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Risikofaktorer for død 
ved påvist koronasmitte
SIDE 99, 135

Få norske studier om 
innvandrerkvinners helse
SIDE 130, 151

Epilepsiomsorgens 
første tiår i Norge
SIDE 168

Kvinne og innvandrer 

Finn kvalifiserte vikarer med Dedicare
Dedicare hjelper deg å løse bemanningsutfordringen når du har behov for kvalifiserte 
vikarer – for eksempel i forbindelse med sykdom, ferieavvikling og ubesatte stillinger. 

Alle våre vikarer er kompetente leger, spesialistleger eller helsesekretærer. De blir grundig 
evaluert, for å sikre at du får akkurat det høyt kvalifiserte personellet du har behov for. 

Dedicare har lang erfaring med å bistå helse-Norge med bemanning. Som kunde av oss 
får du din faste bemanningskonsulent, med utdanning og erfaring fra helsesektoren, som 
forstår dine behov og løser dem på smidig og effektivt vis.

Kontakt oss
+47 21 68 02 93   
doctor@dedicare.no

2/2021 – ÅRGANG 141 WW W.TIDSSKRIF TE T.NO



Lag og last ned din lege-CV

Legejobber har utviklet en skreddersydd CV for leger. 
CV-generatoren lar deg legge inn dine data og laste ned 
en CV i PDF-format. CV-oppsettet er laget i samarbeid 
med arbeidsgivere i helsesektoren for å sikre en optimal 

oppstilling av informasjonen. Gå til legejobber.no og klikk 
Min profil for å komme i gang!

Lag og last ned din lege-CV
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Hva vet vi om innvandrerkvinners helse?
Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe. 
Likevel er det gjort lite norsk forskning på 
deres helse. Dette viser en litteraturgjen-
nomgang for perioden 2000 – 19. Svanger-
skapsdiabetes, fedme, svangerskapskvalme, 
svangerskapsforgiftning og folatbruk var 
studert hyppigst.

Oppmøtet i kreftscreeningundersøkelser 
er avgjørende for at tiltaket skal lykkes  
i å redde liv. Innvandrerkvinner har lavere 
oppmøte til mammografiscreening enn 
andre kvinner bosatt i Oslo og ellers i landet, 
ifølge en analyse av data fra Mammografi-
programmet og Statistisk sentralbyrå.
SIDE 130, 151

Mer om covid-19
Mannlig kjønn, gjennomgått hjerneslag  
og kreft med spredning er assosiert med 
høyere risiko for død etter positiv korona-
test, ifølge en analyse av norske registerdata. 
Høy alder er den viktigste risikofaktoren.

Vaksinestudier krever mange deltakere. 
Hvordan beregnes antallet man trenger for 
å vise at nye vaksiner er effektive og sikre?

Med covid-19-pandemien har dagens 
allmennleger fått et nytt panorama av sym-
ptomer å forholde seg til. Les en fastleges 
humoristiske blikk om hvilke nye sykdoms-
tilstander sosiale restriksjoner og digitale 
møter har ført til.
SIDE 99, 135

Epilepsiomsorgens første tiår i Norge
I 1895 ble det opprettet en liten epilepsiinsti-
tusjon i Kristiania. Kolonien, som etter hvert 
flyttet til Solberg gård i Bærum, hadde rundt 
50 – 70 pasienter årlig. Antall epileptiske 
anfall for hver pasient ble nøye registrert  
og er senere anslått til i snitt rundt ett anfall 
hver annen dag, hos mange svært mye hyp-
pigere. Mange pasienter utviklet psykose 
eller døde i status epilepticus. Solberg gård 
har senere gjennomgått omfattende moder-
nisering og er i dag en del av Oslo universi-
tetssykehus.
SIDE 168

Et velkomment skifte

20. januar 2021 ble Joe Biden tatt i ed som president i USA. De helse-
politiske utfordringene i USA står i kø, og Bidens planer er ambi-
siøse. Blant annet har han lovet å levere 100 millioner doser covid-
19-vaksine i løpet av de første 100 dagene som president. Han har 
som mål å øke tilgangen til helseforsikring, forenkle nasjonens 
komplekse og uoversiktlige helsevesen, senke legemiddelprisene 
gjennom bedret regulering og øke tilgangen til abort.

Tempoet er høyt. Allerede på inntredelsesdagen tok han initiativ 
til å gjeninnføre et hundretalls bestemmelser for helse og miljø 
som ble fjernet av hans forgjenger. Samme dag signerte han to 
presidentordrer som vil få betydning for den globale helsen: USA 
blir igjen med i den internasjonale klimaavtalen (Parisavtalen)  
og igjen medlem av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det siste  
er særlig godt nytt – poliovaksinering og kampen mot tuberkulose 
og malaria er bare noen av de globale folkehelsetiltakene i regi av 
et kronisk underfinansiert WHO som har lidd betydelig på grunn 
av koronapandemien. Også på vegne av verdens helse er det altså 
grunn til å ønske Joe Biden velkommen som USAs 46. president.
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Illustrasjon © Xueting Yang

Tema for forsiden er helse hos innvandrer-
kvinner.

– Jeg føler nærhet til dette temaet, sier 
Xueting Yang, som har illustrert for siden.

– Jeg har selv innvandret fra Kina for  
ti år siden og kjenner meg igjen i hvordan 
man føler seg bortkommen, fremmed og 
sårbar i møte med et ukjent helsevesen.  
Så jeg tegnet en kvinne som strever med  
å fange legen, fange mulighetene som legen 
kan gi henne.

Flere av Yangs arbeider finner du her: 
www.xueting.no
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Svart hud er tyk ke re enn hvit
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mi grants in Norway as com pared to their coun tries of birth and to Nor we gi an 
wom en. BMC Pub lic Health 2013; 13: 37. 
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U S A 2020; 117: 21194 – 200. 
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Ulik et ni si tet gir ulikt ut fall i norsk hel se ve sen. Hvis vi 
skal gjø re noe med det, må vi kon fron te re våre egne 
 fordom mer.

Død fød sel og død i ny født pe rio den er har de og tra gis ke en de punk-
ter. Vi har len ge visst at sann syn lig he ten for dis se ut fal le ne er dob-
belt så høy for en kel te inn vand rer grup per som for ma jo ri tets be folk-
nin gen i Norge (1, 2). Slike tall vil vi gjer ne for kla re med at det egent-
lig ikke hand ler om inn vand rer sta tus. Og i hvert fall ikke om hud -
farge. Kan skje det hand ler om for skjel ler i ut dan nel se? Mors al der? 
Pa ri tet? Men nei. Kon trol lert for de mo gra fis ke va riab ler er for skjel-
len mel lom grup pe ne stør re, ikke mind re (1). Språk- og kul tur for-
skjel ler, da? Nei. For kvin ner som er født og opp vokst i Norge, kan 
man ikke skyl de på det. Kvin ner født og opp vokst i Norge av pa ki-
stans ke for eld re har over dob belt så høy ri si ko for død fød sel som 
kvin ner med nors ke for eld re (1). I USA er ri si ko en for død i ny født -
perio den dob belt så høy for svar te som for hvi te barn (3). Men ri si -
koen for å dø hal ve res for de svar te bar na der som le gen de res også 
er svart (4). I Norge reg ner man også med at man ge død føds ler 
kun ne vært unn gåt der som kvin ne ne had de fåt bedre opp føl ging. 
Spe si elt gjel der det e inn vand rer kvin ner (5).

Kan skje er ikke be hand lin gen vi gir, så lik som vi tror. I Norge er 
ri si ko en for å ende opp uten epi du ral ved in stru men tell for løs ning 
høy ere hvis kvin nen har so ma lisk bak grunn enn hvis hun er et nisk 
norsk (6, 7). At smer te be hand ling va ri e rer med et ni si tet, og at svar te 
får dår ligst be hand ling, er godt do ku men tert også in ter na sjo nalt (8).

Me di sinsk his to rie har noen mør ke ka pit ler, ka pit ler vi helst vil 
glem me. Et av dis se er at fa get le gi ti mer te sla ve ri, ut fra pseu do vi ten-
ska pe li ge for kla rin ger om at det var for skjel ler på svar te og hvi te. 
Svar te had de tyk ke re hud, og de føl te ikke smer te på sam me måte 

som hvi te (9). Ut fra de sam me idéene bruk te man svar te men nes ker 
som for søks ka ni ner. Dr. Sims, han som opp fant vaginalspekulumet 
og som reg nes som den mo der ne gy ne ko lo gi ens far, ope rer te sla ve-
kvin ner. Han ope rer te dem ge ni talt, igjen og igjen, uten grunn og 
uten be dø vel se, for di han ville per fek sjo ne re en ope ra sjons tek nikk 
for å kor ri ge re ge ni ta le fist ler (9).

Dess ver re hen ger noe av det e grum se te tan ke god set igjen. I en 
stu die av 222 le ge stu den ter i USA had de halv par ten minst én feil -
aktig opp fat el se om fy sio lo gis ke for skjel ler mel lom svar te og hvi te, 
for eks em pel at svar te had de tyk ke re hud el ler mind re sen si ti ve 
ner ve en der (10). De vur der te også fik ti ve svar te pa si en ter til å ha 
mind re smer te enn fik ti ve hvi te pa si en ter. Selv had de jeg ikke job bet 
len ge som pleie med hjel per da jeg rap por ter te om en pa si ent som 
had de sto re smer ter. Det ble møt med: «Er ikke det hun so ma lis ke? 
Da kan du trek ke fra halv par ten.» Jeg måt e gå til ba ke til pa si en ten 
og si at hun ikke fikk smer te stil len de. Dess ver re var ikke det en 
ene stå en de opp le vel se. Til slut be gyn te jeg vel bare å trek ke fra 
halv par ten selv.

Der som man vil end re noe, er er kjen nel se før s te skrit. Å til leg ge  
et in di vid egen ska per ut fra hud far ge el ler et ni si tet, er vel ikke noe 
an net enn ra sis me? Kan skje må vi, nes te gang vi har en pa si ent som 
til hø rer en mi no ri tet, et er stre be å gi dob belt så god be hand ling 
som vi van lig vis gir. Bru ke tid. Set e opp en eks tra kon troll. Og så må 
vi ta den ube ha ge li ge pra ten om hva vur de rin ge ne våre kan være 
på vir ket av (11). For me di si nen er ikke far ge blind.

MAR TI NE RO STAD MO
martine.rostadmo@tidsskriftet.no
er lege og pub li se rings re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Stur la son

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Kan skje er ikke be hand lin gen vi gir,  
så lik som vi tror»

«De vur der te også fik ti ve svar te pa si en ter  
til å ha mind re smer te enn fik ti ve hvi te  
pa si en ter»
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Barn går til grun ne i flykt ning lei re ne. Og det skjer på vår 
vakt.

«Ghol am» har ikke ruk ket å bli ten åring enda, men ar me ne er al le -
rede sterkt mer ket av at han sli ter. Det er gam le arr og nye sår der 
bar ber bla det har skå ret seg inn. Den lan ge pan ne lug gen stik ker 
frem un der het en og ryg gen er krum bøyd som hos en 80-år ing. 
Han ser ikke på meg og mum ler alle sva re ne. De sir ku le rer rundt  
de sam me te ma ene: «Det er ikke håp for meg» og «Jeg er for sli ten  
til å orke mer».

Dess ver re har jeg hørt ak ku rat de or de ne så alt for man ge gan ger 
her i Moria, flykt ning lei ren på en av Hel las vak re fe rie øy er. Jeg har 
set inn i utal li ge tom me barne blikk. Uten vi ta li tet, nys gjer rig het  
og vi te be gjær lig het. De har ikke mer kraft. I 2020 be hand let vi 50 
barn med al vor lig og akut e selv mords tan ker, en del av dem med 
re el le for søk bak seg, noen så unge som åte år gam le da de prøv de  
å hen ge seg. Har man først holdt hen de ne til dis se bar na og prøvd  
å hjelpe dem til å gjen fin ne livs gnis ten, glem mer man det ald ri.

Ven te lis ten vår sy nes uen de lig lang, og sann syn lig vis har et fler tall 
av de nes ten 3 000 bar na så sto re psy kis ke van s ker at de har be hov 
for pro fe sjo nell hjelp (1). Le ger Uten Gren ser har ka pa si tet til å hjelpe 
knappe 300 i året. Den and re or ga ni sa sjo nen som van lig vis til byr 
psy ko lo gisk hjelp til barn og unge, har stengt sit inn tak for ti den.

Post rau ma tisk stress li del se (PTSD), de pre sjon og angst er mest 
frem tre den de hos dem vi be hand ler. I hen vis nin ge ne be skri ves 
gru som me trau mer. Barn har vært vit ne til at fa mi lie med lem mer 
har fåt kapp et av ho det. De har vært tvun get til å se på sin mor bli 
vold tat og ska det av mer enn fem menn. Jen te ne som kom mer 
ale ne, har måt et be ta le for over nat ing med egen kropp. Noen blir 
pla get av ma re rit hver nat et er å ha set ven ner druk ne da bå ten 
de res ble kas tet omkull i bøl ge ne på vei til det de trod de var en 
bedre frem tid. Og på spørs må let om når de psy kis ke pla ge ne star tet, 
står det nes ten all tid: Da vi kom til Moria. Det ble i hvert fall ver re 
et er at de kom dit.

Barna bor i dag i en pro vi so risk leir opp ret et i all hast et er at det 
gam le Moria brant ned til grun nen i sep tem ber. I ti da ger bod de 
barn, voks ne, syke og per so ner med funk sjons hem nin ger på ga ten 
uten noen form for be skyt el se. Tel te ne i den nye lei ren er sat opp 

på et gam melt sky te felt. Pigg tråd gjer det er fire me ter høyt og syn lig 
uan set hvor du går. Det fin nes in gen le ke plass, in gen tryg ge ste der, 
in gen krok der du kan trek ke deg til ba ke når trau me ne ja ger el ler 
når fø lel se ne blir for over vel den de.

Trau ma ti ser te barn tren ger ro, sta bi li tet og for ut sig bar het (2). 
Noen gan ger kjen nes det som å skvet e vann på gåsa når vi gjør  
alt vi kan te ra peu tisk for å hjelpe, men vet at vi sen der dem til ba ke  
til det de selv kal ler et ma re rit. Til tel te ne som kol lap ser i uvæ ret.  
Til fryk ten for å gå på do et er at en tre åring ble vold tat og al vor lig 
ska det ret før jul (3). Til utrygg he ten som pre ger hele li vet, alle 
da ge ne. Det Eu ro pa vel ger å til by til ikke bare barn, men svært sår -
bare barn, er be tin gel ser som gjør dem syke. All ver dens re si li ens er 
ikke til hjelp når man i over et år le ver i kro nisk usik ker het og frykt 
uten noen som helst idé om når og om det skal bli bedre – om man 
noen gang vil kun ne føle seg trygg igjen. På et el ler an net tids punkt 
bry ter de sam men. For di Eu ro pa lar dem leve slik. Og Eu ro pa er fullt 
klar over be tin gel se ne (4).

Det er der for vi ser to årin ger som dun ker ho det i gul vet til de blør. 
Den mins te ufor ut sig bar het brin ger dem ut av to le ran se vin du et, og 
de har in gen re gu le rings ka pa si tet len ger. Det er der for vi ser på fal-
len de man ge barn med eks trem til ba ke trek ning. De le ker ikke, går 
ikke ut av tel tet. Noen har ikke snak ket på man ge må ne der. Ut ryk-
ket for skremt fug le un ge kun ne ikke pas set bedre. De har opp levd  
at ver den er et far lig sted, og de le ver fort sat i den ne vir ke lig he ten. 
Det er der for det står i så godt som alle hen vis nin ge ne at bar na 
pla ges av ma re rit og søvn vans ker. En til stand som, der som den blir 
kro nisk, kan på vir ke frem ti dig læ ring og re gu le rings ka pa si tet (5).

Det er be tin gel se ne som gjør at «Ghol am» ikke vil leve len ger. Han 
har vært i lei ren i godt over et år. Han har klart seg len ge, men nå er 
kref te ne slut. Hå pet er bor te, og pri mær dia gno sen må bli: Moria.

KAT RIN GLATZ BRU BAKK
kgb1@hotmail.no
er bar ne psy ko log og felt ar bei der for Le ger uten Gren ser i Moria.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Jeg har sett inn i utal li ge tom me barne blikk»

«Vi vet at vi sen der dem til ba ke til det de selv 
kal ler et ma re ritt. Til tel te ne som kol lap ser  
i uvæ ret. Til fryk ten for å gå på do et ter at en 
tre åring ble vold tatt før jul»
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Kreft og ko ro na ri si ko
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Noen per so ner med kreft, men ikke alle, sy nes å ha økt 
ri si ko for al vor lig covid-19-for løp. Det er vik tig å av dek ke 
hvem det e gjel der.

Al le re de tid lig i pan de mi en ble kreft pa si en ter med covid-19-in fek-
sjon ut pekt som en grup pe med dår lig pro gno se (1). Te ma et kreft og 
ko ro na har ut løst enorm forsk nings ak ti vi tet. Li ke vel er det fort sat 
uklart om kreft pa si en ter let e re blir smit et av SARS-CoV-2 enn and re, 
hvor stor an del som får et al vor lig for løp, og den fak tis ke ri si ko en 
for død ved kom bi na sjo nen kreft og ko ro na.

Kvå le og med ar bei de re pre sen te rer i Tids skrif tet en ana ly se av alle 
med på vist SARS-CoV-2 i Norge i før s te halv år av 2020 (2). Ved å be nyt e 
to av våre gode na sjo na le hel se re gist re, Hjer te- og kar re gis te ret og 
Kreft re gis te ret, vi ser for fat er ne at gjen nom gåt hjer ne slag og kreft 
med spred ning øker ri si ko en for død et er på vist covid-19-syk dom.

Im mun sup pre sjon, svek ket all menn til stand, frem skre den al der 
og røy king er fak to rer som kan bi dra til at kreft pa si en ter er ut sat 
for al vor li ge for løp av ko ro na vi rus in fek sjon (3, 4). En hyp pig kom pli-
ka sjon ved covid-19 er trom bo em bo lis me. Det er det også hos kreft-
pa si en ter (5). So sio øko no mis ke for hold har inn virk ning på både 
kreft pro gno se og covid-19-ri si ko. I til legg er kreft pa si en ter hyp pig på 
sy ke hus og kan være mer ut sat for smit e enn nor mal be folk nin gen. 
En norsk stu die vis te økt fore komst av covid-19-inn leg gel ser blant 
kreft pa si en ter som ny lig had de gjen nom gåt kreft be hand ling (6).

Selv i det hardt ram me de Italia ble SARS-CoV-2 på vist hos un der 1 % 
av kreft pa si en ter som fikk ak tiv tu mor be hand ling (7). Da ta ene fra 
Kvå le og med ar bei de re ty der på at smit e ri si ko en er den sam me 
blant dem med kreft som dem uten. Men man kan ikke ute luk ke at 
per so ner med un der lig gen de syk dom mer tar smit e vern mer på 
al vor enn and re, og at det e har bi drat til la ve re smit e trykk blant 
kreft pa si en te ne. Tro lig blir de også tes tet hyp pi ge re enn and re.

Kvå le og med ar bei de re pe ker på grup pen med me ta sta tisk  
kreft som mer ut sat for død enn kreft pa si en ter ge ne relt. På grunn 
av et hel dig vis be gren set an tall kreft pa si en ter som døde av el ler 
med covid-19, var yt er li ge re sub grup pe ana ly ser ikke mu lig. I uten-

lands ke stu di er har spe si elt to kreft dia gno ser vist høy ri si ko for 
al vor lig for løp og død, nem lig he ma to lo gisk kreft (dvs. lym fom og 
leu ke mi) og lun ge kreft, i lik het med kreft i avan sert sta di um el ler  
i pro gre sjon (1, 8). Det e kan skyl des den im mun sup pres si ve ef ek ten 
både ved syk dom men i seg selv og be hand lin gen, mens lun ge kreft-
pa si en ter kan være mer ut sat pga. re du ser te re spi ra to ris ke re ser ver.

Pa si en ter i ak tiv kreft be hand ling har økt ri si ko for al vor lig ut fall 
av covid-19, men be tyd nin gen kan va ri e re mel lom be hand lings for-
mer. Cel le gift gir uguns tig im mun sup pre sjon, mens det er data som 
ty der på at im mun te ra pi med immunsjekkpunkthemmere fak tisk 
kan være guns tig ved å for ster ke T-cel le re spons (9). Pneumonit, som 
er en kjent bi virk ning av tu mor ret et im mun te ra pi, kan være van s-
ke  lig å skille fra covid-19-pneu mo ni. Det e skal be hand les med høy-
doserte ste ro i der, som kan ha ne ga tiv ef ekt på covid-19-in fek sjon  
i tid lig sta di um (10).

Pan de mi en har også in di rek te hat uguns ti ge kon se kven ser  
for kreft om sor gen. Kreft pa si en ter ble blant an net ram met ved  
at screen ing pro gram mer ble sat på vent, ut red ning kun ne være 
for sin ket og kli nis ke stu di er ble stop pet el ler brem set. Men kreft -
behand ling bør fort set e som plan lagt selv i en pan de mi si tua sjon. 
Over hyp pig het av kreft re la tert død, in di rek te for år sa ket av covid-19, 
må unn gås.

I den ak tu el le nors ke pa si ent ko hor ten døde fire av 18 pa si en ter 
med me ta sta tisk kreft og covid-19 (2). Selv om tal le ne er små, er det 
en sig ni fi kant økt an del sam men lig net med to tal grup pen, og den 
tre gan ger økte re la ti ve ri si ko en sam sva rer godt med in ter na sjo na le 
funn (8). Stu di en til Kvå le og med ar bei de re kan være nyt ig i dis ku-
sjo nen om pri ori te ring av vak si ner, et er som kreft pa si en ter med 
spred ning kan ha lang for ven tet le ve tid. Vi de re bør man leg ge stør re 
vekt på ge ne rel le smit e vern as pek ter i frem ti dig ut for ming av kreft-
be hand lings en he ter, med mu lig het til av stand mel lom alle som 
opp hol der seg der.

ODD TER JE BRUS TU GUN
otr@vestreviken.no
er dr.med., spe sia list i on ko lo gi og over le ge ved On ko lo gisk sek sjon, Dram men 
sy ke hus, Vest re Vi ken.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Gruppen med me ta sta tisk kreft er mer ut satt 
for død enn kreft pa si en ter ge ne relt»

«Kreft be hand ling bør fort set te som plan lagt 
selv i en pan de mi si tua sjon»

Se også originalartikkel side 135
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Nye pa si ent sløy fer:  
Til lags åt alle kan in gen gjera
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De nye akutt me di sins ke pa si ent sløy fe ne kan red de liv – 
for ut satt at pa si en ten er i rik tig sløy fe, og at sløy fen ikke 
knytt es så hardt at re trett er umu lig.

«Le ge kuns tens far», Hip po kra tes, som vir ket rundt 450 f.Kr., var 
opp tat av dia gnos tikk, be hand ling og pro gno se. Med lite ut styr og 
re me di er i sit vir ke ved As kle pi os-temp let på Kos ble pro gno se det 
vik tig ste, især over for fa mi li e nes mann li ge for sør ge re. I da gens 
me di sin er imid ler tid fo kus skjø vet over mot so fis ti kert og eff ek tiv 
dia gnos tikk og be hand ling – eks em pli fi sert ved den mo der ne akut-
me di sins ke sløy fe me di si nen. Den red der liv og hind rer kom pli ka sjo-
ner gjen nom tid lig iden ti fi ka sjon, triage og be hand ling av f.eks. 
hjer te stans, STEMI (ST-ele va sjon-myo kard in farkt), hjer ne slag, sep sis 
og – ikke minst – trau mer. Her bru kes ord spill som «tid er hjer ne cel-
ler» og «tid er hjer te mus kel». Man ge har der for team for så kal te 
sløy fe pa si en ter i akut mot a ke ne, og noen har det også for pa si en ter 
uten for de nevn te sløy fe ne (1).

Alle ty per be hand ling, det være seg med inn grep, pro se dy rer el ler 
me di ka men ter, har kom pli ka sjo ner el ler bi virk nin ger. Nyt e må 
der for all tid veies mot kost nad. Ved mo der ne sløy fe me di sin er 
 bi virk nin gen at man kan havne i feil sløy fe, noe som be tyr feil 
 be hand ling til tross for de beste hen sik ter, inn til man even tu elt 
inn ser at noe skur rer.

På en pris ver dig pe da go gisk måte tar Søn sta bø og med ar bei de re 
opp det e i sin ka sui stikk om en mann i 40-åre ne med men tal og 
sir ku la to risk på virk ning et er et fall trau me (2). Her fore lå opp lys -
ninger om rus bruk, noe som er van lig hos trau me pa si en ter (3). Det 
er så le des let å for stå hvor for pa si en ten ble hånd tert av et trau me-
team. En kri tisk syk pa si ent kan ha fle re dia gno ser hvor fel les nev ne-
ren er be ho vet for rask av kla ring.

Noen til stan der, slik som en do kar dit, lun ge em bo lis me og sep sis, 
kal les ofte «den sto re imi ta tor». En kel te vil også in klu de re for gift-
ning og rus og ab sti nens i den ne grup pen. I den ak tu el le ka sui stik-
ken var ko ka in for gift ning ho ved år sak til det fa ta le for lø pet. Kom pli-
ka sjo nen hy per ter mi, som sann syn lig vis ut løs te en forbrukskoa-
gulopati (disseminert intravaskulær koa gu lo pa ti, DIC), var også 
med vir ken de.

Tids skrif tets spal te «Noe å lære av» har også hu set pa si en ter fra vår 
uni ver si tets kli nikk. I det pub li ser te til fel let kom vi ikke ut av tan ke-

gan gen om rab do myo ly se som år sak til mus kel smer ter un der tre-
ning (4). Det e var i en tid hvor treningsindusert rab do myo ly se var 
på al les lep per, og «alle» tenk te på det e. Fa si ten kom uker se ne re da 
pa si en ten ble inn lagt med hjer ne slag ut løst av en sep tisk em bo lus 
fra mit ral klaff en. Et an net eks em pel jeg kjen ner til, er pa si en ten som 
kom mer inn i «slag sløy fen» på grunn av ce re bra le ut fall med sam me 
pa to ge ne se som oven for. Uhel dig vis gis det av og til trom bo ly se til 
slike pa si en ter.

Våre nye pa si ent sløy fer er kom met for å bli. Spørs må let er hva vi 
kan gjø re for å hind re at pa si en te ne in klu de res i feil sløy fe. Norsk 
me di sin skil ler seg fra man ge vest li ge mil jø er ved at legevaktstjenes-
ten «si ler» pa si en te ne før de even tu elt inn leg ges. Legevaktslegens 
ten ta ti ve dia gno se er ofte kor rekt, og vi er der for mind re vant til  
å null stil le oss dia gnos tisk over for nye pa si en ter – slik som i uten-
lands ke emer gen cy rooms. Jeg me ner at den «far lig ste» dia gno sen 
man kan inn leg ges med i Norge, er mis tan ke om lun ge em bo lis me. 
Uan set be legg i sy ke hu set blir slike pa si en ter tat imot uten dis ku-
sjon. Mot a ken de lege har stor re spekt for dia gno sen og øns ker  
å be kref te el ler ute luk ke den ne – i ste det for å null stil le seg dia gnos-
tisk. En slik pa si ent må kan skje vente en stund på en CT-an gio gra fi. 
Hvis pa si en ten har sep sis, ta pes dy re ba re ti mer.

Til sy net i nors ke akut mot ak i 2007 vis te at de minst er far ne 
le ge ne ofte sto ale ne i akut mot a ket (5). Der for ble det etab lert en 
ny ho ved spe sia li tet i akut- og mot aks me di sin. Slike spe sia lis ter 
skul le hånd te re de uav klar te pa si en te ne og un der støt e de mind re 
er far ne le ge ne i akut mot a ket. Akut me di sin uten for sy ke hus og 
sløy fe me di sin skul le ikke om fat es av den ne nye spe sia li te ten – der-
som sløy fe ne fun ger te.

Er fa rin ge ne til Søn sta bø og med for fat e re, og våre egne er fa rin - 
ger, har vist at vi må være yd my ke og åpne for at pa si en ter kan ha 
hav net i feil sløy fe, og at sløy fens «for val te re» bør ha en lav ters kel 
for å kon fe re re med spe sia lis ter i akut- og mot aks me di sin hvis  
ikke alt stem mer. Det e vil yt er li ge re bedre pa si ent sik ker he ten,  
også i våre akut mot ak.

DAG JACOBSEN
uxdaja@ous-hf.no
er dr.med og spe sia list i kli nisk far ma ko lo gi, ind re me di sin og hjer te syk dom-
mer. Han er av de lings le der og pro fes sor ved Akut me di sinsk av de ling ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Ved mo der ne sløy fe me di sin er bi virk nin gen 
at man kan havne i feil sløy fe»

«Legevaktslegens ten ta ti ve dia gno se er ofte 
kor rekt, og vi er der for mind re vant til å null
stil le oss dia gnos tisk over for nye pa si en ter»

Se også Noe å lære av side 156
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks
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Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

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

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

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

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

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

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

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

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

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)
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Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4
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▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av 
voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og over-
våkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være 
nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og 
overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/
ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administrering: Gis som i.v. infus-
jon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent 
med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De 
fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirk-
ninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre 
mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør 
overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrela-
terte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør 
overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør 
behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk 
indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabe-
tes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrela-
terte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller 
med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med 
bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og 
med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende 
immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres 
iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med 
behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller 
livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen 
avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og 
cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppres-
siver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidler-
tid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte opp-
veier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og 
cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under be-
handling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Pneumonitt, Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmer-
ter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: 
Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradi-
kulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.Egenskaper:Klas-
sifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som 
uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorre-
sponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1

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

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

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

GODKJENT  
av Beslutningsforum!6

Behandlingen kan tas i bruk  
fra 15. desember 2020

Som monoterapi er LIBTAYO® indisert 
til behandling av voksne pasienter 

med metastatisk eller lokalavansert 
kutant plateepitelkarsinom, som 

ikke er egnet for kurativ kirurgi eller 
kurativ strålebehandling1,2

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
 assessment every   

9 weeks

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
CS

CC
m

CS
CC

Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)

la
CS

CC

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

 surgery or curative radiation
(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

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

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

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

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

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

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

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

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

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

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

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

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

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

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

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

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

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

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

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

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

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

GODKJENT  
av Beslutningsforum!6

Behandlingen kan tas i bruk  
fra 15. desember 2020

Som monoterapi er LIBTAYO® indisert 
til behandling av voksne pasienter 

med metastatisk eller lokalavansert 
kutant plateepitelkarsinom, som 

ikke er egnet for kurativ kirurgi eller 
kurativ strålebehandling1,2

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
 assessment every   

9 weeks

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
CS

CC
m

CS
CC

Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)

la
CS

CC

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

 surgery or curative radiation
(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

Pd-L1 testing er ikke nødvendig4
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Er can na bis blitt  
far li ge re?

Jør gen G. Bramness og Anne Line Bret e ville-
Jensen spør om can na bis er far li ge re enn 
tid li ge re an tat, da en ny me ta ana ly se an slår 
fore koms ten av av hen gig het blant bru ke re 
til 13 %, kontra 10 % i tid li ge re forsk ning (1). 
Usik ker he ten knyt et til det nye es ti ma tet, 
10 – 15 %, gjør det imid ler tid ikke mu lig  
å kon sta te re en for skjell. Ser man på es ti ma-
te ne for tverrsnitstudier (8 – 11 %) og ob ser va-
sjons stu di er (9 – 12 %) hver for seg, er det 
til sy ne la ten de in gen for skjell (2).

Frem for å aner kjen ne den ne usik ker -
heten, fo ku se rer Bramness og Bret e ville-
Jensen på at an de len av hen gi ge er enda 
høy ere – om kring 18 % – blant dem som 
bru ker can na bis ukent lig el ler of te re, og 
hele 33 % blant dem som opp ret hol der slikt 
bruk over leng re tid. Bramness og Bret e-
ville-Jensen an ser dis se som mer re pre sen ta-
ti ve, da de som kun bru ker noen få gan ger 
og slut er, nep pe kan sies å «bru ke». Det er 
uklart om Bramness og Bret e ville-Jensen 

også me ner at alle som drik ker al ko hol 
sjeld ne re enn hver uke, er å anse som 
 av holds folk.

At av hen gig het ses of te re hos dem som 
ru ser seg hyp pig, er imid ler tid nep pe stort 
mer in for ma tivt enn at det ses sjeld ne re 
blant dem som ru ser seg noen få gan ger og 
slut er. An de len al ko hol av hen gi ge vil også 
være stor blant dem som fri vil lig har druk-
ket seg be ru set 14 av de siste 14 da ge ne, men 
dét be tyr ikke at sam me an del av et til fel dig 
ut valg for søks per so ner ville bli al ko hol av-
hen gi ge et er to ukers jevnt al ko hol kon sum.

De som vel ger å ruse seg hyp pig, vil tross 
alt kun ne ha ge ne tis ke trekk, livs er fa rin ger 
el ler and re sår bar he ter som gjør dem mer 
til bøye li ge til både hyp pig rus mid del bruk 
og av hen gig het. Bramness og Bret e ville-
Jensen ig no re rer slike se lek sjons ef ek ter  
og vil til sy ne la ten de ha oss til å tro at den 
høy ere fore koms ten av av hen gig het ved 
hyp pi ge re bruk for tel ler oss noe om den 
«san ne» av hen gig hets ri si ko en til can na bis. 
Det e er i så fall en feil slut ning.

Den bri tis ke jour na lis ten Ian Beteridge 
har spø ke fullt ut alt at alle over skrif ter  
som slut er med et spørs måls tegn, kan 
be sva res med et «nei». Bramness’ og Bret e-
ville-Jensens und ring kan nep pe av vi ses  
så kon tant, da det tro lig ennå er fa rer ved 
can na bis som er blit un der vur dert el ler 
over set. Det er imid ler tid lite hit il som 
ty der på at av hen gig hets po ten si a let er 
 ve sent lig an ner le des enn tid li ge re an tat.

AN DRE AS WAHL BLOM KVIST
andreas.wahl@gmail.com
er lege i rus- og av hen gig hets me di sin.

DAG FINN HES SEN PAUST

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.
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Mo del lert av makt

I sine for søk på å kon trol le re pan de mis ke 
ut brudd, an ven der fors ke re og hel se myn dig-
he ter ma te ma tis ke mo del ler. Mo del le nes 
pre dik sjo ner får inn virk ning på myn dig  hete-
nes valg av til dels svært inn gri pen de til tak, 
og det er der for ri me lig å kre ve at mo del -
lenes tref sik ker het va li de res mot vir ke lig -
heten. Ikke alle de ler det e syns punk tet, og 
ny lig ble kra vet ut lagt som et feil ret et måle-
kri te ri um for mo del lers bruks ver di (1).

Mens gode mo del ler gir men nes ket makt 
over livs be tin gel se ne, gjør dår li ge mo del ler 
men nes ket av mek tig. Der som mo del le ne 
ikke va li de res mot vir ke lig he ten, blir det 
umu lig å vite om de er gode el ler dår li ge.  
Og da lig ger av mek tig he ten snub len de  
nær. Da Folkehelseinstitutet i mars 2020 
an ven de en ikke-va li dert mo dell og pre di-
ker te et høyt an tall inn lag te pa si en ter på 

in ten siv av de lin ger (2), bi dro in sti tut et 
sam ti dig til å le gi ti me re la ve re ak ti vi tet  
i sy ke hu se ne i på ven te av covid-19 pa si en ter 
som knapt kom. Ved det mis tet man ge 
pa si en ter hel se hjelp som det var res sur ser 

«Bramness og Bret te ville-
Jensen vil til sy ne la ten de ha  
oss til å tro at den høy ere fore-
koms ten av av hen gig het ved 
hyp pi ge re bruk for tel ler oss 
noe om den ‘san ne’ av hen gig-
hets ri si ko en til can na bis»

«Mens gode mo del ler gir men-
nes ket makt over livs betin-
gel se ne, gjør dår li ge  model ler 
men nes ket av mek tig»
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til (3). Bare ved å av stem me modellpredik-
sjonene mot re el le data ble det mu lig  
å av dek ke mo del lens svak he ter.

Re sul ta ter fra ikke-va li der te mo del ler  
blir også brukt som do ku men ta sjon for  
at til tak vir ker et er in ten sjo ne ne, slik as si-
ste ren de hel se di rek tør Es pen Nak stad 
 gjor de da han vis te til at myn dig he te nes 
til tak i vår tro lig spar te 12 000 liv i Norge  
(4). Går en til re fe ran sen han gir (5), vi ser  
det seg at tal let er uten em pi risk be grun -
nelse. Tal let fram kom gjen nom en ma te -
matisk mo dell som ald ri vil kun ne va li de res 
mot vir ke lig he ten for di re sul ta tet re fe re rer 
til en kon stru ert vir ke lig het av hen del ser 
som ald ri fant sted. Det at do ku men ta sjo nen 
er nær mest ver di løs, er selv sagt ikke ens be-
ty den de med at til ta ke ne ikke vir ker som de 
skal. Men det be tyr at do ku men ta sjo nen må 
fin nes ved and re mid ler enn ved mo del le-
ring.

Eks pert vur de rin ger er plas sert la vest  
i evi dens hie rar ki et, blant an net for di de 
an s es som sub jek ti ve og usy ste ma tis ke (1). 
Det spørs om eks per ten blir mind re av mek-
tig i rol len som mo del le nes sla ve. Kan skje 
det er på tide å etab le re et nyt og la ve re nivå 
i evi dens hie rar ki et – for mo del ler te pre dik-
sjo ner. Pla ton ville nep pe vært for nøyd  
med en slik plas se ring; lik mo dell ten ker ne 
be trak tet han det jor dis ke li vet som en 
dår lig mo dell av det vir ke li ge li vet i ide enes 
og ma te ma tik kens opp høy de ver den. Men 
for kunn skaps ba sert prak sis ville det være 
en god løs ning.

EL LING UL VE STAD
elling.ulvestad@helse-bergen.no
er av de lings sjef ved Mik ro bio lo gisk av de ling, Hau-
ke land uni ver si tets sju ke hus, og pro fes sor dr.med.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.
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Mo del ler om dan ner  
ikke sub jek ti ve inn
da ta til ob jek ti ve 
 utda ta

En kro nikk i Tids skrif tet om pan de mi mo del-
ler et er la ter inn tryk ket at slike mo del ler er 
ob jek ti ve (1). En mo dell er ba sert på for ut set-
nin ger med ulik grad av usik ker het. Pan de-
mi mo del le ne in klu de rer pa ra me te re som 
kon takt, fre kvens, mor ta li tet, in ku ba sjons tid 
og in fek si øs pe ri ode. I ko ro na pan de mi ens 
før s te fase var dis se i stor grad ukjen te. 
Fre kven sen av asymp to mat is ke bæ re re, 
asymp to mat isk smit e spred ning el ler krys-
simmunitet som føl ge av eks po ne ring for 
en de mis ke ko ro na vi rus er and re pa ra me -
tere som fort sat er usik re. Det er også usik-
kert hvor dan men nes ker end rer hand lings-
mønst re i takt med in for ma sjon om pan de-
mi en. Det er in gen kon stan ter i men nes kers 
hand lin ger (2).

Oven stå en de be tyr at kon struk sjon av 
pan de mi mo del ler av nød ven dig het in klu de-
rer mer el ler mind re sub jek ti ve an ta gel ser. 

Mo del le nes be ar bei ding av sub jek ti ve inn -
data gjør ikke ut da ta ob jek ti ve. Hel ler ikke 
sen si ti vi tets ana ly ser gir ob jek ti ve ut da ta. 
Det blir der for mis vi sen de å kalle mo del le ne 
for ob jek ti ve. Bruk av ma te ma tis ke og sta -
tistis ke mo del ler ved ana ly se av em pi ris ke 
(his to ris ke) data og fak tisk ob ser ver te data 
un der veis i pan de mi en er der imot ofte 
nyt ig.

For fat er ne er kri tis ke til bruk av er fa rin-
ger og vur de rin ger fra eks per ter når det 
gjel der smit som me syk dom mer. For fat -
terne hev der at slike til nær min ger vil være 
pre get av kunn skap om tid li ge re epi de mi er 
og er kan skje ikke over før ba re til ko ro na 
pan de mi en. Vi me ner der imot at vi ro lo ger, 
pa to lo ger, kli nis ke epi de mio lo ger og and re 
be sit er vik tig kunn skap for hånd te ring av 
pan de mi en. Det er vik tig ikke å la seg for fø re 
av mo del le nes kom plek si tet (3).

Vi er enig med for fat er ne at den men -
neske li ge hjer ne er dår lig til in tui tiv vur de-
ring av tall, og at det kan være van ske lig  
å for stå kon se kven se ne av eks po nen ti ell 
vekst. (Em pi ri vi ser at vi rus epi de mi er, in klu-
dert ko ro na, føl ger en Gompertz-kur ve med 
rask vekst, av fla ting og så lang somt fall). 
Men vi stil ler oss tvi len de til at det er let e re 
å for stå mo del le nes fram fø rin ger når for ut-
set nin ge ne er usik re. Det e er sær lig pro ble-
ma tisk når er fa rin ger vi ser at po li ti ke re har 
en ten dens til å føl ge verstefalls mo del ler 
(el ler så kal te «ri me li ge» verstefallsmodeller 
(4)). Stu di er ty der på at nyt en av ned steng-
nin ge ne i uli ke land er be ty de lig over dre vet.

Sam men hen gen mel lom uli ke til tak mot 
pan de mi en og den to ta le dø de lig het har 
vært lav i for hold til ibo en de for skjel ler som 

«Kon struk sjon av pan de mi-
mo del ler av nød ven dig het 
in klu de rer mer el ler mind re 
sub jek ti ve an ta gel ser»
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Ru ti ne mes sig urin
dyrk ning hos gra vi de 
– for de ler og ulem per

Vi vil takke Ba cke og med ar bei de re for et 
en ga sjert de bat inn legg mot unød ven dig 
bruk av an ti bio ti ka og mot sy ke lig gjø ring  
av gra vi de (1). Det e en ga sje men tet de ler vi 
ved An ti bio ti ka sen te ret for pri mær me di sin 
(ASP).

«Vei le de ren» Ba cke og med ar bei de re  
vi ser til er Na sjo na le fag li ge ret nings lin jer 
for an ti bio ti ka bruk i pri mær hel se tje nes - 
ten, ut git av Hel se di rek to ra tet. ASP er en 
sen tral del av re dak sjons grup pen for dis se 
ret nings lin je ne. Helt si den før s te ut ga ve  
i 2008 har ret nings lin je ne an be falt scree-
ning for asymp to mat isk bakteriuri tid lig  
i svan ger ska pet. Na sjo nal fag lig ret nings -
linje for svan ger skaps om sor gen støt et  
seg til an ti bio ti ka-ret nings lin je ne da de  
ved re vi sjo nen i 2017 gav sam me an be fa - 
ling.

Ved man ge av til stan de ne som om fat es  
av ret nings lin je ne for an ti bio ti ka bruk  
i pri mær hel se tje nes ten, må det gjø res en 
vek ting av for de ler og ulem per ved prø ve -
taking og an ti bio ti ka be hand ling. Et og 
sam me kunn skaps grunn lag kan re sul te re  
i uli ke an be fa lin ger, av hen gig av vur de ring 
og vek ting. And re land det er na tur lig  
å sam men lig ne seg med og som har ret-
nings lin jer på det e fel tet, an be fa ler scree-
ning for asymp to mat isk bakteriuri i en el ler 
an nen form – en ten hos alle gra vi de, som  
i de bri tis ke NICE-ret nings lin je ne og de nye 
an be fa lin ge ne fra In fec tious Diseases Society 
of America, el ler hos gra vi de med høy ere 
sann syn lig het for bakteriuri (hyp pi ge urin-
veis in fek sjo ner før svan ger ska pet, po si tiv 

kli ma, be folk nings sam men set ning og ge ne-
rell hel se (5). Po li tis ke til tak ba sert på ma te-
ma tis ke mo del ler kan der for vise seg å ha 
vært sær lig ska de li ge.

HAL VOR NÆSS
haln@haukeland.no
er over le ge ved Nev ro lo gisk av de ling på Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus og pro fes sor ved Uni ver si te tet 
i Bergen.
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In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.
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S. EN GE BRET SEN SVA RER
Det be slut nings grunn laget som gjør folk 
flest mest av mek ti ge, er det som ikke er 
et er prøv bart og som man ikke kan ar gu-
men te re mot, hvor en eks pert vur de rer 
ef ek ten av uli ke til tak, og hvor man ge 
 in ten siv pa si en ter man for ven ter et er 5, 7  
og 9 da ger. Dis se tal le ne er umu li ge å gjet e 
seg fram til, og man tren ger en ma te ma tisk 
mo dell for at de skal være sy ste ma tis ke.  
I mot set ning til in tui sjon, er mo del ler ka li-
brert til data, slik at de er i over ens stem -
melse med tid li ge re ob ser va sjo ner. Et an net 
pro blem er hvem sin in tui sjon man skal 
ba se re be slut nin ger på. Det er van ske li ge re  
å sto le på at et es ti mat ba sert på in tui sjon 
ikke er po li tisk mo ti vert, el ler be hef tet med 
en un der lig gen de agen da.

Folkehelseinstitutet (FHI) har vært  
åpne om mo del len både i form av kil de ko de 
(1) og an ta kel ser i sine mo del le rings rap por-
ter (2). Der med kan mo del len og an ta kel -
sene dis ku te res. SEIR-mo del ler er den etab-
ler te stan dar den for luft veis in fek sjo ner  
som smit er ved di rek te kon takt, som 
 COVID-19.

I mo del le rings rap por te ne (2) pub li se res 
også kortidsprediksjoner tre uker fram i tid. 
Dis se har truf et godt over ens med ob ser -

verte data, og si den de er åpne, kan hvem 
som helst vur de re over ens stem mel se med 
fak  tiske ob ser va sjo ner. VG har for eks em pel 
gjort en slik ana ly se (3). I mot set ning til 
scenarier, er det både vik tig og in ter es sant  
å i et er tid sam men lik ne dis se med fak tis ke 
data.

FHIs plan leg gings sce na rio (4) var ikke en 
fram tids spå dom. Det var en tenkt si tua sjon, 
hvor man an tok at til tak ville føre til en 
re duk sjon av re pro duk sjons tal let til 1.3. 
Tal let 1.3 var ikke es ti mert ved hjelp av 
 mo del ler. Det var en eks pert vur de ring,  
som vis te seg å ikke stem me med de til ta -
kene som ble sat inn. FHI pre si ser te også: 
«Scenariet er ikke en pro gno se, epi de mi en 
kan bli mil de re el ler ver re» (4).

Å på stå at for fat er ne i (5) ikke har noen 
em pi risk be grun nel se for sit es ti mat av 
ef ekt av til tak er di rek te feil. Ana ly sen er 
ba sert på data på COVID-19-døds fall fra 11 
eu ro pe is ke land.

Mo del ler er det enes te verk tøy et man har 
for å vur de re uli ke til tak. Det er for di det er 
umu lig å ob ser ve re beg ge vir ke lig he ter. Det 
kre ver to iden tis ke ko pi er av Norge som 
ut set es for de sam me mil jø på virk nin ge ne 
uten fra gjen nom hele pan de mi en, hvor det 
enes te som skil ler dem er til ta ke ne. Ide elt 
set skul le man hat man ge ko pi er og gjen-
tat for søket, for å ta høy de for til fel dig het. 
Det e er prak tisk og etisk umu lig i vir ke lig-
he ten, men mu lig i mo dell si mu le rin ger. 
Gull stan dar den for å vur de re kau sa le sam-
men hen ger, ran do mi ser te kon trol ler te 
stu di er, vil alt så ald ri kun ne gjen nom fø res 
un der en pan de mi.

SOL VEIG EN GE BRET SEN
solveig.engebretsen@nr.no
er fors ker ved Norsk Regnesentral.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Folkehelseinstitutet. Spread. . Lest 19.12.2020.
2 FHI COVID-19 mod el ling team. Situational aware-

ness and fore casting for Norway. . Lest 19.12.2020.
3 Ver dens gang. Coronaviruset, sek sjon Inn lagt på 

sy ke hus. . Lest 19.12.2020.
4 Covid-19-epi de mi en: Ri si ko vur de ring og re spons  

i Norge. Ver sjon 3. Oslo: Folkehelseinstitutet, 2020.
5 Flax man S, Mish ra S, Gandy A et al. Es ti mating the 

ef ects of non-phar ma ceu ti cal interventions on 
COVID-19 in Eu ro pe. Nature 2020; 584: 257 – 61. 

«Ett og sam me kunn skaps-
grunn lag kan re sul te re  
i uli ke an be fa lin ger, av hen gig 
av vur de ring og vek ting»
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Lang tids opp føl ging et er at rie flim mer- 
ope ra sjon og sam ti dig åpen hjer te kir ur gi
Knut Sver re Andersen, Ke til Grong, Per-Ivar Hoff, 
Alexander Wahba
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25 – 30.

I Tids skrif tet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både 
den pri mæ re CURE-AF-stu di en i Norge (Eu ro-
pean Com panion Pro to col to the US CURE-AF 
study, IDE G060220/S4 Per ma nent AF Rev E 
og IDE G070046/S1 Per sis tent AF Rev B) og 
den se ne re lang tids opp føl gin gen ble vur-
dert som kva li tets sik rings pro sjek ter av 
Re gio nal ko mi té for me di sinsk og hel se -
faglig forsk nings etikk (REK) Vest (067.08  
og 2015/257). CURE-AF-stu di en ble re gist rert  
i 2007 (NCT00431834). Den eu ro pe is ke ar men 
av stu di en ble et er re gist rert 27.11.2020  
i ClinicalTrials.gov (NCT04645615).

I til legg skal det ne derst i ar tik ke len stå: 
Et er re gist re rin gen av den eu ro pe is ke ar men 
av stu di en ble fore tat i for bin del se med 
 ut ar bei del se av den fore lig gen de ar tik ke len. 
Re dak sjon en har in gen grunn til å tro at det e 
har på vir ket rap por te rin gen av re sul ta te ne.

Vi be kla ger fei len, den er ret et på net.

urinstrimmelundersøkelse, etc), som i Sve -
rige og Dan mark.

Coch ra ne-over sik ten på det e fel tet  
har fra 2015 til 2019 end ret ord lyd i ho ved-
kon klu sjo nen, fra at an ti bio ti ka er ef ek tivt 
for å re du se re ri si ko en for pyelonefrit, til  
at an ti bio  tika kan være ef ek tivt. Det fast -
holdes i beg ge ver sjo ne ne at kunn skaps-
grunn laget er svakt, men vi gjen fin ner  
ikke en spe si elt kri tisk hold ning til ge ne rell 
screen ing, og hel ler ikke en av vis ning av at 
asymp to ma tisk bakteriuri kan føre til lav 
fød sels vekt.

Na sjo na le fag li ge ret nings lin jer for 
 an ti bio ti ka bruk i pri mær hel se tje nes ten  
er de enes te ret nings lin je ne som har et 
sy stem for år lig re vi sjon. Vi er nå midt  
i re vi sjons ar bei det, og vil ta med oss inn -
spille ne vi de re i det e ar bei det. Ret nings -
linje ne sen des med jev ne mel lom rom på 
åpen hø ring, og nes te hø rings run de vil 
fore gå før s te halv år 2021. Det vil da være  
god an led ning til å bli hørt.

SIG URD HØYE
sigurd.hoye@medisin.uio.no
er le der av An ti bio ti ka sen te ret for pri mær me di sin.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Ba cke B, Jacobsen AF, Mag nus sen EB et al. Ru ti ne-

mes sig urin dyrk ning hos gra vi de – slut med det. 
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 
tidsskr.20.0838.

