuset er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 
Sykehuset har i dag 7 overlegestillinger og 3 assistentlegestillinger. 

Sykehuset har i løpet av et år ca. 10.000 polikliniske konsultasjoner og ca. 
1.500 innlagte pasienter. Avdelingen har et nært samarbeid med bl.a. de 
medisinske avdelingene ved Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vest-
fold HF, med Diakonhjemmet Sykehus og med OUS, avd Rikshospitalet.

Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Camilla Zettel, tlf. 
35 90 07 00.

Søknadsfrist 06.02.18
Ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Søknad sendes på søknadsblankett for legestillinger, vedlagt nødvendig 
dokumentasjon til: Direktøren, Betanien Hospital, 
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien 
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Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer  LEGEJOBBER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialist-helsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi eig fem 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest i tillegg til Helse Vest IKT AS. Føretaksgruppa har om 
lag 27 300 
medarbeidarar. Spesialisthelsetenesta i regionen omfattar om lag femti 
sjukehus og institusjonar, og skal gi helsetenester til i 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar 
i Stavanger

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er ledig 
ved frå 01.08.2018, eller etter avtale. 

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk og 
behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten må drive 
med høreapparatformidling, og skal ha eigen audiograf tilsett. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• eigenskapar for heimelen
• innretning av praksis
• samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane ram-
meavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i ram-
meavtalen. 

Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med Helse 
Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientløp, 
og etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger HF. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 879 084 (klasse 1) 
til kr. 1 309 320 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Ram-
meavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lege-
forening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Kyrre Bjørn Larsen tlf. 91 31 
88 82
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv Ber-
gland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest RHF, 
Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist: 13.2.2018

ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER
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Overlege
Øre-nese-halsseksjonen
Vi har ledig følgende overlegestillinger: 
•  100 % fast stilling 
•  100 % vikariat fra medio januar 2018 og ut februar 2019  

Da en av våre overleger velger å gå av med pensjon i løpet
av våren 2018, vil vi få ledig en fast overlegestilling ved
ØNH- seksjonen. Det vil i tillegg være ledig et vikariat for en
overlege som er i utdanningspermisjon fra medio januar
2018 og ut februar 2019. For begge stillingene vil det bli
tiltredelse etter avtale. 

Vi ønsker oss en ny dyktig kollega. Kan det være deg?

Nærmere informasjon ved: 
• Seksjonsleder Kjell Egil Bakken, tlf. 962 00 564

For å søke på stilling må du benytte vårt elektroniske
søknadssystem – se fullstendig utlysningstekst på
www.sthf.no

Søknadsfrist: 13. februar 2018

ØYESYKDOMMER

 Betanien Hospital 
3722  Skien 

Overlege ved øyeavdelingen
Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig fast stilling for spesialist innen 
øyesykdommer.

Sykehuset er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst 
RHF. Sykehuset er en ideell stiftelse og har i tillegg til øyeavdeling en 
revmatologisk og en ortopedisk avdeling. Sykehuset har totalt 170 ansatte.

Øyeavdelingen har i dag 6 overleger og 4 LIS, og behandlet i 2016 ca. 

i nye lokaler i januar 2012.

Avdelingen har et stort spekter av tilbud innen både de medisinske og 
kirurgiske delene av øyefaget. Sykehuset ønske å ansette en spesialist 
som kan bidra til å videreutvikle avdelingen, og det gis også anledning til 
å fordype seg i fagområder som er av særlig interesse. Avdelingen har et 
meget godt samarbeid med avtalespesialistene. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, 
tlf. + 47 35 90 07 28.

Søknadsfrist 13.02.18

Søknad sendes, vedlagt nødvendig dokumentasjon til: 
Direktøren, Betanien Hospital, 
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien, Norge
Epost: terje.danielsen@betanienhospital.no 

15
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond

Helse Sør-Øst RHF søker:

30 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i
øyesykdommer / medisinsk oftalmologi lokalisert
til Oslo 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 13. februar 2018
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Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) 
utlyser stipend for høsten 2018 
 
Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger 
som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning  
til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn-  
eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. 
 
Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 42.000 i lønnsmidler, inntil  
kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler til veilederens institutt. 
Drifts- og reiseutgifter må legitimeres. 
 
AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive 
institutter. 
 
Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på forskningsdagen 
på Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen eller i andre faglige 
sammenhenger. 
 
Et elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig via 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/
Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/
Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/ 
 
Elektronisk søknad i pfd-format på maksimalt 6 sider med søkerens CV 
(1 side), protokoll med referanser (4 sider) og veiledererklæring (1 side), 
sendes, innen 15. mars, 2018.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
Allmennmedisinsk forskningsutvalg v/Tove Rutle 
Tlf: 90 78 46 32. 
E-postadresse: rmrtove@gmail.com

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

 

ODD FELLOW
MEDISINSK-VITENSKAPELIG FORSKNINGSFOND

og
ASTA OG MIKAEL AKSDALS FOND FOR 

MEDISINSK-VITENSKAPELIG FORSKNING

Odd Fellow Ordenen i Norge ønsker å støtte norsk medisinsk forskning 
med midler. 

Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke grupper. 
Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn.

Frist for søknad om støtte til vitenskapelig arbeid fra årets tildeling av 
forskningsmidler må være oss i hende innen 15. februar 2018.  
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sekretariatet på telefon  
2283 9240 eller e-mail torill@oddfellow.no.  
Søknad m/vedlegg sendes til torill@oddfellow.no.

ODD FELLOWS FORSKNINGSFOND FOR 
MULTIPEL SKLEROSE-SYKDOMMEN

Forskningsmidler vil bare bli tildelt enkeltforskere, ikke grupper.  
Forskningsmidler kan bare brukes til drift, ikke til lønn.

Søknad om støtte til Odd Fellows forskningsfond for MS-sykdommen 
må være oss i hende innen 15. februar 2018. Søknad m/vedlegg sendes 
torill@oddfellow.no. 

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS
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Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

FORSKJELLIGE STILLINGER

Vi berättar mer om sjukhusets satsning och hur du söker tjänsterna på www.liv.se/arvika 

SJUKHUSET I ARVIKA SÖKER 

VERKSAMHETSCHEF  
OCH AKUTJOURER 
Som ett av Värmlands tre akutsjukhus tar Arvika nu ett stort steg in i framtiden. Sedan länge finns bland  
annat en väl utvecklad medicinklinik, en anestesiklinik och ett lokalt ortopediskt uppdrag. Här finns också 
en omfattande akut slutenvård. Nu utvecklas sjukhuset vidare med bland annat en nyöppnad dialys-
mottagning, ett tydligt elektivt länsuppdrag för kirurgi och en nyinrättad akutjourslinje. Dessutom satsar 
sjukhuset på ett ökat samarbete med öppenvården och kommunerna genom närsjukvårdsteam och hem- 
sjukvårdsläkare.

För att lyckas behöver vi medarbetare som gillar utveckling och som vill vara med och skapa framtidens 
vård. Vi söker: 

VERKSAMHETSCHEF. Det lokala uppdraget för akut slutenvård blir ditt ansvarsområde. Här ingår bland  
annat ansvaret för vårdavdelningar, medicinklinik, läkarenhet, akutmottagning och intensivvårdsavdelning.  

AKUTJOURER.  Erfarna specialister inom akutsjukvård, allmänmedicin, anestesi, internmedicin, kirurgi  
och ortopedi som vill jobba fem dygn per månad med full lön. 

Vi söker också:
HEMSJUKVÅRDSLÄKARE 
LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR TILL NÄRSJUKVÅRDSTEAM

KONTAKTA GÄRNA Petra Svedberg, chef område slutenvård telefon +46 54-61 55 66, petra.svedberg.@liv.se.

LANDSTINGET I VÄRMLAND erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av högsta kvalitet. Tillsammans med våra 
patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar vården. Vår vision är en livskvalitet i världsklass.
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KRONISKE SMERTER 
OG UTMATTELSE

Konferanse i regi av Dødehavstiftelsen 
18.-19. juni 2018, Scandic St. Olavs Hotell, Oslo

Målgruppe for årets konferanse er leger og andre 
medisinske behandlere. 

Konferansen er søkt tellende som kurstimer for leger 
i forhold til allmennmedisin, psykiatri, revmatologi, 
anestesi og fysikalsk medisin. 

Påmelding: www.dodehavstiftelsen.no
Dødehavstiftelsen - Ideell Medisinsk Organisasjon
Helsefremming - Rehabilitering - Utdanning - Forskning

Fortolkning, diagnostikk og behandling

Legemiddelbehandling til 
pasientens beste
Mandag og tirsdag 12. og 13. februar 2018 arrangerer 
RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, 
OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om 
legemiddelbehandling i Oslo. 

Kurset er godkjent som emnekurs allmennmedisin  
(15 timer) i emnet farmakoterapi. I tillegg er det 
godkjent som valgfritt kurs for klinisk farmakologi,  
psykiatri, nevrologi, rus- og avhengighetsmedisin  
(alle 15 timer), indremedisin (12 timer) og barne- og  
ungdomspsykiatri (9 timer).

lenke til påmelding på vår hjemmeside: 
www.relis.no/kurs2018

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

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den  
psykoanalytiske utdannelsen.

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. 
Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller  
barne- og ungdomspsykiatri.

Utdanningen er godkjent som obligatorisk program for spesialiteten 
psykoterapi for psykologer etter ny ordning. Godkjenning forutsetter 
fullført fellesprogram i Psykologforeningen før oppstart på seminar ved 
instituttet. Relevant klinisk praksis forutsettes.

Utdannelsen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom 
deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse, 
veiledning og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere  
informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no,  
hvor det også opplyses om økonomisk støtte. 