RET TEL SER

En mann i 20-åre ne med fe ber og ster ke 
ma ge smer ter un der høy re kostalbue
Ha si na Moaddab Høn nås, Ing rid Prytz Ber set, 
Har ald Aarset, Ro bert Bru de vold
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901 – 5.

I Tids skrif tet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: 
Leukocytallet had de ste get til 25,3 · 10<9/L 
(3,9 – 9,5). Diferensialtelling, som først nå  
ble et er be stilt, vis te ut alt eosi no fi li, med 
eosi no fi le gra nu lo cyt er 14,5 · 109/L (0,0 – 0,4). 
Tal let for monocyter var 1,4 · 109/L (0,3–0,9), 
lym fo cyt er 2,2 · 109/L (1,3 – 3,4), nøytrofile 
gra nu lo cyt er 6,6 · 109/L (1,5 – 5,7) og trom bo-
cyt er 37 · 109/L (145 – 390).

Vi be kla ger fei len, den er ret et på net.

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

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 

ANNONSER



OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN TABLETT EN GANG DAGLIG.1

-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt  
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

-  Til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne pasienter som er kandi-
dater for systemisk behandling.2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % var økt LDL-kolesterol, øvre 
luftveisinfeksjoner og hodepine. Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte 
herpes zoster.3 Olumiant er kontraindisert under graviditet.4 Pasienter skal undersøkes for 
tuberkulose før oppstart av behandling.5

Referanser:  1. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.2 2. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.1 3. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.8.  
4. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.6 5. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.4 6. https://sykehusinnkjop.no/avtaler-
legemidler/tnf-bio#anbefalinger--avtaleprodukter ( 13.01.2021).

Om du ønsker å motta den seneste informasjonen om Olumiant samt motta 
nyhetsbrev fra Lilly scan QR-koden eller besøk www.lillypassport.no for å 
registrere din epostadresse.

TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg. Indikasjoner: Revmatoid artritt: Som 
monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons 
på, eller som har vært intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende 
antirevmatiske legemidler (DMARD). Atopisk dermatitt: Behandling av moderat til 
alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
Dosering: Voksne: Revmatoid artritt og atopisk dermatitt: Anbefalt dose er 4 mg  
1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved kroniske eller tilbakevendende 
infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. For dosejustering; 
Spesielle pasientgrupper, se SPC. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Graviditet. Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt 
infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. Nytte/risiko bør vurderes nøye 
før behandlingsstart ved aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles 
en infeksjon, skal pasienten overvåkes nøye og behandlingen avbrytes midlertidig 
ved manglende respons på standardbehandling Tuberkulose (TB): skal undersøkes 
før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB., Hematologiske avvik: Behandling 
skal ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC  <1  ×  109  celler/liter, 
ALC  <0,5  ×  109  celler/liter eller hemoglobin <8  g/dl observert under rutinemessig 
kontroll. Virusreaktivering; inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus er rapportert. 
Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes midlertidig til utbruddet går over. 
Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling 
anbefales ikke. Lipider: Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter 
statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av 
baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter behandlingsoppstart. Økninger 
av hepatiske transaminaser: Doseavhengige økninger av ALAT og ASAT er sett; 
økninger til ≥5 og ≥10 × ULN er sett hos <1%. Observeres ALAT- eller ASAT-økninger 
under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert leverskade mistenkes, 
skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 
Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom, hos 
pasienter med revmatoid artritt. Data for baricitinib er utilstrekkelig. Langsiktige 
sikkerhetsevalueringer pågår. Venøs tromboembolisme: Brukes med forsiktighet ved 

risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) som alder, overvekt, tidligere 
DVT/PE, og hos pasienter under kirurgisk behandling og immobilisering. Ved kliniske 
tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes og følges 
opp med relevant behandling. Overfølsomhet: Seponeres umiddelbart ved alvorlig 
allergisk eller anafylaktisk reaksjon. Divertikulitt: Divertikulitt og gastrointestinal 
perforering er sett. Bør brukes med forsiktighet ved divertikkelsykdom, spesielt ved 
kronisk behandling med legemidler som forbindes med økt risiko for divertikulitt: 
NSAID, kortikosteroider og opioider. Nye abdominale tegn og symptomer bør raskt 
vurderes for tidlig identifisering av divertikulitt eller gastrointestinal perforering. 
Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som 
natriumfritt.  Graviditet og amming: Graviditet: Kontraindisert. Fertile kvinner 
skal bruke sikker prevensjon under og minst 1 uke etter behandling. Amming: 
Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: 
Revmatoid artritt:* Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. 
Stoffskifte/ernæring: Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Trombocytose. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme. Hud: Utslett. Infeksiøse: 
Gastroenteritt, herpes simplex, herpes zoster, pneumoni, urinveisinfeksjon. Lever/
galle: Økt ALAT. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. Immunsystemet: Ansiktshevelse, urticaria. Kar: Dyp 
venetrombose. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: Lungeemboli. Stoffskifte/ernæring: 
Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Økt CK, økt vekt. *Bivirkningsprofil for AD er 
tilsvarende som for RA, i tillegg er divertikulitt rapportert som en mindre vanlig 
bivirkning. Pakninger og priser pr. 05.01.2021: 2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 
4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60.R.gr. C. Refusjon:  1H-resept: L04A A37_12. 
Baricitinib Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende 
legemidler og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Vilkår: (216). Refusjon ytes kun 
etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Olumiant er inkludert og rangert i 
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler sitt anbud; 2006b TNF BIO.
Sist endret: 18.12.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 20.11.2020

Felleskatalogtekst 

▼ Olumiant (baricitinib)

▼ Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver 
mistenkt bivirkning.
For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.www.felleskatalogen.no
Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no

PP-BA-NO-0227/01.2021  © 2021 Eli Lilly and Company.  Olumiant® and Lilly are registered trademarks of Eli Lilly and Company

* Olumiant er rangert som første behandlingsalternativ for pasienter med alvorlig atopisk dermatitt i LIS 2106b TNF BIO anbudslister, gjeldene fra 01.02.20216.

Nå godkjent 
for atopisk dermati- 

rangert som 

Nr.1 på TNF
LIS BIO 2021*6

Taltz er indisert til behandling1:

•  alene eller i kombinasjon med metotreksat, av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har 

legemidler (DMARD).

•  av voksne, ungdom og barn >6 år (>25 kg) med moderat til alvorlig plakkpsoriasis (PsO) som er aktuelle for 
systemisk behandling.

•  av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (r-axSpA) som har respondert utilstrekkelig på
konvensjonell terapi.

•  av voksne pasienter med aktiv  (nr-AxSpA) med objektive tegn på

Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av infeksjoner, som f.eks. øvre 
luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.3 Taltz bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk 
relevante kroniske infeksjoner og anbefales ikke til pasienter med en betennelsessykdom i tarmen. Taltz skal skal 
ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose.4 Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i 
minst 10 uker etter behandling.5

1: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.1. 2: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 5.1. 3: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.8. 4: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.4.  

5: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.6. 6: https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bio (14.01.2021)

 
 

Merk: Taltz for PsA og PsO er pr. 01.02.2020 godkjent med refusjon av Beslutningsforum6. 
Beslutning fra Beslutningsforum vedrørende resterende indikasjoner avventes.

AIM FOR 
CLEAR SKIN2*

© 2021 Eli Lilly and Company. All rights reserved. Lilly and Taltz® are registered trademarks of Eli Lilly and Company.
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** Clear skin: ASI 100 =100 % forbedring på Psoriasis Area and Severity Index2

Taltz «Lilly» ( iksekizumab)
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn eller ferdigfylt sprøyte 80 mg:: 
(1 ml) inneh.: Iksekizumab 80 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, 
polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Plakkpsoriasis: Voksne, 
ungdom og barn >6 år (>25 kg): Moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos pasienter 
som er aktuelle for systemisk behandling. Psoriasisartritt: Voksne: Alene eller i 
kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos 
pasienter som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor 
ett eller flere sykdomsmodfiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Aksial 
spondylartritt: Voksne: Pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (radiografisk 
aksial spondylartritt) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi. 
Pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på 
inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har respondert 
utilstrekkelig på NSAID. Dosering: Voksne: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose er 160 mg 
(2 injeksjoner à 80 mg) som s.c. injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg ved uke 2, 4, 
6, 8, 10 og 12, videre 1 vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke. Psoriasisartritt: 
Anbefalt dose er 160  mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c injeksjon ved uke 0, 
deretter 80  mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Samtidig psoriasisartritt og moderat 
til alvorlig plakkpsoriasis: Dosering som for plakkpsoriasis. Aksial spondylartritt 
(radiografisk og ikke-radiografisk): Anbefalt dose er 160  mg som s.c. injeksjon (2 
injeksjoner à 80 mg) ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Barn 
≥6 år: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose s.c. injeksjon er basert på vekt, se SPC for 
spesifikasjoner. Spesielle pasientgrupper: Se SPC. Tilberedning/Håndtering: Skal 
ikke ristes. Tilberedning av 40 mg dose til barn, se SPC. Administrering: Gis s.c. 
Hudområder med psoriasis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og injeksjonssted 
bør varieres. Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. tuberkulose). Forsiktighetsregler: 
Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner. Brukes med forsiktighet ved klinisk 
relevante kroniske infeksjoner eller ved sykdomshistorie med tilbakevendende 
infeksjoner. Dersom infeksjon utvikles skal pasienten overvåkes nøye, og iksekizumab 
seponeres ved manglende respons på standardbehandling eller hvis infeksjonen blir 
alvorlig. Behandling skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget. Overfølsomhet: 
Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, er rapportert. Sene (10-14 dager etter 
injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. omfattende urticaria, dyspné 
og høye antistofftitre er rapportert sjeldent. Behandlingen seponeres øyeblikkelig 

og hensiktsmessig behandling igangsettes. Betennelsessykdom i tarm (inkl. Crohns 
sykdom og ulcerøs kolitt): Nye eller forverrede tilfeller kan oppstå. Anbefales ikke 
ved betennelsessykdom i tarmen. Ved symptomer på eller forverring av eksisterende 
betennelsessykdom i tarmen, bør preparatet seponeres og relevant medisinsk 
behandling startes. Immunisering: Skal ikke brukes samtidig med levende vaksiner. 
Respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelig dokumentert. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse 
samt se SPC. Graviditet og amming: Graviditet: Begrensede data. Bruk under 
graviditet bør unngås. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i 
minst 10 uker etter behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Det må 
tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på 
nytte-/risikovurdering.. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Reaksjon 
på injeksjonsstedet1. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Herpes simplex (mukokutan), tineainfeksjon. 
Luftveier: Orofaryngeal smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Inflammatorisk tarmsykdom. 
Hud: Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: Angioødem. Infeksiøse: Cellulitt, 
influensa, konjunktivitt, oral candidiasis, rhinitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Egenskaper: Klassifisering: IgG4 
monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til interleukin 17A (IL-17A og 
IL-A/F). IL17B, IL17C, IL17D, IL17E eller IL17F. Reduserer inflammasjonsmarkøren 
CRP. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares 
utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i 
originalemballasjen for å beskytte mot lys. Pakninger og priser pr.04.01.2020: 
1 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 14526,20. 1 stk.1 (ferdigfylt sprøyte) kr 14526,20. 
R.gr.C. Refusjon: H-resept: L04A C13_12 Iksekizumab Refusjonsberettiget bruk:
Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a 
hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/
LIS spesialistgruppe. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller 
avtalespesialist. Taltz er inkludert og rangert i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 
sitt anbud; 2006b TNF BIO.
Sist endret: 10.08.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.06.2020



OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN TABLETT EN GANG DAGLIG.1

-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt  
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

-  Til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne pasienter som er kandi-
dater for systemisk behandling.2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % var økt LDL-kolesterol, øvre 
luftveisinfeksjoner og hodepine. Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte 
herpes zoster.3 Olumiant er kontraindisert under graviditet.4 Pasienter skal undersøkes for 
tuberkulose før oppstart av behandling.5

Referanser:  1. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.2 2. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.1 3. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.8.  
4. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.6 5. SPC av 20.11.2020, avsnitt 4.4 6. https://sykehusinnkjop.no/avtaler-
legemidler/tnf-bio#anbefalinger--avtaleprodukter ( 13.01.2021).

Om du ønsker å motta den seneste informasjonen om Olumiant samt motta 
nyhetsbrev fra Lilly scan QR-koden eller besøk www.lillypassport.no for å 
registrere din epostadresse.

TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg. Indikasjoner: Revmatoid artritt: Som 
monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons 
på, eller som har vært intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende 
antirevmatiske legemidler (DMARD). Atopisk dermatitt: Behandling av moderat til 
alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
Dosering: Voksne: Revmatoid artritt og atopisk dermatitt: Anbefalt dose er 4 mg  
1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved kroniske eller tilbakevendende 
infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. For dosejustering; 
Spesielle pasientgrupper, se SPC. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Graviditet. Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt 
infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. Nytte/risiko bør vurderes nøye 
før behandlingsstart ved aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles 
en infeksjon, skal pasienten overvåkes nøye og behandlingen avbrytes midlertidig 
ved manglende respons på standardbehandling Tuberkulose (TB): skal undersøkes 
før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB., Hematologiske avvik: Behandling 
skal ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC  <1  ×  109  celler/liter, 
ALC  <0,5  ×  109  celler/liter eller hemoglobin <8  g/dl observert under rutinemessig 
kontroll. Virusreaktivering; inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus er rapportert. 
Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes midlertidig til utbruddet går over. 
Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling 
anbefales ikke. Lipider: Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter 
statinbehandling sank LDL-kolesterolet til nivå tilsvarende før behandlingsstart av 
baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter behandlingsoppstart. Økninger 
av hepatiske transaminaser: Doseavhengige økninger av ALAT og ASAT er sett; 
økninger til ≥5 og ≥10 × ULN er sett hos <1%. Observeres ALAT- eller ASAT-økninger 
under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert leverskade mistenkes, 
skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 
Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom, hos 
pasienter med revmatoid artritt. Data for baricitinib er utilstrekkelig. Langsiktige 
sikkerhetsevalueringer pågår. Venøs tromboembolisme: Brukes med forsiktighet ved 

risiko for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) som alder, overvekt, tidligere 
DVT/PE, og hos pasienter under kirurgisk behandling og immobilisering. Ved kliniske 
tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes og følges 
opp med relevant behandling. Overfølsomhet: Seponeres umiddelbart ved alvorlig 
allergisk eller anafylaktisk reaksjon. Divertikulitt: Divertikulitt og gastrointestinal 
perforering er sett. Bør brukes med forsiktighet ved divertikkelsykdom, spesielt ved 
kronisk behandling med legemidler som forbindes med økt risiko for divertikulitt: 
NSAID, kortikosteroider og opioider. Nye abdominale tegn og symptomer bør raskt 
vurderes for tidlig identifisering av divertikulitt eller gastrointestinal perforering. 
Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som 
natriumfritt.  Graviditet og amming: Graviditet: Kontraindisert. Fertile kvinner 
skal bruke sikker prevensjon under og minst 1 uke etter behandling. Amming: 
Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: 
Revmatoid artritt:* Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. 
Stoffskifte/ernæring: Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Trombocytose. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme. Hud: Utslett. Infeksiøse: 
Gastroenteritt, herpes simplex, herpes zoster, pneumoni, urinveisinfeksjon. Lever/
galle: Økt ALAT. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. Immunsystemet: Ansiktshevelse, urticaria. Kar: Dyp 
venetrombose. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: Lungeemboli. Stoffskifte/ernæring: 
Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Økt CK, økt vekt. *Bivirkningsprofil for AD er 
tilsvarende som for RA, i tillegg er divertikulitt rapportert som en mindre vanlig 
bivirkning. Pakninger og priser pr. 05.01.2021: 2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 
4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60.R.gr. C. Refusjon:  1H-resept: L04A A37_12. 
Baricitinib Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig 
retningslinje for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende 
legemidler og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Vilkår: (216). Refusjon ytes kun 
etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Olumiant er inkludert og rangert i 
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler sitt anbud; 2006b TNF BIO.
Sist endret: 18.12.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 20.11.2020

Felleskatalogtekst 

▼ Olumiant (baricitinib)

▼ Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver 
mistenkt bivirkning.
For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.www.felleskatalogen.no
Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no

PP-BA-NO-0227/01.2021  © 2021 Eli Lilly and Company.  Olumiant® and Lilly are registered trademarks of Eli Lilly and Company

* Olumiant er rangert som første behandlingsalternativ for pasienter med alvorlig atopisk dermatitt i LIS 2106b TNF BIO anbudslister, gjeldene fra 01.02.20216.

Nå godkjent 
for atopisk dermati- 

rangert som 

Nr.1 på TNF
LIS BIO 2021*6

Taltz er indisert til behandling1:

•  alene eller i kombinasjon med metotreksat, av aktiv psoriasisartritt (PsA) hos voksne pasienter som har 

legemidler (DMARD).

•  av voksne, ungdom og barn >6 år (>25 kg) med moderat til alvorlig plakkpsoriasis (PsO) som er aktuelle for 
systemisk behandling.

•  av voksne pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (r-axSpA) som har respondert utilstrekkelig på
konvensjonell terapi.

•  av voksne pasienter med aktiv  (nr-AxSpA) med objektive tegn på

Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av infeksjoner, som f.eks. øvre 
luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.3 Taltz bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk 
relevante kroniske infeksjoner og anbefales ikke til pasienter med en betennelsessykdom i tarmen. Taltz skal skal 
ikke gis til pasienter med aktiv tuberkulose.4 Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i 
minst 10 uker etter behandling.5

1: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.1. 2: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 5.1. 3: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.8. 4: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.4.  

5: SPC AV 26.06.2020, AVSNITT 4.6. 6: https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bio (14.01.2021)

 
 

Merk: Taltz for PsA og PsO er pr. 01.02.2020 godkjent med refusjon av Beslutningsforum6. 
Beslutning fra Beslutningsforum vedrørende resterende indikasjoner avventes.

AIM FOR 
CLEAR SKIN2*
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** Clear skin: ASI 100 =100 % forbedring på Psoriasis Area and Severity Index2

Taltz «Lilly» ( iksekizumab)
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn eller ferdigfylt sprøyte 80 mg:: 
(1 ml) inneh.: Iksekizumab 80 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, 
polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Plakkpsoriasis: Voksne, 
ungdom og barn >6 år (>25 kg): Moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos pasienter 
som er aktuelle for systemisk behandling. Psoriasisartritt: Voksne: Alene eller i 
kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos 
pasienter som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor 
ett eller flere sykdomsmodfiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Aksial 
spondylartritt: Voksne: Pasienter med aktiv ankyloserende spondylitt (radiografisk 
aksial spondylartritt) som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi. 
Pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på 
inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har respondert 
utilstrekkelig på NSAID. Dosering: Voksne: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose er 160 mg 
(2 injeksjoner à 80 mg) som s.c. injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg ved uke 2, 4, 
6, 8, 10 og 12, videre 1 vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke. Psoriasisartritt: 
Anbefalt dose er 160  mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c injeksjon ved uke 0, 
deretter 80  mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Samtidig psoriasisartritt og moderat 
til alvorlig plakkpsoriasis: Dosering som for plakkpsoriasis. Aksial spondylartritt 
(radiografisk og ikke-radiografisk): Anbefalt dose er 160  mg som s.c. injeksjon (2 
injeksjoner à 80 mg) ved uke 0, etterfulgt av 80 mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Barn 
≥6 år: Plakkpsoriasis: Anbefalt dose s.c. injeksjon er basert på vekt, se SPC for 
spesifikasjoner. Spesielle pasientgrupper: Se SPC. Tilberedning/Håndtering: Skal 
ikke ristes. Tilberedning av 40 mg dose til barn, se SPC. Administrering: Gis s.c. 
Hudområder med psoriasis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og injeksjonssted 
bør varieres. Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. tuberkulose). Forsiktighetsregler: 
Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner. Brukes med forsiktighet ved klinisk 
relevante kroniske infeksjoner eller ved sykdomshistorie med tilbakevendende 
infeksjoner. Dersom infeksjon utvikles skal pasienten overvåkes nøye, og iksekizumab 
seponeres ved manglende respons på standardbehandling eller hvis infeksjonen blir 
alvorlig. Behandling skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget. Overfølsomhet: 
Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, er rapportert. Sene (10-14 dager etter 
injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. omfattende urticaria, dyspné 
og høye antistofftitre er rapportert sjeldent. Behandlingen seponeres øyeblikkelig 

og hensiktsmessig behandling igangsettes. Betennelsessykdom i tarm (inkl. Crohns 
sykdom og ulcerøs kolitt): Nye eller forverrede tilfeller kan oppstå. Anbefales ikke 
ved betennelsessykdom i tarmen. Ved symptomer på eller forverring av eksisterende 
betennelsessykdom i tarmen, bør preparatet seponeres og relevant medisinsk 
behandling startes. Immunisering: Skal ikke brukes samtidig med levende vaksiner. 
Respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelig dokumentert. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse 
samt se SPC. Graviditet og amming: Graviditet: Begrensede data. Bruk under 
graviditet bør unngås. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i 
minst 10 uker etter behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Det må 
tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på 
nytte-/risikovurdering.. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Reaksjon 
på injeksjonsstedet1. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Herpes simplex (mukokutan), tineainfeksjon. 
Luftveier: Orofaryngeal smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Inflammatorisk tarmsykdom. 
Hud: Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: Angioødem. Infeksiøse: Cellulitt, 
influensa, konjunktivitt, oral candidiasis, rhinitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Egenskaper: Klassifisering: IgG4 
monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til interleukin 17A (IL-17A og 
IL-A/F). IL17B, IL17C, IL17D, IL17E eller IL17F. Reduserer inflammasjonsmarkøren 
CRP. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares 
utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i 
originalemballasjen for å beskytte mot lys. Pakninger og priser pr.04.01.2020: 
1 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 14526,20. 1 stk.1 (ferdigfylt sprøyte) kr 14526,20. 
R.gr.C. Refusjon: H-resept: L04A C13_12 Iksekizumab Refusjonsberettiget bruk:
Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a 
hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/
LIS spesialistgruppe. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller 
avtalespesialist. Taltz er inkludert og rangert i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 
sitt anbud; 2006b TNF BIO.
Sist endret: 10.08.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 26.06.2020
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Kan am pul le ne med covid-19-vak si ne  
ut nyt es bedre?

Ikke en drå pe av en be gren set 
meng de livs vik tig vak si ne må  
gå til spille. Øye fa get har vist  
vei med in no va tiv me di ka ment
ut nyt el se.

Pres se mel din gen 2. de sem ber 2020 om  
at Stor bri tan nia som før s te land i ver den 
 had de god kjent en covid-19-vak si ne, var et 
et er leng tet lys punkt (1). Når ver den er ram-
met av pan de mi og mil li ar der av men nes ker 
tren ger vak si ne, er et mis for hold mel lom 
til bud og et er spør sel li ke vel uunn gåe lig. 
Vak si nen er dy re ba re drå per og må hånd -
teres der et er.

I hel se tje nes ten bru ker vi al le re de en 
rek ke kost ba re le ge mid ler, men blant dis se 
fin nes knapt si de styk ke til vas ku lær en do -
teli al vekst fak tor-hem me re (anti-VEGF, 
 anti-vas cu lar endo the li al growth fac tor), en 
grup pe bio lo gis ke le ge mid ler som i øye fa get 

bru kes til be hand ling av syk dom mer som 
våt al ders re la tert ma ku la de ge ne ra sjon og 
dia be tisk re ti no pa ti. Pri sen for de mar keds-
før te al ter na ti ve ne er opp mot 10 000 kro - 
ner per am pul le, selv om inn hol det er til-
tenkt én en kelt øye in jek sjon på be skjed ne 
0,05 mL. Når li ter pri sen nær mer seg 200 
mil li o ner kro ner, er det selv sagt at ikke en 
 enes te drå pe bør gå til spille, ver ken som 
rest væs ke i am pul len el ler dødvolum  
i sprøy ten. Det e er bak grun nen for en 
 tje nes te in no va sjon ved Oslo uni ver si tets -
syke hus, Uni ver si te tet i Oslo og Sy ke hus  apo-
te ket Oslo. Det tverr fag li ge pro sjek tet har 

ut vik let og kva li tets sik ret en pro se dy re for 
magistrell pro duk sjon som gjør det mu lig  
å dele inn hol det i anti-VEGF-am pul le ne på 
fle re sprøy ter med svært lavt dødvolum  
(2, 3). Re sul ta tet er at hver am pul le gir to  

til tre do ser, og at sam fun net spa res for sto re 
le ge mid del ut gif ter.

Le ge mid del ut gif ter vil selv føl ge lig ikke 
be gren se covid-19-vak si ne rin gen her til 
lands, men også ol je ri ke Norge må stå i kø 
når vak si nen skal for de les, og hver enes te 
am pul le som fin ner vei en hit, må hånd te res 
med om tan ke. Iføl ge bri tis ke hel se myn dig-
he ter er vo lu met i en am pul le av den god-
kjen te covid-19-vak si nen 0,45 mL. Det e skal 
for tyn nes med 1,8 mL fy sio lo gisk salt vann  
og gi fem vak si ne do ser à 0,3 mL (4). Fem 
vak si ne do ser ut gjør der med 1,5 mL, mens 
det to ta le vo lu met fra am pul len er 2,25 mL. 
Man leg ger alt så til grunn at 0,75 mL (33 %) 
av vo lu met er over flø dig. Det e ut gjør minst 
to eks tra vak si ne do ser per am pul le. Nors ke 
hel se myn dig he ter bør der for se til øye fa get 
og vårt in no va sjons pro sjekt når Na sjo nal 
plan for vak si na sjon mot covid-19 nå ut ar-
bei des. En til sva ren de pro se dy re som for 
anti-VEGF-me di si ne ne vil sik re at fle re blir 
vak si nert så tid lig som mu lig.

Mot at 18.12.2020, god kjent 22.12.2020.

«Man leg ger til grunn at 33 %  
av vo lu met er over flø dig»

ØY STEIN KALS NES JØR STAD
oeyjoe@ous-hf.no
er ph.d., spe sia list i øye syk dom mer og over le ge ved 
Øye av de lin gen ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir via 
teknologioverføringskontoret Inven2 å ha et på gå en de 
sam ar beid med det ne der lands ke fir ma et SJJ Solutions 
om ut vik ling av en spe si al de sig net sprøy te for øye in jek-
sjo ner. Det fore lig ger av ta le om roy al ti es.

MAG NE SAND SIVERTSEN
er ph.d., spe sia list i øye syk dom mer og over le ge ved 
Øye av de lin gen ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir via 
teknologioverføringskontoret Inven2 å ha et på gå en de 
sam ar beid med det ne der lands ke fir ma et SJJ Solutions 
om ut vik ling av en spe si al de sig net sprøy te for øye in jek-
sjo ner. Det fore lig ger av ta le om roy al ti es.
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si tets sy ke hus og pro fes sor ved Institut for kli nisk 
me di sin ved Uni ver si te tet i Oslo.
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teknologioverføringskontoret Inven2 å ha et på gå en de 
sam ar beid med det ne der lands ke fir ma et SJJ Solutions 
om ut vik ling av en spe si al de sig net sprøy te for øye in jek-
sjo ner. Det fore lig ger av ta le om roy al ti es.
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er ph.d., spe sia list i øye syk dom mer, forsk nings -
leder ved Kli nikk for hode, hals og re kon struk tiv 
kir ur gi ved Oslo uni ver si tets sy ke hus og pro fes sor 
ved Institut for kli nisk me di sin ved Uni ver si te tet 
i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir via 
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Fuk tig hets krem og ol je bad fo re byg ger  
ikke ato pisk ek sem

Ol je bad el ler fuk tig hets krem 
 fore byg ger ikke ato pisk ek sem  
i sped barns al der. Men fuk tig
hets krem er fort satt vik tig hos 
dem med ek sem.

Ato pisk ek sem er en kro nisk hud syk dom 
som ram mer om lag hvert fem te barn  
i Norge (1). Barn med ato pisk ek sem har  
økt ri si ko for and re al ler gis ke syk dom mer, 
slik som mat va re al ler gi, ast ma og al ler gisk 
rhi nitt (2). Fors ke re ver den over har for søkt 
å finne til tak for å for hind re ut vik ling av 
ek sem. Slike pri mær fore byg gen de til tak  
må skil les fra se kun dær fore byg ging, som  
tar sik te på å hind re for ver ring av ato pisk 
ek sem.

To små stu di er fra Ja pan (3) og USA og 
Stor bri tan nia (4), pub li sert i 2014, fant at 
dag lig bruk av fuk tig hets krem fra tid lig 
sped barns al der re du ser te fore koms ten av 
ato pisk ek sem med 30 – 50 % ved seks til tolv 
må ne ders al der. Hver av stu di e ne om fatt et 
rundt hund re barn med økt ri si ko for ato
pisk ek sem, ba sert på fore komst av al ler gisk 
syk dom hos for eld re ne. Re sul ta te ne fra dis se 
stu di e ne gav håp om at fuk tig hets gi ven de 
be hand ling kun ne vir ke pri mær fore byg 
gende mot ato pisk ek sem og der igjen nom 
fo re byg ge ut vik ling av and re al ler gis ke 

syk dom mer. For å do ku men te re en slik 
ef ekt trengs sto re ran do mi ser te stu di er.

De to hitt il stør ste stu di e ne som har 
 un der søkt om fuk tig hets krem el ler ol je bad 
fra ny født pe rio den kan fo re byg ge ato pisk 
ek sem, om fatt et til sam men nes ten 4 000 
barn: den norsksvenske stu di en Pre venting 
atopic dermatitis and al ler gies in child ren 
(PreventADALL) (5) og den bri tis ke stu di en 
Bar rier en hance ment for eczema pre ven ti on 
(BEEP) (6). I PreventADALLstu di en ble alle 
gra vi de kvin ner i Oslo, Østfold og Stock holm 
in vi tert til å del ta i for bin del se med ul tra 
lydun der sø kel se ved 18 ukers svan ger skap. 
Stu di en om fatt et nes ten 2 700 kvin ner, 
 re krutt ert fra de sem ber 2014 til ok to ber 
2016. Rett ett er fød sel ble nes ten 2 400 av 
de res barn ran do mi sert til fire om trent like 
sto re grup per: 1) hud in ter ven sjon med 
ol je bad på krop pen og krem til an sikt mi ni
mum fire da ger per uke fra to ukers til ni 
må ne ders al der, 2) mat in ter ven sjon med 
tid lig mat  intro duk sjon med smak av pea
nøtt(smør), melk, hve te og egg mel lom tre 
og fire må ne ders al der, 3) beg ge in ter ven sjo
ner el ler 4) in gen in ter ven sjon (kon troll
grup pe) (5). Alle mød re ne ble opp ford ret til 
å amme i tråd med na sjo na le ret nings lin jer. 
BEEPstu di en ble gjen nom ført hos barn med 
høy ri si ko for ut vik ling av ato pisk ek sem, 
der kvin ner ble re krutt ert sent i svan ger ska
pet. Stu di en om fatt et nes ten 1 400 av de res 
ny fød te barn, in klu dert og ran do mi sert til 
dag lig bruk av fuk tig hets krem el ler kon troll 
fra in klu sjons tids punk tet (6).

Ver ken PreventADALLstu di en ved ett års 
alder (7) el ler BEEPstu di en ved toårsalder (8) 
fant re du sert fore komst av ato pisk ek sem 
hos bar na som fikk re gel mes sig ol je bad  
el ler ble smurt dag lig med fuk tig hets krem. 
Man ge len på fore byg gen de ef ekt var ikke 
av hen gig av om til ta ke ne ble gjen nom ført 

ett er pro to koll, el ler om bar na had de økt 
ri si ko for ut vik ling av ato pisk ek sem.

Dis se re sul ta te ne var uventede, og man ge 
ble skuf et. Fun ne ne var så kla re at for fat 
terne av en led sa gen de le der ar tik kel kon 
kluder te med at det ikke er grunn lag for  
å an be fa le fuk tig hets kre mer el ler ol je bad  
fra noen ukers al der for å fo re byg ge ato pisk 
ek sem (9). Det på går nå stu di er som be nyt
ter mer avan ser te for mu le rin ger i fuk tig
hets kre me ne for å un der sø ke om dis se kan 
re du se re fore komst av ato pisk ek sem.

Ver ken PreventADALLstu di en el ler BEEP
stu di en un der søk te ef ek ten av fuk tig hets
kre mer el ler ol je bad som ledd i be hand lin
gen av ato pisk ek sem. Fuk tig hets kre mer er 
en svært vik tig del av be hand lin gen av ato
pisk ek sem. I gjel den de eu ro pe is ke ret nings
lin jer an be fa les mel lom 250 og 500 gram 
fuk tig hets krem per uke i form av dag lig 
helkroppssmøring (10). Dett e gjel der både 
ved be hand ling av ak tivt ek sem og som et 
nød ven dig til tak for å fo re byg ge ny opp blus
sing av ek se met, et til tak som kan re du se re 
be ho vet for lo ka le ste ro i der (11).

Mang len de pri mær fore byg gen de ef ekt  
av fuk tig hets krem og ol je bad må alt så ikke 
for veks les med mang len de ef ekt av fuk tig
hets krem og ol je bad ved al le re de etab lert 
ato pisk ek sem. Fuk tig hets kre mer er fort satt 
en hjør ne sten i be hand ling av ato pisk 
 ek sem, der må let er hol de pa si en te ne mest 
mu lig ek sem frie.

Mot at 2.11.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.12.2020, 
 godkjent 14.12.2020.

«Ver ken PreventADALL-stu-
di en el ler BEEP-stu di en fant 
re du sert fore komst av ato pisk 
ek sem»

«Re sul ta te ne var uventede,  
og man ge ble skuf fet»
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begge deler, i starten av infusjonen. Pasientens reaksjon bør vurderes ved lad ningsdosen eller innen 30-60 minutter etter dosejustering. Hvis responsen synes for kraftig (hy-
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eller atrieflimmer med rask ventrikulær respons, eller potensielle livstruende arytmier. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før administrering. Ved uttalte endringer i blodtrykk 
eller hjerterytme bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stanses. Ikke-invasiv overvå king i minst 4-5 dager etter avsluttet infusjon anbefales. Ved mild til moderat 
ned satt nyre- eller leverfunksjon kan en utvidet periode med overvåkning være nødven dig. Brukes med forsiktighet og under overvåking av EKG til pasienter med pågå ende 
koronar iskemi, langt QTC-intervall eller når det gis samtidig med legemidler som forlenger QTC-intervallet. Forsiktighet bør utvises ved iskemisk kardiovasku lær sykdom og 
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Elek tro nisk døds mel ding  
– ras ke re, enk le re, sik re re

Elek tro nisk døds mel ding er 
 enkel å bru ke og gir ras ke re 
saks be hand ling, bedre per son
vern og mer tids ak tu ell døds 
årsaks sta tis tikk.

I en tid hvor hel se sek to ren en de lig ser ut  
til å nær me seg to tal di gi ta li se ring, er «Le ge
er klæ ring om døds fall/mel ding om una tur
lig døds fall», døds at es ten, et av de siste 
gjen nom slags skje ma le ger på nors ke le ge
kon tor og sy ke hus frem de les fyl ler ut for 
hånd og sen der med post gang. Folkehelse
institutet har i sam ar beid med Di rek to ra tet 
for ehel se laget en ny hel elek tro nisk løs ning 
for mel ding av døds fall. Løs nin gen har vært 
til gjen ge lig for alle le ger si den 1. ja nu ar 
2020.

Den elek tro nis ke løs nin gen er til gjen ge lig 
gjen nom en in ter net ad res se (1) der som 
lo kal ITan svar lig har kon fi gu rert brann mur 
og sy stem. Det e er be skre vet på Norsk Hel se 
nets hjem me si der (2). På Døds år saks re gis te
rets hjem me si der fin nes en de tal jert vei led
ning i hvor dan elek tro nisk mel ding om 
døds fall skal fyl les ut (3). Fra 1. ja nu ar 2022 
skal alle døds fall mel des elek tro nisk (4). 
Le ger som har tat i bruk løs nin gen, sier  
den er selv for kla ren de og en kel å fylle ut.

Pa pir mel din gen har vært brukt av man ge 
in stan ser til blant an net kva li tets sik ring, 
do ku men ta sjon og saks be hand ling. Sen si tiv 
in for ma sjon om døds år sak har kun net bli 
dis tri bu ert til ak tø rer uten ju ri disk inn syns
ret. Med elek tro nisk mel ding vil in for ma
sjon om si vi le opp lys nin ger gå ret til Fol ke
re gis te ret og in for ma sjon om døds år sak ret 
til Folkehelseinstitutet. And re ak tø rer, som 
be gra vel ses by rå, skal hen te de opp lys nin 
gene de tren ger fra Fol ke re gis te ret. Det e 
fø rer til bedre per son vern.

For å ta i bruk den ne web ba ser te løs nin
gen kre ves en kel tek nisk til ret e leg ging 

samt elek tro nisk ut styr knyt et til Norsk 
Hel se net. Si den opp lys nin ge ne er taus hets
be lag te, er det like strenge krav til inn log
ging som i Elek tro nisk pa si ent jour nal (EPJ), 
det vil si sik ker hets ni vå 3. Mel den de lege  
må ha norsk au to ri sa sjon, gyl dig HPRnum
mer (re gist re ring i Hel se per so nell re gis te ret) 
og må log ge inn med eID, som Bank ID, 
Buy pass el ler Commfides. Di rek to ra tet for 
ehel se job ber for på sikt å få en tet e re in te
gre ring i Elek tro nisk pa si ent jour nal.

Ras ke re og bedre
Selv om den elek tro nis ke mel din gen kre ver 
se pa rat på log ging uten for Elek tro nisk 
 pa si ent jour nal, er det gode grun ner til å ta 
den i bruk frem for å fort set e med pa pir 
meldin ger. Da ta ene i Døds år saks re gis te ret 
ko des med ICDko der. Mens opp lys nin ger 
om døds år sak er ren fri tekst på pa pir, kan 
le gen i den elek tro nis ke mel din gen søke  
og vel ge døds år sak med til hø ren de ICD 
kode i ned trekks me ny er. En slik stan dar di se
ring kan bi dra til at det er let e re for le gen  
å rap por  tere kor rekt og pre sis døds år sak.

Fra pa pir mel ding må døds år sa ke ne 
 av skri ves og ko des av Folkehelseinstitutet, 
en res surs kre ven de pro sess som in ne bæ rer 
at opp lys nin ger i man ge til fel ler må skjønns
mes sig for tol kes. Inn fø rin gen av di rek te valg 
av døds år sak med ICD10kode kan der for 
bi dra til å øke kva li te ten på da ta ene i Døds 
årsaks re gis te ret. Den nye løs nin gen bi drar 
også til kva li tets sik ring ved å åpne for at 
Døds år saks re gis te ret kan ha rask dia log  
med mel den de lege for å av kla re even tu el le 
mis for stå el ser.

For svar lig iva re ta kel se av per son vern, 
da ta sik ker het og ju ri disk dek ning i lo ver  
og for skrif ter har bi drat til at det har tat 
lang tid å ut vik le og inn fø re den elek tro 
niske løs nin gen, men nå kan både Fol ke 
regis te ret og Døds år saks re gis te ret mot a 
døds mel din gen in nen 24 ti mer. For Døds 
årsaks re gis te ret kan det ta fle re må ne der  
før pa pir mel din gen mot as. Den sto re for
sin kel sen er en vik tig grunn til at Folke
helseinstitutet ikke har kun net leg ge frem 
of  si ell døds år saks sta tis tikk for et år før  
i no vem ber/de sem ber i det på føl gen de året.

Pan de mi en
Un der den på gå en de pan de mi en har det 
vært øken de in ter es se for data fra Døds 

årsaks re gis te ret, også for ikke covid19 
assosier te døds fall. Da pan de mi en kom  
til Norge, gikk Folkehelseinstitutet ut med 
en sterk an be fa ling til alle kom mu ner om  
å bru ke den elek tro nis ke løs nin gen for 
rap por te ring av alle døds fall og til spe sia list
hel se tje nes ten for rap por te ring av covid19
as so sier te døds fall. Et er det e har fle re og 
fle re le ger tat i bruk løs nin gen, og i sep tem
ber 2020 ble for før s te gang fle re enn halv
par ten av døds mel din ge ne le vert elek tro
nisk. De elek tro nis ke mel din ge ne bi dro til  
at Folkehelseinstitutet kun ne leg ge frem 
fore lø pig døds år saks sta tis tikk for de før s te 
tre må ne de ne av pan de mi en al le re de høs
ten 2020.

Et re gis ter for frem ti den
Døds år saks re gis te ret er vårt eld ste og mest 
bruk te sen tra le hel se re gis ter. Helt si den 1853 
har myn dig he te ne sam let inn sy ste ma tisk 
sta tis tikk over døds år sa ker. Sta tis tisk sen tral
by rå had de an svar for re gis te ret fra 1925 til 
Folkehelseinstitutet over tok drif ten helt  
i 2014. Re gis te ret har opp lys nin ger om døds
år sak elek tro nisk fra og med 1951. Den nå væ
ren de pa pir mel din gen har vært uend ret 
si den 1993 og er langt på vei ut da tert. Inn 
føring av elek tro nisk mel ding om døds fall 
in ne bæ rer en et er leng tet og frem tids ret et 
opp gra de ring av døds år saks sta tis tik ken. 
Elek tro nisk døds mel ding er en kel å bru ke, 
og in for ma sjo nen kom mer raskt frem. Men 
minst like vik tig er det at den åp ner opp for 
fort lø pen de til pas nin ger i in for ma sjo nen 
som sam les inn, for eks em pel i for bin del se 
med frem ti di ge pan de mi er og and re me di
sins ke nød si tua sjo ner.

Vi opp ford rer alle le ger til å ta elek tro nisk 
mel ding om døds fall i bruk så snart som 
mu lig!

Mot at 2.12.2020, før s te re vi sjon inn sendt 11.12.2020, 
 godkjent 14.12.2020.

«Le ger som har tatt i bruk 
 løsnin gen, sier den er selv- 
for kla ren de og en kel å fylle ut»

«Inn fø rin gen av di rek te valg  
av døds år sak med ICD-10-kode  
kan bi dra til å øke kva li te ten  
på da ta ene i Døds år saks- 
re gis te ret»
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MA RI AN NE SØRLIE STRØM
marianne.sorlie.strom@fhi.no
er over le ge ved Døds år saks re gis te ret i Folkehelse
institutet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun er in vol vert i ut vik ling 
og/el ler inn fø ring av elek tro nisk døds mel ding.

GUTT ORM RAK NES
er dr.philos og over le ge ved Døds år saks re gis te ret, 
Folkehelseinstitutet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Han er in vol vert i ut vik ling 
og/el ler inn fø ring av elek tro nisk døds mel ding.

ÅSA OT TER STEDT
er an sat hos Norsk Hel se net. Hun har job bet for 
Folkehelseinstitutet som pro sjekt le der for elek 
tronisk mel ding av døds år sak gjen nom alle fa ser  
i pro sjek tet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun er in vol vert i ut vik ling 
og/el ler inn fø ring av elek tro nisk døds mel ding.

ANNE GRO PEDERSEN
er se ni or råd gi ver ved Døds år saks re gis te ret, 
 Folkehelseinstitutet, og del tar i inn fø rin gen  
av elek tro nisk mel ding av døds år sak.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun er in vol vert i ut vik ling 
og/el ler inn fø ring av elek tro nisk døds mel ding.

PÉTUR BE NE DIKT JÚLÍUSSON
er ph.d., pro fes sor, over le ge og av de lings di rek tør 
ved Av de ling for hel se re gis ter forsk ning og ut vik
ling, Folkehelseinstitutet.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Han er in vol vert i ut vik ling 
og/el ler inn fø ring av elek tro nisk døds mel ding.

LIT TE RA TUR
1 Norsk hel se net. Mel ding om døds fall. Lest 

14.12.2020.
2 Norsk hel se net. Døds fall og døds år sak. Lest 

10.12.2020.

3 Folkehelseinstitutet. Slik skal døds mel din gen 
fyl les ut. Lest 14.12.2020.

4 FOR200112211476. For skrift om inn sam ling og 
be hand ling av hel se opp lys nin ger i Døds år saks

re gis te ret (Dødsårsaksregisterforskriften). Lest 
14.12.2020.
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Xultophy «Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: For å bedre sporbarheten skal navn og batchnr. protokollføres. Administreres 
1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose er 
50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før 
behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-
reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra ethvert insulinregime som inkluderer en basalinsulinkomponent: Behandling med andre insulinregimer skal seponeres 
før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra annen insulinbehandling som inkluderer en basalinsulinkomponent, er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 
0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides, men kan reduseres for å unngå hypoglykemi i enkelte tilfeller. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale 
glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat 
bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose 
skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og 
dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/
Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal 
kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri 
brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny 
nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan 
gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse 
eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært 
koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt 
medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er 
potensielt dødelig. Hud og underhudssykdommer: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket 
insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og 
dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. 
Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll 
reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike 
antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om 
karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er 
rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og 
preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og 
>50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske 
interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer 
på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for 
preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske 
interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. 
Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis 
pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og 
teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør 
ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid 
og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med 
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, oppkast. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens, gulping/raping. 
Hud: Ervervet lipodystrofi3, hudutslett, kløe. Immunsystemet: Overfølsomhet, urticaria. Lever/galle: Gallestein, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjerterytme. Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Generelle: Perifert ødem. Hud: Kutan amyloidose. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
 2Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
 3Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å 
forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% 
homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk 
kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir 
samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som 
utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over 
i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. 
Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi 
redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett 
via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. 
Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner 
uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1341,40. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 12.10.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 22.10.20) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 24.09.2020). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 24.09.2020).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 24.09.2020). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 24.09.2020). 6. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 24.09.2020).
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Xultophy «Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: For å bedre sporbarheten skal navn og batchnr. protokollføres. Administreres 
1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose er 
50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før 
behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-
reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra ethvert insulinregime som inkluderer en basalinsulinkomponent: Behandling med andre insulinregimer skal seponeres 
før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra annen insulinbehandling som inkluderer en basalinsulinkomponent, er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 
0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides, men kan reduseres for å unngå hypoglykemi i enkelte tilfeller. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale 
glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat 
bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose 
skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og 
dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/
Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal 
kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri 
brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny 
nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan 
gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse 
eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, 
og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke 
konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært 
koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt 
medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er 
potensielt dødelig. Hud og underhudssykdommer: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket 
insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og 
dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. 
Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll 
reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike 
antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om 
karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er 
rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og 
preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og 
>50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske 
interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer 
på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for 
preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske 
interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. 
Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis 
pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og 
teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør 
ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid 
og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med 
insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, oppkast. 
Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens, gulping/raping. 
Hud: Ervervet lipodystrofi3, hudutslett, kløe. Immunsystemet: Overfølsomhet, urticaria. Lever/galle: Gallestein, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjerterytme. Ukjent frekvens: 
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Generelle: Perifert ødem. Hud: Kutan amyloidose. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
 2Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
 3Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme og forsinke lokal insulinabsorpsjon.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å 
forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% 
homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk 
kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir 
samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som 
utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over 
i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. 
Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi 
redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett 
via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. 
Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner 
uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1341,40. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 12.10.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020

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

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

N
O

20
X

U
M

0
0

01
6 

 2
2-

ok
t-

20
20

18025609 NN Xultophy SPC NO Tidsskriftet 210x297.indd   118025609 NN Xultophy SPC NO Tidsskriftet 210x297.indd   1 03/11/2020   09.0003/11/2020   09.00

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

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

Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

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

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

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

Refusjonsberettiget bruk1

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

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

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

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

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

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

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

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

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

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

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

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Uni ver si te te ne må re krut e re fle re le ger  
til basalmedisinske fag

Hvor for for svin ner le ger fra 
basalmedisinske, aka de mis ke 
stil lin ger ved uni ver si te te ne? 
Me di sin stu den te ne ta per på at 
mang len de sat sing gjør uni ver
si tets stil lin ge ne til en lite at rak
tiv kar rie re veg for le ger.

Me di sins ke ba sal fag ut gjør en stor og vik tig 
del av me di sin ut dan nin gen. For stå el se av 
ba sa le me ka nis mer in nen for skjel li ge fag 
som bio kje mi, fy sio lo gi og far ma ko lo gi er 
sen tralt in nen kli nis ke fag felt. Det gir grunn
leg gen de for stå el se av syk doms me ka nis mer 
og av hvor dan frem ti di ge le ger best kan 
be hand le sine pa si en ter.

Da vi stu der te i Tromsø og År hus for 
 mind re enn ti år si den, var man ge av fore 
leser ne i ba sal fa ge ne le ger. Vi fikk også god 
un der vis ning av bio lo ger og kje mi ke re, med 
inn gå en de me ka nis tisk kunn skap, men 
le ge ne sat e stof et inn i en kli nisk kon tekst.

Vårt inn trykk er at det an set es sta dig 
fær re le ger i pro fes so ra ter og ama nuen sis
stil lin ger ved de nors ke uni ver si te te ne. 
Fort sat fin nes det fle re vi ten ska pe li ge 
 an sat e le ger in nen ba sal fag, for eks em pel 
ved Uni ver si te tet i Oslo, men vi er red de for 
at dis se grad vis blir er stat et av aka de mi ke re 
uten me di sinsk em bets eksa men. Ved Insti
tut for me di sins ke ba sal fag er nå to av åte 
pro fes so ra ter og ama nuen sis stil lin ger  
i bio kje mi be sat av le ger, mens det i and re 
ba sal fag som ana to mi fort sat er et fler tall 
med le ge ut dan ning.

Når For en in gen for le ger i vi ten ska pe li ge 
stil lin ger (LVS) tar opp den ne pro blem stil
lin gen, blir vi ofte møt med at det er man ge 

kva li fi ser te sø ke re til stil lin ge ne. De fles te 
me di si ne re har ikke like inn gå en de basal
kunnskap om et emne som rea lis ter med  
et fo ku sert ut dan nings løp. Det er også van s
ke li ge re å skrive og pub li se re ar tik ler når  
man står i en kli nisk el ler paraklinisk ut dan
nings stil ling. Li ke vel kon kur re rer vi om de 
sam me aka de mis ke stil lin ge ne, for di me di
sinsk em bets eksa men el ler kli nisk er fa ring 
sjel den er et krav. Pa ra dok salt nok er det e 
kva li fi ka sjo ner som er helt sen tra le i fore les
nings sa len. I møte med me di sin stu den te ne 
er det ikke den mest inn gå en de basalkunn
skapen som er vik tig, men den re le van te 
basalkunnskapen og det å kun ne set e den  
i et kli nisk per spek tiv.

Vi me ner at un der vis nin gen bør ha et 
translasjonelt fo kus som vi ser sam men hen
gen mel lom ba sa le me ka nis mer og pa si en
tens kli nis ke til stand. Det e vil øke stu den 
tenes mo ti va sjon for å lære ba sal fag, styr ke 
le ge nes inn sikt i grunn leg gen de me ka nis
mer og på sikt kom me pa si en te ne til gode. 
Stu den te ne må for stå hvor dan og hvor for 
stof et er re le vant når de står i akut mot 
taket el ler ut re der pa si en ter med dif u se 
symp to mer på le ge kon to ret. Vi me ner at 
det e per spek ti vet of res un der økt krav om 
pro duk sjon av un der vis nings ti mer for en 
sta dig stør re mas se av hel se fag stu den ter  
ved uni ver si te te ne.

Vi me ner at de øko no mis ke ram me ne for 
en translasjonell til nær ming til me di sinsk 
vi ten skap må styr kes. Det sam sva rer med et 
in ter na sjo nalt fo kus på at det translasjonelle 
po ten si a let i forsk ning og ut dan ning må 
verd set es i langt stør re grad. En ny lig pub li
sert kom men tar ar tik kel i Nature på pe ker at 
aka de mi ke re med translasjonell inn sikt må 
lede den ne ut vik lin gen (1). Et slikt fo kus er 
et er spurt i ut dan nin gen av fors ke re som 
skal finne nye le ge mid ler (2). Nye, ef ek ti ve 
be hand lings stra te gi er kan ikke ut ar bei des 

uten en rød tråd i ar bei det som skjer, helt 
fra la bo ra to rie ben ken til me di ka men tet blir 
git ved en sy ke hus av de ling. Skal vi hen ge 
med i ut vik lin gen, som ak tua li se res av den 
på gå en de pan de mi en, må vi også re krut e re 
fle re le ger til de basalmedisinske fa ge ne ved 
nors ke uni ver si te ter.

Tid li ge re var en aka de misk kar rie re veg 
både pre sti sje tung og at rak tiv for me di sin
stu den ter og le ger. En ama nuen sis stil ling 
el ler et pro fes so rat in nen me di sin hen ger 
fort sat høyt, men sam men lig net med sy ke
hus stil lin ger er uni ver si tets stil lin ge ne lavt 
løn net. Kli nisk spe sia list kom pe tan se in nen 
re le vant fag felt i en stil ling ved uni ver si te 
tene gir hel ler ikke lønns ut el ling, i mot set
ning til en pub li ka sjons lis te med leng de 
til sva ren de pro fes sor kom pe tan se. Hel se 
foreta ke ne løn ner der imot fors ken de le ger 
bedre, ofte uten de sam me krav til tid kre
ven de un der vis nings opp ga ver.

Vi me ner at mang len de sat sing og verd set
ting av kli nisk kom pe tan se gjør uni ver si tets
stil lin ge ne til en sta dig mind re at rak tiv 
kar rie re veg for yng re le ger. Vi ser et sy stem 
der me di sin stu den te ne er av hen gi ge av 
ide a lis ter for å få best mu lig un der vis ning  
i basalmedisinske fag. En na tur lig kon se
kvens er at kva li te ten på me di sin stu di et  
blir dår li ge re. Det e vil for plan te seg til 
kli nik ken og få kon se kven ser for kva li te ten 
på ut red ning og be hand ling av pa si en te ne. 
Vi me ner der for at det må iverk set es til tak 
for å for bed re re krut e rin gen av le ger til 
vi ten ska pe li ge stil lin ger. At man ved de 
basalmedisinske in sti tut e ne har le ger med 
ster ke fag kunn ska per og gode for mid lings
ev ner, er en for ut set ning for å gi me di sin stu
den te ne den un der vis nin gen de for tje ner.

Mot at 11.11.2020, før s te re vi sjon inn sendt 21.12.2020, 
god kjent 4.1.2021.
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Un der vis ning i kli nisk kom mu ni ka sjon  
kan bli enda bedre

Nors ke me di sin stu den ter har 
ikke så gode fer dig he ter i kli nisk 
kom mu ni ka sjon ved stu die slutt 
som man kun ne øns ke. Fle re 
for bed rin ger er iverk satt, men 
un der vis nin gen har ytt er li ge re 
for bed rings po ten si al.

Kla ger på nors ke le ger til til syns myn dig he
te ne gjel der ofte uak sep ta bel at ferd el ler 
kom mu ni ka sjon (1). Be tyd nin gen av kli nisk 
kom mu ni ka sjon i all me di sinsk prak sis 
mø ter bre de re for stå el se nå enn tid li ge re. 
Un der vis nin gen bør li ke vel for bed res yt er 
lige re gjen nom kom pe tan se ut vik ling for 
kli nis ke læ re re og stu den ter.

I 2002 ble det dan net en pro sjekt grup pe 
på tvers av fa kul te te ne for å eva lu e re kli nisk 
kom mu ni ka sjons un der vis ning i me di sin
stu di et i Norge (EKKOpro sjek tet). Grup pens 
man dat var å eva lu e re un der vis nin gen og 
fore slå end rin ger som kun ne bedre stu den
te nes kom mu ni ka sjons fer dig he ter. På spør
re skje ma ble egen rap por ter te fer dig he ter, 
hold nin ger til og kunn ska per om kli nisk 
kom mu ni ka sjon kart lagt for alle års trinn 
ved lan dets me di sins ke fa kul te ter. Se ne re 
ble to ob ser va sjons stu di er gjen nom ført,  

en ved stu die slut og en ved tur nus slut, 
med vi deo fil me de kon sul ta sjo ner der stu
den te ne in ter vju et en si mu lert pa si ent 
(skue spil ler). En god del av stu den te ne skå
ret la ve re enn for ven tet ved beg ge ob ser va
sjo ner, til sva ren de avan sert be gyn ner ut fra 
etab ler te må le verk tøy (2, 3). Skå re ne var  
noe bedre ved tur nus slut (4). Gude og med
ar bei de re gir en over sikt over ma te ria le og 
me to de (4, 5).

Ut fra dis se fun ne ne ut ar bei det pro sjekt

grup pen i 2007 inn spill til mål ret e de for
bed rin ger av un der vis nin gen i kli nisk kom
mu ni ka sjon, som ble lagt frem for de kan
mø tet i me di sin for alle de fire uni ver si te 
tene. En sen tral mål set ning var at ved 
stu die slut skul le alle stu den ter ha kom mu
ni ka sjons fer dig he ter til sva ren de ni vå et 
kom pe tent, alt så ni vå et over avan sert be gyn
ner. Det e skul le man opp nå med fle re vir ke
mid ler. Blant an net ble det fore slåt at 
 un der vis ning i alle kli nis ke fag i stør re  
grad skul le ret es mot fa gets spe si fik ke, 
pro fe sjo nel le kom mu ni ka sjons ut ford rin ger. 
Et an net vir ke mid del var å øke vei led nings
kom pe tan sen til le ger som del tar i kli nisk 
un der vis ning, in klu dert til ba ke mel dings
prak sis på spe si fik ke, pro fe sjo nel le kom mu
ni ka sjons fer dig he ter. I til legg skul le man 
øke at ferds fag læ rer nes kom pe tan se på  
å in te gre re kom mu ni ka sjons tre ning i uli ke 
de ler av me di sinsk prak sis.

For bed rin ger i un der vis nin gen 2007–19
Ved de nors ke me di sins ke læ re ste de ne ble 
det de på føl gen de åre ne lagt ned mye res
sur ser på re vi sjon av un der vis nings opp legg, 
blant an net in nen kli nisk kom mu ni ka sjon. 
For slage ne som ble frem met i 2007, er i stor 
grad vir ke lig gjort – til dels på grunn av, men 
også uav hen gig av, EKKOpro sjek tets funn  
og an be fa lin ger.

I Tromsø på be gyn te man høs ten 2012 
inn fø ring av en ny stu die plan på før s te 
stu die år. Vår se mes te ret 2018 ble den ne fer
dig im ple men tert for hele stu di et. I den nye 
stu die pla nen er det lagt stør re vekt på grup
pe un der vis ning og ut plas se ring i prak sis 
iste den for fore les nin ger. Stu die end rin ge ne 
om fat er kom mu ni ka sjon, etikk og sam 
arbeid, og gjen nom hele stu di et føl ger stu
den te ne ob li ga to ris ke ba sis grup per med 
er far ne kli ni ke re som men to rer. Men to rer 
og kli  niske læ re re blir re gel mes sig kur set  
i hvor dan man skal un der vi se i grup per og 
gi til ba ke mel ding på kom mu ni ka sjons fer
dig he ter.

I Trondheim ble Cal ga ryCam brid ge 
model len (6) for un der vis ning i kli nisk 
kom mu ni ka sjon im ple men tert i 2014. 
 Den ne mo del len styr ker opp læ rin gen i 
kom mu ni ka sjons teo ri og fer dig hets tre ning 
for kli nis ke læ re re (fac ul ty de vel op ment). 
Fra høs ten 2019 inn går kom mu ni ka sjons tre
nin gen i en langs gå en de tråd gjen nom hele 

stu di et, kalt pro fe sjo na li tet, kom mu ni ka sjon 
og pa si ent kon takt.

I Bergen ble den nye stu die pla nen inn ført 
fra 2015. Man gjen nom før te da en om leg
ging fra en pre kli nikkkli nikkmo dell til en 
in te grert mo dell, og det ble opp ret et en 
pro fe sjons søy le for ut plas se ring og kom 
muni ka sjons kurs i 6. og 11. se mes ter. Kurs  
i pa si ent kon takt i 2. se mes ter, tverr pro fe 
sjonell sam ar beids læ ring i 11. se mes ter og 
ob jek tiv struk tu rert kli nisk eks amen (OSCE
eks amen) i 6. og 12. se mes ter ble iverk sat.

I Oslo be gyn te inn fø rin gen av ny stu die
plan i 2014. I and re stu die år gis tre nin gen  
i små grup per med stan dar di ser te hjer te 
pasi en ter, gjen nom det tred je året er det 
sø ke lys på frem med språk li ge pa si en ter og 
bruk av tolk, mens ho ved vek ten det fjer de 
stu die å ret leg ges på å gi in for ma sjon til 
pa si en te ne samt å ut vik le sam tyk ke kom pe
tan se og det å in vol ve re pa si en ten i av gjø 
relser (shared desicion ma king). Eks amen  
i uli ke kli nis ke opp ga ver (OSCE) er inn ført 
et er 4. og 12. se mes ter.

Kon klu sjon
Læ rings mil jø et for kli nisk kom mu ni ka sjon 
ved uni ver si tets sy ke hus og stør re sy ke hus 
bør sam men lig nes med for hol de ne ved de 
mind re sy ke hu se ne ut fra funn i EKKOstu 
dien (4).

Fra høs ten 2021 inn fø res fel les lærings
utbytebeskrivelser i kom mu ni ka sjon for 
pro fe sjons stu di e ne i me di sin i for bin del se 
med Na sjo na le ret nings lin jer for hel se og 
so si al ut dan nin ge ne. Både dis se end rin ge ne 
og EKKOan be fa lin ge ne bør føl ges opp med 
nye lands om fat en de eva lue rin ger, der man 
un der sø ker stu den te nes fer dig he ter et er 
inn fø rin gen av de nye til ta ke ne.

Un der vis nin gen i kli nisk kom mu ni ka sjon 
kom mer både pa si en ter, le ger – og der med 
sam fun net – til gode (5).

Mot at 16.11.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.12.2020, 
 godkjent 7.12.2020.

«I den nye stu die pla nen er  
det lagt stør re vekt på grup pe
un der vis ning og ut plas se ring 
i prak sis iste den for fore les
ninger»

«Fra høs ten 2021 inn fø res fel les 
læringsutbyttebeskrivelser  
i kom mu ni ka sjon for profe 
sjonsstudiene i me di sin»
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Velorganisert.
God organisering er nøkkelen til trygg og effektiv drift. TrinnVis er et komplett system for alt fra smittevern og 

personvern til avtaler og permitteringsregler.

TrinnVis hjelper deg å fordele oppgaver og ansvar. Faste rutiner og enkeltoppgaver vises i en felles ukeplan, og 

bemanningskalenderen holder oversikt over ferie og fravær. En ny møtemodul forenkler gjennomføring av møter 

og medarbeidersamtaler.

Vi samarbeider med de ledende profesjonsorganisasjonene for å sørge for at du alltid er oppdatert på regelverket 

som gjelder for din virksomhet, også skiftende regler og råd for en smittesituasjon i stadig utvikling. Når reglene 

endres, blir rutiner og retningslinjer i din TrinnVis-konto automatisk oppdatert.

Gå til trinnvis.no og finn ut hva et helhetlig driftssystem kan gjøre for din praksis.

utvikles i samarbeid med
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La ve re be hand lings mål for LDL-ko le ste rol 
bør inn fø res

I nye eu ro pe is ke ret nings lin jer an be fa les et la ve re be hand lings mål for LDL-
ko le ste rol enn i de nors ke ret nings lin je ne. Vi me ner fle re av de nye be hand-
lings må le ne bør an ven des i Norge.

For stå el sen av low den si ty li po pro tein 
(LDL)-ko le ste rol i ate ro skle ro se pro ses-
sen er av stor be tyd ning (1). Per mmol/
L-re duk sjon i LDL-ko le ste ro let fal ler 

re la tiv ri si ko for hjer te- og kar syk dom med 
om lag 23 % et er fem års be hand ling (2–4). 
An tall år med lavt LDL-ko le ste rol er vik tig: 
1 mmol/L la ve re LDL-ko le ste rol i 12 år er 
as so siert med 30 % la ve re ri si ko for hjer te-  
og kar syk dom, og i lø pet av 52 år er ri si ko en 
hal vert (5). Ri si ko en re du se res så le des pro-
por sjo nalt med re du sert LDL-ko le ste rol, og 
lang tids be hand ling gir stør re ef ekt enn 
kort ids be hand ling.

Se kun dær fore byg ging
Nors ke ret nings lin jer an be fa ler at pa si en ter 
med kjent ate ro skle ro tisk hjer te- og kar syk-
dom til bys sta tin be hand ling med LDL-ko le-
ste rol mål < 1,8 mmol/L (6). I de nye eu ro -
peiske ret nings lin je ne er LDL-ko le ste rol -
målet sen ket til < 1,4 mmol/L (ta bell 1).  
Ved en ny hjer te- og kar hen del se mind re 
enn to år et er den før s te hen del sen kan 
LDL- kole ste rol < 1,0 mmol/L vur de res. 
 Evi den sen for nyt e og ef ekt av en ver di  
< 1,4 mmol/L er klas si fi sert som nivå A, det 
høy es te ni vå et, som in ne bæ rer at do ku men-
ta sjo nen er un der bygd av fle re ran do mi -
serte kli nis ke stu di er (1, 5, 7). Evi dens gra den 
bak ver di en < 1,0 mmol/L er ikke like bra, 
nivå B (1, 8, 9).

Pri mær fore byg ging
Nors ke ret nings lin jer an fø rer at per so ner 
uten hjer te- og kar syk dom som har in di ka-
sjon for be hand ling med sta ti ner, vil få 
be ty de lig re du sert ri si ko ved å sen ke LDL- 
kole ste ro let med 30 – 40 % el ler < 3,0 mmol/L 
(6). Ved fa mi li æ re hyperlipidemier og dia -
betes an be fa les LDL-ko le ste rol mål < 2,5 
mmol/L, re du sert til < 1,8 mmol/L ved fa mi -
liær hy per ko le ste ro le mi der be hand ling 
først star tes et er 40 års al der.

I de eu ro pe is ke ret nings lin je ne (1) leg ges 
en svak fø ring (may be considered) for LDL-
ko le ste rol ni vå et i primærforbygging hos 
pa si en ter med lav ri si ko (ta bell 1), og et mål 
på < 3,0 mmol/L kan vur de res. Ved mo de rat 
ri si ko kan LDL-ko le ste rol må let < 2,6 mmol/L 
vur de res. Mo de rat ri si ko om fat er blant 

an net pa si en ter med dia be tes type 1 un der 
35 år el ler dia be tes type 2 un der 50 år samt 
ved dia be tes va rig het kor te re enn ti år og 
fra vær av and re ri si ko fak to rer. Ved pri mær-
fore byg ging ved høy og me get høy ri si ko 
an be fa ler de eu ro pe is ke ret nings lin je ne et 
LDL-ko le ste rol mål la ve re enn hen holds vis 
1,8 mmol/L og 1,4 mmol/L i til legg til at LDL-
ko le ste rol ni vå et bør re du se res med minst 
50 % fra ut gangs ver di en.

I beg ge ret nings lin je ne er prin sip pet  
å gra de re be hand lings må let et er den to ta le 
kar dio vas ku læ re ri si ko en. Jo høy ere ri si ko, 
des to la ve re be hand lings mål. I Norge an be-
fa ler vi NORRISK 2-kal ku la to ren (10) i ste det 
for eu ro pe is ke ri si ko kal ku la to rer. Selv om 
totalkolesterolverdien be nyt es når man 
tas ter inn i kal ku la to ren, de fi ne res be hand-
lings må let ved LDL-ko le ste rol, både i de 

nors ke og eu ro pe is ke ret nings lin je ne. Ved 
pri mær fore byg ging av fa mi li ær hy per ko le-
ste ro le mi an gir de nors ke ret nings lin je ne et 
LDL-ko le ste rol mål på < 2,5 mmol/L, i mot set-
ning til < 1,4 – 1,8 mmol/L i de eu ro pe is ke 
ret nings lin je ne.

Det mang ler stu di er der man sam men -
ligner de uli ke be hand lings må le ne opp  
mot kli nis ke en de punk ter i pri mær fore byg-
ging. De lave LDL-ko le ste rol må le ne an be falt 
i pri mær fore byg ging er der for eks tra po lert 
fra stu di er rundt se kun dær fore byg ging  
(9, 11), med støt e av and re ty per stu di er  
(5, 7, 12, 13).

Kan må le ne opp nås?
For å sva re på om LDL-ko le ste rol må le ne kan 
opp nås i kli nisk prak sis, må vi først dis ku te-
re hvil ke fak to rer som på vir ker LDL-ko le ste-
rol kon troll. Al le re de et er tre da ger på vir ker 
kost end ring LDL-ko le ste ro let (14), og de 
før s te to døg ne ne et er et hjer te in farkt kan 
ni vå et falle med mer enn 30 %. Til tak bør 
der for ikke ba se res på én en kelt LDL-ko le ste-
rol må ling.

Ved va ren de man gel på mål opp nå el se 

Tabell 1  Behandlingsmål for LDL-kolesterol i de nye europeiske retningslinjene (ESC/EAS) (1) og i de nasjonale 
retningslinjene (6)

Risiko Risikokategori

LDL-verdi (mmol/L) 
lavere enn

ESC/EAS Norske

Meget høy Sekundærforebygging etter ny hendelse under 
to år etter den forrige 1,0 1,8

Sekundærforebygging ved kjent aterosklerotisk 
hjerte- og karsykdom. Primærforebygging ved 
meget høy risiko1 1,42 1,8

Høy Primærforebygging for personer med høy risiko3 1,82 2,5

Moderat Primærforebygging for personer med moderat 
risiko4 2,6 2,5

Lav Primærforebygging hos personer med lav risiko5 3 3,06

1  Ved diabetes med endeorganskade eller samtidig tilstedeværelse av tre vesentlige risikofak-
torer eller ved diabetes type 1 med varighet over 20 år, ved alvorlig kronisk nyresykdom med 
eGFR < 30 mL/min/1,73 m2, ved familiær hyperkolesterolemi med tillegg av minst én vesentlig 
risikofaktor, ved en beregnet skårrisiko > 10 % for tiårsrisiko for dødelig kardiovaskulær 
sykdom.

2 I tillegg bør LDL-kolesterolnivået reduseres med minst 50 % fra utgangsverdien.
3  Betydelig økt nivå av én enkeltrisikofaktor som totalkolesterol > 8 mmol/L eller LDL-koleste-

rol > 4,9 mmol/L, systolisk blodtrykk ≥ 180 mm Hg, diastolisk blodtrykk ≥ 110 mm Hg, eller 
familiær hyperkolesterolemi uten andre vesentlige risikofaktorer, moderat kronisk nyresyk-
dom (eGFR 30–59 mL/min/1,73 m2) og ved skårrisiko ≥ 5 % og < 10 %.

4  Diabetes med varighet < 10 år, uten andre risikofaktorer og alder < 35 år ved type 1 og < 50 
år ved type 2, skårrisiko ≥ 1 % og < 5 %.

5  SCORE-risiko < 1 %. Vesentlige risikofaktorer er: sosial isolasjon, fedme, manglende fysisk 
akti vitet, psykososialt stress, tidlig hjerte- og karsykdom i familien (menn: < 55 år og kvinner: 
< 60år), kronisk inflammatorisk sykdom, alvorlig psykiatrisk lidelse, hivinfeksjon, atrieflim-
mer, venstre ventrikkel- hypertrofi, kronisk nyresykdom, obstruktivt søvnapnésyndrom, 
ikke-alkoholisk fettlever.

6 Eller 30–40 % reduksjon fra utgangsverdien.
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skyl des gjer ne for lav dose sta tin og/el ler  
lav me di ka ment et er le vel se (15), men også 
ge ne tis ke for hold kan spille inn. Frykt for 
bi virk nin ger fø rer til at noen slut er, men 
sub jek ti ve bi virk nin ger er nes ten like van lig 
i pla ce bo grup pen som i sta tin grup pen (16). 
Ved bi virk nin ger kan sta tin do sen for søks vis 
hal ve res. Da øker LDL-ko le ste ro let kun med 
6 – 8 %, men til legg av ezetimib vil mer enn 
kom pen se re for det e, slik at LDL-ko le ste rol-
ver di en en der opp 11 – 15 % la ve re enn den var 
før sta tin do sen ble hal vert (17).

I en norsk un der sø kel se blant kro nis ke 
koronarpasienter be reg net man at me di an 
LDL-ko le ste rol ver di kun ne ha vært < 1,4 
mmol/L ved høy me di ka ment et er le vel se  
og op ti mal sta tin be hand ling pluss ezetimib 
10 mg (18), og hver ken in flam ma to risk ledd-
syk dom, sy ste misk in flam ma sjon el ler anti-
revmatisk me di ka sjon var til hin der for  
å sen ke LDL-ko le ste rol til < 1,8 mmol/L el ler  

< 2,5 mmol/L (19). Det e be tyr at de fles te 
pa si en ter kan nå et LDL-ko le ste rol mål  
< 1,8 mmol/L og at det for man ge også kan 
være rea lis tisk å kom me un der 1,4 mmol/L, 

selv uten bruk av pa tent be skyt e de me di si-
ner som proprotein konvertase subtilisin/
kexin type 9-hem me re (PCSK9-hem me re). 
For dem med sær lig høye ver di er er det 
umu lig å nå LDL-ko le ste rol < 1,4 mmol/L 
uten bruk av PCSK9-hem me re, men i Norge 
har et smalt re fu sjons kri te ri um for det e 

me di ka men tet (20) fore lø pig be gren set 
bru ken.

Kon klu sjon
Vi støt er at de nye lave be hand lings må le ne 
i se kun dær pre ven sjon tas i bruk i Norge  
(21, 22). Vi støt er også LDL-ko le ste rol må let  
< 1,4 mmol/L og < 1,8 mmol/L ved pri mær-
fore byg ging for pa si en ter med hen holds vis 
me get høy og høy ri si ko, men med for be-
hold om stør re grad av in di vi du ell til pas sing 
enn det som nå er an git i de eu ro pe is ke 
ret nings lin je ne for fore byg ging av hjer te-  
og kar syk dom.

For fat er ne ut gjør Ar beids grup pen for pre ven tiv kar dio 
logi i Norsk Cardiologisk Sel skap.

Mot at 1.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 25.11.2020, 
 godkjent 4.1.2021.

Il lust ra sjon: Øi vind Hov land

«Vi støt ter LDL-ko le ste rol må let 
< 1,4 mmol/L og < 1,8 mmol/L 
ved pri mær fore byg ging for 
pa si en ter med hen holds vis 
me get høy og høy risiko»
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fesoterodine fumarate

Fleksibel dosering for 
persontilpasset behandling 

av overaktiv blære.

Fleksibel dosering. Startdose 4 mg som kan 
økes til 8 mg avhengig av pasientens behov.(1)

Reduserer signifi kant antall blæretømninger og 
inkontinensepisoder sammenlignet med placebo.(1)

Signifi kant fl ere pasienter i % rapporterte ”vesentlig 
forbedret” eller ”forbedring” vs. placebo.(1)

(p<0,001)

(p<0,001)
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Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang 

som kan forekomme hos voksne pasienter med Overaktiv Blære.(1)

Toviaz «Pfizer» Muskarinreseptorantagonist. ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfumarat 4 mg, resp. 8 mg tilsv. fesoterodin 3,1 mg, resp. 6,2 mg, hjelpestoffer.. Fargestoff: ndigotin (E 132), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos voksnepasienter med overaktiv blære.
Dosering: Voksne: Anbefalt startdose er 4 mg 1 gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg 1 gang daglig. Maks. Daglig dose er 8 mg. Til pasienter med normal nyre- og leverfunksjon,  
som får samtidig behandling med potent CYP 3A4-hemmer, bør maks. daglig dose av fesoterodinfumarat være 4 mg 1 gang daglig. Fullstendig behandlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør  
derfor evalueres etter 8 ukers behandling. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon under fravær og nærvær av moderate og potente CYP 3A4-hemmere: Dosejustering iht. Tabell ved nedsatt nyrefunksjon1
   
   CYP 3A4-hemmer
   Ingen  Moderat  Potent
Nedsatt nyrefunksjon1   Mild  4-8 mg  2 4 mg  Bør unngås
  Moderat  4-8 mg  4 mg   Kontraindisert
  Alvorlig  4 mg  Bør unngås  Kontraindisert
Nedsatt leverfunksjon1   Mild  4-8 mg  4 mg   Bør unngås
  Moderat  4 mg  Bør unngås  Kontraindisert

C 
T

1 Mild GFR = 50-80 ml/minutt, moderat GFR = 30-50 ml/minutt, kraftig GFR = <30 ml/minutt.
2 Forsiktig doseøkning.
Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Administrering: Skal svelges hele sammen med væske. Kan inntas uavhengig av måltid.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis.  
Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C). Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Forsiktighetsregler: Bør brukes med  
forsiktighet ved betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon (f.eks. klinisk signifikant forstørret prostata pga. benign prostatahyperplasi). Forsiktighet også ved obstruktiv sykdom i  
mage-tarmkanalen (f.eks. pylorusstenose), gastroøsofagealrefluks og/eller samtidig bruk av legemidler som kan føre til eller forverre øsofagitt (f.eks. orale bisfosfonater), nedsatt gastrointestinal motilitet, 
autonom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når fesoterodin forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eksponering for aktiv metabolitt: Nedsatt 
lever- og nyrefunksjon, samtidig administrering av potente eller moderate CYP 3A4-hemmere, samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere. Ved kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra 
økning i eksponeringen.
Doseavhengige antimuskarine bivirkninger vil sannsynligvis oppstå. Individuell respons og toleranse bør evalueres før doseøkning til 8 mg 1 gang daglig. Organiske årsaker til overaktiv blære må 
utelukkes før behandling. Andre årsaker til hyppig vannlating (behandling av hjertesvikt eller nyresykdom) må vurderes før behandlingsstart. Ved forekomst av UVI må egnet behandling igangsettes. 
Angioødem er rapportert med fesoterodin, og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Hvis angioødem forekommer, skal fesoterodin seponeres og egnet behandling igangsettes umiddelbart. Forsiktig-
het skal utvises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for QTforlengelse) og ved relevante tidligere hjertesykdommer (f.eks.  
myokardial iskemi, arytmier, medfødt hjertesvikt). Dette gjelder spesielt ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirk-
ninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet.Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorpsjon. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antimuskarine eller antikolinerge egenskper (f.eks. amantadin, trisykliske antidepressiver, enkelte nevroleptika) kan resultere i uttalte 
terapeutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet, urinretensjon). Fesoterodin kan redusere effekten av legemidler som stimulerer motiliteten i mage-tarmkanalen, som f.eks. 
metoklopramid. Maks.fesoterodindose bør begrenses til 4 mg ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfi avir, 
ritonavir (og alle ritonavirforsterkede PI-regimer) sakinavir og telitromycin). Induksjon av CYP 3A4 kan føre til subterapeutiske plasmanivåer. Samtidig bruk med CYP 3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, 
rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt) anbefales ikke. Samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere kan gi økt eksponering og bivirkninger og dosereduksjon til 4 mg kan være nødvendig. 
Hos friske har fesoterodin 8 mg 1 gang daglig ingen signifikant effekt på farmakokinetikk eller antikoagulerende effekt av en enkeltdose warfarin. Graviditet/Amming: Fertilitet: Ikke vurdert. Fesoterodin har 
ingen effekt på mannlig eller kvinnelig fertilitet eller andre effekter på reproduksjonsfunksjonen hos mus, eller på tidlig utvikling av embryo hos musefoster. Kvinner i fertil alder bør gjøres oppmerksom på 
manglende fertilitetsdata, og fesoterodin bør bare gis etter en individuell nytte-/risikovurdering. Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles 
med fesoterodin. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdomi-
nalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens, gastroøsofageal refluks. Hjerte/ kar: Takykardi, palpitasjoner. Hud: Utslett, tørr hud, kløe. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Lever/galle: Økning i ALAT og GGT. 
Luftveier: Faryngolaryngeal smerte, hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Nyre/urin-veier: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vannlating), urinhesitasjon. Øre: 
Vertigo. Øye: Uklart syn. Øvrige: Utmattelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Angioødem, urticaria. Psykiske: Forvirringstilstand. Etter markedsføring: Tilfeller av urinretensjon hvor kateterisering har 
vært nødvendig, vanligvis i løpet av den 1. behandlingsuken. Primært sett hos eldre mannlige pasienter (>65 år) som tidligere har hatt benign prostatahyperplasi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Fesoterodin er administrert sikkert i doser opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge bivirkninger. Behandling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger G04B D11 side 65 d i Felleskatalogen 2012.
Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasmaesteraser til 5-hydroksymetylderivatet, dens  
primære aktive metabolitt, som er det dominante aktive farmakologiske prinsippet ifesoterodin. Absorpsjon: Maks. plasmanivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrering. 
Proteinbinding: Aktiv metabolitt er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halveringstid: Terminal halveringstid for aktiv 
metabolitt er ca. 7 timer. Metabolisme: Hydrolyseres raskt og i stor utstrekning til aktiv metabolitt. Gjennomsnittlig Cmax og AUC for aktiv metabolitt, øker opptil hhv. 1,7 ganger og 2 ganger hos personer 
med langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70% i urin og 7% i feces. Levermetabolisme og nyreutskillelse bidrar i betydelig grad til å utskille den aktive metabolitten.
Pakninger og priser: 4 mg: 28 stk. (blister) kr. 342,00. 84 stk. (blister) kr. 953,40. 8 mg: 28 stk. (blister) kr. 398,40. 84 stk. (blister) kr. 1122,60.
Refusjon: 1G04B D11_1. Fesoterodin.
Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens).
Refusjonskode: ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04 Urininkontinens - N39.4 Annen spesifisert urininkontinens
Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 14.09.2017



fesoterodine fumarate

Fleksibel dosering for 
persontilpasset behandling 

av overaktiv blære.

Fleksibel dosering. Startdose 4 mg som kan 
økes til 8 mg avhengig av pasientens behov.(1)

Reduserer signifi kant antall blæretømninger og 
inkontinensepisoder sammenlignet med placebo.(1)

Signifi kant fl ere pasienter i % rapporterte ”vesentlig 
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Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang 

som kan forekomme hos voksne pasienter med Overaktiv Blære.(1)

Toviaz «Pfizer» Muskarinreseptorantagonist. ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfumarat 4 mg, resp. 8 mg tilsv. fesoterodin 3,1 mg, resp. 6,2 mg, hjelpestoffer.. Fargestoff: ndigotin (E 132), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos voksnepasienter med overaktiv blære.
Dosering: Voksne: Anbefalt startdose er 4 mg 1 gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg 1 gang daglig. Maks. Daglig dose er 8 mg. Til pasienter med normal nyre- og leverfunksjon,  
som får samtidig behandling med potent CYP 3A4-hemmer, bør maks. daglig dose av fesoterodinfumarat være 4 mg 1 gang daglig. Fullstendig behandlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør  
derfor evalueres etter 8 ukers behandling. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon under fravær og nærvær av moderate og potente CYP 3A4-hemmere: Dosejustering iht. Tabell ved nedsatt nyrefunksjon1
   
   CYP 3A4-hemmer
   Ingen  Moderat  Potent
Nedsatt nyrefunksjon1   Mild  4-8 mg  2 4 mg  Bør unngås
  Moderat  4-8 mg  4 mg   Kontraindisert
  Alvorlig  4 mg  Bør unngås  Kontraindisert
Nedsatt leverfunksjon1   Mild  4-8 mg  4 mg   Bør unngås
  Moderat  4 mg  Bør unngås  Kontraindisert

C 
T

1 Mild GFR = 50-80 ml/minutt, moderat GFR = 30-50 ml/minutt, kraftig GFR = <30 ml/minutt.
2 Forsiktig doseøkning.
Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Administrering: Skal svelges hele sammen med væske. Kan inntas uavhengig av måltid.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis.  
Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C). Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Forsiktighetsregler: Bør brukes med  
forsiktighet ved betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon (f.eks. klinisk signifikant forstørret prostata pga. benign prostatahyperplasi). Forsiktighet også ved obstruktiv sykdom i  
mage-tarmkanalen (f.eks. pylorusstenose), gastroøsofagealrefluks og/eller samtidig bruk av legemidler som kan føre til eller forverre øsofagitt (f.eks. orale bisfosfonater), nedsatt gastrointestinal motilitet, 
autonom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når fesoterodin forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eksponering for aktiv metabolitt: Nedsatt 
lever- og nyrefunksjon, samtidig administrering av potente eller moderate CYP 3A4-hemmere, samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere. Ved kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra 
økning i eksponeringen.
Doseavhengige antimuskarine bivirkninger vil sannsynligvis oppstå. Individuell respons og toleranse bør evalueres før doseøkning til 8 mg 1 gang daglig. Organiske årsaker til overaktiv blære må 
utelukkes før behandling. Andre årsaker til hyppig vannlating (behandling av hjertesvikt eller nyresykdom) må vurderes før behandlingsstart. Ved forekomst av UVI må egnet behandling igangsettes. 
Angioødem er rapportert med fesoterodin, og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Hvis angioødem forekommer, skal fesoterodin seponeres og egnet behandling igangsettes umiddelbart. Forsiktig-
het skal utvises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for QTforlengelse) og ved relevante tidligere hjertesykdommer (f.eks.  
myokardial iskemi, arytmier, medfødt hjertesvikt). Dette gjelder spesielt ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirk-
ninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet.Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorpsjon. 
Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antimuskarine eller antikolinerge egenskper (f.eks. amantadin, trisykliske antidepressiver, enkelte nevroleptika) kan resultere i uttalte 
terapeutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet, urinretensjon). Fesoterodin kan redusere effekten av legemidler som stimulerer motiliteten i mage-tarmkanalen, som f.eks. 
metoklopramid. Maks.fesoterodindose bør begrenses til 4 mg ved samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfi avir, 
ritonavir (og alle ritonavirforsterkede PI-regimer) sakinavir og telitromycin). Induksjon av CYP 3A4 kan føre til subterapeutiske plasmanivåer. Samtidig bruk med CYP 3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, 
rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt) anbefales ikke. Samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere kan gi økt eksponering og bivirkninger og dosereduksjon til 4 mg kan være nødvendig. 
Hos friske har fesoterodin 8 mg 1 gang daglig ingen signifikant effekt på farmakokinetikk eller antikoagulerende effekt av en enkeltdose warfarin. Graviditet/Amming: Fertilitet: Ikke vurdert. Fesoterodin har 
ingen effekt på mannlig eller kvinnelig fertilitet eller andre effekter på reproduksjonsfunksjonen hos mus, eller på tidlig utvikling av embryo hos musefoster. Kvinner i fertil alder bør gjøres oppmerksom på 
manglende fertilitetsdata, og fesoterodin bør bare gis etter en individuell nytte-/risikovurdering. Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles 
med fesoterodin. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdomi-
nalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens, gastroøsofageal refluks. Hjerte/ kar: Takykardi, palpitasjoner. Hud: Utslett, tørr hud, kløe. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Lever/galle: Økning i ALAT og GGT. 
Luftveier: Faryngolaryngeal smerte, hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Nyre/urin-veier: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vannlating), urinhesitasjon. Øre: 
Vertigo. Øye: Uklart syn. Øvrige: Utmattelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Angioødem, urticaria. Psykiske: Forvirringstilstand. Etter markedsføring: Tilfeller av urinretensjon hvor kateterisering har 
vært nødvendig, vanligvis i løpet av den 1. behandlingsuken. Primært sett hos eldre mannlige pasienter (>65 år) som tidligere har hatt benign prostatahyperplasi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Fesoterodin er administrert sikkert i doser opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge bivirkninger. Behandling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull. Symptomatisk behandling. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger G04B D11 side 65 d i Felleskatalogen 2012.
Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasmaesteraser til 5-hydroksymetylderivatet, dens  
primære aktive metabolitt, som er det dominante aktive farmakologiske prinsippet ifesoterodin. Absorpsjon: Maks. plasmanivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrering. 
Proteinbinding: Aktiv metabolitt er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halveringstid: Terminal halveringstid for aktiv 
metabolitt er ca. 7 timer. Metabolisme: Hydrolyseres raskt og i stor utstrekning til aktiv metabolitt. Gjennomsnittlig Cmax og AUC for aktiv metabolitt, øker opptil hhv. 1,7 ganger og 2 ganger hos personer 
med langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70% i urin og 7% i feces. Levermetabolisme og nyreutskillelse bidrar i betydelig grad til å utskille den aktive metabolitten.
Pakninger og priser: 4 mg: 28 stk. (blister) kr. 342,00. 84 stk. (blister) kr. 953,40. 8 mg: 28 stk. (blister) kr. 398,40. 84 stk. (blister) kr. 1122,60.
Refusjon: 1G04B D11_1. Fesoterodin.
Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens).
Refusjonskode: ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04 Urininkontinens - N39.4 Annen spesifisert urininkontinens
Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 14.09.2017
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Ef ekt av vekt re duk sjons pro gram

Over vek ti ge kan gå mer ned i vekt  
der som de blir fulgt opp gjen nom et 
elek tro nisk vekt re duk sjons pro gram, 
vi ser en ny stu die.

I en un der sø kel se ble 840 del ta ke re med 
over vekt el ler fed me og sam ti dig type 2-dia-
be tes el ler hy per ten sjon ran do mi sert til 
uli ke ty per til tak for å re du se re vek ten (1). 
En grup pe fikk til sendt in for ma sjon om 
vekt re duk sjon med an be fa lin ger om kost-
hold og fy sisk ak ti vi tet på e-post én gang.  
En an nen grup pe fikk til gang på et elek tro-
nisk vekt re duk sjons pro gram. En in ter ven-
sjons grup pe fikk i til legg til det elek tro nis ke 
pro gram met opp føl ging av en kon su lent 
som sør get for at del ta ker ne fulg te opp 
vekt re duk sjons pro gram met.

Et er et år var gjen nom snit lig vekt ap 
i grup pe ne hhv. 1,2 kg (95 % KI 0,3 til 2,1), 
1,9 kg (1,1 til 2,6) og 3,1 kg (2,5 til 3,7), og det 
var sig ni fi kant stør re vekt ap i grup pen som 
fikk opp føl ging av en kon su lent, sam men-
lig net med grup pen som fikk in for ma sjon 
per e-post, og grup pen som fikk til gang til 
det elek tro nis ke pro gram met (p hhv. < 0,001 
og 0,01).

– I den ne stu di en var vekt re duk sjo nen 
re la tivt li ten hos de som ble fulgt opp av 
kon su lent, sier pro fes sor Jø ran Hjel me sæth 
ved Av de ling for en do kri no lo gi, sy ke lig 
over vekt og fore byg gen de me di sin ved 
Uni ver si te tet i Oslo.

– Kun en tre del i den ne grup pen had de 
vekt re duk sjon på 5 % el ler mer av kropps-
vek ten. Sam ti dig er det ikke over ras ken de  
at en e-post med ge ne rell in for ma sjon ikke 
har sær lig ef ekt.

Hjel me sæth tror de fles te kon ven sjo nel le 
vektbehandlingsprogrammer vil kun ne 
opp nå bedre re sul ta ter enn in ter ven sjons-
grup pen i den ne stu di en.

– Per so ner med fed me, det vil si kropps-
mas se in deks (BMI) høy ere enn 30 kg/m2, bør 
til bys mu lig het for hjelp til vekt re duk sjon 

hos sin fast le ge for å be hand le el ler fo re byg-
ge fed me re la ter te syk dom mer. Pa si en ter 
med sy ke lig over vekt, det vil si per so ner 
med BMI over 35 kg/m2 el ler over 30 kg/m2 
med sam ti dig til leggs syk dom, kan hen vi ses 
til spe sia list hel se tje nes ten ved be hov. Det 
fin nes også gode kom mer si el le be hand-
lings til bud for de som har råd til det, sier 
Hjel me sæth.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Baer HJ, Rozenblum R, De La Cruz BA et al. Ef ect 

of an on li ne weight ma na ge ment pro gram inte-
grated with pop u la tion health ma na ge ment on 
weight chan ge. JAMA 2020; 324: 1737 – 46. 
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En ny me to de gjør det mu lig å se  
hvor dan gen ut ryk ket end rer seg over 
tid i en en kelt cel le.

Sen si ti vi te ten ved se kven se ring er høy nok 
til å se kven se re RNA i en en kelt cel le og 
der med opp nå et øye blikks bil de av gen ut-
tryk ket i cel len. En ny ut vik let me to de gjør 
det mu lig å se på dy na mik ken for når de 
uli ke ge ne ne er ak ti ve i en cel le (1).

Et tids stem pel (time stamp på eng elsk)  
som mer ket RNA, ble de sig net ved å bru ke 
spe si fik ke RNA-bin dings se ter som re krut e-
rer pro tei net MS2, som igjen bin der til 
adenosindeaminase-en zy met ADAR2. Med 
ADAR2-en zym bun det til RNA ble nysynteti-
sert RNA mer ket me ta bolsk ved at adenosin 
ble gjort om til inosin. Ak ku mu ler te me ta-
bols ke end rin ger sam svar te med øken de 
meng de tids en he ter. Ved sam men lig ning av 
ge ner styrt av sam me pro mo ter kun ne man 
skille eld re og ny ere RNA-se kven ser. Den ne 
tids mer kin gen gjor de at det som før var et 
øye blikks bil de, nå gav mer dy na misk in for-
ma sjon.

– Den ne er me to den er nok et eks em pel på 

hvor dan må ling av gen ut ryk ket blir sta dig 
mer pre sis og gir sta dig mer in for ma sjon, 
sier Chris ti aan Hen kel, som er fors ker ved 
Norges mil jø- og bio vi ten ska pe li ge uni ver si-
tet på Ås.

– Vi kan måle ni vå et av et gen ut rykk på 
enkeltcellenivå, men med in for ma sjon over 
tid kan man opp nå helt ny kunn skap om 
cel lens ak ti vi tet over tid og cel lens re ak sjo-
ner på uli ke hen del ser. Me to den som er 
brukt i den ne stu di en, er fore lø pig be gren set 
til en kel te ge ner i en cel le lin je, men prin sip-
pet med å re gist re re spe si fik ke, kje mis ke 
RNA-end rin ger over tid kan ut vik les vi de re. 
Det fin nes over hund re kjen te nukleotidmo-
difikasjoner og fle re se kven se rings tek no lo gi-
er som sam men gir sto re mu lig he ter, sier 
Hen kel, som hå per at vi med slike me to der 
en dag kan dan ne oss et mer kom plet bil de 
av hvor dan alle ge ne ne ut ryk kes i en cel le.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Rod ri ques SG, Chen LM, Liu S et al. RNA time stamps 

iden ti fy the age of sing le molecules in RNA sequen-
cing. Nat Biotechnol 2020; 38. 

Tids mer king av gen ut rykk i en kelt cel ler

Illustrasjon: Science Photo Library / NTB

I en stu die var mors bruk av pa ra ce ta
mol un der svan ger ska pet as so siert med 
ut vik ling av ADHD hos bar net.

Man ge bru ker pa ra ce ta mol mot smer ter, 
også gra vi de kvin ner. I en ka na disk stu die 
ble pa ra ce ta mol på vist i me ko ni um, sped-
bar nets før s te av fø ring, hos 199 av 345 barn 
(1). Ved opp føl ging 6 – 7 år se ne re had de 33  
av 345 barn fåt dia gnos ti sert ADHD. Pa ra ce-
ta mol i me ko ni um var as so siert med rundt 
2,5 gan ger høy ere ri si ko for ADHD sam men-
lik net med barn uten på vist pa ra ce ta mol 
i me ko ni um (OR 2,43; 95 % KI 1,41 til 4,21). 
Ri si ko en var dose av hen gig, med en odds -
ratio på 4,10 (95 % KI 2,41 til 6,95) ved høye 
kon sen tra sjo ner av pa ra ce ta mol i me ko -
nium. Ri si ko en økte med rundt 10 % for hver 
dob ling av paracetamolkonsentrasjonen.

– Det e er spen nen de re sul ta ter, sier Ragn-
hild Eek Brand li stu en, som er se ni or fors ker 
ved Folkehelseinstitutet. I tid li ge re stu di er 
med til sva ren de funn er det kun be nyt et 
egen rap por tert bruk av le ge mid ler un der 
svan ger ska pet. Men også den ne stu di en har 
sine svak he ter. Blant an net er det ikke jus-
tert for in di ka sjon for bruk av pa ra ce ta mol, 
og stu di en kan hel ler ikke si noe om år saks-
sam men heng. Re sul ta te ne vi ser imid ler tid 
at det bør fors kes mer på smer te lind ring 
un der svan ger ska pet, både med tan ke på 
ef ek tiv be hand ling for mor og mu li ge  
kon se kven ser for bar net, sier Brand li stu en.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ba ker BH, Lugo-Can de las C, Wu H et al. As so cia ti on 

of pre na tal acetaminophen ex po sure mea sured in 
meconium with risk of at en tion-de fi cit/hyperacti-
vity dis or der mediated by fron to pa rie tal net work 
brain connectivity. JAMA Pediatr 2020; 174: 1 – 9. 

Økt ri si ko for ADHD 
et er mors bruk av  
pa ra ce ta mol?



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk 
iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av 
DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig 
gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig 
initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes 
ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter 
kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose 
av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre funksjon uten andre 
kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller 
kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): 
Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 
× daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos 
pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal 
ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig 
antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom 
konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det 
bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår 
konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose 
i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice 
og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som 
vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller 
øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under 
spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. 
Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-
analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban 
kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose 
som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være 
assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 
elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør 
seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke 
nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og 
dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/
epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller 
per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 
timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller 
svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte 
pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert 
på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban 
kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som 
trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, 
da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft 
er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt 
(<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes 
med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med 
forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i 
koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, 
og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC 
og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av 
både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert 
plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter 
som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av 
platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/
IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell 
risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av 
apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull 
reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter 
ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på 
fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, 
hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. 
Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted 
og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, 
hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE 
(VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med 
operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved 
snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, 
traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av 
ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er 
nødvendig pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en 
koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 
(en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning 
(2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som 
har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre 
enn tre måneder.
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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



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

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.

HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020
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Opp mø te i Mam mo gra fi 
program met blant inn vand re re 
og norsk fød te kvin ner

BAK GRUNN
Kvin ner bo satt i Oslo har hatt la ve re opp mø te i Mam mo
gra fi pro gram met enn lands gjen nom snitt et. Vi ut fors ket 
opp mø tet i Mam mo gra fi pro gram met blant inn vand 
rere ver sus norsk fød te kvin ner i Oslo sam men lig net 
med de and re fyl kes om rå de ne i Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi kob let opp mø te data fra Mam mo gra fi pro gram met  
til so sio de mo gra fis ke data fra Sta tis tisk sen tral by rå for 
885 979 kvin ner til budt mam mo gra fi screen ing i pe ri o
den 1996 – 2015. Vi ut før te de skrip ti ve ana ly ser av opp 
møte i de uli ke fyl kes om rå de ne for de in vi ter te kvin ne ne 
sam let, for norsk fød te og for inn vand re re ett er fø de land 
(«VestEu ro pa, NordAme ri ka, Au stra lia og New Zealand» 
og «øv ri ge land»). Vi de re be reg net vi pre di kert sann 
synlig het for opp mø te med en lo gis tisk re gre sjon med 
opp mø te (ja/nei) som ut falls va ria bel. Uav hen gi ge 

va riab ler i mo del len var bo sted (Oslo / and re fyl kes om 
råder), fø de land og en in ter ak sjon mel lom dis se va riab
le ne. I til legg jus ter te vi for al der ved in vi ta sjon, ut dan
ning og si vil sta tus.

RE SUL TA TER
Blant kvin ner bo satt i Oslo var opp mø tet 67 % blant 
norsk fød te kvin ner, 61 % blant kvin ner født i VestEu ro pa, 
NordAme ri ka, Au stra lia og New Zealand, og 39 % blant 
kvin ner født i «øv ri ge land». Blant kvin ner bo satt uten for 
Oslo var til sva ren de opp mø te tall hen holds vis 79 %, 71 % 
og 50 %.

FOR TOLK NING
Bo sted Oslo var as so siert med la ve re opp mø te i Mam 
mogra fi pro gram met, sær lig for inn vand rer kvin ner fra 
«øv ri ge land», og uav hen gig av jus te ring for mu lig 
kon fun de ren de va riab ler.

SA MEER BHAR GA VA
sambha@vestreviken.no
Kreft sek sjo nen
Me di sinsk av de ling
Bæ rum sy ke hus, Vest re Vi ken

Kreft re gis te ret
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Mam mo gra fi sek sjo nen
Kreft re gis te ret

SOL VEIG HOF VIND
Mam mo gra fi sek sjo nen
Kreft re gis te ret

Institutt for na tur vi ten ska pe li ge hel se fag
Os lo Met – stor by uni ver si te tet
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rere va ri e rer med fyl kes om rå de, el ler om den 
høye inn vand rer an de len kan for kla re noe av 
år sa ken til det lave opp mø tet i Oslo. Hen sik
ten med den ne stu di en var å ut fors ke opp 
møte i Mam mo gra fi pro gram met blant inn
vand re re og norsk fød te kvin ner i Oslo ver sus 
i de and re fyl kes om rå de ne i Norge.

Ma te ria le og me to de

Da ta grunn lag
Vi mott ok opp lys nin ger fra Kreft re gis te ret om 
in vi ta sjo ner og opp mø te i Mam mo gra fi pro
gram met for alle kvin ner i mål grup pen for 
pe ri oden 1996 – 2015. Opp lys nin ger om fø de
land, ut dan ning og si vil sta tus ble hen tet fra 
Sta tis tisk sen tral by rå. Data fra Kreft re gis te ret 
ble kob let til data fra Sta tis tisk sen tral by rå på 
in di vid ni vå. Stu di en had de til rå ding fra Re
gio nal ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig 
forsk nings etikk (2013/795). Tid li ge re har vi un
der søkt opp mø te ett er fø de land (4) og so sio
de mo gra fis ke fak to rer (11) samt screen ing pa
ra me te re og tu mor ka rak te ris tikk blant kvin
ner som mø ter til mam mo gra fi screen ing (12), 

det po ten si elt kan gi en dø de lig hets re duk sjon 
i mål grup pen, og 70 % har vært de fi nert som 
ak sep ta belt nivå for in di ka to ren opp mø te (2).

Mam mo gra fi pro gram met ad mi nist re res av 
Kreft re gis te ret på opp drag fra Hel se og om
sorgs de par te men tet. Gjen nom pro gram met 
får alle kvin ner i Norge i al de ren 50 – 69 år, uav
hen gig av fø de land, til bud om mam mo gra fi
screen ing an net hvert år. Even tu el le til leggs un
der sø kel ser, dia gnos tikk og be hand ling ut fø res 
på ett av lan dets 16 bryst dia gnos tis ke sent re (17 
sent re fra 1.1.2020). Opp mø tet blant de in vi ter
te kvin ne ne har vært på om lag 75 % si den pro
gram mets opp start i 1996, men har va ri ert fra 
62 % i Oslo til 82 % i Sogn og Fjordane (3). An de
len inn vand rer kvin ner som har møtt i Mam
mo gra fi pro gram met, har vært be ty de lig la ve re 
enn an de len norsk fød te kvin ner (4). Til sva 
rende re sul ta ter fin nes i stu di er fra and re land 
om opp mø te til mam mo gra fi screen ing i ur 
bane ver sus ru ra le om rå der og blant inn vand
rer kvin ner ver sus ikkeinn vand re re (5–9).