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon 
sendes: Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO 
Tlf. 22 60 58 20 E-post: post@psykoanalyse.no

UTDANNELSE I  
PSYKOANALYSE VED NORSK  
PSYKOANALYTISK INSTITUTT



Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Tidsskrift for Den norske legeforening og Frontier Science 

Norden, i samarbeid med Annals of Internal Medicine

KURS I MEDISINSK 

PUBLISERING 

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel 
 

Todagerskurs 8. – 9. mars 2018

Oslo

Påmelding innen 8. februar 2018  https://skjema.uio.no/88964

Kurslærere

                 

For klinikere og kliniske forskere  

med noe erfaring i, eller interesse for,  

å skrive vitenskapelige artikler 

• Lær hvordan du skriver en artikkel

• Få tips og triks fra erfarne redaktører

• Få intensiv skrivetrening i smågrupper  

med veiledning

Kurssted: Store auditorium, bygg 4 (Tårnbygget)

Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo.

Godkjent som: Valgfritt kurs for alle spesialiteter og UiO 

forskerutdanning.

Kursavgift: 4800 kroner (inkluderer lunsj, kaffe/snacks 

og diplom for deltakelse). 

Forarbeid: Forberedelsesmateriell sendes ut fire uker før

kursstart. Egne abstrakt, tabeller og figurer bes innsendt

for vurdering senest ti dager før kursstart.

Kurset holdes på engelsk.

Darren Taichman
MD, Senior Executive 

Editor, Annals of 

Internal Medicine

Are Brean  
MD, sjefredaktør,  

Tidsskrift for Den 

norske legeforening

Erlend Hem  
MD, Oslo universitets-

sykehus, tidligere 

medisinsk redaktør  

i Tidsskrift for Den 

norske lege forening

Mette Kalager  
MD, Universitetet  

i Oslo, Harvard School 

of Public Health,  

Oslo universitets-

sykehus 

Michael Bretthauer 
MD, Universitetet i Oslo, 

tidligere medisinsk 

redaktør, New England 

Journal of Medicine 

og Tidsskrift for Den 

norske legeforening

Kontaktinformasjon: Kurskoordinator Madeleine Barbru (madeleine.barbru@medisin.uio.no), Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo.

Få ditt abstrakt og dine figurer vurdert av ekspertene 
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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.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

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
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

#utentaushetsplikt

#Metoo-kampanjen har denne 
høsten vist oss at troll sprekker 
i lyset. Jeg vil være med og slå på 
lyset i alle kriker og kroker hvor 
seksuell trakassering har fått lov  
til å eksistere.

Denne høsten har vist oss at makt kan flyt-
tes. Maktpersoner har måttet ta sin hatt og 
gå. Modige kvinner har brutt tausheten og 
tatt ansvar for å se, påpeke og si ifra at vi 
ikke tillater seksuell trakassering. Det er  
ikke lenger mulig å holde på i det skjulte.

Derfor vil jeg berømme de modige og 
målrettede initiativtakerne til Facebook-
aksjonen #utentaushetsplikt. 7. desember 
kunne vi lese i Aftenposten at 3���600 kvinne-
lige leger hadde skrevet under på et opprop 
mot seksuell trakassering på jobb. Mange 
hadde delt sine historier. Og disse historiene 
viste at få hadde turt å varsle ledelsen. Altfor 
mange av de som faktisk sa ifra ble møtt 
med lite eller ingen handling. Jeg var derfor 
aldri i tvil om å skrive under på oppropet. 
Denne høsten har vist oss at troll sprekker  
i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle 
kriker og kroker hvor denne typen overgrep 
har fått lov til å eksistere.

#metoo-kampanjen startet i en annen 
bransje og i et annet land. Det er på ett vis 
skremmende å se at seksuell trakassering 
finnes i alle land og i alle bransjer. Samtidig 
må vi nok erkjenne at denne formen for 
maktovergrep har vært der hele tiden, men 
har vært skjult av taushet. Det har vært 
vanskelig å si fra. Derfor er kampanjen så 
viktig. Den har gjort det mulig å si åpent, 
klart og tydelig at vi ikke lenger finner oss  
i slik adferd.

Men vi skal ikke bare si ifra. Vi må sette 
søkelyset på forhold som øker risikoen for  
at noen utsettes for seksuell trakassering. 
Risikoen øker der hvor makt er skjevfordelt, 
i kulturer med seksualisert adferd eller 
sjargong og i utrygge ansettelsesforhold. 
Midlertidige ansettelser gjør det vanskelig  
å varsle om kritikkverdige forhold. Er du er 
avhengig av å få fornyet ditt vikariat, opp-
leves det vanskelig å påpeke uønsket adferd.

Hver og en av oss har et ansvar. Men dette 
er også et tydelig arbeidsgiveransvar. Temaet 
må diskuteres på ledermøter, i tillitsvalgt-  
og verneombudsapparatet og i arbeidsmiljø-
utvalget. Varslingsrutiner må gjennomgås 
slik at trygghet sikres for den som varsler. 
Trygge ansettelsesforhold må sikres for  
å forebygge at denne type maktmisbruk  
kan utøves.