En tre del av be folk nin gen i Oslo er inn vand
re re el ler norsk fød te med inn vand rer for eld re, 
en an del som er dob belt så høy som lands
gjen nom snitt et (10). Vi vet ikke om opp mø tet 
i Mam mo gra fi pro gram met blant inn vand 

HO VED FUNN
Opp mø tet i Mam mo gra fi pro gram
met var la ve re i Oslo enn i and re 
fyl kes om rå der, både blant inn vand
re re og norsk fød te kvin ner.

Bo sted Oslo var ster kest as so siert 
med lavt opp mø te blant kvin ner 
født i land uten for VestEu ro pa, 
NordAme ri ka, Au stra lia og New 
Zealand.

Bryst kreft er den van lig ste kreft for
men blant kvin ner og blant de 
hyp pig ste år sa ke ne til kreft død i 
Norge (1). Mam mo gra fi screen ing 
er et se kun dær fore byg gen de hel
se til tak, hvor mål sett in gen er å 

re du se re dø de lig he ten av bryst kreft gjen nom 
å på vi se og be hand le syk dom men i et tid lig 
sta di um. Eu ro pe iske ret nings lin jer for kva li
tets sik ring av bryst kreft screen ing og dia gnos
tikk in klu de rer pro sess in di ka to rer som bru
kes for å vur de re om gjen nom fø rin gen av 
screen ing pro gram mer er av en slik kva li tet at 

Tabell 1  Antall kvinner invitert til Mammografiprogrammet, antall invitasjoner og andel invitasjoner sendt til innvandrerkvinner i perioden 1996–2015 i 16 fylkesområder.

Fylkesområde
Inviterte kvinner, n 
(% av alle inviterte)

Utsendte invitasjoner, n 
(% av alle invitasjoner)

Andel utsendte invitasjoner til innvandrere fra … (%)

Alle land

Vest-Europa, Nord-
Amerika, Australia  

og New Zealand «Øvrige land»

Oslo 106 795 (12) 513 641 (13) 15 5 11

Østfold 50 315 (6) 220 079 (5) 7 3 4

Akershus 94 307 (11) 435 686 (11) 8 4 4

Hedmark 35 142 (4) 144 328 (4) 5 2 2

Oppland 35 027 (4) 151 843 (4) 4 2 2

Vestfold 40 591 (5) 157 591 (4) 6 3 3

Telemark 33 650 (4) 158 753 (4) 5 2 3

Agder 49 543 (6) 227 352 (6) 6 3 3

Rogaland 76 332 (9) 373 689 (9) 6 3 3

Hordaland 86 561 (10) 433 111 (11) 4 2 3

Sogn og Fjordane 18 280 (2) 75 223 (2) 4 2 2

Møre og Romsdal 42 805 (5) 173 738 (4) 4 1 2

Trøndelag 73 595 (8) 321 633 (8) 4 2 2

Nordland 43 130 (5) 183 482 (5) 3 2 2

Troms og Finnmark 42 064 (5) 193 110 (5) 5 3 2

Vestre Viken 57 842 (7) 290 432 (7) 8 4 5

Total 885 979 (100,0) 4 053 691 (100,0) 7 3 4

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ner bo satt i uli ke fyl kes om rå der, og av an de len 
in vi ta sjo ner sendt til inn vand rer kvin ner av 
alle ut send te in vi ta sjo ner. Lo gis tisk re gre sjon 
ble brukt for å ana ly se re odd sen for å møte til 
screen ing. Gjen tatt opp mø te ble hånd tert ved 
å spe si fi se re kor re la sjons struk tu ren slik at av
hen gig het mel lom kvin ner var til latt. Mo dell 
1 in klu der te fø de land, bo sted Oslo / and re fyl
kes om rå der og in ter ak sjon mel lom dis se to 
va riab le ne. I mo dell 2 ble det i til legg jus tert 
for al der, ut dan ning og si vil sta tus. Vi bruk te 
STATA/MP 14.1 til alle ana ly se ne.

Re sul ta ter

I stu die pe ri oden send te Kreft re gis te ret 513 641 
in vi ta sjo ner til 106 795 kvin ner bo satt i Oslo, 
og 3 540 050 in vi ta sjo ner til 779 184 kvin ner i 
de øv ri ge fyl kes om rå de ne (ta bell 1). An de len 
inn vand rer kvin ner var 17 % (18 639/106 795) i 
Oslo og 7 % (53 568/779 184) i res ten av lan det.

Både inn vand re re og norsk fød te kvin ner 
had de la ve re opp mø te i Oslo enn i alle and re 
fyl kes om rå der (ta bell 2). Inn vand re re, spe si elt 
de som var født i «øv ri ge land», had de la ve re 
opp mø te enn norsk fød te kvin ner i alle fyl kes
om rå de ne. Blant kvin ner bo satt i Oslo var opp
mø tet 67 % blant norsk fød te kvin ner, 61 % blant 
kvin ner fra VestEu ro pa, NordAme ri ka, Au stra
lia og New Zealand, og 39 % blant kvin ner fra 
«øv ri ge land». Blant kvin ner bo satt uten for 
Oslo var opp mø tet 79 % blant norsk fød te kvin
ner, 71 % blant kvin ner fra VestEu ro pa, Nord
Ame ri ka, Au stra lia og New Zealand, og 50 % 
blant kvin ner fra «øv ri ge land» (ta bell 3).

Jus tert for al der, ut dan ning og si vil sta tus 
var pre di kert sann syn lig het for opp mø te 69 % 
blant norsk fød te kvin ner bo satt i Oslo, 62 % 
blant kvin ner fra VestEu ro pa, NordAme ri ka, 
Au stra lia og New Zealand bo satt i Oslo, og 47 % 
blant kvin ner født i «øv ri ge land» bo satt i Oslo.

Kvin ner i al ders grup pen 60 – 64 år, kvin ner 
med inn til fire års høy ere ut dan ning på høy
sko le el ler uni ver si tet og gif te kvin ner had de 
høy ere opp mø te enn and re kvin ner (se ta  bell 
4 i ap pen diks 2 på tidsskriftet.no).

Dis ku sjon

Vår stu die vis te at inn vand re re, sær lig de fra 
«øv ri ge land» (land uten for VestEu ro pa, Nord
Ame ri ka, Au stra lia og New Zealand), had de 
la ve re opp mø te i Mam mo gra fi pro gram met 
enn norsk fød te kvin ner i alle fyl kes om rå der 
i pe ri oden 1996 – 2015. Opp mø tet var la ve re i 
Oslo enn i and re fyl kes om rå der både for 

ut dan ning og yr kes sta tus samt pre og post
migratoriske for hold va ri e rer mel lom de 
nevn te grup pe ne på grup pe ni vå. Vi de re va ri
e rer fore koms ten av bryst kreft geo gra fisk – 
kvin ner i så kalt ikkevest li ge land har la ve re 
fore komst av bryst kreft enn and re kvin ner, 
noe som kan ten kes å på vir ke kjenn skap til 
bryst kreft og opp mø te til screen ing for inn
vand re re fra dis se lan de ne (15).

Ut dan ning ble de fi nert som det høy es te ut
dan nings ni vå et re gist rert for hver en kelt kvin
ne frem til 2015 og ka te go ri sert som grunn
sko le, vi de re gå en de sko le, høy sko le/uni ver si
tet inn til fire år, høy sko le/uni ver si tet mer enn 
fire år el ler in gen / ikke opp gitt. Si vil sta tus ble 
ka te go ri sert som gift/part ner, enke, skilt el ler 
ugift. Al der ble ka te go ri sert i føl gen de grup
per: < 55 år, 55 – 59 år, 60 – 64 år og > 64 år. Opp
mø te ble de fi nert som del ta kel se i Mam mo
gra fi pro gram met som føl ge av ut sendt in vi
ta sjon og even tu ell på min nel se.

Sta tis tis ke ana ly ser
Vi ut før te de skrip ti ve ana ly ser av opp mø te 
ande len for inn vand re re og norsk fød te kvin

ved å bru ke sam me stu die po pu la sjon som i 
den ne stu di en.

De fi ni sjo ner
Vi re fe re rer til om rå de ne dek ket av de 16 bryst
dia gnos tis ke sent re ne som «fyl kes om rå der». 
Hvert bryst dia gnos tis ke sen ter har et ned
slags felt som i stor grad føl ger fyl kes gren se ne 
fra før 2020, med unn tak av Trøn de lag (Nord 
og SørTrøn de lag), Agder (Aust og VestAgder), 
Troms og Finnmark (Troms og Finnmark), 
Vest re Vi ken (Buskerud, As ker og Bæ rum) og 
Akershus (Romerike og Fol lo) (13).

Vi be nytt et Sta tis tisk sen tral by rås de fi ni sjon 
av inn vand re re: Per so ner født i ut lan det av to 
uten lands fød te for eld re og fire uten lands fød
te bes te for eld re (14). Vi de re del te vi inn vand
rer kvin ne ne i to grup per ba sert på fø de land: 
inn vand re re født i VestEu ro pa, NordAme ri ka, 
Au stra lia og New Zealand, og inn vand re re 
født i «øv ri ge land» (se ap pen diks 1 på tids
skriftet.no). Inn de lin gen vår til sva rer den mye 
bruk te, men upre si se, inn de lin gen i «vest li ge» 
og «ikkevest li ge» land, og ble valgt ett er som 
uli ke so sio de mo gra fis ke fak to rer som inn tekt, 

Tabell 2  Oppmøte (%) blant alle invitasjoner sendt til alle kvinner, norskfødte kvinner og innvandrerkvinner i 16 
fylkesområder i Mammografiprogrammet i perioden 1996–2015.

Fylkesområde
Alle 

kvinner
Norskfødte 

kvinner

Innvandrere fra …

Alle 
land

Vest-Europa, 
Nord-Amerika, 

Australia og 
New Zealand

«Øvrige 
land»

Oslo 64 67 46 61 39

Østfold 74 76 58 70 48

Akershus 76 77 60 71 49

Hedmark 71 71 58 65 49

Oppland 74 74 56 67 45

Vestfold 75 76 59 70 49

Telemark 77 78 59 71 49

Agder 80 81 62 74 52

Rogaland 85 86 62 72 53

Hordaland 82 83 62 74 53

Sogn og Fjordane 83 84 60 68 53

Møre og Romsdal 73 74 53 61 48

Trøndelag 79 79 57 69 49

Nordland 82 82 62 70 53

Troms og Finnmark 81 82 62 71 51

Vestre Viken 76 78 59 71 50

Total 76 78 56 69 47
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nin ger. Den gro ve inn de lin gen av inn vand 
rere i to grup per tok ikke hen syn til de sto re 
for skjel le ne i opp mø te blant inn vand rer kvin
ner fra uli ke land (4). Vi har kun data som bin
der fø de land til opp mø te i pe ri oden 1996 – 
2015, mens de siste års re sul ta ter fra Mam mo
gra fi pro gram met vi ser en ge ne rell øk ning i 
opp mø te. Opp da ter te data vil kun ne gi oss 
svar på om øk nin gen gjel der både for inn
vand re re og norsk fød te kvin ner. Våre fyl kes
om rå der var ba sert på fyl kes inn de lin ge ne 
gjel den de frem til 2020. Vi me ner at en til nær
ming med da gens fyl kes gren ser ikke ville ha 
hatt ve sent lig be tyd ning for re sul ta te ne og 
mål sett in gen med den ne stu di en. Vår stu die 
be gren ses også av at det er fak to rer vi ikke 
had de til gang til, som kan ten kes å på vir ke 
opp mø te, for eks em pel premigratoriske fak
to rer, bruk av pri va te kli nik ker og postmigra
sjonsvansker.

Kon klu sjon
Kvin ner bo satt i Oslo had de la ve re opp mø te i 
Mam mo gra fi pro gram met enn kvin ner i alle 
and re fyl kes om rå der, uav hen gig av om de var 
inn vand re re el ler ikke. Bo sted Oslo var mer 
ne ga tivt for opp mø te blant inn vand rer kvin
ner født uten for VestEu ro pa, NordAme ri ka, 
Au stra lia og New Zealand enn blant and re 
kvin ner.

For fat er ne tak ker sta tis ti ker ne So fie Se bu øde gård og 
Mar the Larsen ved Kreft re gis te ret for hjelp med sta tis tis ke 
ana ly ser.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 16.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.8.2020, 
 godkjent 17.11.2020.

den ne, sam men med kva li ta ti ve stu di er, kan 
bi dra til økt for stå el se av ba ken for lig gen de 
år sa ker til ulik he ter i hel se sø ken de at ferd.

Un der den på gå en de covid19pan de mi en 
har ulik he ter i so sio de mo gra fis ke for hold, 
kom mu ni ka sjons ut ford rin ger og til lit til of
fent li ge myn dig he ter blitt truk ket frem som 
med vir ken de år sa ker til høy ere fore komst og 
ver re ut fall av covid19 blant «ikkevest li ge» 
inn vand rer grup per enn and re (19). Det kan 
ten kes at de sam me fak to re ne også bi drar til 
det lave opp mø tet blant inn vand re re fra «øv
ri ge land» be skre vet i den ne stu di en.

Vi tror år sa ke ne til va ria sjo ner i opp mø te er 
uli ke og sam men satt e. Va ria sjo ner i hel se
kom pe tan se og kjenn skap til bryst kreft og 
screen ing kan ten kes å være re le vant. In for
ma sjon om fore byg gen de hel se til tak som er 
ment for hele be folk nin gen, bør til pas ses alle, 
også grup per som har ut ford rin ger med hel
se kom pe tan se, in klu dert inn vand re re og per
so ner uten høy ere ut dan ning, samt per so ner 
med lang, høy ere ut dan ning (20). Of ent lig 
sta tis tikk vi ser at det ikke bare er inn vand rer
an de len som er stør re i Oslo enn i and re fyl
ker, men også an de len ale ne bo en de og an de
len med lang, høy ere ut dan ning (21, 22). Vi 
dere er inn vand re re fra «øv ri ge land» født i 
land med re la tivt la ve re fore komst av bryst
kreft (15). Det kan der for ten kes at til bu det om 
mam mo gra fi screen ing opp le ves som mind re 
re le vant for dem enn for and re kvin ner. Sam
men med økt til gang til pri va te kli nik ker i 
ho ved sta den kan de nevn te fak to re ne ten kes 
å ha bi dratt til la ve re opp mø te i Mam mo gra
fi pro gram met blant kvin ner i Oslo enn blant 
kvin ner i and re fyl kes om rå der.

Våre me to dis ke valg had de noen be grens

norsk fød te kvin ner og de to inn vand rer grup
pe ne.

Fun ne ne er i over ens stem mel se med re sul
ta ter fra tid li ge re stu di er fra Mam mo gra fi pro
gram met (stu die pe ri ode 1996 – 2015) og Liv
mor hals pro gram met (stu die pe ri ode 2008 – 12) 
som også har vist la ve re opp mø te blant inn
vand rer kvin ner enn blant norsk fød te kvin ner 
(4, 16). So sio de mo gra fis ke fak to rer som ut dan
ning og si vil sta tus er vist å ha be tyd ning for 
opp mø te, både for inn vand re re og norsk fød te 
kvin ner (11). Våre funn støtt er stu die re sul ta ter 
fra Dan mark og Sve ri ge som har vist la ve re 
opp mø te blant kvin ner som er ugift el ler bor 
ale ne og har lang, høy ere ut dan ning el ler kun 
grunn sko le (5, 6).

Re sul ta te ne fra den ne stu di en har be tyd ning 
i et fol ke hel se per spek tiv. De vi ser at inn vand
rer kvin ner, uan sett fø de land og bo sted, had de 
lavt opp mø te til en fore byg gen de hel se un der
sø kel se som som er an be falt til kvin ner i Norge 
i  al de ren 50 – 69 år uav hen gig av fø de land og 
bo sted. Kvin ner bo satt  i Oslo  had de lavt opp
mø te, uan sett fø de land. Dett e er re le vant ett er
som inn vand rer an de len er høy ere i Oslo enn i 
and re fyl ker, og even tu el le ne ga ti ve fak to rer 
re la tert til bo sted Oslo der med kan ram me 
inn vand re re i stør re grad enn norsk fød te kvin
ner.

Grup per av inn vand re re er vist å ha høy ere 
fore komst av dia be tes, hiv, tu ber ku lo se, fy sisk 
in ak ti vi tet, over vekt og røy king – syk dom mer 
og til stan der hvor fore byg ging og tid lig de
tek sjon er vik tig (17). Fast le gen spil ler en vik tig 
rol le i hånd te rin gen av de nevn te syk dom me
ne og til stan de ne, og stu di er har vist at grup
per av inn vand re re opp sø ker fast le ge sjeld ne
re enn norsk fød te per so ner (18). Stu di er som 

SA MEER BHAR GA VA
er ph.d. og sek sjons over le ge. Som ph.d.sti pen diat 
var han an satt ved Kreft re gis te ret, der han nå er 
postdok, og tok sin dok tor grad i Mam mo gra fi pro
gram met.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GUN HILD MAN GE RUD
har mas ter grad i fol ke hel se og er råd gi ver i Mam
mo gra fi pro gram met.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SOL VEIG HOF VIND
er ph.d., le der for Mam mo gra fi pro gram met og pro
fes sor i ra dio gra fi.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Tabell 3  Predikert sannsynlighet (%) og 95 %konfidensintervall (KI) for oppmøte for mulige kombinasjoner av bosted og fødeland. Modell 1 inkluderer bosted og fødeland 
og interaksjon mellom disse. Modell 2 inkluderer i tillegg alder, utdanning og sivilstatus.

Fødeland

Modell 1 Modell 2

Oslo
Andre  

fylkesområder Oslo
Andre  

fylkesområder

Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 61 (KI 60 til 62) 71 (KI 70 til 71) 62 (KI 62 til 64) 71 (KI 70 til 71)

«Øvrige land» 39 (KI 39 til 40) 50 (KI 50 til 51) 47 (KI 46 til 47) 55 (KI 55 til 56)

Norskfødte 67 (KI 67 til 68) 79 (KI 79 til 79) 69 (KI 69 til 69) 79 (KI 79 til 79)
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HO VED FUNN
I til legg til øken de al der og mann lig 
kjønn, var tid li ge re på vist hjer ne - 
slag og kreft med fjern spred ning  
på dia gno se tids punk tet for bun det 
med stør re ri si ko for død ett er på vist 
covid-19.

H jer te- og kar syk dom mer og 
kreft har tid li ge re vært be skre-
vet som mu li ge ri si ko fak to rer 
for al vor lig syk dom og død 
grun net covid-19 (1, 2). I til legg 
til ko mor bi di tet har tid li ge re 

pub li ser te stu di er også vist at øken de al der og 
mann lig kjønn er as so siert med høy ere ri si ko 
for død (3–6). I man ge stu di er har man un der-
søkt hvor dan ri si ko for død på vir kes av ko-
mor bi di tet hos inn lag te pa si en ter på sy ke hus 
el ler ett er opp føl ging av pa si en ter iden ti fi sert 
i all menn prak sis. Dis se stu di e ne in ne hol der 
se lek ter te pa si ent grup per og er ut ført i land 
med hel se re gist re av va ri e ren de kva li tet. Bort-
sett fra en ny lig pub li sert stu die fra Dan mark 
(6), er det få stu di er der man har un der søkt 
ri si ko fak to rer for død ba sert på po pu la sjons-
ba ser te data.

En over sikt over le ta li tet i uli ke al ders grup-
per og ri si ko til stan der blant per so ner som 
døde ett er på vist SARS-CoV-2 i Norge, er ny lig 
pub li sert i Tids skrif tet (7). I den ne stu di en har 
man ikke un der søkt be tyd nin gen av tid li ge re 
på vis te syk dom mer for ri si ko for død. Vi øns-
ket der for å bru ke na sjo na le hel se re gis ter data 
for å un der sø ke om tid li ge re på vist hjer te- og 
kar syk dom el ler kreft på vir ket ri si ko for å dø 
ett er po si tiv test for SARS-CoV-2 før s te halv år 
2020.

Ma te ria le og me to de

Da ta kil der
I stu di en har vi be nytt et data fra Mel dings -
system for smitt som me syk dom mer (MSIS), 
Na sjo nalt re gis ter over hjer te- og kar syk dom-
mer (Hjer te- og kar re gis te ret) og Kreft re gis te-
ret. In for ma sjon fra Mel dings sy stem for smitt-
som me syk dom mer ble kob let med data fra 
Hjer te- og kar re gis te ret og Kreft re gis te ret ved 
hjelp av et fel les pro sjekt spe si fikt lø pe num-
mer for de tre re gist re ne. Kun data på grup-
pe ni vå ble ut le vert og ana ly sert.

Fra MSIS iden ti fi ser te vi alle in di vi der som 
had de tes tet po si tivt for SARS-CoV-2 ved po ly-

me ra se kje de re ak sjons test (PCR) i lø pet før s te 
halv år 2020 (utt rekk ut ført 30.6.2020). Vi fikk 
in for ma sjon om alle covid-19-as so sier te døds-
fall blant dis se (opp da tert 4.12.2020).

Døds fall ett er på vist covid-19 som er meldt 
til MSIS el ler Døds år saks re gis te ret, samt alle 
døds fall i lø pet av de før s te 30 da ge ne ett er 
po si tiv SARS-CoV-2-test, re gist re res som covid-
19-as so sier te. Dett e be tyr at covid-19-as so sier te 
døds fall om fatt er døds fall der per so nen dør 
av covid-19 og noen til fel ler der per so nen dør 
med covid-19. Ved en gjen nom gang ut ført i 
Døds år saks re gis te ret var covid-19 un der lig-
gen de døds år sak for over 91 % av de meld te 
covid-19-as so sier te døds fal le ne (8).

Hjer te- og kar re gis te ret be står av et ba sis -
regis ter (Ba sis re gis te ret) og åtte til knytt e de 
kva li tets re gist re. Ba sis re gis te ret in ne hol der 
opp lys nin ger om po li kli nis ke kon sul ta sjo ner 
og sy ke hus opp hold for pa si en ter med hjer te- 
og kar syk dom mer hen tet fra Norsk pa si ent -
regis ter, opp lys nin ger om døds fall hen tet fra 
Døds år saks re gis te ret samt ad mi nist ra ti ve data 

fra Fol ke re gis te ret. Tid li ge re hjer te- og kar syk-
dom (hjer ne slag, hjer te in farkt, at rie flim mer, 
hjer te svikt og hy per ten sjon nevnt som hoved- 
el ler bi dia gno se ved sy ke hus opp hold) og opp-
lys nin ger om an nen ko mor bi di tet blant test-
po si ti ve ble hen tet fra Ba sis re gis te ret for pe-
rio den 2012−19 (ta bell 1). Ba sis re gis te ret har 
kun in for ma sjon om and re syk dom mer fra 
sam me opp hold/epi so de som det fore lig ger 
en hjer te- og kar re la tert dia gno se, og opp lys-
nin ge ne om and re syk dom mer enn hjer te- og 
kar syk dom mer er der for ufull sten di ge.

Fra Kreft re gis te ret fikk vi data på all kreft 
(uten om non-me la nom) med opp lys nin ger 
om sta di um (lo ka li sert el ler re gio nal syk dom, 
fjern spred ning) for pe ri oden 2010−19. For pa-
si en ter med kreft had de vi in for ma sjon om 
hjer te- og kar syk dom mer og even tu ell an nen 
ko mor bi di tet fra Hjer te- og kar re gis te ret.

Sta tis tis ke me to der
Ujus tert og jus tert re la tiv ri si ko for al ders-
grup pe ne < 60, 60 – 69, 70 – 79, 80 – 84, 85 – 89 og 

Se også le der ar tik kel side 99
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Tabell 1  Datakilder og definisjoner av sykdommer benyttet i studien.

Datakilder (periode) Sykdom Inklusjonskriterier

Meldingssystem for 
smittsomme sykdommer 
(1. og 2. kvartal 2020)

Covid-19 SARS-CoV-2-testpositive 
tilfeller

Kreftregisteret (2010−19) Kreft All kreft utenom  
non-melanom hudkreft

Hjerte- og karregisteret1 
(2012−19)

Hjerte- og karsykdommer

Akutt hjerneslag I61, I63, I64

Akutt hjerteinfarkt I21–I22

Atrieflimmer I48

Hjertesvikt I11.0, I13.0, I13.2, I50.0, 
I50.1, I50.9

Hypertensjon I10−I15

Annen komorbiditet2

Astma J45, J46

Demens3 F00–F03, G30, G31.0 
G31.2, G31.8

Diabetes type 1 E10

Diabetes type 2 E11

Kronisk obstruktiv lungesykdom 
(kols) J43, J44

Fedme4 E66

Nyresvikt N18.3–N18.5

1 Alle hoved- eller bidiagnoser (ICD-10-koder)
2 Diagnoser registrert i tillegg til en hjerte- og karrelatert diagnose i Hjerte- og karregisteret
3 Hjerte- og karregisteret inneholder alle registrerte med vaskulær demens (F01)
4 Kroppsmasseindeks ≥ 30 kg/m2
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> 90 samt for de in klu der te syk dom me ne ble 
es ti mert ved hjelp av bi- og mul ti va riab le 
Poisson-re gre sjons ana ly ser. Alle ana ly ser er 
ut ført i STATA (ver sjon 15.0). I de mul ti va riab le 
ana ly se ne es ti mer te vi to for skjel li ge re gre-
sjons mo del ler.

I mo dell 1 har vi jus tert for al der og kjønn, og 
den in ne hol der al ders grup per, kjønn, hjer te- 
og kar syk dom mer og kreft. Mo dell 2 jus te rer 
for al der, kjønn, hjer te- og kar syk dom mer, kreft 
og til gjen ge li ge opp lys nin ger om an nen ko-
mor bi di tet (ast ma, de mens, dia be tes, fed me, 
kols, ny re svikt). I den ne mo del len har vi også 
es ti mert tal le ne ett er å ha tatt bort per so ner 
over 84 år, som of te re har multimorbiditet, en 
ge ne relt for høy et ri si ko for død og stør re sann-
syn lig het for feil klas si fi se ring av døds år sak.

For å sup ple re de re la ti ve es ti ma te ne med 
ab so lutt e tall reg net vi ut sann syn lig he ter for 
død ba sert på en mul ti va ria bel lo gis tisk re gre-
sjons ana ly se med sam me ko va ri a ter som i 
mo dell 2.

Etikk
Vi fikk til rett e lagt sta tis tikk hjem let i for skrif-
te ne for re gist re ne. Det var ikke til gang til fød-
sels num mer el ler and re di rek te personiden-
tifiserende kjen ne tegn, og vi fikk kun ut le vert 
data ag gre gert i for hånds de fi ner te grup per.

Re sul ta ter

I lø pet av før s te halv år 2020 fikk 8 809 per so-
ner på vist SARS-CoV-2 i Norge, og blant dis se 
er 260 covid-19-as so sier te døds fall re gist rert. 
7 705 (87 %) av de test po si ti ve og 34 (13 %) av 
døds fal le ne var hos per so ner un der 70 år. Av 
de dia gnos ti ser te (le ta li tet) med SARS-CoV-2 i 
den ne pe ri oden var den to ta le pro sent an de-
len som døde på 3,0, og va ri er te fra 0,2 % for 
per so ner un der 60 år til 57,6 % for per so ner 90 
år og eld re (ta bell 2). Hy per ten sjon var den 
hyp pigst fore kom men de tid li ge re re gist rer te 
til stan den blant hjer te- og kar syk dom me ne, 
både blant de dia gnos ti ser te (645 (7,3 %)) og 
blant de døde (95 (36,5 %)). Kreft var tid li ge re 
på vist hos 372 (4,2 %) av de test po si ti ve og hos 
36 (13,9 %) av de døde.

Tid li ge re på vist kreft og de un der søk te hjer-
te- og kar dia gno se ne var alle as so siert med en 
sig ni fi kant for høy et ri si ko for død i de ujus-
ter te ana ly se ne, med re la tiv ri si ko på mel lom 
3,3 for ikke-me ta sta tisk kreft til 10,5 for hjer-
ne slag (ta bell 3, bivariable ana ly ser). Ett er jus-
te ring for al der, kjønn og an nen ko mor bi di tet 
had de pa si en ter med tid li ge re hjer ne slag (RR: 
1,5; KI: 1,0 til 2,1) og kreft med me ta sta ser ved 

dia gno se (RR: 3,0; KI: 1,1 til 8,2) en sig ni fi kant 
for høy et ri si ko for død.

Mann lig kjønn (RR: 1,5; KI: 1,2 til 2,0) var også 
for bun det med en sig ni fi kant for høy et ri si ko 
for død (ta bell 3, mo dell 2). At rie flim mer var 
as so siert med høy ere ri si ko ett er jus te ring for 

al der, kjønn og an nen ko mor bi di tet, men 
sam men hen gen var ikke sta tis tisk sig ni fi kant. 
Våre ana ly ser vis te at ri si ko for død var sig ni-
fi kant for høy et når de mens, ny re svikt og dia-
be tes mellitus type 2 var re gist rert i til legg til 
hjer te- og kar syk dom (data ikke vist).

Tabell 2  Pasientkarakteristika og letalitet (prosentandel døde av de diagnostiserte) for tilfeller med positiv test 
for sars-CoV-2 fra første halvår 2020. Resultatene angis som antall (%) dersom annet ikke er angitt.

Testpositive tilfeller Dødsfall Letalitet

Totalt 8 809 (100) 260 (100) 3,0

Alder

< 60 år 6 787 (77,0) 12 (4,6) 0,2

60−69 år 918 (10,4) 22 (8,5) 2,4

70−79 år 603 (6,8) 59 (22,7) 9,8

80−84 år 221 (2,5) 43 (16,5) 19,5

85−89 år 155 (1,8) 52 (20,0) 33,6

> 90 år 125 (1,4) 72 (27,7) 57,6

Kjønn

Kvinner 4 444 (50,5) 121 (46,5) 2,7

Menn 4 365 (49,5) 139 (53,5) 3,2

Hjerte- og karsykdommer

Tidligere hjerneslag 125 (1,4) 34 (13,1) 27,2

Tidligere hjerteinfarkt 109 (1,2) 16 (6,2) 14,7

Atrieflimmer 300 (3,4) 59 (22,7) 19,7

Hjertesvikt 155 (1,8) 29 (11,2) 18,7

Hypertensjon 645 (7,3) 95 (36,5) 14,7

Kreft

Totalt 372 (4,2) 36 (13,9) 9,7

Lokalisert/regional sykdom 284 (3,2) 25 (9,6) 8,8

Metastatisk1 sykdom 18 (0,2) 4 (1,5) 22,2

Ukjent stadium 70 (0,8) 7 (2,7) 10,0

Annen komorbiditet2

Astma 40 (0,5) 5 (1,9) 12,5

Demens 73 (0,8) 38 (14,6) 52,1

Diabetes type I 11 (0,1) 2 (0,8) 18,2

Diabetes type II 155 (1,8) 33 (12,7) 21,3

Fedme 39 (0,4) 3 (1,2) 7,7

Kols 55 (0,6) 14 (5,4) 25,5

Nyresvikt 57 (0,7) 18 (6,9) 31,6

Minst én av sykdommene nevnt over 1 214 (13,8) 162 (62,3) 13,3

1 Ved diagnosetidspunkt
2 Diagnoser registrert i tillegg til en hjerte- og karrelatert diagnose i Hjerte- og karregisteret
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Ett er at vi eks klu der te per so ner over 84 år, 
fant vi noe høy ere ri si ko es ti ma ter for kjønn 
(RR: 1,7; KI: 1,2 til 2,4) og hjer ne slag (RR: 1,8; KI: 
0,9 til 3,3) og noe la ve re for al ders grup pe ne 
60 – 69, 70 – 79 og 80 – 84 år (ta bell 3, mo dell 2 < 85 
år). In klu sjon av de gjen væ ren de syk doms grup-
pe ne spe si fi sert med ICD-10-ko der un der I-ka-
pitt e let (syk dom mer i sir ku la sjons sy ste met) 
på vir ket ikke våre re sul ta ter (data ikke vist).

Sam men lig net med re fe ran se grup pen (test-
po si ti ve un der 60 år) var re la tiv ri si ko for død 
for al ders grup pe ne 60−69, 70−79, 80−84, 
85−89 og ≥ 90 hen holds vis ca. 13, 50, 100, 180 
og 300 gan ger stør re i ana ly ser jus tert for 
kjønn, hjer te- og kar syk dom mer, kreft og an-
nen ko mor bi di tet (ta bell 3, mo dell 2). Es ti-
mert ab so lutt ri si ko for død hos per so ner som 
ikke tid li ge re var re gist rert med noen av de 
un der lig gen de til stan de ne, økte fra 0,17 % for 
de un der 60 år, til 53,7 % for grup pen 90 år og 
eld re (ta bell 4).

For per so ner med på vist hjer ne slag var 
 es ti mert ab so lutt ri si ko for død i for hold til 
per so ner uten hjer ne slag for høy et med 0,14 % 
for de un der 60 år og med 13,9 % for grup pen 
90 år og eld re. Es ti mert ab so lutt ri si ko for død 
for per so ner med på vist syk dom med me ta-
sta ser på dia gno se tids punk tet var i for hold til 
per so ner uten me ta sta ser for høy et med 0,61 % 
for grup pen un der 60 år og med 29,9 % for 
grup pen 90 år og eld re. Den ab so lutt e ri si -
koen for død for menn sam men lig net med 
kvin ner var for høy et med 0,10 % for grup pen 
un der 60 år, mens den var økt med 14,5 % for 
grup pen 90 år og eld re (ta bell 4).

Dis ku sjon

I den ne registerkoblingsstudien med data fra 
MSIS, Hjer te- og kar re gis te ret og Kreft re gis te-
ret fra 8 809 SARS-CoV-2-test po si ti ve per so ner 

fant vi at øken de al der, mann lig kjønn, gjen-
nom gått hjer ne slag og kreft med fjern spred-
ning på dia gno se tids punk tet var as so siert 
med for høy et ri si ko for død ett er på vist co-
vid-19. Tid li ge re dia gnos ti sert hjer te in farkt, 
at rie flim mer, hjer te svikt, hy per ten sjon og 
ikke-me ta sta tisk kreft fore kom hyp pi ge re 
blant de som døde av covid-19 enn blant de 
dia gnos ti ser te, men ett er at vi tok hen syn til 
al der og kjønn i mul ti va riab le ana ly ser, fant 
vi at syk dom me ne ikke len ger var sta tis tisk 
sig ni fi kan te ri si ko fak to rer for død. 

For per so ner som had de gjen nom gått hjer-
ne slag på sy ke hus i pe ri oden 2012 – 19, var ri si-
ko for å dø ett er smitt e av SARS-CoV-2 økt med 
50 % ett er jus te ring for al der, kjønn og and re 
syk dom mer. Våre re sul ta ter be kref ter funn fra 
fle re tid li ge re stu di er som har an ty det en for-
høy et ri si ko for død hos pa si en ter med ce re-
bro vas ku lær syk dom (5, 9). Gjen nom gått slag 
kan med fø re ned satt funk sjons til stand og 

Tabell 3  Risiko for død etter påvist covid-19 første halvår 2020. Bi- og multivariable analyser (RR = relativ risiko, KI = konfidensintervall).

Multivariable analyser

Modell 23

Bivariable analyser Modell 12 Alle aldersgrupper Alder < 85 år

Alder RR (95 % KI) RR (95 % KI) RR (95 % KI) RR (95 % KI)

< 60 år Ref. Ref. Ref. Ref.

60−69 år 13,6 (6,7 til 27,4) 13,3 (6,6 til 26,9) 13,1 (6,5 til 26,6) 12,5 (6,2 til 25,3)

70−79 år 55,3 (29,7 til 102,9) 54,5 (29,3 til 101,4) 51,0 (27,2 til 95,7) 45,1 (23,7 til 85,6)

80−84 år 110,0 (58,0 til 208,7) 114,3 (60,2 til 216,8) 105,4 (54,9 til 202,1) 81,3 (41,1 til 160,8)

85−90 år 189,7 (101,3 til 355,4) 193,4 (103,2 til 362,2) 178,4 (93,8 til 339,5) −

> 90 år 325,8 (176,8 til 600,2) 345,8 (187,4 til 637,8) 306,4 (163,0 til 575,8) −

Menn (ref. kvinner) 1,2 (0,9 til 1,5) 1,5 (1,2 til1,9) 1,5 (1,2 til 2,0) 1,7 (1,2 til 2,4)

Hjerte- og karsykdommer1

Hjerneslag 10,5 (7,3 til 15,0) 1,5 (1,1 til 2,2) 1,5 (1,0 til 2,1) 1,8 (0,9 til 3,3)

Hjerteinfarkt 5,2 (3,2 til 8,7) 0,9 (0,6 til 1,6) 0,8 (0,4 til 1,3) 0,7 (0,3 til 1,6)

Atrieflimmer 8,3 (6,2 til 11,1) 1,3 (0,9 til 1,7) 1,2 (0,8 til 1,6) 1,2 (0,7 til 2,0)

Hjertesvikt 7,0 (4,8 til 10,3) 1,2 (0,8 til 1,8) 0,9 (0,6 til 1,4) 0,9 (0,5 til 1,8)

Hypertensjon 7,3 (5,7 til 9,4) 1,2 (0,9 til 1,5) 0,9 (0,7 til 1,2) 0,7 (0,4 til 1,1)

Kreft1

Lokalisert/regional sykdom 3,3 (2,2 til 5,0) 0,8 (0,5 til 1,2) 0,8 (0,5 til 1,2) 0,7 (0,4 til 1,4)

Metastatisk1 sykdom 8,4 (3,1 til 22,5) 2,6 (1,0 til 7,1) 3,0 (1,1 til 8,2) 3,0 (0,9 til 9,8)

Ukjent stadium 3,8 (1,8 til 8,0) 1,1 (0,5 til 2,3) 1,1 (0,5 til 2,3) 1,6 (0,7 til 3,8)

1 Referanse: Personer uten den aktuelle sykdommen
2 Modell 1: Justert for alder og kjønn
3  Modell 2: Justert for alder, kjønn, hjerte- og karsykdommer, kreft og tilgjengelige opplysninger om annen komorbiditet (astma, demens, diabetes, 

fedme, kols, nyresvikt)
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mind re mu lig he ter for ef ekt av in ten siv be-
hand ling. Det har også vært dis ku tert om per-
so ner med tid li ge re hjer ne slag har en stør re 
ri si ko for å få vas ku læ re hen del ser som føl ge 
av covid-19-in du ser te koagulopatier som fø rer 
til al vor li ge kom pli ka sjo ner og høy ere ri si ko 
for død (9).

For uten hjer ne slag vis te in gen av de in klu-
der te hjer te- og kar syk dom me ne sta tis tisk 
sig ni fi kant for høy et ri si ko for død i vår stu die. 
Tid li ge re stu di er har vist noe spri ken de re sul-
ta ter ved rø ren de ri si ko for død ved un der lig-
gen de hjer te- og kar syk dom mer (10). Våre 
funn er på lin je med re sul ta ter fra Dan mark 
(6), der man fant la ve re ri si ko ved is ke misk 
hjer te syk dom (OR 0,7 (KI: 0,5 til 0,9)) og hy per-
ten sjon (OR 0,6 (KI: 0,5 til 0,8)) ett er jus te ring 
for al der, kjønn og an tall komorbiditeter.

Som i vår stu die fant man i den ne stu di en 
in gen sig ni fi kant økt ri si ko ved at rie flim mer 
og hjer te svikt, mens man i en an nen stu die fra 
Eng land fant økt ri si ko for død ved hjer te svikt 
og is ke misk hjer te syk dom hos beg ge kjønn og 
ved at rie flim mer hos kvin ner (5). I vår stu die 
kun ne vi ikke på vi se for skjel ler mel lom kjønn 
for diagnoseundergrupper, da det ved stra ti fi-
ser te ana ly ser ble få døds fall i hver av grup -
pene og re sul ta te ne så le des ble for usik re. An-
tal let døde er re la tivt lavt i vår stu die, og vi kan 
der for ikke ute luk ke at de in klu der te hjer te- og 
kar syk dom me ne ut over hjer ne slag er uav hen-
gi ge ri si ko fak to rer for død ett er covid-19 (jam-
før vide kon fi dens in ter vall, ta bell 3).

I en ny lig pub li sert over sikts ar tik kel der 
man har sett på kli nis ke ka rak te ris ti ka hos 
kreft pa si en ter med covid-19, var kreft, ett er å 
ha tatt hen syn til al der og an nen ko mor bi di-
tet, ikke en uav hen gig ri si ko fak tor for død (11). 

Dett e er i over ens stem mel se med re sul ta te ne 
fra vår stu die for kreft sam let i alle sta di er 
(data ikke vist). Vi fant imid ler tid en sig ni fi-
kant for høy et ri si ko for død ved kreft syk dom 
med fjern spred ning på dia gno se tids punk tet. 
Pa si en ter med me ta sta ser på dia gno se tids-
punk tet har en dår li ge re pro gno se og funk-
sjons til stand enn pa si en ter uten dett e, og de 
gjen nom går ofte mer in ten siv be hand ling 
med kje mo te ra pi enn and re kreft pa si en ter. 
Den ne grup pen kan der for ha for høy et ri si ko 
for al vor lig for løp av covid-19. Be hand ling 
med kje mo te ra pi har tid li ge re blitt iden ti fi-
sert som en mu lig ri si ko fak tor for død (5). I 
vår stu die mang let vi in for ma sjon om kreft -
type og gjen nom gått be hand ling, så det var 
ikke mu lig å si noe spe si fikt om hvil ke grup-
per av kreft pa si en te ne som had de for høy et 
ri si ko for død ett er covid-19. Det er også øns-
ke lig å gjen ta våre ana ly ser med et stør re data-
grunn lag på grunn av få ob ser va sjo ner av 
kreft med me ta sta ser på dia gno se tids punk tet. 
En even tu ell fore lig gen de feil klas si fi se ring av 
sta di um el ler døds år sak for dis se pa si en te ne 
ville kun ne på vir ke re sul ta te ne.

Ett er å ha tatt hen syn til and re til gjen ge li ge 
ri si ko fak to rer vis te våre re sul ta ter at ri si ko for 
død var be ty de lig økt for al ders grup pe ne 60 
år og eld re sam men lig net med grup pe ne 
 un der 60 år. Den be reg ne de ab so lutt e ri si ko 
for død for en per son uten noen av de re gi-
strer te syk dom me ne som var in klu dert i vår 
stu die, var på 0,17 % for per so ner un der 60 år, 
2,1 % for per so ner 60 – 69 år og 7,8 % for per so-
ner 70 – 79 år. Re sul ta te ne i vår stu die sam sva-
rer godt med funn fra Dan mark, der le ta li te-
ten hos per so ner uten and re syk dom mer var 
un der 5 % for de un der 80 år (6).

Vi fant at menn had de 50 % (alle al ders grup-
per) til 70 % (< 85 år) økt ri si ko for død sam-
men lig net med kvin ner ett er jus te ring for 
al der og and re ri si ko fak to rer. Dett e er i tråd 
med funn fra man ge tid li ge re stu di er (3, 4, 12, 
13). Det har vært dis ku tert om for skjel ler i im-
mu no lo gisk re spons mel lom kjøn ne ne kan 
være en av år sa ke ne til dett e (14). Det har også 
vært dis ku tert om stør re al ko hol inn tak blant 
menn enn kvin ner kan være år sak til kjønns-
for skjel le ne, men re sul ta te ne fra stu di er som 
har for søkt å kor ri ge re for dett e, har ikke fun-
net al ko hol som kon fun de ren de fak tor (13).

I Norge var an de len døde av de dia gnos ti-
ser te (le ta li te ten) på to talt 3,0  % i stu die -
perioden. Det er stor va ria sjon i rap por tert 
le ta li tet fra uli ke land og pa si ent po pu la sjo ner. 
I stu di er fra Kina, Dan mark og Italia er det 
rap por tert le ta li tet på hen holds vis 2,3 %, 5,2 % 
og 7,2 % (6, 15). Ho ved for kla rin gen på at Italia 
had de svært høy le ta li tet, var en svært høy an-
del eld re blant de på vist smitt e de. I til legg til 
be hand lings re la ter te for skjel ler kan for skjel-
li ge test stra te gi er og uli ke de fi ni sjo ner av 
covid-19-re la ter te døds fall med fø re for skjel ler 
i rap por tert le ta li tet mel lom land. Le ta li te ten 
kan også end re seg be ty de lig over tid som føl-
ge av end rin ger i test prak sis, al ders sam men-
set ning og be hand ling. I Norge var det på 
grunn av lav test ka pa si tet i før s te del av pan-
de mi en man ge syke som ikke ble tes tet. Fra 
au gust økte test ak ti vi te ten be ty de lig, og man 
fan get der med opp en stør re an del av de smit-
te de. I til legg sank gjen nom snitts al de ren 
blant de smitt e de. Ho ved sa ke lig som en føl ge 
av dett e, samt en sann syn lig for bed ret be-
hand ling, har den be reg ne de le ta li te ten i 
Norge gått ned. Der som vi gjør et grovt an slag 

Tabell 4  Estimert absolutt risiko (%) før død etter påvist covid-19 første halvår 2020 for personer med tidligere hjerneslag eller metastatisk kreftsykdom ved diagnose og for 
personer etter påvist covid-19 uten tidligere hjerte- og karsykdommer, kreft og annen komorbiditet registrert i denne studien (kvinner, menn og begge kjønn samlet).

Begge kjønn1 Kvinner/Menn1

Hjerneslag2 Metastatisk kreft2

Begge kjønn Kvinner/Menn Begge kjønn Kvinner/Menn

< 60 år 0,17 0,12/0,22 0,31 0,22/0,40 0,78 0,56/1,00

60−69 år 2,1 1,5/2,7 3,8 2,8/4,9 8,9 6,6/11,3

70−79 år 7,8 5,8/10,0 13,3 10,0 /16,7 27,5 21,7/33,3

80−84 år 16,1 12,2/20,1 25,7 20,2/31,3 45,9 38,7/53,2

85−89 år 27,8 22,0/33,7 40,9 33,9/48,0 62,8 56,1/69,7

> 90 år 53,7 46,5/61,0 67,6 61,2/74,0 83,6 79,7/87,6

Totalt 2,5 2,0/3,1 3,8 3,1/4,6 6,8 5,7/8,0

1  Forutsetter at ingen av sykdommene som er inkludert i studien, foreligger (basert på multivariabel logistisk regresjonsmodell med alle kovaria-
ter)

2  Forutsetter at ingen av de andre sykdommene som er inkludert i studien, foreligger (basert på multivariabel logistisk regresjonsmodell med alle 
kovariater. Estimatene er for noen grupper basert på få tilfeller og er derfor basert på ekstrapolering fra modell)
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es ti ma ter for de and re fak to re ne i ana ly se -
model le ne. Be tyd nin gen av ko mor bi di tet ut 
over hjer te- og kar syk dom mer og kreft for 
dø de lig he ten ett er på vist covid-19 i Norge bør 
un der sø kes i frem ti di ge stu di er med mer 
kom plett in for ma sjon om and re syk dom mer.

Den stør ste ri si ko fak to ren for død blant 
SARS-CoV-2-test po si ti ve per so ner fra før s te 
halv år 2020 var al der. Mann lig kjønn, tid li ge re 
på vist hjer ne slag og kreft med fjern spred ning 
var også as so siert med høy ere ri si ko for død 
ett er på vist covid-19. Det er be hov for nye stu-
di er for å kart leg ge be tyd nin gen av kreftt y pe 
for dø de lig he ten ett er på vist covid-19 i Norge. 

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 23.11.2020, før s te re vi sjon inn sendt 9.12.2020, 
 godkjent 11.12.2020.

det var små for skjel ler i fore komst av un der-
lig gen de syk doms til stan der mel lom per so ner 
som had de tes tet po si tivt for covid-19 og be-
folk nin gen ge ne relt (17). Å sam men lig ne to-
tal dø de lig he ten i en test po si tiv grup pe med 
to tal dø de lig het i en test ne ga tiv kon troll grup-
pe vil i frem ti di ge stu di er kun ne gi ytt er li ge re 
in for ma sjon om be tyd nin gen av uli ke ri si ko-
fak to rer for dø de lig het av covid-19.

Våre data på syk dom mer ut over hjer te- og 
kar syk dom mer og kreft er man gel ful le. Hjer-
te- og kar re gis te ret in ne hol der kun in for ma-
sjon om and re syk dom mer fra sam me opp-
hold/epi so de som det fore lig ger en hjer te- og 
kar re la tert dia gno se. Det er nær lig gen de å tro 
at de på sy ke hus med fle re dia gno ser sam ti-
dig med en hjer te- og kar dia gno se, er de mest 
al vor li ge til fel le ne. Dis se opp lys nin ge ne er 
så le des nytt i ge for å kun ne jus te re for sy ke -
lighe ten til pa si en te ne for å få mer kor rek te 

ut fra to talt an tall smit te de per 8.11.2020 
(25 520) og døde per 8.12.2020 (361), er le ta li te-
ten for Norge for hele pe ri oden fra feb ruar 
frem til de sem ber ca. 1,4 %.

Styr ken i vår stu die er at vi ser på ri si ko for 
død for en hel na sjo nal po pu la sjon med SARS-
CoV-2-test po si ti ve per so ner. De fles te stu di er, 
med unn tak av Rei lev og med ar bei de re fra 
Dan mark (6), har om hand let ri si ko fak to rer i 
se lek ter te pa si ent grup per og kan der for ikke 
si noe sik kert om ri si ko for død av covid-19 for 
per so ner med un der lig gen de syk dom mer i 
be folk nin gen ge ne relt (16). De in klu der te test-
po si ti ve per so ne ne i vår stu die kan også være 
noe se lek ter te som føl ge av at test kri te ri e ne i 
stu die pe ri oden kan ha gitt stør re sann syn lig-
het for tes ting av per so ner med un der lig -
gende syk dom mer enn av fris ke per so ner. 
Re sul ta te ne fra en tid li ge re stu die på sam me 
pa si ent ma te ria le fra Norge fant imid ler tid at 
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Drifts om leg ging ved  
et fast le ge kon tor un der  
covid-19-pan de mi en  
– en fo kus grup pe stu die

BAK GRUNN
Uten for de sto re by ene er le ge tje nes ten i kom mu nen 
ofte lo ka li sert til ett le ge kon tor. Den lo ka le le ge tje nes ten 
er sen tral i kom mu nens hel se be red skap. Vi øns ket  
å un der sø ke hvor dan hjel pe per so nel let ved le ge kon to
ret opp lev de om leg ging av drif ten ved le ge kon to ret 
un der covid19ut brud det i mars 2020, og hvil ke fak to rer 
som un der lett et og van ske lig gjor de pro ses sen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Ar tik ke len byg ger på et fo kus grup pe in ter vju som ble 
gjen nom ført med åtte sy ke plei e re og hel se sek re tæ rer 
ved Otta le ge kon tor i juni 2020. In ter vju et ble tran skri
bert og ana ly sert ved sy ste ma tisk tekst kon den se ring.

RE SUL TA TER
In for man te ne be skrev en kao tisk og kre ven de si tua sjon, 
der de mått e tak le egen og pa si en ters frykt. De opp lev de 
hånd te rin gen av kri sen som van ske lig når kom mu ne 
ledel sen ikke var be visst le ge kon to rets ut ford rin ger. 
Mang len de ret nings lin jer fra myn dig he te ne i star ten av 
ut brud det ga stør re usik ker het. Gjen nom sam ar beid og 
om stil lings ev ne fant le ge kon to ret frem til nye ar beids
må ter for å iva re ta drif ten. Dett e ga stor mest rings og 
fel les skaps fø lel se og en ster ke re be visst het om egen 
be tyd ning i kri se hånd te rin gens front lin je.