Legeforeningen har også et ansvar. Vi  
vil gjennomføre en egen medlemsunder- 
søkelse for å få vite mer om hvordan våre 
medlemmer opplever dette. Legeforeningen 
har et godt utbygd tillitsvalgtapparat, lett 
tilgjengelig juridisk bistand for våre med-
lemmer og egen kollegabasert støtteord-
ning med lav terskel for kontakt. Likevel har 
vi kjennskap til få saker. For vår forening  
er det viktig å forstå hvordan vi bedre kan 
innrette oss for også å fange opp disse  
sakene. Vi må flytte makt for å forebygge  
at trakassering forekommer.
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Skjerper personvernreglene

Den nye personvernloven som  
innføres i 2018 fører til strengere  
krav til håndtering av person-
opplysninger.

I 2018 trer EUs personvernforordning, også 
kjent som GDPR, i kraft. Forordningen er del 
av EØS-avtalen som Norge er forpliktet til  
å følge, og vil derfor få virkning også i Norge. 
De nye reglene vil få betydning for arbeidet  
i Legeforeningen.

– Innføringen av forordningen fører til 
strengere krav til behandlingen av person-
opplysninger, det vil si opplysninger og 
vurderinger som kan knyttes til en person, 
forklarer seksjonssjef i Jus- og arbeidslivs-
avdelingen i Legeforeningen, Aadel Heile-
mann.

– Hovedendringen er en styrking av det 
enkelte individs rettigheter. Det stilles blant 
annet større krav til samtykke, informasjon 
og databehandling.

Hun forklarer at det vil være viktig med en 
større grad av oppmerksomhet rundt denne 
tematikken også for Legeforeningens under-
foreninger.

– Ta for eksempel en liste over deltakere  
på et kurs som ble holdt i 2013. Dersom man 
skal fortsette å ha denne listen lagret må 
man ha en klar begrunnelse, et rettslig 
grunnlag, for hvorfor denne skal bevares. 
Under enhver omstendighet må man ha 
rutiner for sletting av denne type informa-
sjon når lagring ikke lenger er nødvendig. 
Personopplysninger kan ikke lagres på 
ubestemt tid, sier Heilemann.

Større krav til retningslinjer og rutiner
Flere av dagens regler videreføres, men 
forordningen innebærer til dels en innskjer-
ping av reguleringene og til dels innføres 
også nye krav. Fremover blir det blant annet 
viktig å være oppmerksom på følgende:

–  Krav om bruk av oppdatert teknologi  
i databehandlingen: Det er databehand-
lingsansvarliges ansvar å sørge for at tek-
nologien som brukes er «state of the art». 
Det som var bra i går er ikke nødvendigvis 
godt nok i dag.

–  Krav om sletterutiner: Det må opprettes 
retningslinjer for hvor lenge personopplys-
ninger skal lagres og «retten til å bli glemt» 
er styrket.

–  Strengere samtykkekrav: Til nå har det 
på en del områder vært vanlig å innhente 

brede samtykkeerklæringer for bruk av 
personopplysninger. Det vil nå bli et krav 
om samtykkeerklæringer som tydeligere 
spesifiserer hvordan data skal brukes, av 
hvem og med hvilket formål.

–  Risikovurdering: Databehandler må 
foreta en vurdering av faren for sikkerhets-
brudd og ha retningslinjer for tiltak ved 
eventuelle brudd. Det blir viktig at virk-
somheten kan dokumentere at man har 
dette på plass.

Vil følge opp
Legeforeningen arbeider med å tilrette- 
legge for det nye regelverket på tre nivåer: 
sentralt, i foreningsleddene og på vegne av 
næringsdrivende leger.

– Nå kartlegger vi behovet for retningslin-
jer og rutiner knyttet til Legeforeningen 
sentralt. Når det gjelder medlemsregisteret 
må vi nok ha nye rutiner for informasjon og 
sletting. Når det gjelder utlevering av opp-
lysninger fra registeret til foreningsledd 
som er registrert i Brønnøysundregisteret 
må vi ha en databehandleravtale som regu-
lerer dette, forteller Heilemann.

– Vi jobber også med å se på mulighetene 
for å yte bistand til foreningsleddene om de 
nye reglene, blant annet gjennom kurs og 
utvikling av en egen nettside med veiled-
ning. Videre vil vi også jobbe med å infor-
mere og bistå næringsdrivende leger. Dette 

skjer blant annet gjennom et samarbeid 
med Akademikerne om kontakt med Norsk 
helsenett og Norm for informasjonssikker-
het.

Høyere bøter
Den nye personvernforordninger vil få tyde-
lige følger, tror Heilemann.

– Det er mange i hele Europa som nå job-
ber med implementeringen av denne for-
ordningen. Jeg tror vi alle vil merke endrin-
gene fordi virksomhetene har streng infor-
masjonsplikt, og vi må regne med å motta 
mye mer informasjon enn tidligere om ulike 
virksomheters håndtering av våre person-
opplysninger. Vi vil nok også få mange flere 
og mer spesifikke samtykkeerklæringer  
i mailinnboksen, sier hun.

Det vil også bli en skjerpet straff for brudd 
på personvernreglene:

– Det er varslet et betydelig høyere bøte-
nivå. Datatilsynet har ennå ikke gått ut med 
hvor høye bøtene blir, men bøtenivået etter 
forordningen blir vesentlig høyere enn  
i dag. Tanken bak det høye bøtenivået er at 
man rett og slett vil gjøre det umulig for de 
useriøse aktørene å opprettholde sin virk-
somhet.

JULIE KALVELAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

STYRKING: Ny ordning fører til strengere krav til håndtering av personopplysninger. Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Staker ut kursen for kolleger

Det er viktig at leger også husker  
å ta vare på seg selv, mener Dragan 
Zerajic i Utvalg for legehelse.

Utvalg for legehelse er et rådgivende utvalg 
oppnevnt av sentralstyret i Legeforeningen. 
Utvalget leder og koordinerer støttekollega-
ordningen, og er ansvarlig for å arrangere 
årlige samlinger for støttekolleger. Dragan 
Zerajic er leder i Nord-Trøndelag legefor-
ening, fastlege ved Dampsaga legesenter  
og nyoppnevnt medlem av Utvalg for lege-
helse.

– Aller først: gratulerer med utnevnelsen!

– Takk for det. Jeg må innrømme at jeg ble 
dypt rørt da Stein Nilsen, lederen for utvalget, 
ringte meg i høst og spurte om jeg ville stille, 
jeg synes det er et ekstremt ærefullt oppdrag.

– Hvorfor er det viktig å ha et eget utvalg for 
legers helse?

– De siste årene har vi vært vitne til et økende 
press i arbeidsmarkedet. Det gjelder alle 
yrkesgrupper, men man kan si det sånn: De 
som blir leger er ofte de som alltid var «snille 
barn». Vi leste litt mer og jobbet litt hardere 
– men ble også litt dårligere til å ta vare på 
oss selv. Det er som i ordtaket: «skomakerens 
barn er dårligst skodd».

– Utvalget for legehelse driver blant annet en 
ordning med så kalte «støttekolleger». Den 
kjenner du godt ettersom du i tillegg til å sitte  
i utvalget er fylkesrådgiver for støttekollegene  
i Nord-Trøndelag. Hva går ordningen ut på?

– Det er en ordning hvor leger får tilbud  
om en uforpliktende samtale med en annen 
lege. Dette er ikke en legetjeneste, det vil si at 
vi ikke fører journal, skriver ut sykmeldinger, 
resepter eller lignende. Støttekollegaen er en 
rådgiver, en nøytral instans. Vi fungerer som 
et kompass for å veilede medlemmene på 
best mulig måte. Terskelen for å søke hjelp er 
høyere for leger enn for andre yrkesgrupper 
og de kommer ofte på et senere tidspunkt 
når problemene har bygget seg opp. De kan 
for eksempel komme etter at de har blitt 
hengt ut i avisen eller fylkesmannen har 
sendt flere brev. Da er det viktig å se på hvor-
dan de kan få hjelp. Noen ganger kan vi bistå 
med å sette dem i kontakt med Legeforenin-
gen sentralt, for eksempel i saker hvor de 
trenger bistand fra jurist.

– Har det en egenverdi at man møter en annen 
lege?

– Ja, jeg tror det. Sånn tror jeg det er for alle 
yrkesgrupper: journalister forstår journalis-
ter bedre enn politikere, og politikerne for-
står hverandre. Det er det samme hos legene. 
Vi baserer vår kontakt på kollegialitet og 
lojalitet.

– Hvem er det som tar kontakt?

– Det mange unge mellom 25 og 40 år. Det 
svinger litt om det er sykehusleger eller 
allmennleger som kommer i takt med pro-
sesser som i helsetjenesten. Sykehusleger har 
ofte problemer med ansettelse. Innen all-
mennmedisin er det nå mye fokus på utford-
ringer med fastlegeordningen. Inntrykket 
mitt er at tidligere var det flere kontakter  
om vanskelige situasjoner med arbeidsgiver 
eller i forbindelse med medisinske feil. Nå er 
problemet oftere utbrenthet.

– Hva gjør støttekollegene?

– Vi prøver å få litt oversikt og finne ut hva 
som er problemet. Kanskje stiller vi noen 
kritiske spørsmål som hvorfor det har blitt 
som det har blitt, litt som man ville gjort til 
en god venn. Vi kan ha inntil tre samtaler 
med hver person.

– Hva gjør dere dersom det trengs videre 
medisinsk oppfølging?

– Er det opplagt at vedkommende er fysisk 
eller psykisk syk, spør om vi om vi kan ta 
kontakt med fastlegen eller sykehus på vegne 
av vedkommende. I de mindre distriktene 
hvor fagmiljøet er lite kan det være mulig  
å få til dette på en diskret måte. I Nord-Trøn-
delag har vi for eksempel sørget for å få hjelp  
i Sør-Trøndelag, for å unngå at leger skal bli 
innlagt på sykehuset de selv jobber ved.