FOR TOLK NING
Stu di en be ly ser hjel pe per so nel lets rol le når fast le ge kon
to ret mø ter en kri se. Kom pe ten te med ar bei de re med 
hand lings rom og verk tøy til å tak le ut ford rin ge ne før te  
i lø pet av kort tid le ge kon to ret fra kaos til en ny hver dag. 
Kom mu nen kun ne ha støtt et pro ses sen ved å sør ge for 
nød ven di ge res sur ser og over ord ne de fø rin ger for 
opp ga ve pri ori te ring.

THE RE SE RE NAA
thereserenaa@gmail.com
Av de ling for all menn me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

Otta le ge kon tor
Sel

MET TE BREK KE
All menn me di sinsk forsk nings en het
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
Et tid lig og stort covid19ut brudd 
satt e fast le ge kon to ret i Otta un der 
be ty de lig press, og hjel pe per so nel let 
opp lev de den nød ven di ge drifts om
leg gin gen som kre ven de.

Hjel pe per so nel lets lo kal kunn skap, 
fag kom pe tan se, flek si bi li tet, kom
mu ni ka sjons ev ner og an svars fø lel se 
var vik ti ge verk tøy for rask om stil
ling.

In nen be red skaps ar beid er det et over 
ordnet prin sipp at kri ser skal hånd te res 
av dem som er nær mest hen del sen, og 
med sam me or ga ni sa sjon som ved van lig 
drift (1). All menn le ge tje nes ten er før s te 
kon takt punkt for de fles te pa si en ter og 

spil ler en stra te gisk rol le i kam pen mot syk
dom, både i «freds tid» og ved hel se kri ser som 
sto re pan de mi er (2–4). Det nors ke hel se sy ste
met hvi ler på fast le ge tje nes ten, og i de fles te 
mind re kom mu ner er fast le ge kon to ret stam
men i hel se be red ska pen. En norsk stu die vi ser 
at in flu en sa ut brud det i 2009 stil te be ty de lig 
økte krav til fast le ge kon tor og le ge vak ter og 
at dis se tje nes te ne ev net å imø te kom me kra
ve ne (5).

Sel kom mu ne i Gud brands da len ble ram met 
av covid19 i be gyn nel sen av mars 2020. Det var 
et av de før s te sto re ut brud de ne i Norge, og 
sen tra le ret nings lin jer var fort satt un der ut ar
bei ding. Kom mu nen har 5 700 inn byg ge re og 
lig ger i hjer tet av den nors ke fjell hei men med 
11 mil til nær mes te sy ke hus. Det lo ka le fast
legekon to ret, som dri ves av kom mu nen, fikk 
en sen tral rol le i hånd te rin gen av ut brud det. 
Un der den før s te fa sen var kun to av seks fast
le ger i full jobb på le ge kon to ret, og de had de 
lite tid til å fo ku se re på or ga ni sa sjon og drift.

Vi øns ket å se på hvor dan per so na let ved 
fast le ge kon to ret opp lev de drifts om leg gin gen, 
hvil ke fak to rer som gjor de at over gan gen fra 
van lig drift til en be red skaps si tua sjon lyk tes 
og hvil ke som gjor de det van ske lig.

Ma te ria le og me to de

I juni 2020 gjen nom før te vi et fo kus grup pe 
inter vju med åtte sy ke plei e re og hel se sek re
tæ rer an satt ved Otta le ge kon tor. Alle sy ke 
pleier ne og hel se sek re tæ re ne del tok i fo kus

grup pen, også vi ka rer og del tids an satt e. De 
ble re krutt ert di rek te av før s te for fatt er. Alle 
øns ket å del ta i stu di en og in gen øns ket å 
trek ke seg ett er gjen nom ført in ter vju. Del 
taker ne skrev un der sam tyk ke er klæ ring og 
ble in for mert om at de had de an led ning til å 
trek ke seg uten be grun nel se.

In ter vju et ble ut ført av an nen for fatt er, som 
er en er fa ren fast le ge og aka de mi ker uten re
la sjon til de an satt e ved le ge kon to ret. Pro sjek
tet ble pre sen tert for del ta ker ne gjen nom 
in for ma sjon på sam tyk ke skje ma et og gjen
nom en kort munt lig in tro duk sjon i star ten 
av in ter vju et.

Det se mi struk tu rer te in ter vju et ble gjen
nom ført med ut gangs punkt i tre ho ved spørs
mål:
1. Hvor dan opp lev de dere om leg gin gen av 

drif ten ved le ge kon to ret i for bin del se med 
covid19ut brud det i mars?

2. Hvil ke fak to rer un der lett et om leg ging av 
drif ten?

3. Hvil ke fak to rer gjor de om leg ging av drif
ten van ske lig?

In ter vju et ble gjen nom ført på ar beids plas sen 
og var te i en time. Kun in ter vju er og fo kus
grup pe del ta ker ne var til ste de un der in ter vju
et. Ma te ria let i ar tik ke len byg ger ute luk ken de 
på in ter vju et. Del ta ker ne har ikke hatt an led
ning til å lese el ler kom men te re det tran skri
ber te in ter vju et, men har lest ar tik ke len før 
pub li se ring.

In ter vju et ble spilt inn og der ett er skre vet 
ut ord rett. Vi de re be ar bei ding av ma te ria let 
byg ger på me to den sy ste ma tisk tekst kon den
se ring (6). Beg ge for fatt er ne del tok i ana ly sen 
av ma te ria let, som om fatt er føl gen de trinn: 
Først les te beg ge teks ten fle re gan ger for å få 
et over ord net inn trykk og for å iden ti fi se re 
fore lø pi ge te ma er. Så ble me nings bæ ren de 
en he ter iden ti fi sert og ko det, og ko de ne ble 
sor tert i ka te go ri er og sub ka te go ri er. Inn hol
det i hver kode grup pe ble kon den sert, dvs. 
om for mu lert fra teks ten til mer ge ne rel le ut
sagn. Il lust re ren de si ta ter ble iden ti fi sert. 
Kon den sa te ne fra hver kode grup pe ble så syn
te ti sert til over ord ne de te ma er. Te ma ene opp
sto fra da ta ene og var ikke be stemt på for
hånd. Ana ly sen ble gjort ma nu elt ved hjelp av 
far ge ko der og uten pro gram va re verk tøy. Del
ta ker ne fikk ikke an led ning til å utt a le seg om 
valg av tema el ler re sul ta tet av ana ly sen.

Me to de og re sul ta ter er pre sen tert i hen
hold til COREQsjekk lis ten (Con sol i dated cri
ter ia for re porting qual i ta tive re search) (7).

Pro sjek tet er god kjent av Norsk sen ter for 
forsk nings da ta (ref. 544221). Re gio nal ko mi té 
for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
har for hånds vur dert at pro sjek tet ikke treng te 
god kjen ning (REK SørØst A, ref. 129162).

Re sul ta ter

I ukjent ter reng
Den før s te ti den var pre get av frykt og usik
ker het. Selv om covid19si tua sjo nen i ver den 
var kjent gjen nom me dia, ga det en fø lel se av 
uvir ke lig het og sjokk at egen kom mu ne plut
se lig ble ram met.

«Jeg føl te at ut brud det kom kas tet på oss. I 
star ten så var det noen pa si en ter som nevn te 
på det og vi pra tet litt om det, plut se lig en dag 
så had de vi det – her.» (Del ta ker nr. 6)

Fle re be skrev frykt for egen hel se og tan ker 
om ri si ko for å bli smitt et el ler smitt e and re. 
Sam ti dig var det frust ra sjon over tolk nin gen 
av ukla re ka ran te ne reg ler. De som mått e være 
bor te på grunn av ka ran te ne, føl te ube hag ved 
at det økte ar beids be last nin gen for dem som 
var igjen på jobb. Sterk frykt i be folk nin gen 
før te til at man ge tok te le fo nisk kon takt med 
le ge kon to ret, og det var ut ford ren de å be 
svare alle hen ven del ser. Det ble kø på te le fo
nen og lang ven te tid. På de mest hek tis ke da
ge ne rakk per so na let å be sva re i un der kant av 
en tred je del av alle hen ven del ser. Sam ti dig 
tok man ge pa si en ter kon takt for å av be stil le 
le ge ti mer, og det øv ri ge ar bei det ved le ge kon
to ret stop pet opp. Den ge ne rel le engs tel sen 
skap te stor ar beids be last ning og ble opp levd 
som kre ven de å hånd te re.

«Folk var vel dig engs te li ge. Vi mer ket at det 
var man ge pa si en ter som ble kjem pe red de, og 
det vis te seg ikke bare med covid-19- spørs mål, 
men med alt mu lig an net rart også som de 
spur te om. Vel dig mye angst rundt for bi.» (Del
ta ker nr. 3)

Det ble raskt ty de lig at drif ten ved le ge kon
to ret mått e or ga ni se res på en an nen måte for 
å fun ge re un der smitt e ut brud det. Be man nin
gen ble om dis po nert fra blod prø ve tag ning, 
in jek sjo ner og sår stell til te le fon be sva rel se. 
Fy sio te ra pi og er go te ra pi tje nes ten ble stengt 
og de an satt e re krutt ert til å iva re ta ad gangs
kon troll og sor te ring av pa si en ter som møtt e 
opp på le ge kon to ret. De bi sto også med fy sisk 
plas se ring av pa si en te ne på ven te rom met slik 
at av stands reg le ne ble over holdt.

«Det var vel dig ustruk tu rert i be gyn nel sen, vi 
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viss te jo ikke helt hvor dan vi skul le be gyn ne på 
en måte, føl te jeg da. Men med man ge klo ke 
ho der sam men klar te vi å kom me frem til noe. 
Hvor dan vi skul le hånd te re ven te rom for ek sem-
pel, dett e med te le fon. Noe av pro ble met var at 
vi var jo ikke så man ge folk da, for di det var 
fle re som var i ka ran te ne blant an net, så vi var 
jo ikke så man ge.» (Del ta ker nr. 3)

Det tok en uke før kom mu nen fikk på plass 
en in for ma sjons te le fon for å hånd te re covid
19spørs mål. I lø pet av den uken ble per so na
let ved le ge kon to ret pres set til bris te punk tet. 
De føl te an svar for å frem stå som tryg ge og 
til gjen ge li ge for å dem pe uro en i be folk nin
gen, men det mas si ve tryk ket av spørs mål og 
be kym rin ger samt ukla re ret nings lin jer for
ster ket fø lel sen av egen utrygg het.

«Vi føl te at pres set kom på oss, med man ge 
spørs mål. Vi var ikke helt for be redt på at det 
kom så brått på oss, det var van ske lig å vite hva 
man skul le sva re man ge av de som ring te.» 
(Del ta ker nr. 6)

Uten kart og vei vi ser
Mang len de ret nings lin jer fra myn dig he te ne 
økte fø lel sen av usik ker het i møte med pa  sien
te ne, og det ble be skre vet ube hag ved å skul le 
gi råd som ikke var for ank ret i kon kret kunn
skap.

«Til å be gyn ne med – på te le fo nen så viss te 
jeg ikke hva jeg skul le sva re. Til å be gyn ne med 
... Så de var sik kert like usik re man ge ett er de 
had de ringt som før de ring te.» (Del ta ker nr. 1)

Det var også van ske lig å hol de seg opp da
tert på de sta di ge end rin ge ne i ret nings lin 
jene. De før s te uke ne i mars var ho ved lin je ne 
i myn dig he te nes pan de mi hånd te ring fort satt 
un der ut ar bei ding, og det kom dag li ge pre si
se rin ger og end rin ger fra Folkehelseinstitut
tet og Hel se di rek to ra tet. Tett kon takt med 
smitt e vern le gen var en vik tig støtt e.

«Vi viss te jo ikke helt hva vi skul le sva re. Og 
det var hele ti den spørs mål om hva vi skul le 
gjø re med den og den si tua sjo nen. Det var vel-
dig godt å ha smitt e vern le gen her. Jeg ten ker på 
dem som ikke har smitt e vern le gen i nær he ten, 
stak kars dem. I be gyn nel sen alt så, for hun svar-
te på alt. Om vi spur te ti gan ger, så svar te hun 
på det. For vi var sta dig vekk i si tua sjo ner der 
vi ikke viss te hva vi skul le sva re.» (Del ta ker 
nr. 3)

Det vis te seg også at det ge ne rel le plan ver
ket ikke ga sik re vei valg i for bin del se med om
leg ging av drif ten. De kon kre te end rin ge ne i 
ru ti ner og pri ori te ring mått e gjø res fort lø 
pende og til pas ses si tua sjo nen til en hver tid. 

I for bin del se med dett e utt ryk te del ta ker ne 
frust ra sjon over kom mu ne le del sen. Fle re be
skrev at de som had de be slut nings myn dig het 
had de lite kunn skap om drif ten av et le ge kon
tor, og le del sen ble opp fatt et som fjern og lite 
in vol vert. Le del sen kom mu ni ser te i li ten grad 
di rek te med de an satt e, og det var fle re til fel
ler der pro blem stil lin ger ble for mid let til le
del sen uten at det før te til kon kre te til tak. 
Kom mu ne le del sen had de f.eks. de fi nert det 
som sin opp ga ve å or ga ni se re mott ak av pa 
sien ter med fe ber og luft veis symp to mer, men 
in gen ting kom på plass før le ge kon to ret or
ga ni ser te det selv.

«Og det er vik tig at de som kjen ner til hvor-
dan le ge kon to ret drif tes, er med vir ken de i av-
gjø rel ser. For di det er uhel dig at det tas av gjø-
rel ser høy ere opp av de som ikke kjen ner til 
drift av et fast le ge kon tor.» (Del ta ker nr. 8)

Per so na let så best selv hva som mått e til for 
å få drif ten til å fun ge re. Sam ti dig mang let de 
myn dig het til å få gjen nom ført de nød ven 
dige end rin ge ne.

«Vi har vært na vet. Vi har sitt et som nøk kel-
per so ner. Det er oss be folk nin gen har tatt kon-
takt med på dag tid. … Jeg har sett hva som 
trengs, men så har jeg ikke hatt be slut nings-
myn dig het. Men li ke vel så har det vært iverk satt 
ting, for vi ser at de bare må på plass. Og da må 
vi få det til å gå rundt.» (Del ta ker nr. 3)

Når kom mu ne le del sen tok be slut nin ger og 
inn før te til tak som ikke var for ank ret i le ge
kon to ret, skap te det ir ri ta sjon og ble opp levd 
som en til leggs be last ning.

Styr ket sam hold i mest ring
Det var enig het om at kri sen had de ført til økt 
sam hold på le ge kon to ret og kan skje også 
end ret litt i makt ba lan sen mel lom le ger og 
hjel pe per so nel let.

«Jeg ten ker på hvor dan vi har møtt hver and-
re. Både hvor dan le ge ne har møtt oss, men også 
hvor dan vi har møtt hver and re. Jeg fø ler at alle 
har vært mer imø te kom men de og mer takk-
nem li ge.» (Del ta ker nr. 8)

Per so na let be skrev en økt be visst het over 
sin egen be tyd ning og over le ge kon to rets 
 rol le i kri se hånd te rin gen.

«Vi må ta med det at vi er vik tig. Vi har vist 
oss gan ske end rings vil li ge og flek sib le og at vi 
gjør den job ben som kre ves, uan sett hva det 
skul le være. Så len ge vi går i takt og i sam svar 
med den som le der oss der da.» (Del ta ker nr. 7)

De så ty de lig at de i fel les skap had de gode 
verk tøy for å møte ut ford rin ger, men også et 
fel les ver di grunn lag og stå påvil je. Egen ska

per som flek si bi li tet og ut hol den het ble frem
he vet, men også om sor gen og støtt en de ga 
hver and re i en van ske lig si tua sjon. Når alle 
be hers ket de uli ke ar beids opp ga ve ne ved 
 le ge  kon to ret, ble det mind re kon se kven ser 
når noen ble bor te.

«Jeg vil nev ne sam ar bei det på hele kon to ret. 
Ev nen til at alle kun ne om stil le seg, fra i dag 
har vi det slik, i mor gen kun ne det være nye pla-
ner. Det var jo sto re ut ford rin ger her, men det 
sy nes i hvert fall jeg da, at vi har klart oss kjem-
pe godt igjen nom det. Ja, sam hol det imel lom 
oss på kon to ret og dok to re ne og alle, så sy nes 
jeg at det har gått bra, po si tivt, det hele.» (Del
ta ker nr. 5)

Alle var eni ge om at ho ved opp ga ven var å 
ta vare på pa si en te ne på best mu lig måte. Det 
ble inn ført fle re til tak for å re du se re smitt e 
risi ko en inne på le ge kon to ret ett er hvert som 
pa si en te ne vend te til ba ke. Spe si elt ar bei det 
med å sik re pa si ent fly ten ble frem holdt som 
vik tig, men også van ske lig. Må let var å sik re 
at et be gren set an tall pa si en ter opp holdt seg 
sam ti dig på ven te rom met mens de ven tet på 
le ge ti me, blod prø ver, un der sø kel ser el ler 
trans port. Hånd te rin gen av ven te rom met 
krev de ved va ren de år vå ken het og ga lo gis 
tiske ut ford rin ger.

Hel se per so nell som var om plas sert fra fy
sio te ra pi tje nes ten, iva re tok ad gangs kon troll 
til le ge kon to ret i en pe ri ode. Ett er hvert over
tok fri vil li ge den ne opp ga ven. Pa si en ter med 
fe ber, luft veis symp to mer el ler ma ge smer ter 
ble iva re tatt i lo ka ler som var fy sisk ad skilt fra 
le ge kon to ret.

Per so na let opp lev de fle re av de nye ru ti 
nene som nytt i ge og bæ re kraf ti ge over tid. De 
øns ket å fort sett e å ar bei de på sam me måte 
også ett er at ut brud det var av slutt et. Spe si elt 
det fel les mor gen mø tet ble frem holdt som et 
nød ven dig suk sess kri te ri um i kri se hånd te rin
gen. Det var tid li ge re gjen nom ført mø ter et 
par da ger i uka, men nå sam let hele le ge kon
to ret seg et kvar ter hver mor gen før ar beids
start. Det kor te mø tet sik ret at alle var opp da
tert på for de ling av da gens opp ga ver og om 
noen var bor te. Enda vik ti ge re var det at mø
tet styr ket fel les skaps fø lel sen og sam hol det 
mel lom le ge ne og per so na let.

«Også be gyn te oss da å ha møte fel les på 
mor ge nen der alle dok to re ne del tok, og kon tor-
per so nel let del tok. Det syn tes jeg var til god 
hjelp, for da had de vi en gjen nom gang om mor-
ge nen. Hva som had de skjedd? Hva er ut vik lin-
gen nå? Hvor dan skal vi or ga ni se re oss i dag?» 
(Del ta ker nr. 6)
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De in ter vju e de had de også tan ker om ting 
som kun ne vært gjort an ner le des, spe si elt å 
dele le ger og per so na le inn i ko hor ter for å 
sik re drif ten også ved en smitt e si tua sjon på 
kon to ret.

Selv fle re må ne der ett er ut brud det pre ges 
hver da gen på le ge kon to ret av covid19.

«Det er ikke nor malt for oss ennå. Spørs må let 
er om det noen gang blir det hel ler, ten ker jeg 
da, i for hold til den ad gangs kon trol len, om de 
skal stå der hver dag og gjø re en god jobb. Og 
så er det dett e med des in fi se rin gen mel lom hver 
pa si ent, alt så, vi bru ker jo mye mer tid på smit-
te  fore byg gen de til tak. Så det er jo ikke nor mal 
drift i så måte.» (Del ta ker nr. 3)

Dis ku sjon

Covid19ut brud det satt e hele hel se tje nes ten 
un der press. Myn dig he ter og me dia har fo ku
sert på sy ke hu se ne og spe si elt på in ten siv 
kapa si te ten. Det er for ståe lig, ut fra hvor dan 
pan de mi en ram met and re land. Mye kan tyde 
på at syk doms ut brud det ar tet seg an ner le des 
i Norge. Fast le ge ne har hånd tert det sto re fler
tal let av smitt e de og der med skjer met sy ke
hu se nes ka pa si tet til å be hand le de al ler sy
kes te. Det sam me skjed de un der svi ne in flu en
sa pan de mi en i 2009 (5). En vel fun ge ren de 
pri mær hel se tje nes te er en for ut set ning for 
ef ek tiv pan de mi hånd te ring (8–10).

I stu di er fra ut lan det bru kes be gre per som 
sur ge ca pac i ty og shock re sil ience for å be skri ve 
hel se sy ste mers ka pa si tet til om stil ling i kri ser 
(11–15). Patel og med ar bei de re klas si fi se rer ut
ford rin ge ne all menn le ge tje nes ten står over
for ved en pan de mi i fem ho ved grup per: å gi 
pa si en ter in for ma sjon, å be skytt e pa si en ter 
mot smitt e på le ge kon to re ne, å iva re ta un der
sø kel se av smitt e de, å iva re ta pa si en ter med 
kro nis ke li del ser og å iva re ta psy kisk  hel se i 
be folk nin gen (16). De sam me ho ved  temaene 
kom frem også i den ne stu di en.

Per so na let ved Otta le ge kon tor be skri ver en 
bru tal om stil lings pro sess i møte med pan de
mi en. De res fel les kul tur og iden ti tet hjalp 
dem å mest re opp ga ven. De la stor vekt på 
be tyd nin gen av ar beids fel les ska pet og hvor 

van ske lig de som av uli ke grun ner ikke kun ne 
være på jobb, opp lev de dett e. Stilt over for for
vent nin gen om at den en kel te tak let egen uro 
for felleskapets beste, ble det lite rom for uro 
for egen hel se og for å smitt e fa mi li en. Per so
nal grup pen had de helt fra start en ty de lig 
for stå el se av opp ga ven som skul le lø ses. Må let 
var å tryg ge pa si en te ne gjen nom god til gjen
ge lig het og kor rekt og til strek ke lig in for ma
sjon. Når flom men av hen ven del ser over skred 
ka pa si te ten til å be sva re dem, for ster ket det 
fø lel sen av å ikke hånd te re kri sen. Det sam me 
gjor de usik ker he ten om man ga kor rek te råd, 
hvil ket ble frem he vet som en stor ut ford ring 
da det lo ka le ut brud det kom før na sjo na le ret
nings lin jer var fer dig ut ar bei det.

Fra væ ret av en ty de lig og de talj fo ku sert le
del se gjor de hand lings rom met kre ven de, 
men ga sam ti dig mest ring da grup pen selv 
opp lev de å finne løs nin ger. Smitt e vern le gens 
til ste de væ rel se ga ran ter te at de fag li ge rå de ne 
var kor rek te og ga trygg het. I til legg til fel les
ska pet la per so na let vekt på egen ska per hos 
hver en kelt som ve sent li ge for å hånd te re kri
sen og at grup pen tål te be last nin gen: so lid 
fag kunn skap, er fa ring og flek si bi li tet.

Hjel pe per so nel let ga utt rykk for en sterk 
fel les iden ti tet og en for stå el se av egen be tyd
ning. Fast le ge ne ble nevnt som vik ti ge sam 
arbeids part ne re, men ho ved fo kus for per so
na let var ikke fast le ge nes be hov el ler ar beids
for hold. Å iva re ta drif ten av fast le ge kon to ret 
frem sto som fra kob let fast le ge nes til ste de 
værel se.

Styr ker og svak he ter
Så vidt vi vet, er dett e den før s te stu di en som 
be skri ver hvor dan hjel pe per so nell ved et fast
le ge kon tor opp lev de ut ford rin ge ne ved covid
19pan de mi en. Det er grunn til å tro at in for
man te ne har gitt et åpent og kor rekt bil de av 
egen opp le vel se. Le ge kon to ret som del tok i 
stu di en, skil ler seg ikke ve sent lig fra and re 
fast le ge kon tor i Norge, med unn tak av at det 
lig ger 11 mil fra nær mes te sy ke hus. Covid19
ut brud det re pre sen te rer en eks trem si tua sjon 
over en be gren set tids pe ri ode. Vi me ner fun
ne ne i stu di en har over fø rings ver di til si tua
sjo ner der lik nen de or ga ni sa sjo ner sett es un

der stor be last ning og må finne nye stra te gi er 
for å mest re en kri se.

Stu di en be skri ver er fa rin ger ved kun ett 
 en kelt fast le ge kon tor. Da vi plan la stu di en i 
mars 2020, var det å ha hatt et stort lo kalt 
smitt e ut brudd fort satt unikt. Noe av ho ved
hen sik ten var å ut fors ke hvor dan hjel pe per
so nel let opp lev de og hånd ter te ut ford rin ge ne 
i en tid da stor usik ker het og sta dig skif ten de 
in for ma sjon pre get både dem, le ge ne og pub
li kum. Vi valg te der for å av gren se fo kus til 
Otta le ge kon tor. Det kun ne vært øns ke lig å gå 
mer i dyb den på per so na lets opp le vel ser. In
di vi du el le in ter vju er ville ha gitt mu lig het til 
dett e på en an nen måte enn en fo kus grup pe.

Før s te for fatt ers rol le er po ten si elt pro ble
ma tisk i den ne stu di en. Hun har hatt man ge 
rol ler un der hånd te rin gen av det lo ka le covid
19ut brud det – som kom mu ne over le ge, som 
smitt e vern le ge og som fast le ge ved det lo ka le 
le ge kon to ret. For å unn gå at per son li ge re la
sjo ner skul le far ge utt a lel se ne i fo kus grup pen, 
ble fo kus grup pe in ter vju et gjen nom ført av 
an nen for fatt er uten at før s te for fatt er var til 
ste de. Før s te for fatt er er li ke vel den som i ho
ved sak har gjort ana ly se ne, men i nært sam
ar beid med an nen for fatt er, som har hatt et 
kri tisk blikk på even tu ell in for ma sjons skjev
het.

Kon klu sjon
Uten for de stør re by ene i Norge hvi ler hel se
be red ska pen til stor grad på lo ka le le ge kon
tor. Selv om be red skaps pla ner bør hol des 
mest mu lig ge ne rel le, er det vik tig og nød ven
dig å gi hjel pe per so nel let ved le ge kon to ret en 
sen tral rol le i å om sett e en ge ne rell plan til 
kon kre te ru ti ner. Kom mu ner gjør klokt i å bi
stå le ge kon to ret med nød ven dig støtt e og le
del se i en kri se si tua sjon.

Pro sjek tet er gjen nom ført med støtt e fra All menn me di-
sinsk forsk nings ut valg (AFU).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 4.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.12.2020, 
 godkjent 4.1.2021.
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er spe sia list i all menn me di sin, fast le ge og kom mu
ne over le ge.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MET TE BREK KE
er spe sia list i all menn me di sin og pro fes sor.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (22.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 
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Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk 
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom  
under 18 år

Nyrefunksjon Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

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

Indikasjon5 

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

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn  kr 1161,40
0,5 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn kr 1161,40 
1 mg : 3 ml ferdigfylt penn kr 1161,40  
(Pris per oktober 2020)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,6

Antidiabetikum, GLP1-reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd 
tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.

Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

C

Ozempic® skal administreres én gang per 
uke, subkutant i abdomen, i låret, eller 
i overarmen, når som helst på dagen til 
måltid eller utenom måltid1

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Dosering – én gang per uke1

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

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

#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3

**  Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg til 
standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære  risikofaktorer for å nå behandlingsmål.4

  Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing 
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡
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For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
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30.09.2020) 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist 
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Indikasjon5 

Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert  diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
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##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3

**  Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg til 
standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære  risikofaktorer for å nå behandlingsmål.4

  Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing 
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4
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Smer ter og smer te be hand ling 
de før s te to uke ne et er sto re  
ska der

BAK GRUNN
Ster ke smer ter et er sto re ska der har tra di sjo nelt vært 
be hand let med opio i der. Vi øns ket å un der sø ke fore
koms ten av smer te hos pa si en ter ved vårt trau me sen ter, 
type smer te be hand ling de før s te to uke ne et er inn leg
gel se og vi de re pla ner knyt et til smer te be hand ling ved 
ut skriv ning.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en in klu der te 40 voks ne pa si en ter som had de sto re 
ska der og var be viss te ved inn leg gel se. Data ble inn hen
tet fra trau me re gis te ret ved Oslo uni ver si tets sy ke hus,  
fra pa si ent jour na ler og fra in ter vju med alle pa si en te ne 
om trent to uker et er ska den. Pa si en te ne ble spurt om  
å angi smer te in ten si tet fra 0 til 10 på en ver bal nu me risk 
ska la (ver bal nu mer ic ra ting scale, VNRS).

RE SUL TA TER
Hos 38 % var gjen nom snit lig smer te skår i hvile høy ere 
enn 3 i toukersperioden et er ska den, og 48 % opp ga å ha 
hat skår høy ere enn 3 over halv par ten av den ne ti den. 
Alle pa si en te ne ble be hand let med opio i der og pa ra ce ta
mol un der sy ke hus opp hol det. I til legg fikk 78 % epidu
ralanalgesi el ler ner ve blo ka der, 35 % fikk ke ta min, 28 % 
ikkeste ro i de an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID), 23 % 
alfa2ago nis ter og 10 % gabapentinoider. 78 % ble ut skre
vet med opio i der, uten at det var ned felt en plan for 
ned trap ping i noen epi kri ser.

FOR TOLK NING
Hardt skad de pa si en ter opp le ver mye smer te de før s te  
to uke ne et er ska den. Smer te be hand lin gen i sy ke hus 
kan for bed res, og det bør leg ges pla ner for opio id bruk 
og se po ne ring et er ut skriv ning.

GYDA ØST LI
gyda.ostli@gmail.com
Akershus uni ver si tets sy ke hus

JO HAN RÆ DER
Av de ling for ane ste sio lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

Institut for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Alle pa si en ter med sto re ska der fikk 
opio i der og pa ra ce ta mol un der 
sy ke hus opp hol det.

31 av 40 pa si en ter ble ut skre vet med 
opio id smer te be hand ling uten at 
det var lagt noen plan for ned trap
ping el ler se po ne ring.

I de to før s te uke ne had de 15 pa si en
ter en gjen nom snit lig hvile smer te 
høy ere enn 3 på en ver bal smer te 
skala fra 0 til 10.

Et er sto re ska der vil fo kus i før s te 
om gang være knyt et til kir ur gisk 
be hand ling og liv red den de til tak. I 
stu di er av den ne tid li ge fa sen er det 
rap por tert ster ke smer ter hos mer 
enn 50 % av be viss te pa si en ter (1, 2). 

Det er også rap por tert høy fore komst av lang
va rig smer te hos hardt skad de pa si en ter (3). I 
en stu die fra Oslo uni ver si tets sy ke hus i 2007 
opp lev de 62 % av hardt skad de pa si en ter sterk 
el ler me get sterk smer te un der sy ke hus inn
leg gel sen, og 24 % had de al vor lig lang va rig 
smer te et er seks år (3). Smer te be hand lin gen 
i tid lig fase var i stor grad be gren set til opio
ider.

I den ne ak tu el le stu di en øns ket vi å un der
sø ke in ten si tet av smer te de før s te to uke ne 
et er sto re ska der, hvil ke smer te lind ren de me
to der og me di ka men ter som ble be nyt et, 
samt plan lagt bruk av smer te lind ring et er 
ut skriv ning fra sy ke hus.

Ma te ria le og me to de

Stu di en ble ut ført ved Akut kli nik ken, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål, i tids pe ri oden 
juni 2018 – mars 2019. Stu di en ble av Re gio nal 
etisk ko mi té klas si fi sert som en kva li tets sik
rings stu die og var der for uten for de res man
dat. Stu di en er god kjent av Per son vern om bu
det ved Oslo uni ver si tets sy ke hus (saks num
mer 17/1740) og re gist rert på clinicaltrials.gov 
(re gist re rings num mer NCT 03730272).

Pa si en te ne ble vur dert for mu lig in klu sjon 
ved dag lig gjen nom gang av trau me re gis te ret 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus. In klu sjons kri te
ri e ne var al der over 17 år, di rek te mot ak fra 
ska de sted av vårt trau me team, ISSskår høy ere 
enn 8 samt at pa si en te ne var sam tyk ke kom
pe ten te og kun ne kom mu ni se re greit på 

norsk el ler eng elsk. In ju ry Se ver i ty Sco re (ISS) 
har en ska la fra 0 til 75, og skå ren be reg nes 
ved å gra de re ska dens al vor lig het fra 1 til 6 i 
hver av seks kropps re gi o ner, kvad re re hvert 
sif er og der et er sum me re de tre høy es te tal
le ne. En ISSskår på 9 kan bety mo de rat ska de 
i to for skjel li ge de ler av krop pen el ler én mo
de rat til al vor lig ska de et sted.

Vi eks klu der te pa si en ter som var in tu bert, 
had de iso lert ho de ska de, Glas gow Coma Scale
skår la ve re enn 9, høyt spi nalt tverrsnitsyn
drom, kjent rus bruks li del se el ler som ble ut
skre vet in nen seks ti mer.

Det ble inn hen tet skrift lig in for mert sam
tyk ke, og data ble sam let fra pa si ent jour na ler, 
trau me re gis ter og pa si ent in ter vju. In ter vju et 
ble ut ført gjen nom snit lig to uker (95 % in nen
for 11 – 17 da ger) et er ska de tids punk tet. Pa si en
te ne ble spurt om smer te opp le vel se i et er
kant av ska den. For smer te in ten si tet ble det 
spurt om gjen nom snit lig smer te, gjen nom
snit lig smer te i hvile og den ver ste opp lev de 
smer ten gjen nom hele toukersperioden, an
git på en ver bal nu me risk ska la (VNRS) fra 0 
til 10 (0 = in gen smer te, 10 = ver st ten ke li ge 
smer te). For an gi vel se av tid med smer te ble 
det spurt om sam let va rig het med smer te skår 
høy ere enn 3.

Det ble spurt om ad mi nist ra sjon av smer te
lind ring i pe ri oden frem til og med in ter vju, 
og sva re ne ble sjek ket mot jour nal og epi 
krise. Sykehusforskrevet smer te lind ren de me

di ka sjon for ti den et er ut skriv ning ble re gi
strert. For alle pa si en ter ble epi kri se lest, med 
hen blikk på for skriv ning av opio i der og even
tu ell plan for ned trap ping el ler se po ne ring.

Re sul ta ter

Ved sjekk av pa si ent lis te ne ble to talt 64 pa si en
ter vur dert som ak tu el le kan di da ter for stu 
dien. 22 av dis se ble eks klu dert, og av de 42 
fore spur te tak ket to pa si en ter nei til del ta kel se.

Av de 40 in klu der te pa si en te ne var 30 menn. 
Gjen nom snit lig al der var 46 år (va ria sjons
bred de 25 – 82 år), og gjen nom snit lig ISSskår 
var 17 (9 – 30). 19/40 (48 %) pa si en ter had de ska
det seg i for bin del se med tra fikk ulyk ker, og 
33/40 (83 %) had de stum pe trau mer.

Ved in ter vju et var 33/40 (83 %) ut skre vet. 
35/40 (88 %) opp ga en gjen nom snit lig smer te 
gjen nom toukersperioden høy ere enn 3 på 
VNRSska la en, og av dis se skå ret 13/40 (33 %) 
over 5. Hos 15/40 (38 %) had de gjen nom snit lig 
hvile smer te vært høy ere enn 3. 19/40 (48 %) 
opp ga å ha hat smer te skår over 3 over halv
par ten av ti den et er ska den.

Alle pa si en te ne ble be hand let med opio i der 
og pa ra ce ta mol un der inn leg gel sen, og 31 av 
40 (78 %) fikk epiduralanalgesi el ler ner ve blo
ka der, 14/40 (35 %) fikk ke ta min, 11/40 (28 %) 
NSAIDmid ler, 9/40 (23 %) alfa2ago nis ter og 
4/40 (10 %) gabapentinoider. Ved ut skriv ning 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Smer te in ten si tet hos hardt skad de pa si en ter (N = 40) an git med ver bal nu me risk ska la (VNRS), som går 
fra 0 (in gen smer te) til 10 (ver st ten ke li ge smer te). Over sikt over pa si en te nes gjen nom snit li ge hvile smer te, ster
kes te smer te og gjen nom snit li ge smer te i en toukers pe ri ode et er ska de tids punk tet.
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hvil ken be hand ling som fak tisk ble git, vet vi 
ikke i hvil ken grad det som ble or di nert ved 
ut skriv ning fak tisk ble be nyt et ut over to
ukersperioden. Et blan det trau me ma te ria le, 
slik som vårt, har en over vekt av unge menn 
og per so ner med psy ko so si a le pro ble mer (3). 
Våre funn rundt smer te og smer te re ak sjo ner 
er der for ikke helt over før ba re til den ge ne 
relle be folk nin gen.

Vår kon klu sjon er at man ge trau me pa si en
ter har mye smer ter et er sto re ska der og at 
det er po ten si al for å bedre det e med økt 
bruk av ikkeopio i de anal ge tis ke me di ka men
ter. Det e er vik tig både for å re du se re unø dig 
li del se og for å re du se re bruk av opio i der. Pa
si en ter og fast le ger bør få in for ma sjon om 
ned trap ping og se po ne ring av opio i der et er 
ut skriv ning fra sy ke hu set.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.8.2020, 
 godkjent 23.11.2020.

som smer te lind ring, vil slik be hand ling van
lig vis bli be nyt et for en kor te re pe ri ode ret 
et er ska den og vil ikke for hind re smer te i ti
den et er det e (4). Hos 78 % ble opio i der for
skre vet til bruk et er ut skriv ning, men in gen 
pa si en ter fikk jour nal ført noen råd knyt et til 
ned trap ping el ler se po ne ring av opio i der. Vi 
vet ikke hva slags munt lig in for ma sjon pa 
sien te ne fikk, men det e er i lys av den ak tu 
elle dis ku sjo nen om opio id mis bruk et vik tig 
for bed rings punkt. Det er vist i et svensk ma
te ria le at ri si ko en for opio id mis bruk var mer 
enn tre gan ger så stor hos dem som had de 
vært ut sat for ska de enn hos kon troll po pu la
sjo nen (5). Spe si elt lang va rig bruk et er ut
skriv ning et er en ska de el ler ope ra sjon er 
as so siert med økt fare for mis bruk (6).

En svak het ved vår un der sø kel se er at pa 
sien te ne kun ble spurt om å vur de re smer te 
re tro spek tivt et er en toukers pe ri ode med en 
va ri e ren de og over tid syn ken de smer te in ten
si tet hos de fles te. Mens vi un der inn leg gel sen 
og på in ter vju tids punk tet kun ne re gist re re 

ble føl gen de anal ge ti ka for ord net til vi de re 
bruk: pa ra ce ta mol til 31/40 (78 %), opio i der til 
31/40 (78 %), NSAIDmid ler til 3/40 (8 %), ga
bapentinoider til 2/40 (5 %) og alfa2ago nis ter 
til 4/40 (10 %). På in ter vju tids punk tet bruk te 
29/40 (73 %) opio i der. In gen epi kri ser in ne
holdt plan for ned trap ping el ler av slut ning av 
opio id be hand lin gen.

Dis ku sjon

I den ne stu di en av be viss te, hardt skad de pa
si en ter fant vi at 88 % had de gjen nom snit lig 
smer te skår stør re enn 3 på VNRSska la en gjen
nom de før s te to uke ne et er ska den. I hvile 
had de 38 % høy ere gjennomsnitsskår enn 3, 
noe som til sva rer mo de rat til sterk smer te. 
Det e til tross for at alle had de fåt smer te stil
len de be hand ling med pa ra ce ta mol og opio
i der, hos 78 % sup plert med epiduralanalgesi 
el ler ner ve blo ka de.

Selv om ner ve blo ka de er me get ef ek tivt 
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Hel se i svan ger ska pet blant 
 innvand rer kvin ner i Norge  
– en ut fors ken de lit e ra tur 
oversikt

BAK GRUNN
Inn vand rer kvin ner er en sår bar grup pe in nen norsk 
fød sels om sorg med økt ri si ko for uhel di ge svan ger
skaps ut fall. Hen sik ten med den ne ut fors ken de lit e ra
tur over sik ten var å få en over sikt over til gjen ge lig 
kunn skap om hel se i svan ger ska pet blant inn vand rer
kvin ner i Norge.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Lit e ra tur over sik ten in klu de rer 44 fag fel le vur der te 
ar tik ler om hel se i svan ger ska pet blant inn vand rer 
kvinner i Norge, med uli ke stu die de sign og pub li sert  
i pe ri oden 2000 – 19. Søket ble ut ført i MED LINE, Embase, 
Coch ra ne Li brary, CINAHL, Psycinfo, Maternity & Infant 
Care Da ta ba se og SveMed+.

RE SUL TA TER
Svan ger skaps dia be tes, fed me, svan ger skaps kval me, 
svan ger skaps for gift ning og fo lat bruk var hyp pig stu 
derte te ma er. Vi fant en be ty de lig va ria sjon i syk doms 
risi ko for uli ke un der grup per av inn vand re re.

FOR TOLK NING
Lite forsk ning er gjort på spe si elt sår ba re inn vand rer
grup per, som ny an kom ne, pa pir lø se og flykt nin ger.  
Vi an be fa ler at man i frem ti dig forsk ning vur de rer 
kva li ta tivt stu die de sign der inn vand rer fa mi li ers er fa 
ringer blir be lyst, samt in ter ven sjons stu di er hvor ef ekt 
av til tak prø ves ut.
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HO VED FUNN
Gra vi de inn vand rer kvin ner re pre
sen te rer en he te ro gen grup pe med 
sam men sat ri si ko pro fil.

Det sy nes å mang le forsk ning  
som in klu de rer spe si elt sår ba re 
inn vand rer grup per som ny an 
komne, pa pir lø se og flykt nin ger.

An de len fø den de med inn van d
rer bak grunn er øken de i Nor
ge, og i 2019 had de 28 % av alle 
ny fød te en mor med inn van d
rer bak grunn (1). Ri si ko en for 
uhel di ge svan ger skaps ut fall er 

høy ere blant inn vand rer kvin ner sam men lig
net med verts be folk nin gen (2). I en rap port 
fra Hel se di rek to ra tet i 2020 be skri ves inn
vand rer kvin ner som en spe si elt sår bar grup
pe in nen fød sels om sor gen (3).

Inn vand re re de fi ne res som per so ner født i 
ut lan det med to uten lands fød te for eld re og 
fire uten lands fød te bes te for eld re (4). Med 
«land bak grunn» me nes kvin ne nes fø de land 
el ler hen nes for eld res/bes te for eld res fø de land 
der som kvin nen er født i Norge (4). I pre sen
ta sjo nen av ar tik le ne vil be gre pe ne va ri e re i 
tråd med de fi ni sjo ne ne brukt i den ak tu el le 
stu di en.

Hen sik ten med stu di en var å iden ti fi se re 
fag fel le vur der te ar tik ler der hel se i svan ger
ska pet blant inn vand rer kvin ner i Norge er 
stu dert. Det e skal gi en over sikt over til gjen
ge lig kunn skap og av dek ke kunn skaps hull 
som er re le vant for plan leg ging av frem ti di ge 
stu di er.

Kunn skaps grunn lag

Vi ut før te søk i da ta ba se ne MED LINE, Embase, 
Coch ra ne Li brary, CINAHL, PsycInfo, Maternity 
& Infant Care og SveMed+ (se ap pen diks 1 på 
tidsskriftet.no). In klu sjons kri te ri er var: ori gi
na le ar tik ler pub li sert på norsk el ler eng elsk 
i pe ri oden 2000 – 19, at de om hand let hel se i 
svan ger ska pet og at ut valgs po pu la sjo nen var 
inn vand re re bo en de i Norge. Ved hjelp av 
screen ing verk tøy et Ray yan ble ar tik le nes re
le vans vur dert på bak grunn av tit el og sam
men drag av for fat er ne uav hen gig av hver
and re. 120 ar tik ler ble gjen nom lest i full tekst 
av alle for fat er ne, og 44 ar tik ler ble in klu dert 
i lit e ra tur over sik ten (fi gur 1).

Re sul ta ter

De 44 in klu der te ar tik le ne (5–48) ble sor tert i 
åte ka te go ri er ba sert på tema (se ap pen diks 
2 på tidsskriftet.no). 42 ar tik ler var pub li sert 
på eng elsk og to på norsk (6, 36). Åte stu di er 
var kva li ta ti ve, res ten kvan ti ta ti ve. An tall pub
li ka sjo ner økte med åre ne og 33/44 ar tik ler ble 
pub li sert et er 2010. 20 ar tik ler var ba sert på 
sam me over ord ne de stu die (STORK Gro rud
da len). 11 stu di er var na sjo na le, mens 29 stu
di er in klu der te kun kvin ner fra Oslo. 31 av 
ar tik le ne in klu der te inn vand re re og norsk 
fødte med inn vand rer for eld re, mens res te 
rende 13 in klu der te kun inn vand re re. En ar
tik kel in klu der te kvin ner med uten lands ke 
for navn og én an nen in klu der te kvin ner med 
et an net mors mål enn norsk. Res te ren de in
klu sjo ner var ba sert på kvin nens fø de land 
el ler hen nes for eld res fø de land.

Svan ger skaps dia be tes
Syv ar tik ler om hand let svan ger skaps dia be tes. 
Ri si ko en for dia be tes før svan ger skap var mer 
enn dob belt så høy for inn vand rer kvin ner 
sam men lig net med norsk fød te kvin ner (5). 

Pre va len sen av dia be tes i svan ger ska pet var 
høy ere for kvin ner født i Asia og Af ri ka sam
men lig net med norsk fød te (6, 7). Svan ger
skaps dia be tes ut gjor de 80 % av dia be tes til fel
le ne blant kvin ner født i Asia el ler Af ri ka og 
48 % av til fel le ne blant norsk fød te (6). Kvin ner 
fra SørAsia had de of te re in su lin re sist ens og 
dår li ge re betacellefunksjon sam men lig net 
med kvin ner fra VestEu ro pa (7, 8). Sam men
lig net med kvin ner uten svan ger skaps dia be
tes var svan ger skaps dia be tes hos kvin ner fra 
SørAsia as so siert med re du sert fos ter vekst (9). 
Det ble ikke fun net noen as so sia sjon mel lom 
svan ger skaps dia be tes og Dvi ta min man gel 
(10). Frem med språk li ge kvin ner had de dår li
ge re kjenn skap til svan ger skaps dia be tes sam
men lig net med norsk ta len de kvin ner (odds
ra tio (OR) 4,5) (11).

Vekt, kost hold og fy sisk ak ti vi tet
Syv ar tik ler om hand let vekt, kost hold og fy
sisk ak ti vi tet i svan ger ska pet. Kvin ner med 
bak grunn fra Af ri ka og Asia opp ga at kost
holds rå de ne var ge ne rel le og lite til pas set de
res mat kul tur (12). Kvin ner fra ikkeeu ro pe is ke 
land had de høy ere ri si ko for å ha usun ne mat

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Flyt dia gram over lit e ra tur søket.
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va ner sam men lig net med eu ro pe is ke kvin ner, 
høy est for kvin ner fra Midt øs ten og Af ri ka (OR 
21,5). For skjel le ne for svant ved jus te ring for 
so sio øko no mis ke fak to rer og grad av in te gre
ring (13). Kvin ner født i SørAsia var mind re 
fy sisk ak ti ve (14, 15), had de mer sub ku tant fet 
(16) og ab do mi nal fed me (17) sam men lig net 
med kvin ner fra VestEu ro pa. I tred je tri mes
ter var vekt opp gan gen hen holds vis 2,7 kg og 
1,3 kg høy ere for kvin ner fra ØstEu ro pa og 
Midt øs ten enn kvin ner fra VestEu ro pa (18).

Al vor lig svan ger skaps kval me
Fem ar tik ler om hand let al vor lig svan ger
skaps kval me. Fle re stu di er vis te økt ri si ko for 
al vor lig svan ger skaps kval me blant kvin ner 
med inn vand rer bak grunn (19–21), spe si elt for 
kvin ner født i SørAsia (OR 3,3), Af ri ka sør for 
Sa ha ra (OR 3,4) og kvin ner med uten landsk 
for navn (OR 3,4) sam men lig net med norsk
fød te kvin ner og kvin ner med norsk for navn. 
Ri si ko en for al vor lig svan ger skaps kval me var 
ikke as so siert med bo tid i Norge (22), slekt
skap mel lom for eld re (20) el ler in fek sjon med 
Helicobacter pylori (23).

Svan ger skaps for gift ning  
og hy per ten sjon
Fire ar tik ler om hand let svan ger skaps for gift
ning og hy per ten si ve li del ser. Ri si ko en for 
svan ger skaps for gift ning var la ve re for inn
vand rer kvin ner sam men lig net med norsk 
fødte kvin ner (OR 0,8) men økte med len ger 
bo tid (24–26). Ri si ko en va ri er te med år sak til 
inn vand ring, og flykt nin ger had de høy est ri 
siko (OR 0,8) sam men lig net med norsk fød te 
kvin ner (26). Tid lig i svan ger ska pet had de kvin
ner fra ikkeeu ro pe is ke land la ve re blod trykk 
enn kvin ner fra VestEu ro pa (27). Kvin ner født 
i SørAme ri ka, Midt øs ten, Af ri ka og Asia had de 
la ve re ri si ko for hy per ten sjon i svan ger ska pet 
(OR 0,5 – 0,6) enn norsk fød te kvin ner (25).

Vi ta mi ner, mi ne ra ler og kost il skudd
Fem ar tik ler om hand let vi ta mi ner, mi ne ra ler 
og kost il skudd. Inn vand rer kvin ner og norsk
fød te med inn vand rer for eld re had de la ve re 
bruk av fo lat il skudd enn norsk fød te kvin ner 
(28, 29), men bru ken økte med leng re bo tid 
(30). Kor rek sjon for ut dan nings ni vå eli mi 
nerte as so sia sjo nen mel lom bruk av fo lat il
skudd og et ni si tet (29). Al vor lig vi ta min 
Dman gel un der svan ger ska pet ble fun net hos 
45 % av kvin ne ne fra SørAsia, 40 % fra Midt 
østen, 26 % for Af ri ka sør for Sa ha ra, mot 1,3 % 
av kvin ne ne fra VestEu ro pa (31). Kvin ner fra 

SørAsia, Midt øs ten og Af ri ka sør for Sa ha ra 
had de høy ere pre va lens av ane mi, hen holds
vis 14 %, 11 % og 7,3 %, sam men lig net med kvin
ner fra VestEu ro pa (1,8 %) (32).

Fos ter vekst
Tre ar tik ler om hand let fos ter vekst. Det ble 
fun net for skjel ler i fos te rets vekt, leng de, 
mage om krets og kropps fet av hen gig av mors 
land bak grunn (33). Sam ti dig ble det stilt 
spørs mål om kli nisk ver di av å bru ke en uni
ver sell stan dard for fos ter vekst i et mul ti 
etnisk sam funn, da kun 21 % av an tat fris ke 
svan ger skap opp fyl te stan dar den (34). Det ble 
ikke fun net noen sam men heng mel lom vi ta
min Dsta tus og fos ter vekst (35).

Er fa rin ger med hel se tje nes ten
Seks ar tik ler om hand let inn vand rer kvin ners 
og hel se per so nells er fa rin ger med svan ger
skaps om sor gen. Inn vand rer kvin ne ne had de 
be gren set hel se kom pe tan se (36), et er spur te 
in for ma sjon knyt et til svan ger ska pet (37) og 
ba lan ser te mel lom et øns ke om å in te gre res i 
det nye sam fun net og å ved li ke hol de tra di sjo
ner fra hjem lan det (38).