– Har du inntrykk av at det løser det seg for 
legene som har vært hos dere?

– Ja, de fleste kommer på rett kjøl etter å ha 
vært hos oss. De kommer seg videre og får 
juridisk hjelp, eller annet de trenger. Jeg tror 
at det å innrømme at man har et problem er 
den største kneika. Vi vil gjerne tone ned 
problemene, men det er godt å diskutere 
ting og flere kloke hoder kommer ofte fram 
til en bedre løsning.

– Hvis du kunne snakke rett til en lege som har 
det tungt, men ikke har oppsøkt noen form for 
hjelp, hva ville du sagt?

– Du er ikke alene. Selv når det blåser kraftig 
kuling og det føles som om du er helt alene 
på vidda. Vi har en forening og gode kolle-
ger som står klare til å støtte deg.

JULIE KALVELAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

RÅDGIR: Gjennom Støttekollegaordningen tar Dragan Zerajic imot leger som har behov for en uforpliktende samtale om 
problemer de sliter med. Her er han på kontoret sitt på Dampsaga legesenter. Foto: Privat
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derfor er jeg lege...

Lege og politiker 
– en god 
kombinasjon

Da jeg var barn og jeg klaget over noe, sa 
foreldrene mine at enten må du akseptere 
det og slutte å sutre, eller du må gjøre noe 
med det. Den holdningen preger meg sterkt 
fremdeles. Den har nok vært en del av driv-
kraften for å bli tillitsvalgt både i Yngre legers 
forening og senere i Overlegeforeningen.

Årsaken til at jeg engasjerte meg i politikk, 
var at skolen guttene mine gikk på ble akutt 
stengt på grunn av mugg. Jeg meldte meg 
inn i partiet for å få kontakt med den davæ-
rende skolebyråden. Etter hvert ble jeg mer 
politisk aktiv. Skolebyråd ble jeg i 2015, men 
da byrådet senere falt, ble jeg på heltid i led- 
elsen av helse- og sosialkomiteen i Bergen 
kommune og 50 prosent lege igjen. Om det 
at jeg er lege betyr noe for politikken, så er 
svaret klart ja. Jeg har en erfaring som poli-
tikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer 
fra pasientmøter. Jeg vet en god del om 
hvordan folk har det, og den kunnskapen 
bruker jeg.

Med to legeforeldre, hadde hverken bro-
ren min eller jeg planer om å bli leger, men 
vi ble det begge to. Vi opplevde at de var 
mye på vakt. Vi fikk telefoner hjem hele 
døgnet, men vi lærte samtidig noe om hvor-
dan de forholdt seg til menneskeskjebner. 
Opp gjennom årene har det vært godt  
å kunne ringe dem, spørre om råd og  
debriefe etter hendelser.

Å gjøre noe på jobb som skaper fellesskap, 
mener jeg er positivt. Selv har jeg fått bli 
med i et kor som synger på julelunsjer og 
jubileer. Det er moro og gir avveksling i en 
travel hverdag!

JANA MIDELFART HOFF
Overlege nevrologi, Haukeland sykehus  
og politiker i Bergen Kommune
Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor 

For å styrke samarbeidet om  
fastlegeordningen har Helse- og 
omsorgsdepartementet, KS og 
Legeforeningen bestemt å reetab-
lere trepartssamarbeidet.

– Fastlegeordningen har vært en stor suksess 
som har bidratt til at innbyggerne har fått et 
godt og trygt helsetilbud der de bor. Men vi 
må sørge for at ordningen er tilpasset end-
ringene i samfunnet og utvikler seg etter 
befolkningens behov, sier helse- og omsorgs-
minister Bent Høie.

Må bli en reell arena
President i Legeforeningen Marit Herman-
sen er glad for at samarbeidet skal gjen-
opptas.

– Dette er et positivt initiativ. Vi har gjen-
tatte ganger bedt om at det blåses liv i tre-
partssamarbeidet, sier hun.

– Skal vi løse problemene i fastlegeordnin-
gen, er det avgjørende med et forpliktende 
og løpende samarbeid mellom partene. For 
oss er det viktig at dette blir en reell arena 
hvor vi finner konkrete tiltak og målrettede 
virkemidler som videreutvikler fastlegeord-
ningen. En rekrutteringssatsning og gjen-
nomgang av fastlegenes oppgaver må stå 

øverst på agendaen, understreker Marit 
Hermansen.

KS er glad for at statsråden har vært lyd-
hør for forslaget om å reetablere treparts-
samarbeidet.

– Det er viktig at de sentrale partene setter 
seg sammen og vurderer både finansiering, 
oppgaver og organisering av fastlegeordnin-
gen. Kommunene melder at det er utfor-
drende å ivareta sørge-for-ansvaret overfor 
innbyggerne, blant annet fordi det er van-
skelig å rekruttere og beholde fastleger. KS 
er opptatt av å bidra til en ordning med god 
kvalitet og riktig arbeidsbelastning, sier 
styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med trepartssamarbeidet er at KS, 
Legeforeningen og staten skal få en tettere 
dialog om fastlegeordningen, og regelmes-
sig kunne drøfte ulike problemstillinger.  
Det inkluderer blant annet rekruttering, 
utdanning og finansiering.

Da fastlegereformen ble innført besluttet 
Stortinget at det skulle etableres et samar-
beid mellom Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, KS og Legeforeningen. I tiden etter inn-
føringen ble imidlertid møtene mindre og 
mindre hyppige, og siste møte ble avholdt  
i 2007.

MATTIS DAHL ÅMOTSBAKKEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Reetablerer trepartssamarbeidet 
om fastlegeordningen

GLADE SAMARBEIDSPARTNERE: Bent Høie flankert av Marit Hermansen (t.v) og Gunn Marit Helgesen. Foto: Per Aubrey 
Bugge Tenden/HOD
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Kvalitetspris gir ringvirkninger

I mai 2016 mottok en gruppe fra  
det lokale akuttmedisinske miljøet  
i Alta Legeforeningens kvalitetspris  
for primærhelsetjenesten. Prisen  
fikk de for å ha etablert regelmessig  
tverrfaglig simuleringstrening på  
behandling av akutte helsetilstander  
i primærhelsetjenesten.

Nå har gruppen brukt prispengene på totalt 
50 000 kroner til arrangere et seminar i Alta 
for akuttmedisinske miljøer i andre deler av 
landet.

– I stedet for å bruke prispengene til selv  
å dra på kurs, ønsket vi å bruke pengene til  
å samle de som har erfaringer på dette til et 
seminar, sier lege og doktorgradsstipendiat 
ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved 
UiT Norges Arktiske Universitet, Magnus 
Hjortdahl.

Hjortdahl mottak prisen sammen med 
ambulansefagarbeider Geir Jøran Sara og 
sykepleierne Hege Holmgren og Hilde Hætta 
Eng på vegne av gruppen.

12. oktober 2017 møttes 60 personer fra 
blant annet Vestlandet og Nord-Norge til 
kurs i Alta.

– Samtidig markerte vi at det lokale akutt-
medisinske miljøet i Alta (ambulansetjenes-
ten og legevakten) i ti år har hatt regelmes-
sig trening i akuttmedisinsk samhandling 
og samarbeid (BEST-trening), forteller Hjort-
dahl.

Simuleringen setter fokus på ledelse, dia- 
log og samspill ved håndtering av kritiske 
helsetilstander med utgangpunkt i BEST-
modellen for sykehus. Gruppen har tilpasset 
denne for primærhelsetjenesten, såkalt 
Kommune-BEST.

– Vi var så heldige at vi fikk innspill fra 
Helen Brandstorp, leder for Nasjonalt senter 
for distriktsmedisin (NSDM) i Tromsø og 
Torben Wisborg som leder Nasjonal kompe-
tansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume), 
sier Hjortdahl, og utdyper:

– Vi mener vi brukte prispengene godt.  
Vi hadde en interessant dag med en rekke 
korte innlegg, og vi lyktes med å invitere 
andre som også driver denne type trening. 
Vi ønsket å dele våre erfaringer med andre 
lokale akuttmedisinske miljøer og å moti-
vere for at denne treningsmetoden blir  
mer utbredt i Norge.

Flere studier har vist at teamtrening gir 
tryggere pasientbehandling.

– Hvis tiltaket gjennomføres over hele 

landet kan det bidra til tryggere prehospital 
behandling i hele primærhelsetjenesten, 
mener Hjortdahl.

Det er en gruppe instruktører med bak-
grunn fra legevakt og ambulansetjenesten 
som er ansvarlig for den akuttmedisinske 
treningen i Alta som er et samarbeid  
mellom Alta kommune og Finnmarkssyke-
huset.

Trygge rammer
I Alta ønsker de at BEST-treningen skal være 
tverrfaglig, realistisk, lokal og faglig opp-
datert.

– Vi skal lære ved hjelp av simulering og 
refleksjon i trygge rammer, sier Hjortdahl.

Akuttmedisin er et tverrfaglig arbeid, 
derfor ønsker de også å trene tverrfaglig.  
De har derfor deltakere på treningene fra 
alle de ulike faggruppene som inngår i det 
lokale akuttmedisinske teamet. I Alta er 
dette ambulansearbeidere, sykepleiere og 
fastleger.

Hjortdahl forteller at de vanligvis har med 
to sykepleiere fra legevakten, to ambulanse-
arbeidere og to fastleger på hver trening.  
I tillegg er det ofte med lærlinger og studen-
ter, og eventuelt andre samarbeidspartnere. 
For å sikre at veiledningen er tverrfaglig har 
de instruktører med bakgrunn fra de sam-
me faggruppene.

20 år med BEST
BEST-modellen ble utviklet i Norge i 1997 for 
å sikre en bedre behandling av hardt skadde 

pasienter på sykehus og kunne i fjor feire 
tjue år. BEST står i dag for Bedre og Systema-
tisk Teamtrening. Hensikten med BEST er  
at hele teamet som deltar i behandling av 
pasienten også skal delta i treningen.