Hel se per so nell opp lev de at hel se til bu det 
var man gel fullt i for hold til det kul tu rel le 
mang fol det i Norge (39). Kvin ner som tid li 
gere had de opp levd part ner vold, øns ket at 
det e te ma et skul le bli tat opp, og opp ga frykt 
for bar ne ver net, språk pro ble mer og part ners 
til ste de væ rel se un der kon sul ta sjo nen som 
bar rie rer for åpen het (40). Hel se per so nell 
opp lev de det som van ske lig å snakke om 
kjønns lem les tel se og opp ga at de mang let 
kunn skap om te ma et (41). So ma lis ke kvin ner 
som had de blit kjønns lem les tet, opp lev de 
sub op ti mal om sorg un der svan ger skap, og 
hel se per so nell be kref tet det sam me (42).

An net
Seks ar tik ler om hand let and re te ma er enn de 
oven nevn te. In dis ke og pa ki stans ke kvin ner 
fød te fle re gut e barn enn jen te barn (43), men 
en stu die som in klu der te se ne re år, fant at 
tren den så ut til å snu (44). Det var en ned
gang i slekt skap mel lom pa ki stans ke for eld re 
(45). Inn vand rer kvin ner had de høy ere bruk 
av syk mel din ger enn norsk fød te. Sam men
hen gen ble del vis for klart av dår li ge re hel se
til stand før svan ger ska pet, al vor lig svan ger
skaps kval me og dår li ge norsk kunn ska per 
(46). Ri si ko en for de pre sjon un der svan ger
ska pet var høy ere for kvin ner fra Midt øs ten 
(OR 2,4) og SørAsia (OR 2,3) sam men lig net 

med kvin ner fra VestEu ro pa (47). Pre va len
sen for urin in kon ti nens i svan ger ska pet var 
la vest for kvin ner fra Af ri ka (26 %) og høy est 
for kvin ner fra Eu ro pa/NordAme ri ka (45 %) 
(48).

Dis ku sjon

Svan ger skaps dia be tes, svan ger skaps kval me, 
svan ger skaps for gift ning, fed me og fo lat bruk 
er sær lig stu der te te ma er. En kel te stu di er  vis te 
en la ve re fore komst for noen svan ger skaps 
utfall, men fler tal let av stu di e ne vis te økt ri si
ko for syk dom blant inn vand rer kvin ner, der
iblant økt fore komst av svan ger skaps dia be tes. 
Fun ne ne un der stre ker be ho vet for tet e re 
opp føl ging av inn vand rer kvin ner i svan ger
ska pet. Re sul ta ter fra stu di er har bi drat til 
end rin ger i prak sis, som inn fø ring av scree
ning for svan ger skaps dia be tes for kvin ner 
med asia tisk el ler af ri kansk et ni si tet (49).

En ut fors ken de lit e ra tur over sikt in klu de
rer stu di er uav hen gig av stu die de sign og er 
ikke av hen gig av for mell kva li tets vur de ring 
av in klu der te ar tik ler, hvil ket skil ler den fra 
en tra di sjo nell sy ste ma tisk over sikts ar tik kel 
(50). Da det ikke ble ut ført kva li tets vur de ring 
av in klu der te ar tik ler, kan gra den av til lit til 
de be skrev ne re sul ta te ne ikke vur de res.

Økt kunn skap om hel se i svan ger ska pet 
blant inn vand rer kvin ner kan tro lig til skri ves 
at fle re stu di er, f.eks. STORK Gro rud da len, in
klu de rer inn vand re re spe si fikt. Na sjo na le re
gist re har i se ne re tid også for bed ret mu lig
he ten for å in klu de re inn vand rings spe si fik ke 
va riab ler (51). I 2010 an be fal te et in ter na sjo
nalt pa nel en in klu de ring av et mi ni mum set 
av va riab ler ved forsk ning på mød re hel se 
blant inn vand re re (52). I syn ken de rek ke føl ge 
in klu der te det e fø de land, bo tid, inn vand
rings år sak, språk for stå el se og et ni si tet. I vårt 
ma te ria le ble sjel den and re fak to rer enn fø
de land el ler et ni si tet in klu dert. Frem ti dig 
forsk ning bør in klu de re fle re mig ra sjons re la
ter te fak to rer som kan bi dra til å gi et ny an
sert og mer kor rekt bil de av uli ke ri si ko pro fi
ler.

For skjel ler i hel se ut fall for kla res del vis av 
språk bar rie rer (11, 53), men vi fant lite forsk
ning på sam men hen gen mel lom språk kunn
ska per, bruk av tol ke tje nes ter og uhel di ge 
svan ger skaps ut fall. Vi fant in gen kvan ti ta ti ve 
stu di er som om hand let inn vand rer kvin ners 
bruk av svan ger skaps om sorg el ler mo del ler 
for svan ger skaps om sorg spe si elt til pas set inn
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vand rer kvin ner. In ter na sjo nal lit e ra tur un
der stre ker be ho vet for mer kunn skap om 
sær lig sår ba re inn vand rer kvin ner, som ny an
kom ne, flykt nin ger og pa pir lø se (53). Vi an be
fa ler at frem ti di ge stu di er i stør re grad in klu
de rer dis se. In ter ven sjons stu di er som tar for 
seg uli ke til tak for å bedre svan ger skaps  om

sorg fin nes blant an net fra Dan mark og and re 
eu ro pe is ke land (54, 55) og bør også ut prø ves 
i Norge. Vi de re fore slår vi at det gjen nom fø res 
fle re kva li ta ti ve stu di er hvor er fa rin ger til hel
se per so nell og fa mi li er med inn vand rer bak
grunn blir be lyst.
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NOE Å LÆRE AV

KRIS TI AN SØN STA BØ
Kir ur gisk ser vi ce kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

STIG GJERDE
In ten siv me di sinsk sek sjon
Kir ur gisk ser vi ce kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

En mann i 40-åre ne med men tal 
og sir ku la to risk på virk ning et er 
fall trau me

Et fall trau me kan være far lig, men 
noen gan ger kan år sa ke ne til fal let 
være far li ge re. Vi pre sen te rer her en 
ka sui stikk der en mann ble inn lagt 
et er trau me, og der det tok tid  
å kom me frem til år sak og rik tig 
 be hand ling.

En mann i 40-åre ne kom til trau me mot-
tak ved et uni ver si tets sy ke hus. Iføl ge 
mel din gen til AMK-sen tral had de han 
falt ned en skrent på tre–fire me ter, 
mu li gens på grunn av rus på virk ning. 
Han var ut fra rap por ten fra am bu -

lanse både men talt og sir ku la to risk på vir ket. Det 
fore lå ikke opp lys nin ger om tid li ge re syk dom mer 
el ler tid li ge re mis bruk av rus mid ler.

Før inn leg gel sen var man nen først vå ken og 
klar. Be visst hets til stan den end ret seg imid ler tid 
raskt, og han ble ag gres siv og opp fat et som psy-
ko tisk. Det var nød ven dig med bruk av hånd jern 
og føl ge av po li ti. Un der trans por ten til sy ke hu set 
ble det bedt om as si stan se fra luft am bu lan se lege, 
da pa si en ten ut vik let øken de sir ku la sjons på virk-
ning med ta ky kar di på mak si malt 120 slag/min 

og had de kald og klam hud. Han mis tet be visst-
he ten og fikk lang som re spi ra sjon med be hov for 
mas ke-bag-ven ti la sjon. De siste må lin ge ne i am-
bu lan sen vis te et sy sto lisk blod trykk på 90 mm 
Hg, puls fre kvens på 120 slag/min og SpO2 på 94 %. 
Pu pille stør rel sen var 4 mm, sidelikt uten lys re ak-
sjon. Pa si en ten an kom sy ke hu set rundt én time 
et er fal let.

Til gjen ge li ge opp lys nin ger ble dis ku tert i trau
me tea met før pa si en ten an kom sy ke hu set. 
Ba sert på ska de me ka nis me og kli nisk  bil de 
mis tenk te man pri mært blød nings sjokk og 
mu lig ho de ska de. Rus mid del på virk ning var 
også an gitt fra inn mel der – pa si en ten kun ne 
ha inn tatt både ko ka in, ben zo dia ze pi ner og 
al ko hol. Dett e ble rap por tert fra luft am bu lan
se lege ved over le ve ring på trau me stue.

Pa si ent mot a ket ble gjort som trau me un der sø-
kel se et er ATLS-prin sip pe ne (Ad van ced Trau ma 
Life Sup port) (1).

Da pa si en ten an kom trau me stu en, var han på-
fal len de dår lig sir ku lert. Han var blek, klam og 
kald svet med gus ten hud far ge. Han ble mas ke-
bag-ven ti lert med svelg tube. Det var let e, bi la te-
ra le pi pe ly der ved aus kul ta sjon over lun ge ne. 
Tho rax var sta bil ved pal pa sjon. Pe ri fer ok sy gen-
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met ning lot seg ikke måle. Rønt gen tho rax ga 
mis tan ke om let bred de for øk ning av mediasti-
num, men vis te in gen an nen syn lig pa to lo gi som 
pneumo- el ler hemothorax.

Ini tial hjer te ryt me var sinustakykardi med fre-
kvens 140 slag/min. Det var pal pab le pe ri fe re pul-
ser. Før s te mål te blod trykk var 160/140 mm Hg, 
men ved kon troll må ling var det 75/36 mm Hg. 
Rønt gen av bek ken og sto re rør knok ler ga ikke 
mis tan ke om brudd. Man nen had de om fangs rik 
ab do men, men orien te ren de ul tra lyd un der sø -
kelse (FAST-ul tra lyd, focused as sess ment with 
sonography for trau ma) kun ne ikke på vi se fri 
væs ke i buk el ler tegn til perikardvæske. Pa si en-
ten var dypt be visst løs med GCS-skår (Glas gow 
Coma Scale) på 4. Pu pil le ne var 3 mm sto re.

Ar te ri ell blodgassanalyse vis te ut alt kom bi nert 
laktacidose og re spi ra to risk aci do se og hy per ka-
le mi: pH 6,83 (re fe ran se om rå de 7,36 – 7,44), pCO2 
10,0 kPa (4,5 – 6,1 kPa), pO2 13,5 kPa (11,0 – 13,0 kPa), 
HCO3 12 mmol/L (22 – 26 mmol/L), base over skudd 
−19,9 mmol/L (0 ± 3,0 mmol/L), Hb 16,0 g/dL (13,4 – 
17 g/dL), nat ri um 145 mmol/L (137 – 145 mmol/L), 
ka li um 7,3 mmol/L (3,5 – 5 mmol/L), lak tat 20,0 
mmol/L (0,4 – 1,3 mmol/L), ani on gap 30,3 mmol/L, 
glu ko se 20,0 mmol/L (4,0 – 6,0 mmol/L). Tem pe ra-
tur målt i øret var 37,5 °C.
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Pa si en ten var åpen bart kri tisk syk. Ufri luft vei 
og dår lig egenrespirasjon ble ini tialt hånd tert 
med svelg tube og mas ke ven ti le ring. Kli nis ke 
funn, vi ta le pa ra met re og ar te ri ell blod gass 
vis te utt alt sir ku la sjons svikt. Man tol ket glu
ko se ver di en som et ledd i en stress re ak sjon 
hel ler enn et tegn på ketoacidose.

Pa si en ten ble vur dert til å ha sir ku la sjons
sjokk ett er trau me, og det var ikke hol de punk
ter for pneu mo tho rax el ler hjertetamponade. 
Blød nings sjokk ble vur dert som mest sann
syn li ge år sak, selv om det ikke fore lå et sik kert 
blød nings fo kus.

Det ble star tet trans fu sjon av to en he ter blod i 
akut mot ak, men det e før te ikke til noen bed ring 
av vi ta le pa ra met re.

Rønt gen tho rax vis te kun en usik ker bred de for-
øk ning av mediastinum, og det e ble vur dert som 
mind re sann syn lig fo kus for blød ning enn bu ken. 
Bek ke net og de sto re rør knok le ne frem stod uska-
de te. Pa si en ten var imid ler tid for usta bil til å gjen-
nom gå trau me-CT, og man be slut et på grunn av 
mis tan ke om blød nings sjokk å ta pa si en ten di rek-
te til ope ra sjons stu en for kir ur gi i hen hold til ATLS-
prin sip per om trau me be hand ling (1).

Pa si en ten fikk ke ta min, fen ta nyl og rokuronium 
til in tu ba sjon på ope ra sjons stu en. Ope ra sjo nen 
star tet 35 mi nut er et er inn komst. Pa si en ten ble 
la pa ro to mert, og man fant in gen blød ning i bu-
ken. Ope ra sjons ti den var 15 mi nut er. Bi la te  rale 
thoraxdren lagt dia gnos tisk sam ti dig ga ikke mis-
tan ke om blød ning i pleurahuler. Det ble sam ti dig 
git sta bi li se ren de støt e be hand ling, blant an net 
me di ka men ter og væs ker for å heve blod tryk ket, 
nor ma li se re aci do se og sen ke ka li um kon sen tra-
sjo nen. 55 mi nut er et er inn komst til kom løp av 
ventrikkeltakykardi og sir ku la sjons kol laps med 
be hov for avan sert hjer te-lun ge-red ning. Akut 
ECMO-team (eks tra kor po ral mem bran ok sy ge ne-
ring) ble til kalt for vur de ring av veno-ar te ri ell eks-
tra kor po ral me ka nisk sir ku la sjons støt e. Ved va-
ren de spon tan sir ku la sjon (ROSC, re turn of spon
ta ne ous cir cu la tion) ble opp nådd et er ca. 15 mi-
nut er, og ECMO-be hand ling ble vur dert å ikke 
være in di sert. Ul tra lyd un der sø kel se av hjer tet ga 
ikke mis tan ke om hjertetamponade, og sir ku la-
sjo nen ble opp fat et ul tra lyd mes sig som hyperdy-
namisk uten re gio na le funk sjons for styr rel ser i 
hjer tet. Nev ro kir urg vur der te at in trak ra ni ell trau-
ma tisk år sak ikke kun ne for kla re sym ptom bil det.

Sir ku la sjo nen var ved va ren de me get dår lig, og 
pa si en ten fikk svært høy dose nor ad re na lin som 
in fu sjon og ad re na lin i støt do ser. Han had de fåt 
me di ka men ter til in tu ba sjon, men ikke til ved  like-
hold av ane ste si. Det var li ten bed ring et er trans-
fu sjon av blod pro duk ter. To talt ble det git fem 
en he ter ery tro cyt er, fire en he ter plas ma og to 
en he ter trom bo cytt kon sen trat i lø pet av den 

 før s te halv an nen ti men. Lak tat kon sen tra sjo nen 
falt for bi gå en de fra 20 til 10 mmol/L, men steg 
raskt igjen. Den re spi ra to ris ke aci do sen for ver ret 
seg med stig ning av pCO2(a) til 15 kPa til tross for 
økt mi nut ven ti la sjon fra re spi ra to ren.

Pa si en ten var fort satt på ope ra sjons stu en 
mens man dis ku ter te vi de re til tak. Det ble opp da-
get at pa si en ten var blit på fal len de varm i hu den 
ca. 80 mi nut er et er inn komst. Tem pe ra tu ren 
had de ste get til 41,3 °C na salt fra 37,5 °C ved inn-
komst. Man had de ikke hat kon ti nu er lig tem pe-
ra tur over våk ning før tem pe ra tur stig nin gen ble 
opp da get. Det ble umid del bart star tet eks tern 
kjø ling med is po ser. Det ble an lagt sen tral ve nøst 
kjøle ka te ter, og tem pe ra tur kon troll ble først opp-
nådd et er opp start av in tern kjø ling.

Pa si en ten had de et symp tom bil de som var 
do mi nert av sir ku la sjons svikt. Det ble ikke 
fun net hol de punk ter for på gå en de blød ning, 
hjertetamponade el ler trykkpneumothorax, 
til stan der som all tid bør mis ten kes ett er trau
mer. Kropps tem pe ra tu ren had de ste get be ty
de lig. Man er kjen te at sir ku la sjons svik ten ikke 
var for år sa ket av blød ning, og at pa si en tens 
syk doms bil de tro lig mer skyld tes inn tak av 
rus mid ler enn trau ma tisk på virk ning. Dis ku
sjo nen om be hand lings al ter na ti ver for løp på 
ope ra sjons stu en umid del bart ett er ope ra sjo
nen og i for bin del se med avan sert hjer te 
lungered ning. Den var tverr fag lig med ane
ste si og in ten siv lege, gast ro ki rurg, nev ro kir
urg, hjer te kir urg og kar dio log.

Ved over flyt ing fra ope ra sjons stue til in ten siv -
avde ling tre ti mer et er inn komst var pa si en ten 
dypt ko ma tøs uten se da sjon. Det til kom be ty de-
li ge ok sy ge ne rings van s ker, og met nin gen var på 
un der 90 % til tross for be hand ling med 100 % 
ok sy gen (pO2(a)/FO2(I)-ra tio ca. 7 kPa). Man nen 
ut vik let i til legg til va so di la ta sjon øken de kar di al 
pum pe svikt med lavt hjerteminutvolum vur dert 
ved termodilusjon (PiCCO, pul se index con ti
nuous car di ac out put) og ul tra lyd av hjer tet, og 
han had de be hov for svært høye do ser nor ad re-
na lin og ad re na lin. Det ble også for søkt levosi-
mendan uten bed ring. Det var van ske lig å hol de 
middelarterietrykket (MAP) over 60 mm Hg. Lak-
tacidosen lot seg ikke bedre.

Nye blod prø ver tat tre og en halv time et er 
inn komst vis te en om fat en de rab do myo ly se med 
myoglobinkonsentrasjon på 163 000 µg/L (< 70 
µg/L) og CK på 21 800 U/L (50 – 400 U/L). Kon sen-
tra sjo nen av krea ti nin var 286 µmol/L (60 – 105 
µmol/L), kar ba mid 7,9 mmol/L (3,2 – 8,1 mmol/L) 
og ka li um 4,4 mmol/L (3,5 – 5,0 mmol/L). Trom bo-
cyt ver di en var 73 · 109/L (145 – 348 · 109/L), INR 1,4 
(0,8 – 1,2), ak ti vert par ti ell tromboplastintid (APTT) 
> 180 s (30 – 44 s) og fib ri no gen < 0,4 g/L (2,0 – 4,0 

g/L), for en lig med forbrukskoagulopati. Det til-
kom dif u se blød nin ger fra ope ra sjons sår og inn-
stikksteder, munn, nese og luft vei er, som ved dis-
seminert intravaskulær koa gu lo pa ti (DIC). Trom-
boelastografi (TEG) var sterkt pa to lo gisk og vis te 
nær mest ut sluk ket koa gu la sjons evne i blod.

Pa si en ten døde un der in ten siv me di sinsk be-
hand ling mind re enn syv ti mer et er an komst på 
sy ke hus, i et kli nisk og bio kje misk bil de av mul ti-
or gan svikt.

Det ble fore tatt retts me di sinsk ob duk sjon. For
uten un der huds blød nin ger og noen ube ty de
li ge hud av skrap nin ger ble det ikke fun net 
tegn til vold. Hjer tet var ty de lig for stør ret som 
ved di la tert kar dio myo pa ti. Le ve ren var sterkt 
for stør ret med cirrhoseutvikling og funn som 
ved både akutt og kro nisk be ten nel se. Det var 
in gen tegn til ska de av hjer nen. Tok si ko lo gis ke 
ana ly ser på vis te ko ka in og ho ved me ta bo litt en 
benzoylekgonin samt am fe ta min og mianse
rin. Det ble også på vist fen ta nyl, ke ta min og 
pa ra ce ta mol, som alle ble gitt i sy ke hus.

Man an tok at døds år sa ken var nar ko ti ka 
påvirk ning. Det var uklart om dett e re pre sen
ter te en di rek te ef ekt av en høy dose ko ka in 
el ler om pa si en ten had de ut vik let serotonergt 
syn drom (2, 3).

Pa si en tens pri mær le ge ble kon tak tet post 
mortem. Det fore lå in gen rus his to rie i jour nal 
og hel ler in gen his to rie på me di ka men ter 
som end rer se ro to nin om set ning (ty pisk an ti
de pres si ver). Pa si en tens pri mær le ge kjen te 
kun til en mind re for skriv ning av et ben zo dia
ze pin i lav dose. Vi an tar der for at ko ka in var 
vik tig ste tok sis ke agens hos vår pa si ent.

Dis ku sjon

Ko ka in for gift ning kan ha for år sa ket syk doms
bil det hos vår pa si ent. Akutt ko ka in for gift ning 
kan gi et vidt spek ter av symp to mer og funn, 
og al vor lig hets gra den er til dels dose av hen gig 
med sto re va ria sjo ner mel lom in di vi der (4–7). 
Symp to mer fra hjer tekarsy ste met og sen tral
ner ve sy ste met do mi ne rer, men nes ten alle 
or gan sy ste mer er ut satt, pri mært gjen nom 
he mo dy na mis ke ef ek ter. Ko ka in hem mer 
 reopptak av mo no aminnev ro trans mitt e re 
(do pa min, nor ad re na lin og se ro to nin) og gir 
lokalanestetisk virk ning ved blok ke ring av 
Na+ka na ler. Man kan se alle gra der av be visst
hets på virk ning, fra lett agi ta sjon til koma.

Kar dio vas ku lær på virk ning kom mer fra di
rek te ef ek ter på hjer te og kar og se kun dært 
fra ko ka ins virk ning i sen tral ner ve sy ste met. 
Ty pisk sees ta ky kar di, va so kon strik sjon og hy
per ten sjon samt økt ok sy gen for bruk i myo

Se også lederartikkel side 100
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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kard. Lo kal ane ste si virk ning i myo kard som 
hem mer impulsoverledning, kan gi aryt mi, 
og man kan se di rek te ne ga tiv ino trop ef ekt 
i myo kard. Hjer te aryt mi er, sir ku la sjons svikt, 
kram pe an fall, ce re bra le blød nin ger og hy per
ter mi er år sak til de fles te døds fall (7).

Laktacidose opp trer se kun dært til vevshy
poksi. Skjelettmuskelskade gir rab do myo ly se 
og ny re svikt, og hy per ka le mi kan opp stå. Dis
seminert intravaskulær koa gu lo pa ti fore kom
mer.

Be hand lin gen av ko ka in for gift ning er pri
mært symp to ma tisk og av hen gig av symp to
me nes al vor lig hets grad. Se da sjon kan re du 
sere kar dio vas ku læ re symp to mer. Sir ku la
sjons støtt e kan være nød ven dig, en ten med 
va so ak ti ve el ler ino tro pe me di ka men ter, el ler 
med me ka nisk sir ku la sjons støtt e (ECMO) i de 
mest utt al te til fel le ne av sir ku la sjons svikt. Aci
do se, ny re svikt og elek tro lytt for styr rel ser kan 
gi be hov for ny re er statt en de be hand ling. Hy
per ter mi bør be hand les ag gres sivt, med fo kus 
på eks tern ned kjø ling.

Serotonergt syn drom, også kalt serotonin
toksisitet, skyl des serotonerg over sti mu le ring 
i sen tral ner ve sy ste met (8, 9). Syn dro met opp
står of test når to el ler fle re sub stan ser med 
serotonerg ak ti vi tet kom bi ne res, men det kan 
også sees ved bruk av én sub stans ale ne. Dia
gno sen er kli nisk, og kan gi alle gra der av 
både au to no me, nev ro mus ku læ re og men ta le 
symp to mer. Multiorganpåvirkning som 
koma, sir ku la sjons svikt, disseminert intravas
kulær koa gu lo pa ti, hy per ter mi og rab do myo
ly se kan sees, og til stan den kan være fa tal. 
Både mianserin og fen ta nyl har serotonerg 
ak ti vi tet og kan ut lø se og for ver re til stan den.

Vår pa si ent døde an ta ke lig se kun dært til 
ef ek ter av rus mid del på virk ning. Det fore lå 
tid lig opp lys nin ger om rus mid del inn tak, og 
i ett er tid er det lett å se at dett e bur de vært 
til lagt langt stør re vekt. Da han had de vært 
ut satt for et trau me, ble vi nok for en si dig 
 fo ku sert på an ta kel sen om at for kla rin gen 
mått e lig ge der. Vi reg net med at be visst hets
på virk nin gen var for år sa ket av rus mid ler. 
Luft am bu lan se le gen rap por ter te ved over 
leve ring at han vur der te rus mid del virk ning 
som ve sent lig for symp tom bil det, men med 
den dra ma tis ke sir ku la sjons svik ten an tok vi 
at det mått e fore lig ge «noe mer».

Uten kli nis ke funn el ler un der sø kel ser som 
pek te mot noe spe si elt blød nings fo kus, bur de 
man kan skje tid li ge re stilt spørs mål om hvor
vidt trau met kun ne for kla re pa si en tens til
stand. Dif e ren si al dia gnos tis ke over vei el ser 
mot rus og and re år sa ker kun ne ha gitt et tid
li ge re fo kus på organstøttende in ten siv  be
hand ling frem for kir ur gi. Even tu elt kun ne 
man også fore tatt CTun der sø kel se frem for å 
gå di rek te til la pa ro to mi. CTun der sø kel se av 
usta bi le pa si en ter er selv sagt ri si ko fylt og stri
der mot ATLSprin sip pe ne for mott ak av trau
me pa si en ter. I vårt til fel le ville man kan skje 
tid li ge re kun net skifte fo kus fra trau me be
hand ling til be hand ling av en rus mid del for
gift ning, og der med unn gått en unø dig la pa
ro to mi som ikke gag net pa si en ten. Vi opp 
levde at det var van ske lig å kom me seg ut av 
trau me tan ke gan gen og le tin gen ett er ska der 
som år sak til det dra ma tis ke for lø pet.

Selv om hy po vo le mi er van lig ste år sak til 
sir ku la sjons svikt hos trau me pa si en ter, er det 
all tid vik tig å ha i bak ho det at det kan fin nes 

ba ken for lig gen de år sa ker som gjør at pa si en
ten blir ut satt for et trau me i før s te om gang. 
Noen gan ger kan dis se være livs tru en de i seg 
selv og kre ve en helt an nen til nær ming enn 
kir ur gisk trau me hånd te ring.

Epi log
Man ge pa si en ter mel des til et for hånds de fi
nert be hand lings for løp ba sert på inn leg gel
ses år sak el ler symp to mer, som for eks em pel 
pa si en ter med mis tenkt hjer ne slag, hjer te 
infarkt el ler trau me. For de fles te pa si en ter 
be tyr det at de ras ke re får rik tig be hand ling. 
Vi har er fart at valg av be hand lings sløy fe kan 
låse tan ke gan gen til én al go rit me når pa si en
ten er dår lig og be slut nin ge ne has ter. Den ne 
ka sui stik ken er et eks em pel på at and re år sa
ker bør vur de res når an tatt år sak og kli nisk 
bil de ikke stem mer over ens, el ler når det fin
nes fle re mu li ge for kla ren de år sa ker.

Vi me ner den ne his to ri en er re le vant for 
and re som mø ter pa si en ter tid lig i ut red
nings og be hand lings kje den. Vi vil min ne om 
at rus mid del på virk ning også kan gi dra ma 
tiske symp to mer og funn som kre ver tverr fag
lig til nær ming. Vi har brukt pa si ent eks emp let 
til in ter ne dis ku sjo ner og i in tern un der vis
ning for å øke fo kus på dif e ren si al dia gnos
tisk tan ke gang un der trau me mott ak og mot
tak av and re dår li ge pa si en ter.

Pa si en tens på rø ren de har git sam tyk ke til at ar tik ke len 
blir pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 22.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 6.10.2020, 
 godkjent 20.11.2020.
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Har rusmidler 
blitt et problem?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har 
opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og 
psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling. 

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en? 
Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no 
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud 
om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som 
kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.
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Lun ge em bo lis me hos en pa si ent 
med Kline fel ters syn drom

Det e for lø pet il lust re rer ut ford rin
ger ved ut red ning av lun ge em bo
lis me og be ly ser en sam men heng 
mel lom trom bo em bo lis me og Kline
fel ters syn drom.

En mann i 40-åre ne ble inn lagt i me-
di sinsk av de ling med funksjons-
dyspné. Man nen had de tre uker 
tid li ge re be mer ket he vel se i høy re 
un der eks tre mi tet og for bi gå en de 
bryst smer ter. Han had de hatt funk-

sjonsdyspné i to da ger og be svim te da han 
gikk opp en trapp.

Ved an komst på sy ke hu set var pa si en ten 
re spi ra to risk ube svæ ret, med blod trykk 
124/84 mm Hg, puls 84 slag per mi nutt, re spi-
ra sjons fre kvens 16 per mi nutt og tem pe ra tur 
36,5 °C målt ved in fra rødt pan ne ter mo me ter. 
Ok sy gen met ning var 97 % ved puls ok sy me tri 
på rom luft. Re spi ra sjons ly den var svek ket ba-
salt over venst re lun ge. Høy re legg var spent 
og palpasjonsøm med pittingødem til midt 
på leg gen uten rød me el ler var me.

Han had de en mo de rat pretestsannsynlighet 
for lun ge em bo li ut ifra skå rings verk tøy; ti 
 po eng på Geneva-skår og seks po eng på mo di-

fi sert Wells skår. Pa si en ten had de Kline fel ters 
syn drom og bruk te tes to ste ron til skudd. Han 
had de po ly cy te mi, sann syn lig se kun dært til 
tes to ste ron be hand lin gen, og gikk der for re gel-
mes sig til venesectio og bruk te ace tyl sa li syl -
syre (Al byl-E) 75 mg × 1. Han had de in gen and re 
kjen te ri si ko fak to rer for lun ge em bo lis me.

EKG vis te ikke-sig ni fi kan te ST-ele va sjo ner (II, 
aVF og V6) og T-in ver sjo ner (V1 og V2). Ar te ri ell 
blod gass (rom luft) vis te pH 7,45 (re fe ran se om-
rå de 7,36 – 7,44), pCO2 4,5 kPa (4,7 – 5,9) og pO2 
9,7 kPa (11,0 – 14,4). Rønt gen tho rax vis te spar-
som me la mi næ re ate lek ta ser ba salt, og blod-
prø ver vis te CRP 24 mg/L (< 5), tro po nin T 
22 – 25 ng/L i to sett (< 15) og D-di mer > 4,00 
mg/L (< 0,5).

Enoksaparin (Klexane) 1 mg/kg ble gitt sub-
ku tant × 2. Pa si en ten ble lagt på te le me tri-
over vå king, og CT av lun ge ar te ri er ble be stilt 
til da gen ett er. Den ne av dek ket en om fatt en de 
sadeltrombe samt bi la te ra le seg men ta le lun-
geemboluser (fi gur 1). Pa si en ten ble der for 
flytt et til me di sinsk in ter me di ær av de ling for 
tett over vå king av sir ku la sjons sta tus. Ek ko kar-
dio gra fi på vis te en trom be i pulmonalarte-
rien, lett di la tert høy re ven trik kel og avflat-
ning av det interventrikulære sep tum. Es ti-
mert sy sto lisk lungearterietrykk var 55 mm Hg 
(< 36).

MAG NUS LEID LAND
Sokn dal kom mu ne

BRITT UND HEIM
Hjer te kli nik ken Vest
Bergen

ANAGHA P. PARKER
Ra dio lo gisk av de ling
Ha ralds plass Dia ko na le Sykehus

Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen

LAS SE MEL VÆR GIIL
lassegiil@gmail.com
Ha ralds plass Dia ko na le Sykehus

Pa si en ten fikk 59 po eng på skå rings verk -
tøyet Pul mo nary Embolism Se ver i ty Index 
(PESI), til sva ren de klas se I (≤ 65 po eng), med 
god pro gno se. De på føl gen de fire da ge ne var 
det ikke tegn til sir ku la to risk sjokk, og det ble 
der for ikke gitt trom bo ly tisk be hand ling. Tro-
po nin ver di en nor ma li ser te seg ett er fire da-
ger. Ek ko kar dio gra fi før ut rei se vis te nor ma-
li sert septumbevegelse og til nær met nor ma le 
trykk for hold.

Pa si en ten ble ut skre vet i god all menn til-
stand ett er én uke med direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler (DOAK) med me di ka-
men tet rivaroksaban (15 mg to gan ger dag lig 
i tre uker, der ett er 20 mg én gang dag lig li vet 
ut). Al byl-E ble se po nert. To år se ne re har han 
fort satt ikke hatt pla ger med tung pus t.

Dis ku sjon

Lun ge em bo li med sir ku la to risk sjokk er en 
klar in di ka sjon for trom bo ly tisk be hand ling. 
I fra vær av sir ku la to risk sjokk bør man ut fra 
PESI-skår, tro po nin ver di er og tegn til høy re 
ven trik kel-dys funk sjon vur de re hvil ke pa si en-
ter som bør over vå kes for ut vik ling av sjokk. 
Ved se ne re ut vik ling av sjokk er det an be falt 
å vur de re trom bo ly tisk be hand ling. Der som 
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ters syn drom har økt ri si ko for ve nøs trom bo-
em bo lis me, men ge ne ne for fak tor VIII og 
fak tor IX be fin ner seg på X-kro mo so met, og 
økte ni vå er av koa gu la sjons fak to rer er ob ser-
vert ved Kline fel ters syn drom (6). Tes to ste ron-
be hand ling kan ten kes å øke ri si ko en for 
trom bo em bo lis me. Der for bør trom bo se ri -
siko vur de res før opp start med tes to ste ron -
behand ling ved Kline fel ters syn drom.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 11.6.2020, før s te re vi sjon inn sendt 5.8.2020, 
 godkjent 20.11.2020.

det er tegn til både høy re ven trik kel-dys funk-
sjon og økt tro po nin ver di bør pa si en ter ini-
tialt over vå kes tett. Et van lig spørs mål på vakt 
er om man bør gjen nom fø re CT lun ge  arte ri er 
umid del bart el ler vente til nes te dag. Her av-
ven tet man CT, men had de man brukt CT til å 
måle ra tio mel lom stør rel sen på høy re og 
venst re ven trik kel, kun ne man på vist  høy re 
ven trik kel-dys funk sjon tid li ge re (1). Be visst-
hets tap i anam ne sen ved lun ge em bo li er en 
kli nisk in di ka tor på økt fare for al vor lig em-
bo li se ring og død (2). Slike pa si en ter tren ger 
rask kart leg ging og tett over vå king.

Pa si en ten had de Kline fel ters syn drom, et 
kro mo som av vik hos menn, med van lig vis ett 
eks tra X-kro mo som. Til stan den fore kom mer 
hos 1: 500 – 1: 1 000 menn, men det er an slått at 
75 % av menn med Kline fel ters syn drom ikke 
blir dia gnos ti sert. Ty pis ke fy sis ke trekk er høy-
de over gjen nom snitt et, ned satt kropps be hå-
ring og gy ne ko ma sti som ved va rer ett er pu-
ber te ten. Alle voks ne med Kline fel ters syn-
drom har små te stik ler, og man ge vil ha ned-
satt sek su al lyst og hypergonadotrop hypogo-
nadisme (3).

Fle re stu di er har vist økt fore komst av ve nøs 
trom bo em bo lis me hos pa si en ter med Kline-
fel ters syn drom. I en svensk stu die fra 2016 ble 
1 085 menn med Kline fel ters syn drom fulgt i 
41 år, og man fant en stan dar di sert in si dens-
ra tio for ve nøs trom bo em bo lis me på 6,43 
(95 % Kl 5,15 til 7,93) sam men lig net med nor-
mal be folk nin gen. Fore koms ten av ve nøs 

trom bo em bo lis me var 8,6 % ved 50 år og hele 
20,8 % ved 70 år (4). Ut fra dett e har pa si en ter 
med Kline fel ters syn drom ved va ren de for -
høyet trom bo se ri si ko, slik som ved hyperkoa-
gulabilitetssyndromer (4, 5), og som for and re 
pa si ent grup per med ved va ren de ri si ko fak to-
rer an be fal te vi der for livs lang an ti koa gu la-
sjons be hand ling. Vi kjen ner ikke stu di er på 
hva som er op ti mal va rig het av an ti koa gu la-
sjons be hand ling hos pa si en ter med Kline fel-
ters syn drom (5). Hos en ung mann med lav 
blød nings ri si ko ville an ti koa gu la sjons be-
hand ling sann syn lig blitt gitt på ube stemt tid 
også ved ufor klart lun ge em bo lis me.

Man har ikke kun net på vi se én en kelt år sak 
som for kla rer hvor for pa si en ter med Kline fel-

Fi gur 1  Ko ro na le (a) og ak si a le (b) snitt på pul mo nal CT-an gio gra fi vi ser ut bredt lun ge em bo lis me i truncus 
pulmonalis samt høy re og venst re pulmonalarterie.

MAG NUS LEID LAND
er LIS1-lege. Han er tid li ge re LIS1-lege ved Ha ralds-
plass Dia ko na le Sykehus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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er spe sia list i ind re me di sin og i hjer te syk dom mer 
og tid li ge re av de lings over le ge ved Hjer te- og lun ge-
av de lin gen, Ha ralds plass Dia ko na le Sykehus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANAGHA P. PARKER
er spe sia list i ra dio lo gi, over le ge og ph.d.-kan di dat.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LAS SE MEL VÆR GIIL
er LIS3-lege i kar dio lo gi og post dok tor.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Frak tur i os hamatum

Bil det vi ser en langs gå en de frak tur i 
cor pus av os hamatum med sub luk sa
sjon av fem te karpometakarpalledd 
hos en mann i 40åre ne et er et fall.

Frak tu rer i os hamatum er sjeld ne og ut gjør 
2 – 4 % av alle brud de ne i hånd ro ten (1). Dia
gnos tikk og be hand ling er ofte for sin ket på 
grunn av få kli nis ke funn kom bi nert med at 
brud det kan være van ske lig å opp da ge på 
kon ven sjo nell rønt gen. CT er der for an be falt 
ved fort sat smer te ulnart i hånd ro ten et er 
ne ga tiv rønt gen un der sø kel se (1, 2). Brud de ne 
de les inn i frak tur i cor pus og hamulus. Ska
den er for år sa ket av ak si al kom pre sjon av os 
hamatum gjen nom fjer de og fem te metakarp, 
som beg ge ar ti ku le rer med os hamatum. Det e 
kan re sul te re i en sub luk sa sjon i karpometa
karpalledd fire og fem med en ko ro nal brudd
lin je gjen nom os hamatum, of test i dor sa le 
del. Fjer de og fem te karpometakarpalledd 
til la ter cir ka 30° be ve gel se, og er vik tig for 
gripekraften. Det er der for vik tig med til he
ling uten trinn dan nel se av brud det og uten 
sub luk sa sjon i karpometakarpalleddet for å 
re du se re ri si ko en for ar tro se ut vik ling. Iso ler
te, udislokerte frak tu rer i cor pus vur de res of
test som sta bi le og kan be hand les med gip
sing, mens dis lo ker te frak tu rer an be fa les 

 re po nert og fik sert med pin ner, al ter na tivt 
pla ter el ler skru er, med sam ti dig reposisjon 
og fik sa sjon av det sublukserte karpometakar
palleddet.

Pro gno sen er god ved ade kvat be hand ling. 
Den van lig ste sen føl gen er smer ter et er tung 
be last ning (2), som kan skyl des ar tro se ut vik
ling, noe som all tid er en ri si ko et er en in tra
ar ti ku lær frak tur. Den ne pa si en ten ble først 
ope rert med luk ket re po ne ring og pinnefiksa
sjon. Frak tu ren til he let, men pa si en ten ut vik
let post rau ma tisk ar tro se i både fjer de og 
fem te karpometakarpalledd, og ble et år et er 
ska den ope rert med av stiv ning av fjer de og 
fem te karpometakarpalledd med platefiksa
sjon.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 2.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 16.11.2020, 
 godkjent 30.11.2020.
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An tall del ta ke re i vak si ne for søk

Covid-19-pan de mi en har ført 
til stor opp merk som het rundt 
ef ekt og sik ker het av vak si ner. 
Hvor dan kan vi do ku men te re at 
en vak si ne er ef ek tiv og ikke har 
al vor li ge bi virk nin ger?

Den før s te fa sen i ut prøv ning av vak si ner på 
men nes ker be står i å stu de re og ka rak te ri 
sere im mun re spons samt å be stem me do se
ring. For vak si ner ba sert på kjen te, ut prøv de 
an ti ge ner vil en god im mun re spons kun ne 
for tol kes som god ef ekt. Men for vak si ner 
som er ba sert på nye an ti ge ner el ler nye me
ka nis mer, må kli nisk ef ekt og sik ker het do
ku men te res i ran do mi ser te kon trol ler te stu
di er (1).

Ef ekt
Hvis det al le re de er ut vik let gode vak si ner 
mot en syk dom, sam men lig nes den nye vak
si nen med en ek sis te re nde vak si ne for å vise 
at den er like god (2). Hvis det ikke al le re de 
fin nes en god kjent vak si ne mot den ak tu el le 
syk dom men, sam men lig ner man med en 
kon troll grup pe som får pla ce bo. Et vik tig 
spørs mål un der plan leg ging av en stu die er 
hvor man ge pa si en ter som må in klu de res for 
å vise at vak si nen har ef ekt. Sva ret på det e 
av hen ger av in si dens av syk dom men og hvor 
god ef ekt vak si nen fak tisk har.

Sann syn lig he ten for å opp da ge en git for
skjell i ef ekt mel lom in ter ven sjon og kon troll 
kal les for søkets test styr ke (3). La oss se på en 
si tua sjon der det ikke fin nes en god kjent vak
si ne, og hvor må let er å vise at den nye vak si

nen er bedre enn pla ce bo. Anta at in si den sen 
av syk dom er 0,005 blant in di vi der som får 
pla ce bo (og i den ikkevak si ner te be folk nin
gen), og at vi øns ker 90 % sann syn lig het for å 
opp da ge at ef ek ten (re la tiv re duk sjon i in si
dens av syk dom) er 80 %. Det sva rer til at in si
den sen av syk dom hos de som får ak tiv vak si
ne, er 0,001 (0,005 − 0,005 · 0,8). Sig ni fi kans 
nivå et, sann syn lig he ten for å for kas te en 
null hy po te se om lik het selv om den er sann, 
set er vi til 5 %. Da kan vi an slå an tal let in di vi
der det er nød ven dig å in klu de re i hver grup
pe ved hjelp av en en kel for mel

der p1 er in si dens av syk dom i kon troll grup
pen, p2 in si dens i in ter ven sjons grup pen og k 
en kon stant som av hen ger av valgt sig ni fi
kans ni vå og test styr ke. Med sig ni fi kans ni vå 
på 5 % og test styr ke på 90 % er k lik 10,5, og i 
alt 8 000 in di vi der må in klu de res i stu di en. 
Ta bell 1 vi ser an tal let in di vi der som må in klu
de res i hver grup pe i noen for skjel li ge sce na
rio er. Vi ser at an tal let øker hvis in si den sen 
av syk dom i po pu la sjo nen er lav, og at det 
blir la ve re jo stør re den for ven te de ef ek ten 
er.

Der som man øns ker en høy ere test styr ke, 
for eks em pel 95 % (k = 13,0), må an tal let in di
vi der økes med nes ten 25 % sam men lig net 
med tal le ne som er pre sen tert i ta bel len. For 
å få god kjent en vak si ne mot covid19 i Eu ro pa 
kre ves det at den es ti mer te ef ek ten er minst 
50 % be skyt el se, samt at den ned re gren sen i 
et 95  %kon fi dens in ter vall for ef fek ten er 
minst 30 % (4). Hvis man øns ker å do ku men
te re ef ekt i for skjel li ge spe si fik ke sub grup per, 
må man sør ge for at det in klu de res til strek 
kelig man ge in di vi der til at man kan opp nå 

et ri me lig pre sist es ti mat av ef ek ten i de ak
tu el le sub grup pe ne.

Sik ker het
Vak si ner gis til fris ke in di vi der for å fo re byg ge 
mu lig syk dom, og det er svært vik tig at ri si 
koen for al vor li ge bi virk nin ger er lav. For å 
opp da ge sjeld ne bi virk nin ger må et stort an
tall in di vi der vak si ne res og føl ges over tid. 
Eu ro pe iske myn dig he ter kre ver mi ni mum 
seks ukers ob ser va sjons tid for å gi en be tin get 
god kjen ning av vak si ner mot covid19, og vi
de re kre ves det at alle som er in klu dert i de 
kli nis ke stu di e ne, føl ges opp i minst et år (4).

Van li ge bi virk nin ger er let e å av dek ke i kli
nis ke stu di er. Mind re van li ge bi virk nin ger 
som opp trer hos for eks em pel π = 1/500 vak si
ner te, vil også opp da ges selv i re la tivt små 
stu di er. Med n = 3 000 vak si ner te er sann syn
lig he ten for å opp da ge en slik bi virk ning stør
re enn 99 % (1 − (1 − π)n). For å opp da ge svært 
sjeld ne bi virk nin ger må man ob ser ve re et 
stør re an tall vak si ner te. Anta at ri si ko en for 
en bi virk ning er π = 1/10 000. I en stu die der n 
= 25 000 in di vi der får ak tiv vak si ne, vil sann
syn lig he ten for å opp da ge bi virk nin gen være 
92 %. En ge ne rell tom mel fin ger re gel ba sert på 
den øvre gren sen i et eks akt 95 %kon fi dens 
inter vall for π sier at «hvis man ikke har set 
noen til fel ler, kun ne det egent lig vært tre». For 
eks em pel er den øvre gren sen 0,001 hvis man 
har fulgt 3 000 vak si ner te og in gen bi virk ning 
er ob ser vert (og 0,001 · 3 000 = 3).

For å opp da ge svært sjeld ne bi virk nin ger er 
det nød ven dig å føl ge opp et stort an tall vak
si ner te, og alt så man ge fle re enn det an tal let 
som er nød ven dig for å av dek ke ef ekt.
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Ta bell 1  An tall for søks per so ner som er nød ven dig i hver grup pe for å av dek ke en git ef ekt i stu die sce na rio er 
med sig ni fi kans ni vå på 5 % og test styr ke på om kring 90 %.

Insidens  
i kontrollgruppen

Insidens  
i intervensjonsgruppen Effekt (%) Antall i hver gruppe

0,005 0,001 80 4 000

0,0025 0,0005 80 8 000

0,0025 0,00075 70 11 000

0,001 0,0001 90 14 000

0,001 0,0002 80 20 000
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Gle den ved å føle  
seg nyt ig

Tor Åm er på tam pen av yr kes kar rie ren, men strå ler av en tu si as me i sin nye jobb som ad mi nist re ren de 
di rek tør i Hel se Nord-Trøn de lag. – Her kom mer alt jeg har lært og er fart gjen nom et langt liv til nyt e!

De siste åre ne har ut ford rin ge
ne i Hel se NordTrøn de lag 
vært sto re – både med hen syn 
til øko no mi sty ring, sam ar beid 
mel lom le del se og an sat e, og 
sam ar beid in ternt mel lom 

sy ke hu se ne i Nams os og på Lev an ger. Det ser 
ut som hel se fo re ta ket skjøt gull fug len et er 
at den godt voks ne trond heims le gen Tor Åm 
høs ten 2019 sa ja til å bi dra i et halvt års tid 
inn til di rek tør stil lin gen ble be sat. Han viss te 
av er fa ring fra fle re år med dag og uke pend
ling til Oslo hvor slit somt det er å rei se mye, 
men lot seg li ke vel fris te. Da di rek tør stil lin
gen ble ut lyst, var alle be ten ke lig he ter for
svun net som dugg for so len. Han søk te og 
fikk stil lin gen på per ma nent ba sis.

– Jeg ble tat imot med åpne ar mer og opp
lev de raskt at jeg had de mye å bi dra med. 
Øns ket om å være med på gjen nom fø rin gen 
av ting jeg had de star tet opp, gjor de at jeg 

valg te å søke job ben. Så len ge hel sa hol der 
og jeg fort sat sy nes det er gøy, vil jeg stå  
i job ben, i alle fall til jeg er 72, sier han, og 
leg ger til at kona, som er bio in gen iør på  
St. Olavs hos pi tal, ennå har man ge år igjen 
til pen sjons al der.

– Og da has ter det ikke for meg å bli pen
sjo nist.
– Hva er driv kraf ten din for å gå inn i en så 
kre ven de stil ling når and re på sam me al der 
for lengst har gåt over i pen sjo nis te nes 
rek ker?

– For meg hand ler det om å føle seg nyt ig, 
føle at jeg kan bi dra med er fa rin ger fra et 
langt yr kes liv. Jeg har brukt mye tid på å få 
folk til å jobbe bedre sam men i og på tvers 
av or ga ni sa sjo ner. Det gjel der å bygge en 
kul tur stein på stein ved å være ty de lig på 
hvor dan ting bør være, og like ty de lig på hva 
som er uak sep ta belt når jeg opp le ver at vi 
snak ker el ler bryter hver and re ned.

Et an net man tra han har, er at de som skal 
sam ar bei de, må mø tes jevn lig for å bli kjent, 
bygge gjen si dig re spekt og der ved også kla re 
å løse fel les ut ford rin ger sam men. Det e kan 
gjel de mel lom kol le g er, men også mel lom 
le del se og re pre sen tan ter fra an sat e.
– Har du all tid likt å være le der?

– Nei, sier han kon tant.
– Min vei inn i le del se star tet med tun ge 

og von de er fa rin ger som far til et barn med 
en al vor lig funk sjons hem ning. Selv om jeg 
da var spe sia list i all menn me di sin og bur de 
kjen ne de uli ke til bu de ne i vår fan tas tis ke 
vel ferds stat, opp lev de jeg at det var van ske
lig å finne fram, og at nød ven di ge til bud  
i vel dig li ten grad var ko or di nert. Vi var 
av hen gi ge av kunn skap fra and re på rø ren de 
for å finne fram i sy ste me ne.

Den ne er fa rin gen gjor de at han ble opp
tat av hvor dan han gjen nom job ben kun ne 
på vir ke sy ste met til det bedre.
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– Det e en ga sje men tet har vært fø ren de 
for min kar rie re. Jeg ble et er hvert spe sia list 
i sam funns me di sin, var as si ste ren de fyl kes
le ge en kort pe ri ode og fikk i 1989 stil ling 
ved Hel se kon to ret i Trondheim kom mu ne, 
hvor jeg skul le ar bei de med re for men for 
ut vik lings hem me de.

Et er en stund ble han bedt om å del ta  
i et le der ut vik lings pro gram.

– Det har jeg hat mye gle de av si den.  
Jeg skjøn te at jeg må våge å ta le del se om  
jeg skal på vir ke på sy stem ni vå. Så jeg er  
nok ikke født sånn, jeg er blit sånn!

Når noe går al vor lig galt
De al ler fles te pa si en ter får gode og nød ven
di ge un der sø kel ser og be hand ling i hel se 
vese net for ska de el ler syk dom, og er for 
nøyde med til bu de ne de får. Men noen 
gan ger går det galt, av og til går det fryk te 
 lig galt. Hva gjør vi da? Og hva gjør vi for  
å unn gå at slike tra ge di er skjer igjen? Det e 
er spørs mål som Tor Åm har brukt mye tid 
og ener gi på i sin nye stil ling.

Sy ke hu se ne i Hel se NordTrøn de lag har de 
siste to åre ne hat to tra gis ke hen del ser med 
dø de lig ut gang der dia gnos tik ken har svik
tet grovt, og for tvil te på rø ren de ikke har fåt 
god nok in for ma sjon og opp føl ging un der
veis og i et er tid. Hel se fo re ta ket har fåt 
kraf tig kri tikk både fra til syns myn dig he te ne 
og på rø ren de.

– Det var vik tig for meg å møte på rø ren de 
per son lig og lyt e til de res opp le vel ser. Ska
de ne som har skjedd, kan ikke gjen opp ret
tes. Men beg ge på rø ren de grup pe ne er opp
tat av at vi, og hel se ve se net ge ne relt, må 
lære av det som har skjedd. Gjen nom sin 
kri tikk har de bi drat til at alle vi som ar bei
der i sy ke hu se ne, let e re kan for stå hvor dan 
vi ikke skal opp tre, og hvor dan mang len de 

opp føl ging opp le ves. De har lært oss 
 hvor dan det opp le ves ikke å bli møt med 
 yd myk het og for stå el se.

Sa ke ne har be rørt ham så sterkt at han 
skrev en kro nikk i lo kal avi se ne der han kom 
med en ufor be hol den unn skyld ning og 
be ton te at folk skal være tryg ge på at sy ke
hu se ne tak ket være på rø ren des åpen het har 
fåt en unik mu lig het til å lære av hen del 
sene og end re pro se dy rer der de har svik tet.

– Som lege med et langt liv i hel se tje nes
ten vet jeg at vi må møte pa si en ter og på rø
ren de med re spekt og yd myk het, ikke bare 
for di vi skal være høfl i ge, men for di en slik 
hold ning er nød ven dig for at vi skal for stå 
pa si en ten, og der ved kun ne stil le ret dia
gno se og gi ret be hand ling. En slik hold
ning er også vik tig for å vise at vi øns ker 
kri tikk når vi har gjort noe som opp le ves 
feil. Vi som hel se per so nell kan ikke selv 
vur de re hvor dan vi vir ker på våre pa si en ter 
og de res på rø ren de. Der for må vi ak tivt 
et er spør re pa si en ters og på rø ren des opp 
level ser av mø te ne med oss. Det e er vik tig  
i vårt for bed rings ar beid.

Han oppsummerer læ rings punk te ne de 
har truk ket ut av dis se sa ke ne, og tel ler på 
fing re ne mens han ram ser dem opp:

– Pa si en ter og på rø ren de skal opp le ve  
at de blir tat på al vor, og at vi bryr oss om 
dem. Vi skal møte pa si en ter og på rø ren de 
med re spekt og yd myk het og pri ori te re 
dia lo gen med pa si en ter og på rø ren de.  
Det er vik tig å knyt e kon takt raskt et er  
en hen del se – og når vi har gjort feil, må  
vi be kla ge på en or dent lig og tro ver dig 
måte. Så må in vol ver te an sat e iva re tas og 
føl ges opp på en trygg og kon struk tiv måte. 
Uøns ke de hen del ser skal be nyt es til læ ring, 
for bed ring og kul tur byg ging, og pro se dy rer 
og ru ti ner skal opp da te res og for bed res når 
det er nød ven dig.

Le ge vak ter som hob by
Som om ikke hans lan ge kar rie re i by rå kra 
tiet har vært kre ven de nok, har han hele 
yr kes li vet valgt å ta le ge vak ter på si.

– Jeg har stort set hat én til to vak ter  
i må ne den i alle år et er at jeg gikk ut av 
all menn prak sis. Le ge vakt gir et fan tas tisk 
over blikk over hvor dan vel ferds sta ten fun
ge rer. Du får inn blikk i bar ne vern, eld re 
omsorg, psy kia tri, so ma tikk og rus om sorg. 
Du mø ter pa si en ter, på rø ren de og an sat e, 
noe som har vært utro lig nyt ig for meg som 
sam funns me di si ner og le der. Til dags dato 
har jeg ald ri møt en po li ti ker som har 

TOR ÅM

Født 1951

1977 Me di sinsk em bets eksa men, UiB

1982 – 97 Spe sia list god kjen ning i all menn 
medi sin

1990 Ju ri disk spe si al fags eks amen (5. av de
ling) i so si al ret/hel se ret/tryg de ret, UiO

1992 Spe sia list god kjen ning i sam funns 
medisin

1998 Mas ter grad i hel se le del se, UiO

1979 – 2020 Vak ter ved le ge vak ta i Trondheim

1980 – 88 All menn prak sis ved Saup stad le ge
sen ter, Trondheim

1988 – 89 As si ste ren de fyl kes le ge i SørTrøn de
lag, vi ka ri at

1990 –2009 Ulike lederstillinger i Trondheim 
kommune

2009 – 10 Pro sjekt di rek tør, Sam hand lings  avde
lin gen, Hel se og om sorgs de par te  mentet

2010 – 11 Kst. eks pe di sjons sjef, Sam hand lings
av de lin gen, Hel se og om sorgs de par te men tet

2012 – 19 Sam hand lings di rek tør og fag di rek
tør for rus og psy kisk hel se, St. Olavs hos pi tal

2019– d.d. Ad mi nist re ren de di rek tør, Hel se 
NordTrøn de lag

«Jeg er nok ikke født sånn,  
jeg er blitt sånn!»
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– Det e har vært så vel lyk ket at det fort sat 
drif tes over sam me lest, for tel ler han stolt, 
og leg ger til at han bare var én av man ge 
som fikk det e på plass.
– Men er det noe du ang rer på?

Nå blir det stil le, det e spørs må let var han 
ikke for be redt på.

– Nei, ikke noe jeg kom mer på i far ten, sier 
han med et smil.

– Jeg har all tid gre pet de sjan se ne som har 
bydd seg og ald ri ang ret på det.

Da gen et er in ter vju et kom mer det en 
mail der han ut dy per:

– På tu ren hjem sat jeg og tenk te vi de re 
på hva jeg even tu elt ang rer på. Det jeg 
 bur de ha nevnt i går, var at å være an svar lig 
for eld re om sorg i en kom mu ne er en urias
post hvor det er langt mel lom lys punk te ne. 
Jeg har noen gan ger lit for spøk sagt at jeg  
i mit nes te liv hel ler vil jobbe med til bud til 
barn og unge i en po si tiv ut vik ling. Nå opp
le ver jeg at å jobbe på sy ke hus også gir mye 
ener gi, for di man ge pa si en ter er for nøyd 
med god ut red ning og god be hand ling. Så 
kan skje jeg skal øns ke å fort set e som sy ke
hus di rek tør også i mit nes te liv – om jeg får 
sjan sen.

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

sam ti dig som vi har for søkt å opp ret hol de 
så nor mal drift som mu lig.

Å se seg til ba ke
Pra ten har vart len ge. Fly et til Trondheim 
går snart. Det er tid for å run de av, men det 
er to siste spørs mål jeg har lyst til å stil le.
– Når du ser til ba ke på yr kes kar rie ren, er det 
da noe du er spe si elt glad for el ler stolt av?

Han blar raskt raskt bak over i hu kom mel
sen og lan der på 2007.

– Den som me ren had de Trondheim seks–
sju over do se døds fall blant vel dig unge 
men nes ker. Jeg så at vi måt e gjø re noe og 
in vi ter te til idé dug nad. Re pre sen tan ter fra 
am bu lan se tje nes ten sa at det føl tes ut rygt  
å for la te pa si en te ne når de had de git akut 
hjelp et er over do ser. De øns ket seg noen  
å sam ar bei de med i slike si tua sjo ner.

Som re sul tat av ide dug na den etab ler te 
Trondheim kom mu ne et over do se/hel se
team. En ga sjer te og dyk ti ge sy ke plei e re ble 
an sat for å jobbe på gata, dele ut sprøy ter 
og være tet på rus mil jø et. De fikk i opp ga ve 
å føl ge opp 113ut ryk nin ger og har med det 
fo re byg get man ge døds fall.

 på ståt at jeg ikke kjen ner hver da gen ute 
el ler vet hvor sko en tryk ker.
– Blir du ikke sli ten av å jobbe så mye?

– Nei, så langt har jeg ikke kjent på det, 
tvert imot! Job ben gir ener gi. Men jeg mer
ker al de ren ved at over skudd og hu mør er 
blit mer av hen gig av tre ning og tur med 
bik kja.

Sam hand ling på man ge plan
Som eks pe di sjons sjef i Sam hand lings av de
lin gen i Hel se de par te men tet had de Tor Åm 
det ad mi nist ra ti ve an sva ret for re gje rin gens 
ar beid med Sam hand lings re for men. Tid li 
gere hel se mi nis ter Bjar ne Hå kon Hanssen 
var in spi rert av av ta le verk og til tak mel lom 
Trondheim kom mu ne og Re gi on sy ke hu set  
i Trondheim (nå St. Olavs hos pi tal), som Åm 
som kom mu ne over le ge had de vært med på 
å ut vik le. Den lo ka le sam ar beids av ta len så 
da gens lys i 1993 et er lang va ri ge pro ble mer 
spe si elt knyt et til ut skriv nings kla re pa si en
ter. Pro ble me ne top pet seg da Ad res se avi sen 
kun ne for tel le om en kvin ne som had de 
lig get over et år som ut skriv nings klar på 
sy ke hu set og fikk spørs mål fra Fol ke re gis te
ret om hun øns ket å end re sin fas te ad res se 
til sy ke hu set.

– I Trondheim kom mu ne for sto vi at om 
be folk nin gen skul le ha til lit til våre tje nes
ter, måt e vi løse opp i den ne pro blem stil lin
gen. Jeg var med i Wis løffut val get i 2004 – 05, 
som re sul ter te i NOU 2005:3, «Fra styk ke vis 
til helt – en sam men hen gen de hel se tje nes
te». Da Hel se de par te men tet skul le føl ge opp 
det e, ble jeg bedt om å del ta i ar bei det.
– Sam hand lings re for men, har den vært en 
suk sess?

– Man ge på står at den ble en døgn flue. Jeg 
er ikke enig i det. Sam hand lings re for men 
har med ført sto re for bed rin ger med hen syn 
til pa si ent sik ker het i over gan ge ne mel lom 
sy ke hus og kom mu ne hel se tje nes te. Men vi 
har fort sat mye å ta tak i og hå per på fle re 
vir ke mid ler fra sta ten.
– Vi må inn om ko ro na kri sen. Hva har vi lært 
av den?

– Vi har blit min net på at vi i alt for li ten 
grad tar ad vars ler al vor lig, og at ver den kan 
end res vel dig fort. Tun ge fag mil jø had de 
 len ge sagt at ver den er sår bar for en pan 
demi. Til tross for det e var vi dår lig for be
redt på det som traff oss vå ren 2020. Sam 
tidig har vi lært at vi kan tak le slike kri ser. 
Sy ke hu se ne Lev an ger og Nams os i Hel se 
NordTrøn de lag har på kort tid lagt pla ner 
for ut styr, om byg ging og kom pe tan se byg
ging for å rus te oss for det som kan skje kom
mer. Jeg er mek tig im po nert og stolt over  
å være en del av en or ga ni sa sjon der med 
arbei de re har job bet døg net rundt med  
å for be re de for og ta imot ko ro na pa si en ter, 

Alle foto: Bjørn Tore Næss

«Vi øns ker kri tikk når vi har 
gjort noe som opp le ves feil»
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Fi gur 1  Bøker som ble fun net i kjel le ren ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si, og som har gitt et inn blikk i li vet ved 
in sti tu sjo nen de før s te åre ne (1913–20). Foto: Oli ver Hen ning

I  T ID LI  GE RE TI  DER

Epi lep si om sor gens  
start i Norge

I 1912 ble det etab lert en epi lep si ko lo ni i Bæ rum in spi rert av lig  nende 
ko lo ni er i and re land. Trang øko no mi og be gren se de be hand lings
mu lig he ter pre get de før s te åre ne. I kjel le ren på Spe si al sy ke hu set for epi lep si 

i Bæ rum kom vi ny lig over fle re his to 
riske do ku men ter. Dis se gir et inn blikk  
i de før s te åre ne av det som kan kal les  
en or ga ni sert epi lep si om sorg i Norge,  
og om fatt er syke pro to kol ler for pe ri oden 

1913 – 20, fem ko pi bø ker for pe ri oden 1905 – 23 
og en reg nings bok for pe ri oden 1905 – 20 
(fi gur 1).

Før 1920 had de ikke pa si en te ne egne 
 sy ke jour na ler slik vi kjen ner det i dag. Ko pi 
bøkene og reg nings bo ken ga in for ma sjon 
ho ved sa ke lig om den dag li ge drif ten ved 
ko lo ni en, mens syke pro to kol le ne og an falls
ka len der ne ga oss en del kli nis ke opp lys nin
ger om pa si en te ne som var inn lagt på den 
ti den.

Etab le ring av epi lep si ko lo ni er
På be gyn nel sen av 1800tal let ble det i man ge 
land opp rett et asy ler for men nes ker som 
ikke klar te seg selv, ho ved sa ke lig dem med 
psy kis ke li del ser, epi lep si el ler ut vik lings
hem ning (1). Man men te at sam fun net 
 mått e skjer mes fra slike per so ner. Folk med 
epi lep si som ikke hav net på asyl, had de  
som re gel sto re pro ble mer med å kla re seg  
i sam fun net. I det re gu læ re sko le ver ket var 
barn med epi lep si ute luk ket, og for voks ne 
var det van ske lig å få seg løn net ar beid.  
I by ene bod de man ge i fatt ig går der, og på 
lan det gikk man ge på legd mel lom går de ne. 
Legd sy ste met var en plikt bøn de ne had de 
over for fatt ig ve se net, og alle mått e bi dra. 
Per so nen som gikk på legd, var gjer ne på 
sam me gård ett år av gan gen.

I siste halv del av 1800tal let ble det i en kel te 
eu ro pe is ke land opp rett et epi lep si ko lo ni er, 
blant an net i Tysk land og Eng land (1, 2). 
In ten sjo nen var å lage små selv sten  dige 
sam funn for per so ner med epi lep si på ut si
den av stor sam fun net. Ko lo ni ene var som 
re gel plas sert for seg selv ute på lan det, og de 
fles te kom i stand på ini tia tiv av fil  antro per 
som var knytt et til en kris ten  huma nis tisk 
be ve gel se med ut spring i Tysk land.
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Pio ne ren Lud vig Waa le
In spi rert av et be søk ved epi lep si ko lo ni en 
Be thel i Bielefeld i Tysk land etab ler te dia kon 
Lud vig Waa le (1861 – 1932) i 1895 en li ten epi
lep si in sti tu sjon i Kris tia nia. Den lå først på 
Lin dern, ble litt se ne re flytt et til Skar i Ma ri
da len og der nest til Sand aker (3). I sitt pio
ner ar beid møtt e Waa le mye mot gang. En 
van lig opp fat ning var at folk med en så 
skrem men de syk dom som epi lep si hør te 
hjem me på asy le ne.

Tid lig på 1900tal let tok for stan der Hart vig 
Hal vor sen (1854 – 1910) i Dia kon hjem mets 
sty re til orde for at dia ko ne ne bur de ha 
epi lep si om sorg på sitt pro gram. I 1904 ble 
man der for enig med Waa le om at hans 
pleie hjem skul le sor te re un der Dia kon hjem
met. Pleie hjem met ble fra 1. ja nu ar 1905 
he ten de Det nors ke pleie hjem for epi lep ti 
kere, og dia kon Mi kal An to ni us Wær nes 
(1865–døds år ukjent) ble ut nevnt til be sty rer. 
Pa si en ter i alle ald re, også barn ned til 5 – 6 år, 
ble tatt imot. Det frem går av reg nings bo ken 
at det of ent li ge i 1907 be tal te 420 – 445 kro

ner per pa si ent per år, mens pri vat per so ner 
mått e be ta le 480 – 600 kro ner.

Solberg gård blir epi lep si ko lo ni
Dels for di pleie hjem met had de for få plas  
ser i for hold til be ho vet, og dels på grunn  
av na bo kla ger, valg te Dia kon for bun det  
i 1912 å kjøpe Solberg gård, som lå sen tralt  
i Bæ rum, og flytt e pleie hjem met dit (fi gur 2). 
Til går den hør te 500 mål dyr ket mark, og 
pri sen var 63 000 kro ner. In sti tu sjo nen ble 
byg get opp ett er møns ter fra epi lep si ko lo 
niene i and re eu ro pe is ke land, og drif ten 
kom i gang vå ren 1913.

Pa si en ter fra hele lan det ble hen vist til 
Solberg gård. Rundt 80 % av inn leg gel se ne 
ble fi nan si ert av det of ent li ge, ho ved sa ke lig 
av det lo ka le fatt ig ve se net. De øv ri ge 20 % ble 
be talt av på rø ren de. Av og til skor tet det på 
be ta lings vil jen, kan skje også ev nen. Om en 
pa si ent som var inn lagt fra feb ruar 1913 til 
au gust 1914, he ter det: «Fa de ren vil de ha 
ham hjem. Kun de ikke be ta le for ham i den 

«In ten sjo nen var å lage små 
selv sten di ge sam funn for 
 perso ner med epi lep si på 
 utsiden av stor sam fun net»

Fi gur 2  Solberg gård. Vå nings hu set er i dag re vet og er statt et av et la bo ra to rie bygg. Bil de fra ca. 1965. Foto: ukjent, 
til hø rer Spe si al sy ke hu set for epi lep si

Fi gur 3  An falls ka len der fra en pa si ent som var inn lagt i 1913. Foto: Oli ver Hen ning

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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dyre tid.» Om en an nen pa si ent som var 
inn lagt et halvt år i 1914, står det: «flytt et 
hjem til mo ren igjen da Lar vik fatt ig ve sen 
ikke vil de be ta le længre for ham.»

Trang øko no mi var et stort pro blem de 
før s te åre ne. Pro fes sor Chris to pher Blom 
Lee gaard (1851 – 1921) ved Riks hos pi ta let,  
som var den før s te til syns le gen, fikk i åre ne 
1905 – 20 en års lønn på 500 kro ner. Da Pe ter 
Chris ten Barth (1872 – 1942) over tok i 1920,  
ble års løn nen jus tert opp til 600 kro ner.

Iføl ge Wær nes’ kost holds be reg ning fra 
1909 fikk man be talt 1,21 kro ner per pa si ent 
per døgn, mens kost na de ne var 1,45 kro ner, 
dvs. en dif e ran se på 0,24 kro ner. I 1919 var 
den ne dif e ran sen økt til 2,16 kro ner. Det var 
også and re be kym rin ger: «… man for næste 
vin ter maa gaa til indkjøp av ved. Sko gen er 
nu sta dig blit tyndet saa stærkt at det ikke 
kan lade sig gjø re at hugge mere …»

Wær nes skri ver et an net sted: «Alle er nok 
enig i det, at stelle vel om de syke maa man 
ikke bare til stre be men også vir ke lig gjø re; 
men her er det øko no mi en gri per ind ofte 
paa en for de syke uhel dig maate. Hjer te
laget hos be tje nin gen kan slett e over mang
lerne, det er sandt, men ...»

An tall pa si en ter per år va ri er te, fra 50  
i 1905 til 82 i 1917, mens år li ge lig ge døgn 
va ri er te fra rundt 13 000 i 1908 til rundt 
23 000 i 1917.

Hyp pi ge an fall og høy mor ta li tet
På epi lep si ko lo ni en før te man an falls ka len
de re for alle inn lag te pa si en ter (fi gur 3).  
I pe ri oden 1908 – 19 ble det ett er våre an slag  
i gjen nom snitt re gist rert 0,45 an fall per 
pa si ent per døgn. En kel te had de svært 
 hyp pi ge an fall. Eks em pel vis ble det hos  
en mann lig pa si ent re gist rert 2 526 an fall  
i au gust 1915. An fal le ne ble ikke subklassi
fisert, slik vi gjør i dag. Men an ta ke lig vis  
var de fles te ka len der re gist rer te an fal le ne 
ho ved sa ke lig sto re kram pe an fall, det vil si 
an fall av to niskklo nisk type.

I pe ri oden 1912 – 19 var det i gjen nom snitt 
8,5 år li ge døds fall ved ko lo ni en (4 – 24 døds

fall). Det fan tes på den ti den in gen an falls 
kupe ren de be hand ling, og man ge døde  
i sta tus epilepticus (fi gur 4). At tal let på 
døde var sær lig høyt i 1918, skyl des ho ved 
sake lig span ske sy ken.

I et brev til på rø ren de som had de mis tet 
sin sønn, skri ver Wær nes: «Min me ning er at 
det var bedst for ham, som det gik. Et længre 
liv i den sindsforvirring og uro vil de kun 
voldt ham selv og fa mi li en stør re smærte 
end den ne for holds vise ro li ge afslutning 
paa et liv i haard kamp mod en uhel bre de lig 
og stærkt nedbrydende sygdom.»

Hvil ken be hand ling fikk pa si en te ne?
Pa si en te ne fikk be hand ling med brom sal ter, 
ho ved sa ke lig kaliumbromid (Bo rat). Brom
sal ter had de en viss an falls dem pen de ef ekt, 
men av og til får vi inn trykk av at bi virk nin
ge ne var ver re enn sel ve epi lep si en. Bi virk
nin ge ne, kalt bromisme, yt ret seg som trett
het, men tal treg het, apa ti, syns for styr rel ser, 
kval me, sik ling, ustø het og al vor lig akne, 

pustler el ler sår, sær lig i an sik tet og nak ken 
(4). Bromakne i an sik tet ble kalt facies epi
leptica. Psy kia tris ke bi virk nin ger i form av 
ir ri ta bi li tet, uhem met og ut age ren de at ferd, 
de pre sjon, hal lu si na sjo ner og noen gan ger 
schi zo fre ni lik nen de psy ko ser var hel ler ikke 
uvan lig. Man ge av pa si en te ne be skri ves da 
også som dypt slø vet. Om en kvin ne inn lagt 
i 1917 står det: «Ved innlæggelsen had de 
patienten sto re saar paa ar mer og ben ... 
utslet an gi ve lig efter bromcalium som har 
vært brugt længe.»

Fenobarbitals an falls dem pen de egen ska
per ble opp da get av den tys ke le gen Al fred 
Haupt mann i 1912 (5), men dett e mid let kom 
ikke i kli nisk bruk i Norge før ett er 1920.

Epi lep si pluss
I til legg til en al vor lig epi lep si had de de 
fles te pa si en te ne pro ble mer av kog ni tiv, 
psy kia trisk og/el ler at ferds mes sig art, det vi 
kal ler epi lep si pluss (6). For oss har det vært 
van ske lig å tolke om pa si en te nes at ferds 

Fi gur 4  An falls ka len der for en pa si ent som i 1916 døde i sta tus epilepticus. Foto: Oli ver Hen ning

«På grunn av en prekær 
økonomisk situasjon 
fremsetter Wærnes i 1919 
tre mulige løsninger for 
kolonien»
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ad skil lig bedre, saa han spi ser og kan sva re 
paa til ta le og spurgte efter far.»

Om en an nen pa si ent som var inn lagt  
fire må ne der i 1915, he ter det: «Ut skre vet  
paa grund av uro og vold som het, det ved 
varte næsten sta dig. Patienten maatte hol
des bun det den sidste tid, da han ska det  
sig selv.»

Sta ten over tar i 1920
På grunn av en pre kær øko no misk si tua sjon 
frem sett er Wær nes i 1919 tre mu li ge løs nin
ger for ko lo ni en: «prisforhøielse av pleie 
bidra ge ne», «sta tens over ta gel se av hele 
an stal ten» og «mid ler ti dig nedlæggelse av 
pleie hjem met, gaardens drift fortsættes».

En søk nad om pris for høy el se av pleie 
bidra ge ne ble sendt til hel se myn dig he te ne, 
men søk na den ble av slått. I 1920 så dia ko 
nene in gen an nen ut vei enn å over dra hele 
ko lo ni en ve der lags fritt til sta ten. For ut set
nin gen var at ei en dom men skul le bru kes 
«til beste for epi lep ti ke re». Det før s te de 
stat li ge ei er ne gjor de, var å for høye døgn
prisen.

De nes te 100 åre ne ble ko lo ni en gjen stand 
for om fatt en de mo der ni se ring. I dag he ter 
in sti tu sjo nen på tid li ge re Solberg gård 
(fi gur 5) Spe si al sy ke hu set for epi lep si og 
sor te rer un der Oslo uni ver si tets sy ke hus. 
Spe si al sy ke hu set er lan dets enes te sy ke hus 
for pa si en ter med al vor lig og van ske lig 
kon trol ler bar epi lep si. Med sin his to rie er 
det et mo nu ment over det siste hund re å rets 
ri ven de ut vik ling in nen epi lep si om sor gen.

Takk til Rune Mark hus og Tor Arne Holm seth som tip set 
oss om bø ke ne i kjel le ren og gam le bil der av epi lep si  syke
hu set.

me get uro lig, til dels vold som, saa han maa 
iso le res.»

For bi gå en de psy ko se lig nen de til stan der 
blir be skre vet hos fle re pa si en ter, noe vi 
tol ker som sann syn li ge postiktale psy ko  
ser. Om en pa si ent skri ves det i 1906: «Lør 
dagen før jul ble han rent tul let i hode;  
han be gyn te med at ikke ville spi se, fikk  
saa hallucinationer. Han mått e da hol des  
i sen gen … Nu for 2 da ger si den er han 

Fi gur 5  Epi lep si sen te ret på Solberg gård i Bæ rum i 1960åre ne. Foto: ukjent, til hø rer Spe si al sy ke hu set for epi lep si

avvik var knytt et til epi lep si år sa ken, ikke 
erkjen te fo ka le epi lep tis ke an fall, postiktale 
psy ko ser, bi virk nin ger av be hand lin gen, 
ko mor bi di tet el ler and re for hold. I et brev 6. 
ap ril 1910, sti let til Amtmanden i Kristians 
Amt, skri ver Wær nes blant an net: «... patien
ten had de 362 anfald i 1909, brom ka li um  
ble brugt hele aaret. Patientens sansevner er 
slø vet be ty de lig. Pe rio disk indtræder sinds
forstyrrelser hvor un der patienten bliver 
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Gam mel hånd og and re ny dia gno ser

Som en føl ge av den fy sis ke dis tan se rin gen som ble 
 innført med covid-19, har le ger fått et nytt pa no ra ma  
av symp to mer å for hol de seg til. Fast le ger bør være 
 oppmerk som me på at noen av symp to me ne kan  
duk ke opp som bi funn, uten at pa si en ten selv er klar 
over dem.

Av nye dia gno ser som fast le ger må for hol de seg til, er gam mel hånd 
en av de van lig ste. Det kan skje mest dra ma tis ke symp to met på 
den ne til stan den vi ser seg ved at pa si en ten får en hånd som vir ker  
å være kro no lo gisk eld re enn res ten av krop pen. Til stan den de bu 
terer plut se lig, og nes ten uten unn tak er det and re som på pe ker 
symp to met før pa si en ten selv leg ger mer ke til det. «Er det en gam
mel hånd du har der?» spør man gjer ne. Re spon sen på spørs må let 
de ler pa si en te ne i to un der grup per. Den ene har be vart vir ke lig hets
opp fat nin gen og be kref ter at den er gam mel, mens den and re grup
pen be nek ter og kan sva re: «Nei! Den er ikke det!». De kan også på stå 
det mot sat e og si at hån den er ny.

Det fore lig ger per nå in gen kon sen sus om hvor dan man skal til
nær me seg symp to met, men det vir ker klokt å ikke kor ri ge re den 
be nek ten de pa si en ten, men hel ler ak sep te re den nes vir ke lig hets opp
fat ning. Hån den kan se gam mel ut, men vil fort sat fun ge re nor malt. 
Symp tom bil det i den and re grup pen er i så måte mer uro vek ken de. 
Dis se pa si en te ne vil ofte unn skyl de sin til stand. De kan så gar be kla ge 
den gam le hån den sin og vir ke nes ten flaue over at det e har skjedd 
dem. Det er vik tig å tryg ge slike pa si en ter med at gam mel hånd ikke 
sy nes å være al vor lig. Syk dom men ram mer til fel dig i be folk nin gen 
og bur de være en ikkestig ma ti se ren de til stand.

Au di ti ve vrang fore stil lin ger
Nes te symp tom klas si fi se res som en in vers au di tiv vrang fore stil ling. 
Pa si en ten for tel ler at han el ler hun tid vis har en klar fø lel se av  
å snakke, men til hø rer ne la ter ikke til å høre et ord av hva som  
blir sagt. Dis so nan sen i det e blir eks tra ty de lig i det at pa si en ten 
ikke bare fø ler at han el ler hun snak ker, men også selv kan høre 
me nings ful le set nin ger bli yt ret. Til stan den kal les in ter mit e ren de 
mjuting og er vel dig frust re ren de for pa si en ten, sær lig der som an fal
let va rer len ge og vik ti ge be skje der ble for søkt kom mu ni sert un der 
an fal let.

For til hø rer ne opp fat es til stan den na tur lig nok umid del bart,  
og av en el ler an nen grunn blir symp to met opp fat et som ko misk. 
Til hø re re får en nær mest uimot ståe lig trang til å på pe ke til stan den 
for pa si en ten. Den ty pis ke til ba ke mel din gen som gis, ikke sjel den 
lat er mildt, er: «Du er mjuta!». Git al vor lig hets gra den av symp to
met vir ker det un der lig at pa si en ten blir møt med så lite em pa ti. 
Pa si en ten blir sit en de med en flau fø lel se, men kan en kel te gan ger 
også bli ir ri tert.

Til stan den går spon tant over, ofte like et er at pa si en ten er gjort 
opp merk som på den, men en kel te gan ger va rer den len ger. I slike 
til fel ler vil det være vik tig å unn la te å lat er lig gjø re yt er li ge re og 
hel ler be ro li ge pa si en ten med at til stan den er gan ske van lig. Pa si en
ten kan nem lig selv høre alt som blir sagt av and re un der et an fall. 
Det vir ker som om en kel te er sær lig ut sat og får re si div re la tivt 
hyp pig, mens and re kun har et iso lert an fall.

Locked-in-syndrom
In ter mit e ren de mjuting kan ut vik le seg og gi et mer kom plekst 
kli nisk symp tom bil de. Det e kal les iso lert au di tivt locked-in-syndrom, 
for kor tet IALIS. I til legg til at and re ikke hø rer det pa si en ten sier, så 
kan ikke pa si en ten høre det and re sier hel ler. Alt pa si en ten fak tisk 
hø rer, er sin egen stem me, som alt så in gen and re hø rer.

Symp to met er as so siert med en akut opp git het hos pa si en ten, 
som fø ler seg iso lert og ale ne. Den enes te må ten å kom mu ni se re  
på er ved bruk av gestikuleringer. For de al ler fles te er det e en mi se
ra bel er stat ning for van lig språk. Mis for stå el ser er van li ge, og re sul
ta tet blir yt er li ge re opp git het og ikke sjel den en til ba ke trek king fra 
so si a le are na er. En som he ten kan på sikt ut vik le seg til en in va li di se

Il lust ra sjon: Be rit Søm me

«Alt pa si en ten fak tisk hø rer, er sin egen 
 stemme, som alt så in gen and re hø rer»

Il lust ra sjon: Be rit Søm me
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trast til be kled nin gen på res ten av krop pen. Både kvin ne li ge og 
mann li ge pa si en ter har gjer ne på tre nings tøy ne den for buk se lin 
ningen. På føt e ne har den klas sis ke pa si en ten tyk ke sok ker og/el ler 
tøfl er. I sær lig ut al te til fel ler har pa si en ten kun på un der tøy. Det  
er også be skre vet pa si en ter som har vært nak ne fra li vet og ned.  
Et spei let symp tom bil de, hvor pa si en ten har pen ben be kled ning  
og pent sko tøy, men ikke har lagt til sva ren de tan ke bak klær på 
over krop pen, er så langt ikke be skre vet.

Pa si en te ne stil ler seg ufor stå en de til at det skul le være noe una tur
lig med en usym me trisk be kled ning. Ofte vil de på stå at å kle seg  
på den ne må ten er vel dig prak tisk. For uten de yt erst få pa si en te ne 
med usøm me lig be skje den på kled ning ne den til, vil det være lu rest 
å la dem fort set e gjen nom da gen uten å be dem kle seg om. Man ge 
pa si en ter vil sy nes det er ar tig å vise seg fram, som om de ten ker at 
det bare er et spørs mål om tid før må ten de har kledd seg på, vil bli 
den nye nor ma len.

Kon klu sjon
Den me di sins ke kunn ska pen skri der ufor trø dent fram. Noen gan ger 
duk ker det opp symp tom bil der som før har vært ukjen te. Nye dia
gno ser fra 2020 er alt så gam mel hånd, in ter mit e ren de mjuting, 
iso lert au di tivt lockedinsyndrom, specto (a)gno sis nomine og 
ho ri son tal neg lekt. Det er vik tig å være klar over symp to me ne og 
dia gnos ti se re dis se pa si en te ne. Ikke for di det nød ven dig vis fin nes 
be hand ling el ler tryg de ord nin ger knyt et til dia gno se ne, men ret 
og slet for å føl ge med på end rin ge ne som covid19 med fø rer i sam
fun net.

MOR TEN MUNK VIK
morten.munkvik@gmail.com
er fast le ge ved Stavanger Me di sins ke Senter, før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet 
i Stavanger og vei led nings ko or di na tor i Le ge for en in gen.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

ren de angst il stand. IALIS klas si fi se res i tre al vor lig hets gra der, A, B 
og C, hvor CIALIS er det mest in va li di se ren de. Symp to met er selv 
begren sen de og går over av seg selv, men pa si en ten vil i leng re tid 
være engs te lig. Et er hen del sen vil de ofte star te set nin ger med 
«Hø rer dere meg?», i frykt for at en ten in ter mit e ren de mjuting  
el ler iso lert au di tivt lockedinsyndrom er un der opp sei ling.

Specto gno sis nomine
Be gren set so si al kon takt un der covid19pan de mi en kan føre til 
angst for å glem me hva ven ner og kjen te he ter. Fryk ten kan gi seg 
ut rykk i et bi sart vi su elt symp tom, hvor an sik tet til den pa si en ten 
snak ker med ret og slet er stat es av nav net til sam ta le part ne ren. 
Noe ek so tisk kal les den ne til stan den specto gno sis nomine. Pa si en ten 
blir kon stant min net om nav net på den ved kom men de snak ker 
med, men det mel der seg umid del bart and re ut ford rin ger: Ve sent 
lige de ler av den nonver ba le kom mu ni ka sjo nen blir util gjen ge lig. 
Pa si en ten kan lure på hva som rent fak tisk blir kom mu ni sert, og 
mis for stå el ser er ikke sjeld ne. Pa si en ten vil ofte være ær lig om sym
pto met sit og ret og slet si «Jeg ser deg ikke!».

Det er vik tig å være for stå el ses full og pre sis i for mu le rin ge ne om 
man mis ten ker at man snak ker med en som li der av specto gno sis 
nomine. Det re du se rer fa ren for mis for stå el ser og dem per angst.  
I en va ri ant av li del sen ser pa si en ten kun ini tia le ne til sam ta le part
ner (specto ag no sis nomine). Pa si en ten vil ikke nød ven dig vis huske 
nav net på sam ta le part ner, og sam ti dig vil ut ford rin ge ne nevnt over 
fort sat gjel de. Det e er et sær lig al vor lig symp tom. Hel dig vis ser 
pa si en ten ofte per so nen på van lig måte igjen nes te gang de tref es.

Neg lekt
Siste dia gno se er en va ri ant av en vel kjent nev ro lo gisk til stand: 
neg lekt. Det som gjør den ne nye dia gno sen spe si ell, er fra væ ret  
av en åpen bar nevroanatomisk kom po nent som man kjen ner fra 
klas sisk høy revenst reneg lekt. Den nye dia gno sen er en ho ri son tal 
neg lekt, hvor det sy nes å gå et skarpt skille ved buk se lin nin gen. Den 
ty pis ke pa si en ten er gjer ne re pre sen ta tivt kledd på over krop pen, 
med vel stelt hår. Kvin ne li ge pa si en ter kan ha smin ke, smyk ke rundt 
hal sen og øre pynt. Menn har ikke sjel den på slips.

Det e velflidde og møy som me lig til be red te ytre står i skarp kon

Il lust ra sjon: Be rit Søm me

«Den nye dia gno sen er en ho ri son tal neg lekt, 
hvor det sy nes å gå et skarpt skille ved buk se
lin nin gen»

Il lust ra sjon: Be rit Søm me
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Lær dom fra en ro bot støv su ger
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Min ro bot støv su ger fikk meg til å ten ke på egen om sor
gen i lege li vet.

Min ef ek ti ve kone har kjøpt en ro bot støv su ger. Den du rer blindt 
rundt i un der eta sjen mens jeg tar opp vas ken i eta sjen over. Støv su-
ge ren kan snakke eng elsk med kvin ne stem me. Jeg hø rer at den sier 
noe, og når den sta dig gjen tar seg selv, skjøn ner jeg at den er i trøb-
bel. Jeg iler til og ser at den har del vis slukt sko lis sen til fjell stø ve len 
min. Den har vært for grå dig, den su ger og su ger sam ti dig som den 
sit er fast og rug ger mel lom sko en og veg gen. Den kom mer in gen 
vei. Den tren ger hjelp, og jeg fri gjør den fra et tvangs mes sig opp-
heng, en usunn bin ding. Jeg aner et let el sens sukk når jeg var somt 
set er den ned. Støv su ger job ben er ikke fer dig, men den ven der meg 
ryg gen og rul ler til ba ke til la de sta sjo nen, hvor den i ro og mak fyl les 
med nyt på gangs mot og ener gi. Jeg prø ver å set e den i gang igjen, 
men den sva rer: «Go ing back to the dock. Char ging. Plea se wait.»

Den ne lil le hen del sen min ner meg om læ rings mål ALM-005  
i spe sia li te ten all menn me di sin: «Ha kunn skap om for hold ved  
eget yrke og prak sis som kan på vir ke hel se og triv sel for le gen og 
le gens med ar bei de re; samt kjen ne til hvor dan yr kes ska de kan fo re-
byg ges» (1).

Det e læ rings må let bur de gjel de de fles te spe sia li te ter. For det 
 hen der at vi som le ger også sit er fast i en ak ti vi tet uten å kom me 
løs. Noen blir på lagt lan ge le ge vak ter el ler har en for lang pa si ent -
liste. Noen har in ade kva te ar beids me to der med over dre ven sjek king 
av de tal jer og en de løst kon tor ar beid på kvel den. Når det ho per seg 
opp, øker frust ra sjo nen for alle in vol ver te. Man må for hol de seg til 
mis nøye til tross for de sto re an stren gel se ne man gjør seg. Kan skje 
kom mer det en kla ge fra Norsk pa si ent ska de er stat ning el ler Hel se-
til sy net. Selv fø lel sen vak ler – det er ikke greit hvis man be gyn ner  
å tvi le på seg selv som fag men nes ke. Pro ble me ne vok ser. Hvis in gen 

kom mer og hjel per oss, kan det gå ut over egen hel se, og det er ikke 
bra. Sær lig nå un der ko ro na pan de mi en kan noen av oss, el ler med-
ar bei der ne, kjen ne på tris tes se, frust ra sjon, ir ri ta bi li tet, em pa ti tret-
het el ler li ke gyl dig het. Noen fø ler seg ale ne el ler iso lert, ut slit og 
over vel det. Noen tar en drink el ler en pil le for å slap pe av, og så tar 
de én til, og én til …

Hel se ar bei de re i front lin jen un der ko ro na pan de mi en er i fa re -
sonen for ut vik ling av angst, søvn løs het, mus kel spen nin ger og 
de pre sjon (2, 3). Noen fø ler at and res tra ge die blir de res egen. Man 
blir skvet en, og hjer tet øker tak ten.

Ja, det e er symp to me ne på over be last ning over tid. Noen kal ler 
det ut brent het (4). Men ut brent het er in gen god be teg nel se. Et 
 ut brent bål in ne hol der kun svart kar bon og død aske. Det gir mer 
me ning å ten ke på min ro bot støv su ger. Den var bare ut la det og flat. 
Den had de hengt i strop pen og gåt på veg gen. Det gir et stort håp 
om re ha bi li te ring. Man tren ger bare en pau se, en an nen til kob ling, 
en av kob ling. For det er nor malt å føle seg sli ten. Kan skje tren ger 
man å unn gå ko ro na ny he te ne for en stund, kan skje skal man trene 
så len ge og hardt at man vir ke lig får sove ut. Kan skje må vi ha en 
kort sy ke mel ding og lufte vet et med en god kol le ga, el ler kon sen-
tre re oss om de nære ting med opp merk somt nær vær el ler me di ta-
sjon? Kan skje det er nå man skal ta frem ak va rell far ge ne og frem -
kalle far ge spill, el ler ta frem det in stru men tet som har lig get for 
len ge nede i kjel le ren? Kan skje det er nå man må se kri tisk på 
 ar beids be tin gel se ne og gjø re en struk tu rell end ring: kan skje re du -
sere pa si ent lis ten?

Det er ikke let å be om hjelp for oss i hel se ve se net, for det er jo  
vi som er hjel per ne. Men alle har en fast le ge, og alle kan kon tak te 
Villa Sana for en lang te le fon sam ta le el ler en dags råd gi ving. På 
job ben bur de vi egent lig ha et «bud dy-sy stem» (4) hvor to og to får  
i opp ga ve å pas se på hver and re. Ikke for ofte, men av og til kan det 
hjelpe å spør re: «Hei, hvor dan går det? Hva er din tryg ge havn, hvor 
du får på fyll og kraft? Hva kan du lære av en ro bot støv su ger?»

ALEXANDER WAHL
alexanderwahl32@gmail.com
er vei le der og spe sia list i all menn me di sin og ar bei der på 
Kur ba det Le ge sen ter. Han er også re dak tør for pri mær hel se-
tje nes ten i Hel se bib lio te ket ved Folkehelseinstitutet.
Foto: pri vat

«Det hen der at vi som le ger også sit ter fast  
i en ak ti vi tet uten å kom me løs»
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Att ska pa en dy na misk lärandespiral
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Ak tivt involverande av medarbetare skapar en dyna 
misk lärandespiral. Detta vi sar artikeln «In sights 
gained from a sys tem at ic reanalysis of a suc cess ful 
modelfa cil i tated chan ge pro cess in health care».

Artikeln betonar hur tids press, mi ni malt med utrymme för at göra 
fel och vårdens inne bo en de komplexitet gör det svårt at implemen-
tera nya riktlinjer och procedurer i hälso och sjukvården, oavset 
hur önskvärt det är. Det lyfts också fram at medarbetarnas ak ti va 
medverkan är grundläggande för en välfungerande utveckling (1).

Artikeln presenterar en analys av et lyckat förändringsprojekt 
som kombinerar systemdynamiska principer med grundläggande 
pre mis ser för aktionsforskning. Re sul ta tet beskrivs som en pro cess 
som ak tivt integrerar medarbetarnas olika per spek tiv och lägger 
grun den för en gemensam förståelse om den kliniska situationen. 
Deta skapar en dy na misk lärandespiral för et systematiskt och 
välfungerande förbätringsarbete. Ak tivt deltagande ger en ökad 
sam syn om arbetsplatsens komplexitet. Det ska pas et multiprofes-
sionellt kunskapslager vilket lägger grun den för mer genomtänkta 
och praktiskt användbara förändringsförslag. Artikeln lyfter fram 
hur en kombination av aktionsforskning och systemdynamisk 
 mo del le ring kan bi dra till et mer framgångsrikt utvecklingsarbete 
inom hälso- och sjukvården (1).

Aktionsforskning är et forsk nings om rå de som adresserar et 
ak tu ellt pro blem ge nom at de per so ner som berörs av pro ble met 
engageras at tillsammans arbeta fram en lösning som fungerar för 
dem. Se dan testas lösningen, och vid be hov justeras, så at den löser 
det aktuella pro ble met på et sät som alla är nöjda med (2). Arbetet 
sker ofta via successiva steg i en utvecklingsspiral som be står av 
ste gen planera, göra, studera, reflektera och justera. Därefter tar en 
ny cy kel vid, och när de inblandade upplever at det aktuella pro ble-
met är löst, avslutas processen.

För at förstå om ingenjörsvetenskapen kun de bi dra till vårdens 
utveckling, samarbetade 2015 de amerikanska institutionerna In sti-
tu te of Medicine och Na tio nal Aca de my of Engineering och skrev en 

rap port (3) där bland annat systemdynamisk mo del le ring lyfts fram. 
Systemdynamisk mo del le ring handlar om at ska pa en da tor mo dell 
av den kliniska processen som studeras så at olika lösningar kan 
simuleras i datorn innan de testas i verklighet. Därmed reduceras 
störningar i den kliniska processen.

Grun den för aktionsforskning publicerades redan 1946 av Kurt 
Lewin (4), vilket via Wil li am E. Deming (5) etablerades som ba sen  
för systematiskt kvalitetsförbätringsarbete. Demings principer  
om at planera, genomföra, evaluera och korrigera återkommer  
i arbetet från regeringen Solberg, som hösten 2020 lade fram det 
sjunde årliga meddelandet till Stor tin get om kva li tet og patient-
säkerhet (6). Ökad kunskap om hur ska pa en dy na misk lärandespi-
ral bor de  kun na bi dra till må len med ak tu ellt meddelande: «Bedre 
kva li tet og økt pa si ent sik ker het.»

FRED RIK BÅÅTHE
fredrik.baathe@legeforeningen.no
er gjes te fors ker ved LEFO – Legeforskningsinstitutet.

«Ak tivt deltagande ger en ökad sam syn  
om arbetsplatsens komplexitet»

Il lust ra sjon: iStock/enotmaks, be ar bei det av Tids skrif tet.
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SPR ÅKSPALTEN

Kom plet e ren de, kom ple men te ren de  
el ler kom pli men te ren de per ku tan ko ro nar 
in ter ven sjon?
Jour nal språket er fullt av feilbrukte 
el ler me nings lø se fra ser og be teg nel ser. 
Noen kan være util sik tet mor som me.

Pa si en ter som inn leg ges med ST-ele va sjons-
in farkt, be hand les van lig vis med pri mær 
per ku tan ko ro nar in ter ven sjon, ofte for kor-
tet PCI. Pro se dy ren in ne bæ rer ut blok king  
av den akutt ok klu der te åren. Noen gan ger 
på vi ses inn snev rin ger i and re ko ro nar kar 
som skal be hand les i en se ne re pro se dy re. 
Når pa si en ten så skal hen vi ses, fin nes det 
fle re al ter na ti ver for å be skri ve den ne sup-
ple ren de pro se dy ren. På vårt sy ke hus bru kes 
of test kom plet e ren de el ler kom ple men te 
rende per ku tan ko ro nar in ter ven sjon, men 
vi opp le ver sta dig at pa si en ter blir hen vist  
til kom pli men te ren de per ku tan ko ro nar 
in ter ven sjon (fi gur 1). Hva er rik tig?

Sam me opp hav, ulik be tyd ning
Kom plet e re, kom ple men te re og kom pli men te re 
er alle av le det av det la tins ke ver bet complere, 
som be tyr ‘å opp fyl le, gjø re full sten dig’, men 
som bru kes med uli ke be tyd nin ger på norsk: 
Kom plet e re er ver bet sva ren de til ad jek ti vet 
kom plet og be tyr ‘å gjø re full tal lig el ler full-
sten dig’, ‘ut fyl le’ el ler ‘sup ple re’ (1–3). Dett e 
vir ker som en pas sen de be skri vel se når 
må let er å full fø re en på be gynt be hand ling. 
Norsk re gis ter for in va siv kar dio lo gi (NORIC) 
har valgt den ne be teg nel sen, der en i ned-
trekks me ny en for «In di ka sjon» kan vel ge 
«Kom plett e ring av tid li ge re PCI».

Kom ple men te re er verb for men av kom ple
ment og be tyr ‘å være kom ple ment til’, 
 ‘ut fyl le’ el ler ‘gjø re mer full sten dig’ (3–5). 
Kom ple ment er et sub stan tiv som be tyr  
‘et til legg til el ler ut fyl ling av noe’. Det bru-
kes også som fag term med spe si fik ke, men 
ad skil te be tyd nin ger in nen me di si nen 
(kom ple ment sy ste met i im mun for sva ret), 
ma te ma tikk og gram ma tikk. Det er så le des 
en ny an se for skjell mel lom kom plet e re  
og kom ple men te re, men beg ge har be tyd  nin-
gen ‘ut fyl le’. Å kom ple men te re den ini tia le 
 be hand lin gen må så le des an s es å være et 
ak sep ta belt al ter na tiv.

Kom pli men te re be tyr ‘å rose, smig re’,  
‘å utt ryk ke sin be und ring ved kom pli ment’ 
el ler ‘gi kom pli ment(er) til’ (3, 6, 7). På eng-
elsk kan com pli men tary også bety ‘gra tis’ 
el ler ‘in klu dert’ (8), men det er ikke til fel let 
på norsk. Det er bare én bok stav som skil ler 
kom pli ment fra kom ple ment, slik at det kan 
være fort gjort å blan de dem sam men. Utt a-
len er der imot vel dig for skjel lig. Kom pli ment 
utt a les «komplimang», mens kom ple ment 
utt a les «kom ple ment». År sa ken til dett e er  
at kom pli ment har vi fra fransk, mens kom
ple ment er fra la tin. Språk rå det ad va rer mot 
for veks ling (9) og har også gitt ut en lis te 
over and re ord som ofte blir blan det sam-
men, mis for stått el ler for veks let (10). Det kan 
kan skje være en li ten trøst at man sur rer 
med dis se or de ne også på eng elsk. I Ox ford 
Dic tio nary of Eng lish er dett e be skre vet slik: 
«Com ple ment and com pli ment (to geth er 
with re lated words such as com ple men tary 
and com pli men tary) are fre quent ly confu-
sed» (11).

Pro se dy ren
I eng elsk språk li ge pub li ka sjo ner bru kes 
utt ryk ket staged PCI for å be skri ve per ku tan 
ko ro nar in ter ven sjon som ut fø res i fle re 
se an ser (12), noe som på norsk kan over set-
tes med steg vis pro se dy re.

Hvor vidt utt ryk ket kom pli men te ren de 
per ku tan ko ro nar in ter ven sjon er rik tig  
å bru ke i en hen vis ning, kan dis ku te res. 
Der imot er det he vet over en hver tvil at 
hjer te le ge ne ved en sek sjon for in va siv kar-
dio lo gi har mer ar beids gle de når det al le -
rede på for hånd leg ges opp til aner kjen nel se 
og be und ring.

CED RIC DAVIDSEN
cedric.davidsen@helsebergen.no
er spe sia list i hjer te syk dom mer og over le ge ved 
In va siv sek sjon, Hjer te av de lin gen, Hau ke land 
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ved Hjer te av de lin gen, Hau ke land uni ver si tets  sju-
ke hus.

JON HER STAD
er spe sia list i hjer te syk dom mer og over le ge ved 
In va siv sek sjon, Hjer te av de lin gen, Hau ke land 
 uni ver si tets sju ke hus.

KAIA SKROM ME
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Lil le Hans

JU LIE DID RIK SEN
julie.didriksen@tidsskriftet.no
Tids skrif tet

Sig mund Freud ano ny mi ser te pa si en te ne sine. Men må ten han gjor de det på, var å gi dem pseu do ny mer, og i et er ti den har 
alle pa si en te ne fra de fem sto re sy ke his to ri e ne hans blit iden ti fi sert ved sine vir ke li ge navn. «Lil le Hans», i et er ti den iden ti 
fisert som Her bert Graf, sønn av den kjen te mu sikk teo re ti ke ren og kri ti ke ren Max Graf (1875 – 1958), var kun hos Freud én gang, 
på grunn av en plut se lig opp ståt angst for hes ter. I en ar tik kel i Tids skrif tets ut ga ve 16/1986 kun ne vi blant an net lese mer om 
han (Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 1424 – 7).
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Hvem var Lil le Hans  
og Ulve man nen?