Målsettingen med BEST-treningen er å bli 
bedre i kommunikasjon samhandling og 
ledelse.

– Vi bruker simulering med etterfølgende 
debriefing for å oppnå dette, forteller Hjort-
dahl.

– Vi velger scenarier som vi tror vil ut-
fordre gruppen, og hvor de vil ha bruk for 
kommunikasjon, samhandling og ledelse. 
Det kan være prehospital trombolyse av 
hjerteinfarkt, CPAP-behandling av hjerte-
svikt eller en hardt skadd pasient som har 
falt ned fra et tak.

Alle instruktørene jobber også klinisk.  
De tar derfor med selvopplevde erfaringer 
inn i scenariene.

– Vi prøver å få øvd på momenter som har 
vist seg å være viktige for oss i Alta, som 
nedkjøling, vurdering av behandlingssted 
eller valg av transportmåte. Vi ser an delta-
kerne før og under scenariene og tilpasser 
utfordringen etter gruppene.

– Målet er at alle skal få faglige utfordrin-
ger samtidig som de opplever mestring, 
understreker Hjortdahl.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

BEST: Magnus Hjortdahl er godt fornøyd med at prispengene gikk til å dele erfaringer om teamtrening. Foto: Lise B. 
Johannessen



206 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 2 ,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Nordiske legeforskere samles  
på Gardermoen

For femte år på rad møtes forskere 
fra ulike forskningsfelt til en tverr- 
faglig forskerkonferanse der de 
diskuterer sammenhengene mellom 
profesjonstilfredshet, organisering 
av helsetjenesten og kvalitet  
i behandlingen.

– Tanken bak konferansene er å lage en 
arena der man kan samle ulike fagdisipliner 
som forsker i dette feltet, gi en anledning til 
presentasjon av pågående prosjekter og tid 
til felles refleksjon, sier instituttsjef Karin 
Isaksson Rø ved LEFO.

Det er LEFO – Legeforskningsinstituttet 
som inviterer til konferansen som finner 
sted 22.�–�23. januar. Årets hovedtema er 
«Leading healthcare».

Med utgangspunkt i dette har arran- 
gørene invitert professor og lege Mats Brom-
mels ved Karolinska Institutet i Stockholm, 
Jan Ketil Arnulf, professor og psykolog ved 
BI og sykehusdirektør Per Bleikelia ved  
Martina Hansens Hospital til å dele sin 
kunnskap og erfaring om ledelse. For første 
gang er det også lagt opp til en paneldebatt 
med de tre hovedforeleserne. Redaktør  
i Dagens Medisin, Markus Moe, vil lede  
debatten.

Både unge og eldre forskere er deretter 
invitert til å presentere sine pågående pro-
sjekter – 11 ulike abstracts er godkjent for 
muntlig fremføring. Det er også satt av god 
tid til diskusjon i grupper og i plenum.

– Vi trenger møteplasser der leger og 
helsepersonell kan diskutere med sam-
funnsvitere og andre profesjonsforskere  
for å få økt forståelse for utfordringene og  
mulighetene i helsevesenet. Vi gleder oss 
spesielt over at nye nordiske fagmiljøer har 
valgt å delta, og at både prosjekter innen 
primærhelsetjenesten og sykehussektoren 
er representert, sier Karin Isaksson Rø.

LEFOs egne forskere vil også presentere 
sine prosjekter.

– Det er viktig for oss som et lite institutt  
å presentere vår forskning, få tilbakemel-
ding fra fagfeller og reflektere over veien 
videre for prosjektene våre, understreker 
Isaksson Rø.

Det første samarbeidet med forskere i de 
nordiske landene ble etablert allerede da 
Legeforskningsinstituttet ble stiftet for 25 år 
siden. I mange år lå imidlertid dette samar-
beidet nede, inntil det igjen ble «blåst liv i» 
ideen i 2013.

Profesjonalisert
Selve modellen har utviklet seg over tid,  
fra den første samlingen i 2013 der LEFOs 
stab stod for hele gjennomføringen, til det  
i dag er etablert en egen programkomité 
med representanter fra de tre skandinaviske 
landene som planlegger og tilrettelegger for 
konferansen. Sammen har de utarbeidet et 
spennende og innholdsrikt program.

Karin Isaksson Rø forteller at de til årets 
konferanse for første gang har fått støtte  
fra Forskningsrådet til reise og opphold  
for yngre forskere som vil presentere sine 
abstracts.

– Støtten er begrunnet i et bra program  
og at man skal rekruttere yngre forskere, 
forteller hun.

Les mer om årets IPOQ-konferanse og  
de foregående forskersamlingene i det  
nordiske nettverket på LEFOs hjemmeside: 
www.legeforsk.org

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

FORSKERSAMLING: Nordiske legeforskere trenger møte- 
plasser, mener instituttsjef ved LEFO – Legeforsknings- 
instituttet, Karin Isaksson Rø. Foto: Lise B. Johannessen
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Sliten? Syk? Stresset?

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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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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