Her luf Thom stad
(…) Da Lil le Hans var mel lom fire og fem år, 
de bu ter te hans neu ro se, en angst for hes ter. 
Han var hos Freud bare én gang, og be hand
lin gen ble fort satt av fa ren el ler via fa ren ved 
Freuds hjelp og vei led ning. Of ent lig gjø rel
sen av den ne før s te ana ly se av et barn vak te 
stor opp sikt og for ar gel se. Gutt en ble spådd 
me gen ulyk ke for di han i så ung al der var 
blitt «be rø vet sin uskyld» og gjort til of er for 
psy ko ana ly sen. In gen av dis se spå dom mer 
gikk i opp fyl lel se. I en ett er skrift i 1922 til 

Analyse der Phobie ei nes fünfjährigen Kna
ben skrev Freud at vå ren 1922 kom en ung 
mann til hans kon tor og sa han var Lil le 
Hans. Freud had de ikke sett ham el ler hatt 
kon takt med ham på over ti år. Han for tal te 
at han be fant seg vel, had de in gen be svær 
el ler hem nin ger. Han var kom met gjen nom 
pu ber te ten uten mén og had de klart for 
eldre nes skils mis se. Han for tal te også da 
han les te sin sy ke his to rie, var alt frem med 
for ham. Han gjen kjen te seg ikke i den.

Un der sitt siste be søk i New York be rett et 
Graf i en sam ta le med den unge re gis sør og 
for fatt er Francis Riz zo om den ne hen del se: 
«Da jeg var me get ung, ut vik let jeg en neu ro

tisk frykt for hes ter. Freud ga meg en fore lø
pig un der sø kel se og le det så be hand lin gen 
med min far som mel lom mann og bruk te 
en slags spørs målogsvar spill som se ne re 
ble stan dard prak sis i bar ne psy kia tri. Freud 
do ku men ter te min hel bre del se i sin ar tik kel 
fra 1909: Analyse av en fem årig gutts fobi,  
og som den før s te an ven del se av psy ko ana ly
tisk tek nikk ved barn doms neu ro se er Lil le 
Hans som den po pu lært kal les, frem de les  
en klas sisk stu die i fel tet. Jeg hus ket in tet  
av alt dett e før man ge år se ne re da jeg kom 
over ar tik ke len i min fars ar beids rom og 
kjen te igjen noen av de navn og ste der Freud 
had de latt være ufor and ret. I en til stand av 
sterk opp his sel se opp søk te jeg den sto re 
lege i hans Berggassékon tor og pre sen ter te 
meg selv som Lil le Hans. Som han satt der 
bak bor det, så Freud ut som bys te ne av de 
skjeg ge te gres ke fi lo so fer jeg had de sett på 
sko len. Han reis te seg og om fav net meg 
varmt og sa at han kun ne ikke ha øns ket  
seg en bedre rett fer dig gjø rel se av sine teo 
rier enn å se den lyk ke li ge, sun ne 19år in gen 
jeg var blitt.»

I en sam ta le med Riz zo be rett er Graf  
el lers om sitt pro fe sjo nel le liv og sin kar rie re 
i Eu ro pa og USA, der Met ro po li tan Opera 
House var hans ho ved ar beids sted.». (…)  
Graf var ikke bare en me get ha bil ope ra og 
tea ter in struk tør, men også ofte for ny en de 
og ska pen de. Graf ar bei det sam men med 
ti dens stør ste di ri gen ter og san ge re. Kirs ten 
Flagstad sang un der hans sce ne in struk sjon. 
(…)

Fra 1965 var han sjef for Le Grand Théâtre  
i Gèneve og se ne re for det nye Centre Lyri
que. Han døde i 1973, fem da ger før han ville 
ha fylt 70 år. (…)

Fa ren, Max Graf, var en venn av Freud og 
hør te til hans «ons dags klubb». I en in ter es
sant ar tik kel om sine erind rin ger om Freud 
skri ver han også at da søn nen (Her bert)  
ble født, spe ku ler te han på om han kun ne 

be skytt e ham mot det hers ken de an ti se 
mittis ke hat i Wien ved å la ham vok se opp  
i den krist ne tro. Freud fra rå det ham dett e. 
«Hvis du ikke lar din sønn vok se opp som en 
jøde vil du be rø ve ham de ener gi kil der som 
ikke kan er statt es med noe an net. Han må 
kjem pe som en jøde og du må ut vik le i ham 
all den ener gi han vil tren ge for den kamp. 
Be røv ham ikke den for del.» Vi får el lers vite 
i den ne ar tik kel at Freud tok del i Graffa mi
li ens liv, og i for bin del se med søn nens tre års 
fød sels dag kom han selv opp de fire trap per 
med en gyn ge hest til gutt en. Graf nev ner 
in tet om søn nens neu ro se og be hand lin gen 
av den. (…)

Il lust ra sjons fo to: Max Halberstadt / Wi ki me dia 
commons

«Som han satt der bak bor det, 
så Freud ut som bys te ne av  
de skjeg ge te gres ke fi lo so fer 
jeg had de sett på sko len»
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In for ma tivt  
og un der hol den de  
om kjer ne fy sikk

Sunniva Rose, kjer ne fy si ker med ph.d.-grad 
og ro sa blog ger, har de siste åre ne gjen nom 
sin blogg vist at hun har et spe si elt ta lent for 
å for mid le ak tu el le kjer ne fy sis ke pro blem-
stil lin ger til et stort pub li kum. Nå har hun 
gått et skritt vi de re og pre sen te rer dett e 
stof et i bok form i Vi er stjer ne støv – kjer ne 
fysikk for folk flest. Den per son li ge sti len fra 
ro sa blog gen er imid ler tid be holdt, og rosa 

VI ER STJER NE STØV
Sunniva Rose
Kjer ne fy sikk for folk flest. 
177 s, ill. Oslo: Eg mont 
Publishing, 2020.  
ISBN 978824269118

er også den do mi ne ren de far gen både på 
om slaget og bok si de ne. Ved før s te øye kast 
kun ne man der for tro at dett e er en bok om 
helt and re te ma er enn kjer ne fy sikk. Til tross 
for det spe si el le de sig net på bo ken er det 
fag li ge pre si sjons ni vå et helt på høy den.  
I bo ken pre sen te res kjer ne fy sik kens ut vik-
ling fra Wil helm Röntgen og Hen ri Bec que-
rels opp da gel ser til våre da gers bruk av 
kjer ne kraft som ener gi kil de. Fram stil lin gen 
er ba sert på for fatt e rens egen vei gjen nom 
kjer ne fy sik ken, støtt et av anek do ter og 
bak grunns opp lys nin ger om vik ti ge mile-
peler in nen fa get. En spe si ell opp merk som-
het er viet opp da gel sen av uran og plu to -
nium som spalt ba re grunn stof er, noe som 
la grunn lag for kon struk sjon av atom bom-
ben og på føl gen de ut vik ling av kjer ne kraft. 
Som tid li ge re mak ter for fatt e ren å pre sen -
tere stof et på en slik måte at det er til gjen-
ge lig for folk flest.

En sen tral del av bo ken er om ta le av me to-
der in nen me di si nen som er ba sert på prin-
sip per fra kjer ne fy sik ken, fra opp da gel sen av 
rønt gen strå ler til bil led dia gnos tikk, via bruk 
av ra di um i kreft be hand ling, til pro ton -
terapi og inn fø ring av PET-scan, og her er 

for fatt e ren åpen bart på hjem me ba ne. Hun 
er imid ler tid mind re pre sis når hun kom-
mer inn på bio lo gis ke virk nin ger av ra dio -
aktiv strå ling, som akutt strå le syn drom og 
and re kli nis ke til stan der. I til legg ar gu men-
te rer hun mot pro fy lak tisk bruk av jod tab-
lett er ved atom uhell, med mind re det er 
jod man gel i be folk nin gen, et stand punkt 
som ikke be grun nes sær lig godt. Tross dis se 
inn si gel se ne kan bo ken li ke vel an be fa les  
til et bredt pub li kum på grunn av for fatt e-
rens evne til å for mid le et van ske lig stof fra 
kjer ne fy sik kens om rå de. Vi de re er bo ken 
svært re le vant for le ger og and re hel se ar bei-
de re som øns ker å for stå mer av me ka nis-
me ne bak de man ge pro se dy re ne i me di si-
nen som in vol ve rer bruk av ra dio ak ti ve 
kil der.

JON-MAG NUS TAN GEN
Pen sjo nert over le ge, tidligere CBRNE-sen te ret
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Tar ir ri tab le tar mer 
på al vor

Ir ri ta bel tarm-syn drom (IBS) be rø rer 10 % av 
be folk nin gen, og pa si en te ne ut gjør man ge 
av dem som kon tak ter fast le ge kon to ret. 
Man hø rer ofte at pa si en te ne fø ler at de ikke 
blir tatt al vor lig nok. Dett e er grunn laget for 
IBS, der Gre ger Lindberg og Henry Nyhlin er 
re dak tø rer og 36 med for fatt e re, ho ved sa ke-
lig fra Sve ri ge og pa si ent for en in gen Stol te 
Magar, har bi dratt. Bo ken sy nes hel het lig  

IBS
Gre ger Lindberg,  
Henry Nyhlin, red
Ir ri ta bel tarm. 262 s, ill. 
Stock holm: Stu dent lit e ra
tur, 2020. Pris SEK 352  
ISBN 9789144130132

og vel or ga ni sert og gir fin inn fø ring i fire 
ho ved te ma er: epi de mio lo gi og pa to lo gi, 
dia gnos tikk og be hand ling, dif e ren si al-
diagno ser samt hvor dan det er å leve med 
ir ri ta bel tarm-syn drom.

Bo kens fire ho ved de ler er delt opp i 20 
ka pit ler, alle med re fe ran ser. For eks em pel 
er del 3 om dif e ren si al dia gno ser inn delt  
i fem ka pit ler som om hand ler blant an net 
buk smer te, dia ré og for stop pel se. Ka pitt el 14 
om buk smer te er igjen delt opp i syv av snitt 
som tar for seg blant an net kro nisk pan krea-
titt, Crohns syk dom, en te ral dys mo ti li tet og 
Eh lers-Danlos’ syn drom. Sist nevn te tema, 
som var nytt for an mel der inn til ny lig, gjen-
nom går når Eh lers-Danlos’ syn drom skal 
mis ten kes, hvor dan det dia gnos ti se res og 
hvor dan man kan be hand le de IBS-lig nen de 
pla ge ne dis se pa si en te ne kan ha.

I bo ken gjen nom gås et mang fold av år sa-
ker som må ut re des og ute luk kes. En kel te 
ny ere forsk nings funn er ikke om talt, for 
eks em pel den rol len pa to lo gisk tarm flo ra 
(dysbiose) har vist seg å spille for ir ri ta bel 
tarm-syn drom. I epi de mio lo gi del en på pe kes 
at mer enn halv par ten av pa si en te ne som  
i 1970-åre ne fikk dia gno sen ir ri ta bel tarm-

syn drom, se ne re har fått en an nen dia gno se. 
Den ne ob ser va sjo nen, og at dysbiose sei ler 
opp som enda en år sak, bur de kan skje føre 
til at vi in for me rer pa si en ten om at dia gno-
sen kan være mid ler ti dig og at vi av ta ler 
opp føl ging ett er en viss tid.

«Man kan lure på om IBS tas mer på al vor  
i Sve ri ge? Gast ro en te ro lo ge ne kan for lite 
nevrogastroenterologi», sa re dak tør og 
fors ker Lindberg på et na sjo nalt møte i Oslo 
i 2018. Lindberg har le det tynn tarms la bo ra-
to ri et i Stock holm, ett av to slike la bo ra to ri er 
i Sve ri ge. Al le re de i slutt en av 1970-åre ne  
ble det drøf tet hvor et even tu elt norsk tynn-
tarms la bo ra to ri um skul le lig ge. At vi fort satt 
mang ler dett e, in di ke rer ett er min opp fat-
ning at vi ikke tar ir ri ta bel tarm-syn drom så 
al vor lig i Norge.

Hele bo ken er le se ver dig, men sær lig 
del en om dif e ren si al dia gno ser er et funn  
av et opp slags verk og mat nytt ig for fast le ger, 
gast ro en te ro lo ger og gast ro sy ke plei e re.

JO STEIN SAU AR
Gast ro en te ro log
Sy ke hu set Telemark, Ski en

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Læ re bø ke nes tid er 
ikke for bi

Den ne boka, med mål grup pe hel se per so - 
nell som be hand ler pa si en ter med lun ge -
sykdom mer, kom ut før s te gang i 2002,  
med nye ut ga ver i 2008 og 2015. End rin ge ne  
i 4. ut ga ve innebefatter blant an net de  
nye ret nings lin je ne i be hand ling av ast ma 
og kols samt helt nye som te ma er som  
e-si ga rett er, lun ge nes mikrobiota og 
 im mun te ra pi ved lun ge kreft be hand ling. 

LUN GE SYK DOM MER
Pett er Giæ ver
4. utg. 364 s, tab, ill. Oslo: 
Uni ver si tets for la get, 2020. 
Pris NOK 599  
ISBN 9788215042794

Det er også in klu dert CT-bil der og en sy ke-
his to rie fra en pa si ent med covid-19.

Opp byg nin gen er ikke end ret. Gjen nom 
22 ka pit ler om ta les først lun ge nes struk tur 
og funk sjon, symp to mer og tegn ved lun ge-
syk dom mer og kli nisk re spi ra sjons fy sio lo gi, 
ett er fulgt av dia gno se orien ter te ka pit ler  
om blant an net ast ma, kols, bronkiektasier, 
in ter sti ti el le lun ge syk dom mer, pneu mo ni 
og lun ge kreft. Språket er lett, og teks ten 
bry tes na tur lig opp av gode il lust ra sjo ner, 
nytt i ge ta bel ler og rønt gen- og CT-bil der 
med til hø ren de kli nis ke opp lys nin ger.

Giæ ver skri ver i for or det til den ne ut ga ven 
av at han har be nytt et opp dra get om opp da-
te ring av bo ken som en fag lig opp sum me-
ring før pen sjo nistt il væ rel sen. Jeg er både 
glad og takk nem lig over at en er fa ren kol -
lega har tatt seg bry et med det. Norsk lun ge-
me di sin har der med et pe da go gisk godt og 
opp da tert læ re verk å an be fa le til me di sin-
stu den ter og sy ke plei e re og fy sio te ra peu ter 
med lun ge me di sin som spe si al om rå de.  
De før s te 55 si de ne vil jeg dris te meg til  
å si at en hver me di sin stu dent bør lese før 
hun el ler han tar på seg den hvi te frak ken 
og tref er pa si en ter som pus ter.

Boka kan an be fa les til LIS-le ger i ind re -
medi sin og lun ge syk dom mer, ja, til og med 
spe sia lis ter i lun ge me di sin vil ha gle de av  
å lese den. Jeg fin ner små feil i ka pitt e let om 
lun ge kreft, der opp da te rin ger som var til-
gjen ge lig før boka ble trykt, ikke er kom met 
med. Sam ti dig er dis se av snitt e ne ty de lig 
mer ket med en ad var sel om hyp pi ge end rin-
ger, og det er hen vis nin ger til nett ste der 
som til en hver tid er opp da tert.

Nes ten all me di sinsk in for ma sjon fin nes  
i dag til gjen ge lig på in ter nett. Men når man 
sø ker, mø ter man en kas ka de av in for ma-
sjon som må kva li tets sik res og jus te res ett er 
nors ke for hold før bruk. Giæ ver har sy ste-
ma ti sert til gjen ge lig kunn skap for oss og 
pre sen te rer den ispedd sin lan ge kli nis ke 
er fa ring fra norsk lun ge me di sin. Takk, Pett er 
Giæ ver, for den job ben du har gjort. Selv om 
in ter nett har kom met for å bli, ar gu men te-
rer du sterkt for at læ re bø ke nes tid al li ke vel 
ikke er over.

MA RI AN NE AA NE RUD
Spe sia list i ind re me di sin og i lun ge syk dom mer, 
Lun ge av de lin gen
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Fors ke rens yr kes etikk

Mo der ne men nes ker li ker i sta dig mind re 
grad å snakke om mo ral. Slik be gyn ner  
Dag Slot feldt-El ling sen før s te ka pitt el  
av boka. Selv er for fatt e ren nep pe blant  
dem som mis li ker å snakke om mo ral. Det 
gjø res tid lig klart at fors ke re har inn gått en 
 mo ralsk kon trakt med sam fun net. Gjen nom 
hele bo ken vei le der Slot feldt-El ling sen le se-
ren myn dig mot rik tig opp før sel. Det er ikke 

FORSK NINGS ETIKK
Dag Slot feldt-El ling sen
Yr kes etikk ved forsk nings
virk som het. 384 s, ill. Oslo: 
Uni ver si tets for la get, 2020. 
Pris NOK 379  
ISBN 9788215042329

etis ke di lem ma er med fle re svar den ne 
bo ken hand ler om. Som for fatt e ren selv sier 
i for or det, hand ler forsk nings etikk for de 
fles te om å finne «ras ke, enk le og di rek te 
svar på hva som helt sik kert vil bli an sett 
som an svar lig forsk nings prak sis».

Bo ken rom mer man ge te ma er – eks em pel-
vis be skri ves på en ut mer ket måte fors ke-
rens etis ke an svar ved valg av forsk nings-
opp ga ver. Kan skje vil noen stus se over at 
gra den av til ste de væ rel se på ar beids plas sen 
tas opp i en bok om forsk nings etikk. El ler 
hvor ofte man bør rei se på kon fe ran ser. Men 
Slot feldt-Ellingsens an lig gen de er å skrive  
en yr kes etikk for forsk nings virk som het. 
Hverdagsmoralske spørs mål er nett opp det 
fors ke re gjen nom gå en de mø ter. Og boka gir 
svar på dis se spørs må le ne. Sånn sett er dett e 
kan skje vel så mye en bok om fors ker mo ral 
som en bok om forsk nings etikk.

Som tid li ge re di rek tør i Sin tef sitt er Slot-
feldt-El ling sen med før s te hånds er fa ring  
fra le del sen av en forsk nings or ga ni sa sjon. 
Der med får en rek ke te ma er rundt or ga ni se-
rin gen og sty rin gen av forsk nin gen god 
be hand ling i boka, blant an net opp drags-
forsk ning, fi nan si e ring, kom mer sia li se ring 

og pa ten te ring. For fatt e ren har også bak-
grunn fra Grans kings ut val get i De na sjo na le 
forsk nings etis ke ko mi te ene. Det har bi dratt 
til at boka er ut styrt med en rek ke gode 
eks emp ler som be ly ser te ma ene.

For Tids skrif tets le se re vil nok me di sinsk 
og hel se fag lig forsk nings etikk ha spe si ell 
in ter es se. For å kom me til forsk ning på 
men nes ker må man imid ler tid først ha lest 
el ler bladd for bi 200 si der og 12 ka pit ler om 
and re te ma er. Det bør ikke le ses som utt rykk 
for en ned pri ori te ring, men sna re re som et 
re sul tat av at bo kens pri mæ re per spek tiv 
lig ger på det dag li ge forsk nings ar bei det.

Bo ken gir fors ke re og forsk nings le de re 
ver di full vei led ning i så å si alle mo rals ke  
og etis ke as pek ter av forsk nings virk som het. 
Dett e er en bok hvor svar etik ken – fors ke-
rens yr kes etikk – er pri ori tert over spørs-
måls etik ken. Bo ken ut fyl ler slik sett en rek ke 
and re læ re bø ker i forsk nings etikk som har 
en mer pro ble ma ti se ren de til nær ming.

BER GE SOLBERG
Pro fes sor i me di sinsk etikk, Institutt for sam funns-
me di sin og sy ke pleie
NTNU
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

ER LEND SKA GA
Drug sen si tiv i ty and resis tance tes ting of brain tu mor 
stem cells for in divid ual ized func tion al preci sion med i
cine. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
20.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Keith S. Ligon, Har vard 
Med i cal School, Bos ton, USA, Do-Hyun Nam, Sam-
sung Med i cal Center, Seoul, Sør-Ko rea, og Ås laug 
Hel land, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet 
i Oslo.
Vei le de re: Ei nar O. Vik-Mo, Iver A. Lang mo en og 
Ce ci lie J. Sandberg.

ANDERS JO HAN HAUGEN
Car dio vas cu lar outcomes in li ving kid ney do nors. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
20.1.2021.

Be døm mel ses ko mi té: Ce ci lia Mont go me ry Øien, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, 
Ilkka Helantera, Uni ver si ty of Hel sin ki, Finland,  
og Kris tina Hau gaa, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Geir Mjøen, Hallvard Hold aas, Anders 
Hart mann og Kåre Bir ke land.

CA RO LI NA RAU BOR GES STEU ER NA GEL
Ev i dence in Prac tice: The case of lesbian health invis
ibilities in Brazil. Ut går fra Institutt for hel se  
og sam funn. Dis pu tas 25.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Tia go Mo rei ra, Dur ham 
Uni ver si ty, Stor bri tan nia, Ann The re se Lothering-
ton, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver-
si tet, og Jan Frich, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Kåre Moen, Ei vind En ge bret sen og Hans 
Wig go Kristiansen.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

ANDERS BAT MAN MJEL LE
Val i da tion of li ver elastography in pa si ents with pri
mary sclerosing cholangitis and healthy in di vi du als. 
Nor mal val ues and cor re la tion to fi bro sis pa ra me ters. 
Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 8.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Maja Thie le, Syddansk 
Uni ver si tet, Oden se, Dan mark, Zbig niew Konopski, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, og Per Jes per Fred rik 
Blom quist, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Mett e Ves ter hus, Odd Hel ge Gil ja og 
Edda Olafs dott ir.

ME LIS SA DAVIDSEN JØR STAD
Di ag no sis and ma na ge ment of extrapulmonary tu ber
cu lo sis in lowre sour ce set ings, a study from Zan zi bar, 
Tan za nia. Ut går fra Institutt for glo bal hel se og 
sam funns me di sin / Senter for in ter na sjo nal hel se. 
Dis pu tas 11.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Del ia Goletti, Uni ver si ty 
Unicamillus, Italia, Ei nar Hel dal, Folkehelseinstitut-
tet, og Sven Gud mund Hin der aker, Uni ver si te tet  
i Bergen.
Vei le de re: Teh mi na Mus ta fa, Lis bet Svi land og 
Anne Mar ga ri ta Dyr hol Riise.

NOR EEN BUTT
In flam ma tion and cardioprotection in ST el e va tion 
myocardial in farc tion. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. 
Dis pu tas 22.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Rune Wi seth, Norges tek-
nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, Bjørn Bendz, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Mai Tone Løn ne bak ken, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Alf Inge Larsen, Pe ter Scott Munk og Jan 
Erik Nord re haug.

ERIK THOMAS THOR TVEIT
Flåt bår ne in fek sjo ner og selv rap por ter te hel se pla ger; 
en hel se un der sø kel se i Søg ne kom mu ne, SørNorge. 
Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 22.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Anna Jons son Hen nings-
son, Linköpings Uni ver si tet, Sve ri ge, Da niel 
Bremell, Sahlgrenska Uni ver si tets sy ke hus, Sve ri ge, 
og Ole-Bjørn Tys nes, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Unn Ljø stad og Åse Myg land.

UNI VER SI TE TET  
I TROMSØ
https://uit.no/tav la  
Norges ark tis ke uni ver si tet

GØ RIL HEI DE
Hu man platelet an ti gen (HPA)1a alloimmunization – 
Why only blame it on the platelets? Ut går fra Institutt 
for me di sinsk bio lo gi. Dis pu tas 15.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Eduar do Muñiz-Diaz, 
Fac ul ty of Medicine, The Au ton o mous of Bar ce -
lona, Spa nia, Be lin da Kumpel, Bris tol In sti tu te for 
Transfusion Sciences, International Blood Group 
Refer ence Laboratory, NHS Blood and trans plant, 
Bris tol, Stor bri tan nia, og Hege Lyn um Pedersen, 
Institutt for me di sinsk bio lo gi, Det hel se vi ten ska-
pe li ge fa kul tet, Uni ver si te tet i Tromsø – Norges 
ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Tor Bryn jar Stu ge, Ma ria The re se Ah len 
og Anne Hu se bekk.

http://www.ntnu.no/
kalender#tag=disputaserdmf

VIL DE ELI SA BETH MIK KEL SEN
Hu man Glio blas to mas: Histopathology, Tu mor Growth, 
and MGMT sta tus. Ut går fra Institutt for kli nisk og 
mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 22.1.2021.
Be døm mel ses ko mi té: Eva Løbner Lund, Uni-
ver si te tet i Kø ben havn, Dan mark, Ei rik Hel seth, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Anna Mary Bofin, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Sver re Hel ge Torp og Ole Skeids voll 
Solheim.
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NILS PETTER AARDAL

Det var med sorg vi mottok budskapet om 
Nils Petter Aardals død 19.12.2020. Han hadde 
lenge slitt med sykdom og var gradvis blitt 
svakere, men med god hjelp av familien 
kunne han være hjemme hos sine kjære helt 
til det siste.

Prosektor dr.med. Nils Petter Aardal (Nor-
ges siste prosektor) var født i 1942 og tok 
medisinsk embetseksamen ved Universite-
tet i Bergen i 1967. Etter turnustjeneste ble 
han ansatt ved Gades institutt, Avdeling for 

Seiersbjerget for å nyte en flaske god vin eller 
flere fra hans rikholdige vinkjeller i vissheten 
om at Sidsel alltid sørget for utsøkt spise.

Etter at Nils Petter ble pensjonist, beholdt 
han sin interesse for faget. Han hadde i man-
ge år medlemskap og tillitsverv i Det medi-
sinske selskap i Bergen, der han og Sidsel 
hyppig deltok på møter og sammenkomster, 
selv etter at de hadde flyttet til Asker.

Nils Petter hadde også tid til mer åndelige 
sysler. Hans mangeårige medlemskap i Fri - 
murerlogen betydde meget for ham helt til 
det siste.

Nils Petter levde et rikt og godt liv sam-
men med familien. Han vil bli dypt savnet, 
men også husket, for alt han betydde for oss 
som hadde gleden av hans vennskap. Våre 
tanker går nå til Sidsel, deres barn og barne-
barn og resten av hans familie som sitter 
med savnet.

Vi lyser fred over Nils Petter Aardals minne.

På vegne av kolleger og hans tallrike venner

BJARTE ASKELAND, LORENTZ M. IRGENS

patologi, der han fra 1974 hadde sitt 
 arbeidsted resten av yrkeslivet. I 1983 dis-
puterte han for den medisinske doktorgrad. 
Fra 1984 var han i en årrekke instituttbesty-
rer og fra 1990 styreformann for sykehusets 
Felles forskningssenter, en enhet som dispo-
nerte laboratoriefasiliteter. I sin forskning 
arbeidet han med biorytmer, cellekinetikk, 
cytologi og tumorbiologi.

Nils Petter betydde mye for mange. Han 
var aktiv på mange områder og nøt stor 
respekt gjennom sin faglighet, naturlige 
autoritet og lune humor. Han var han en 
dyktig og svært erfaren kollega. Som fore-
leser formidlet han kunnskap både grundig 
og underholdende.

Nils Petter hadde glødende interesse for 
god mat og vin. Som medlemmer i det inter-
nasjonale gastronomiske broderskapet 
 Chaîne des Rôtisseurs delte han og hans 
kjære Sidsel tallrike måltider med gode ven-
ner og nøt bordets gleder. I mange år ledet 
Nils Petter styret i bergensavdelingen, før han 
ble leder for landsstyret i Norge. Heldige var 
vi som fikk gleden av å bli invitert hjem på 

STUR LA GJES DAL

Stur la Gjes dal (f. 1952) døydde på Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus 11. de sem ber 2020.

Han tok me di sinsk em bets eksa men  
i Bergen i 1982 og dok tor gra den i 2003,  
med av hand ling om lang tids sjuk mel ding 
og over gang til ufø re trygd. Han for fatt a  
også fleire artiklar i Tids skrif tet om em net.  
I fors kings arbei det var han knytt til Institutt 
for glo bal hel se og sam funns me di sin ved 
Uni ver si te tet i Bergen, først som forskar,  
og frå 2008 som pro fes sor i all menn me di-
sin. Han var assisterande fyl kes le ge i åra 
1993 – 95 og rådgjevande trygde lege i pe ri o-
den 1996 – 2003.

siste fem ten åra vart Stur la ramma av alvor-
lege hel se pro blem, men han heldt fram 
ak ti vi te ten som forskar og all menn le ge, 
nær mast usliteleg. Kort tid ett er ein stor 
ope ra sjon var han i gang igjen på le ge kon -
toret.

Stur la var eit sam lings punkt. Han lik te 
spe si elt godt å plan leg ge og or ga ni se re 
rei ser med fa mi li en og nære ven ner. Sjølv 
un der pågåande cel le gift kur fun ger te han 
som eit rei se by rå og gjor de rei ser i inn- og 
ut land til spe si el le opplevingar. Sam an med 
kona Anne Kari samla han ofte vennekrins 
og fa mi lie til sam vær heime. Med sine ini tia-
tiv, sin in te gri tet og em pa ti sett e Stur la opp 
eit ide al for dei som må gå vidare, og for 
nes te ge ne ra sjons legar.

For ven ner og kol le ga er ved Uni ver si te tet  
i Bergen og Eidsvåg le ge kon tor

ØY STEIN HET LE VIK, JOHN GUN NAR   
MÆLAND, KJELL HAUG, EI VIND ME LAND, 
STEI NAR HUN SKÅR, THOMAS MIL DES TVEDT, 
STEIN EMIL VOLL SET, KARL-HEN NING   
KAL LAND, OLAV ERVIK

Stur la har hatt ei stor le ge gjer ning som 
all menn le ge. Han var kom mu ne le ge og lege 
på Os ter øy ett er turnustenesta og der ett er 
fast le ge på del tid ved Eidsvåg le ge kon tor  
i Bergen frå 1997 inn til han døydde. Han var 
kunn skaps rik og had de ein lun hu mor som 
kol le ga er og pasientar sett e pris på. Han var 
også de di kert til rett lei ing av nye legar og 
studentar. Det å rett leie tur nus le gen på 
le ge kon to ret også den ne siste hausten var 
noko av det siste han ville gje slepp på.

Stur la had de stor om sorg for sine pasien-
tar, spe si elt for dei «som fall utanfor» i sam-
fun net. Hans lang va ri ge vir ke som til syns -
lege ved Bak ke ga ten bo- og om sorgs sen ter  
i Bergen er mind re kjent. Dett e lågterskel-
tilbodet blir brukt av Nav for rus av hen gi ge 
utan fast bus tad. Len ge før rus me di si nen 
vart opp gra dert og vart ein ei gen spe sia li tet, 
stil te Stur la opp her. Som all tid snak ka han 
lite om ei gen eks tra or di nær inn sats: «De 
skal jo hjel pes, de også», var hans små låt ne 
kom men tar.

Vi som har kjent Stur la gjen nom dei siste 
ti å ra, undrast kvar han tok sin sto re men ta le 
og fy sis ke styr ke frå. Han gjen nom før te til 
dømes 50 ma ra ton løp før sin 50-års dag. Dei 

Foto: Tor Christensen
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Informasjon om priser  
og formater finner du på  
legejobber.no

For rekrutteringstjenester kontakt 
legejobber@tidsskriftet.no

For annonsering kontakt 
annonser@tidsskriftet.no

Legejobber.no utvider tjenestetilbudet

Legejobber har rustet opp teamet med 
rekrutteringsrådgivere og medisinske 
rådgivere. Vi har nå lansert veilednings- og 
rekrutteringstjenester for leger. Utforsk 
dine muligheter ved å registrere deg under 
MIN PROFIL på Legejobber.no.

Her kan du også lage din egen nedlastbare 
lege-CV, som er skreddersydd for leger og 
laget i samarbeid med arbeidsgivere fra 
kommuner og helseforetak.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no 
få hjelp fra en rådgiver til å finne din neste 
jobb og abonnere på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du på Legejobber.no 
bestille annonser til både nett og papir.

Har du spørsmål om de nye tjenestene? 
Kontakt oss gjerne på 
legejobber@tidsskriftet.no
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Ledig fastlegehjemmel ved Øyrane legekontor 
- Åsane bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

Ledig fastlegehjemmel ved Helse pluss  
Legesenter AS - Årstad bydel

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021
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Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021
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Askvoll legesenter har ledig 1 fastlegeheimel frå 01.04.21 
då ein av fastlegane våre flyttar. 

Fastlege, 100 %  fastlønna stilling som omfattar
  - pasientliste, listetak 840 pasientar
  - 20 % stilling, kommunalt arbeid/oppgåver
Askvoll legesenter har per i dag 4 fastlegar og ein LIS1 
lege. I tillegg har vi rutinert hjelpepersonell, både  
sjukpleiarar og helsesekretærar, i totalt 3,45 årsverk.  
Legekontoret er ein del av seksjon helse som omfattar 
helsestasjon, jordmor, fysioterapi og psykiatriteneste, samt 
nærmiljø/frivilligsentral.  Seksjonen ligg under helse og  
omsorg med kommunalsjef, helse og omsorg som øvste 
leiar.

2 av fastlegane er spesialist i allmennmedisin, arbeider 
som sjølvstendig næringsdrivande med «0-avtale» i tillegg 
til kommunale bistillingar og rettleiar for LIS1 og LIS3. 
Legekontoret har hatt stabil legedekning i svært mange år.  
Legesenteret dekker dagvakt frå kl. 08.00 – 15.30.  Søkjar 
må berekne ca 1 dagvakt per veke.

For fullstendig utlysningstekst, sjå Legejobber.no eller 
kommunens heimeside. 

Søknadsfrist: 28. februar 2021Le
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Ledig fastlegehjemmel ved Eidsvåg Legekontor  
- Åsane bydel

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021
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Nyopprettet fastlegehjemmel ved 3 Leger 
- Arna bydel

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021

Overlege - Legevakta i Tromsø
Vi er kjempestolte over arbeidsplassen vår.  
Nå søker vi overlege til 100 % stilling. Vil du jobbe sammen 
med oss? For fullstendig utlysning, se  kommunens nettside 
eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 14.02.2021Le
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Ledig 2 nyopprettede fastlegehjemler ved Fana 
Legekontor - Fana bydel

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 07.02.2021

ARENDAL
KOMMUNE

Arendal søker nye fastleger!
Arendal kommune er i vekst og trenger flere fastleger!
Akkurat nå lyser vi ut
- en fastlegeavtale på Kystveien Legesenter
- 1-2 fastlegeavtaler ved Nedenes legesenter
- vikar for ALIS lege
- helsestasjonslege i 20% stilling
- leger til helgevakter ved KAD
- mulighet for deleliste ved flere legesentre

Se www.arendal.kommune.no for fullstendige utlysninger
Ta kontakt med kommuneoverlege Erik L Werner
erik.werner@arendal.kommune.no for nærmere info!

Søknadsfrist: 14.02.2021

 
Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggja-
rar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både in-
nan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg og innbydande 
sentrum, som er eit knutepunkt i Hallingdal og ein populær 

Fastlege ved kommunelegekontoret på Gol 
Ved kommunelegekontoret på Gol er det ledig ei fast 100% stilling 
som fastlege frå 01.04.2021. Kontoret har 6 faste legar, 1 LIS1-lege 
og 6 medhjelparar.

Stillinga er fastlønna. Det er 720 innbyggjarar på fastlegelista. Til 
stillinga ligg 1 dag som tilsynslege på sjukeheimen.

Til stillinga ligg også deltaking i Ø-hjelp på dagtid og full legevakt. 
Det er legevaktsamarbeid, 8-delt vakt, med Hemsedal på kveld, 
helg og høgtid. For nattlegevakt er det interkommunalt samarbeid 
med base i nabokommunen Ål.

Ynskjer du eit spennande og variert legeliv og med gode samar-
beidpartnerar, er dette ein god arbeidplass. Kontoret er velutstyrt 
med mykje moderne utstyr, blant anna digitalt røntgenutstyr og 
ultralyd.

GOL KOMMUNE

Arbeidsoppgåver:
• Fastlege for 720 innbyggjarar
• Tilsynslege sjukeheim
• Ø-hjelp på dagtid
• Legevakt

Personlege eigenskaper:
• Gode fagkunnskapar
• Evne til å jobbe sjølvstendig 

og ta ansvar
• God kommunikasjonsevne 

med pasientar
• Evne til samarbeid med 

kollegaer og ønske om å dele 
med andre

• Interesse for fagutvikling og 
tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar:
• Lege med norsk autorisasjon
• Gjennomført LIS1
• Spesialist i allmennmedisin 

eller under utdanning som 
spesialist i allmennmedisin

• Gode norsk-kunnskapar, både 
munnleg og skriftleg

• Førarkort for bil

Vi tilbyr:
• Eit godt arbeidsmiljø i trivel-

ege lokale
• Kollegial støtte
• Varierte arbeidsoppgåver
• Tverrfagleg samarbeid
• Lønn etter avtale

Anna: Gyldig politiattest må leggjast fram. 
I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal 
blir offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli 
offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at 
opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør 
offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at 
du har moglegheit til å trekkje søknaden din.

Send søknad: Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. 
Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta 
personvernreglane og trykk Neste (du treng ikkje å opprette 
brukar først). Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast 
med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna 
ut i frå desse. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er 
motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. 
Søknadsfrist 10. februar 2021

handleplass med mange og varierte butikkar.  Kommunen har ny grunn-
skule og ny fleirbrukshall, god barnehagedekning og eit variert skuletilbod 
innan vidaregåande skule.

Kontaktpersoner:
Stine Ljungberg Roe, Avdelingssjukepleiar , Tlf. 32029200 
Eivind Vedvik, Avdelingslege, Tlf. 32029200
Ingebjørg By Teigen, Avdelingsleiar helse, Tlf. 32029118/91348300
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Anestesiologi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Psykiatri, Samfunnsmedisin, Øyesykdommer  LEGEJOBBER

PSYKIATRI

ANESTESIOLOGI

ØYESYKDOMMERFØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

utfall

49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör Göteborgs 
universitet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark 
forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya 
perspektiv bidrar vi till en bättre framtid.

UNIVERSITETSLEKTOR  
I ANESTESIOLOGI  
OCH INTENSIVVÅRD 
förenad med befattning som  
specialistläkare

Ref nr: PAR 2020/1493

Sista ansökningsdag: 2021-03-02

För mer information se Göteborgs universitets hemsida: 
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 60 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i  
gynekologi -  lokalisert til Oslo 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 23.02.2021

Helse Sør-Øst RHF søker:
• Ledig 100% avtalehjemmel i psykiatri -  lokalisert til Oslo 

øst, bydel Østensjø, Grorud eller Søndre Nordstrand
• 

• Ledig 50% avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri  
-  lokalisert til bydel Østensjø

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 23.02.2021

2. gangs utlysning: 100  % avtalehjemmel innen 
øyesykdommer - Kristiansund 
Helse Midt-Norge har ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i 
Kristiansund. Vi ønsker en praksis med generell oftalmologi uten 
cataractkirurgi.  Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom 
på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. 
Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og 
sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet 
innen dette fagområdet i denne delen av regionen.

Kvalifikasjoner
- Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
- Ansiennitet og relevant videreutdanning
- Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis 
- Evne til å  arbeide selvstendig og strukturert
- Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
- Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema, se vår 
nettside eller Legejobber.no

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og 
omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester 
med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i  
Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av 
Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT) og Driftssenteret for logistikk og 
økonomi en del av Helse Midt-Norge RHF.

Søknadsfrist: 26.02.2021

SAMFUNNSMEDISIN

Kommuneoverlege
Modum kommune søker etter en engasjert og målbevisst 
kommuneoverlege. For fullstendig utlysningstekst, se 
kommunens hjemmeside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 14.02.2021
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LEGEJOBBER  Ledige stipendier – legater – fond

JOSEF OG HALDIS ANDRESENS LEGAT
Stipender til forskning

Legatets avkastning skal bl.a. stilles til disposisjon for forskning, 
fortrinnsvis klinisk psykiatrisk forskning med formål å forebygge og 
behandle psykiske lidelser.  
Søknad fremmes på fastsatt søknadsskjema som kan hentes på  
https://www.regnskapskollegiet.no/skjema eller ved henvendelse tlf. 
934 11 560. Søknad sendes pr. post til:
Bærum kommune Helse og Sosial v/Andreas Lundiin, Rådhuset, 1304 
Sandvika innen 31.mars 2021.

GRETE HARBITZ LEGAT

Grete Harbitz legat til bekjempelse av revmatiske sykdommer.

Søknadsfrist 1. mai 2021. 

Det er ikke egne søknadsskjemaer.
Søknadene sendes til: Grete Harbitz legat, v/Elisabeth Johre, 
Thunesvei 16, 0274 Oslo.

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

DR. TRYGVE GYTHFELDT OG FRUES FORSKNINGSFOND
Fondet yter etter søknad midler til basalforskning vedrørende de-
genereringssykdommer i muskel- og skjelettsystemet, epidemiologi 
og vurdering av terapiformer i forbindelse med slike sykdommer. 
Fondet dekker ikke utgifter til lønn til forsker, men fondsmidler kan 
brukes til driftsrelatert lønn. Det kan utbetales inntil kr. 600 000.
Forespørsler rettes til Dag Bruusgaard, tlf: 22 85 06 16, Tore K. 
Kvien, tlf: 917 02 251 eller Tom Gythfeldt, tlf. 66 79 05 67
Søknad med opplysninger om hvilke formål en eventuell tildeling 
tenkes brukt til, sendes innen 1. april 2021 til fondets styre som 
e-post: helge.rivedal@vikenfiber.no. Søknaden skal fremstå som 
ett dokument.

UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK 
PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer 
gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, 
personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne 
analyser og skriftlig arbeid.
Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til  
spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at  
fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved  
Instituttet, relevant klinisk praksis. Godkjenning som spesialist i 
psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 
timer veiledning og at øvrige krav fra psykologforeningen er  
oppfylt (jmf psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). 
Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i 
psykoterapi

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretariat for ytterligere 
informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no. 
Informasjon om fremtidig økonomisk støtte fra tilskuddordningen vil 
bli oppdatert på hjemmesiden.

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

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med 
autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt  
spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og 
ungdomspsykiatri.

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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MARIT HERMANSEN
PRESIDENT
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Nok legespesialister  
er en nasjonal oppgave

Legeforeningen har etter mange  
års arbeid fått gjennomslag for  
flere LIS1-stillinger. Helsedirek-
toratet anbefaler en økning på  
200 stillinger. 138 stillinger er 
finansiert i statsbudsjettet for  
2021. Nå fortsetter vi jobben  
for de siste 62.

Vi har bidratt til og støttet Helsedirektora-
tets anbefaling om 200 flere LIS1-stillinger. 
Men LIS1 er bare en av brikkene som må på 
plass for en framtidsretta helhetlig spesia-
listutdanning. I Norge i dag er helsetjenes-
ten helt avhengig av at en stor andel av de 
unge tar sin medisinutdanning i utlandet, 
og at vi «importerer» ferdige spesialister for 
å ha et tilstrekkelig antall leger i helsetjenes-
ten. Det kan ikke fortsette slik. Pandemien er 
den siste alvorlige påminnelsen om at dette 
er en kortsiktig og sårbar strategi. Vi må bli 
mer selvforsynte.

OECD-tall viser oss at Norge er det landet  
i Europa med høyest andel leger som er 
utdannet i utlandet. De medisinske fakulte-
tene øker nå antall studieplasser, men det 
går langsomt. Vi har færre LIS1-stillinger enn 
behovet for spesialister skulle tilsi, og drøyt 
20 prosent av alle spesialister i helsetjenes-
ten i dag, er hentet fra utlandet. Utfordrin-
gene strekker seg altså fra grunnutdannin-
gen og helt til ferdig spesialist. Det er for lav 
innenlands kapasitet for å dekke behovet for 
framtidige spesialister. I tillegg er behovet 
for spesialister, etter alt å dømme, økende.

Argumentasjonen for vår mangeårige 
kampsak om 200 nye LIS1, har vært at vi 
trenger flere spesialister innen mange fag-

områder. Det innebærer at vi ikke bare tren-
ger nye LIS1-stillinger, men at vi også trenger 
en økning i stillinger for LIS2 og LIS3 innen 
mange spesialiteter. Sykehusene må dimen-
sjonere LIS2 og LIS3 kunnskapsbasert. Hvilke 
alderssammensetning, geografisk spred-
ning og faglig utvikling ser vi innen de ulike 
spesialitetene? Legeforeningen har den 
beste statistikken over landets leger; alders-
fordeling, spesialiteter, nasjonalitet og tren-
der over tid. Den statistikken deler vi villig 
med myndighetene, noe vi også har tilbudt.

I dag er vi helt avhengige av våre dyktige 
kolleger fra andre land. De kommer hit og 
gjør viktige oppgaver i norsk helsetjeneste. 
Men Legeforeningen mener at Norge har  
et for lavt ambisjonsnivå for kapasiteten  
i utdanningen av leger. Vår utdannings-
kapasitet står i skarp kontrast til de interna-
sjonale forpliktelsene vi har påtatt oss ved  
å undertegne WHO-koden, som oppfordrer 
alle land til å ta ansvar for å utdanne sitt 
eget helsepersonell.

Ambisjonene må økes. Men også viljen  
til å prioritere kapasitet til å utdanne de 
spesialistene som landet trenger, må styrkes 
vesentlig. Så skal vi oppfordre til og ønske 
velkommen utveksling av kompetanse og 
personell over landegrensene. Internasjo-
nalt samarbeid om hele utdanningskjeden 
er viktig. Men det må ikke være fordi vi ikke 
klarer å sørge for helsetjenestens behov for 
personell på egen kjøl.
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ter, og kan til de les en kelt le ger el ler sam ar-
bei den de grup per hvor le ger har del tatt.

Ma rie Spång berg-pri sen er opp rett et av 
lands sty ret i for bin del se med 100-års ju bi le et 
i 1993 for den før s te kvin ne li ge lege, Ma rie 
Spång berg. For må let med pri sen er å sti mu-
le re kvin ne li ge le gers vi ten ska pe li ge inn sats. 
Pri sen er på 30 000 kro ner. Pri sen kan til de-
les kvin ne li ge le ger for den mest ver di ful le 
vi ten ska pe li ge ori gi nal ar tik kel i norsk el ler 
in ter na sjo nalt tids skrift.

Kva li tets pri se ne skal be løn ne og sti mu le re til 
kva li tets ar beid i hel se tje nes ten. Hver pris er 
på 50 000 kro ner. Pri se ne til de les for ar beid 
med for mål å heve kva li te ten i hel se tje nes-
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– Den of fent li ge hel se tje nes ten skal fort satt  
være før s te val get for le ger og pa si en ter

Le ge for en in gen me ner det er vik tig 
å hind re en to de ling av hel se tje nes-
ten og pe ker på at det må et øko no-
misk løft til for å mot vir ke det te.

I hvor stor grad hel se tje nes ten skal være 
of ent lig el ler pri vat dre vet, lig ger an til å bli 
en av de sto re kamp sa ke ne mel lom høy re- og 
venst re si den i norsk po li tikk frem mot høs-
tens stor tings valg. Te ma et var gjen stand for 
en om fatt en de po li tisk de batt i fjor høst, og 
Stor tin get skal nå be hand le et re pre sen tant-
for slag fra Ar bei der par ti et om å stoppe pri va-
ti se ring og hind re to de ling av hel se tje nes ten.

I den anledning, del tok Le ge for en in gens 
pre si dent Ma rit Her man sen og vi se pre si-
dent Anne-Ka rin Rime den 5. ja nu ar på 
munt lig hø ring i Stor tin get. Le ge for en in gen 
støtt er det over ord ne de må let i re pre sen-
tant for slaget om å hind re to de ling av hel se-
tje nes ten.

Hel se tje nes ten tren ger et øko no misk løft
Le ge for en in gen har over tid på pekt at den 
of ent li ge hel se tje nes ten har vært kro nisk 
un der fi nan si ert. Øk nin gen til sek to ren som 
kom i fjor å rets stats bud sjett må gjø res va rig, 
blant an net for å for hind re en to de ling av 
hel se tje nes ten.

– Et av de vik tig ste til ta ke ne for å sik re li ke - 
ver dig til gang til hel se tje nes ter er å sør ge 
for at den of ent li ge hel se tje nes ten får et 
va rig øko no misk løft. Dett e støtt es blant 
an net av sam funns øko no mis ke ana ly ser 
ut ført av Me non Economics, sa Her man sen 
un der hø rin gen.

Stør re an del til pri va te
Ett er at re for men Fritt be hand lings valg ble 
inn ført for fem år si den, har be vilg nin ge ne 

til den pri va te del en av hel se tje nes ten økt.  
I til legg har av by rå kra ti se ring og ef ek ti vi se-
rings kutt e ne (ABE-re for men), som be tyr at 
blant and re sy ke hus får et flatt bud sjett kutt 
for å ef ek ti vi se re, økt fra 0,5 pro sent til 
0,6 pro sent. Le ge for en in gen er be kym ret  
for at dett e vil gå ut over øko no mi en til de 
of ent li ge sy ke hu se ne.

– Det er et tan ke kors at be vilg nin ge ne til 
Fritt be hand lings valg øker, sam ti dig som 
av by rå kra ti se rings- og ef ek ti vi tets kutt e ne 
økes. Dett e in ne bæ rer at de of ent li ge sy ke-
hu se ne får mind re å rutt e med i en si tua sjon 
der de må rus te opp for å ta igjen ett er sle pet 
i be hand lin gen. Dett e er en ut vik ling Le ge-
for en in gen har ad vart mot len ge, og som  
på sikt kan gi gro bunn for økte for skjel ler 
og et to delt hel se ve sen, sa Her man sen.

Må re du se re over be hand ling
I re pre sen tant for slaget stil les det spørs mål 
om det er høy ere fore komst av over be hand-

ling i den pri va te hel se tje nes ten, og det 
fore slås å ut re de fore koms ten av over be-
hand ling i det pri va te. Le ge for en in gen støt-
ter dett e, men me ner en ut red ning også må 
in klu de re over be hand ling i det of ent li ge.

– Le ge for en in gen arbeider for å re du se re 
over be hand ling og over dia gnos ti se ring. Vi 
støtt er der for en ut red ning av om fan get av 
over be hand ling, men me ner en slik ut red-
ning bør un der sø ke hele hel se tje nes ten, sa 
Rime.

Un der hø rin gen ga Le ge for en in gen klart 
utt rykt for at det of ent li ge skal være bæ re-
bjel ken i hel se tje nes ten, og at pri va te hel se-
le ve ran dø rer er et sup ple ment.

– Le ge for en in gen me ner den of ent li ge 
hel se tje nes ten fort satt skal være før s te val get 
for pa si en ter og le ger, sa Rime.

GIS LE BRUK NAPP
gisle.bruknapp@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

PÅ HØ RING: Le ge for en in gen, ved pre si dent Ma rit Her man sen og vi se pre si dent Anne-Ka rin Rime, var ty de lig  
på at de støtt er det over ord ne de må let i re pre sen tant for slaget om å hind re to de ling av hel se tje nes ten.  
Foto: Thomas Eck hof/ Le ge for en in gen.

Le ge for en in gen de ler ut pri ser og stu die- og rei se sti pend

Fris ten for å søke Ma rie Spång berg-
pri sen, kva li tets pri sen og stu die-  
og rei se sti pend til yng re indremedi- 
sinere, er 1. mars.

Le ge for en in gen de ler også ut stu die- og 
rei se sti pend til yng re ind re me di si ne re. To talt 
kan det de les ut 260 000 kro ner. Kan di da ter 
som er un der 40 år, har in vi ta sjon og et 
de fi nert mål for forsk nings opp hold ved en 
uten landsk in sti tu sjon, vil bli pri ori tert.  
Les mer om pri se ne, no mi na sjo ner og sti-
pend søk na der på legeforeningen.no/fag.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no
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le rer fø lel ser og vel væ re. Over tid vil fy sisk 
ak ti vi tet bygge opp vår evne til å tåle stress 
– det vil styr ke vår stress mot stand. Vi vet 
også at det å være i jevn lig be ve gel se vir ker 
di rek te styr ken de på om rå der i hjer nen som 
er sen tra le for hu kom mel se og læ ring, for-
kla rer Sal te.

Hun fort sett er:
– Sam men hen gen mel lom gode so si a le 

re la sjo ner og fy sisk ak ti vi tet er der for så 
vik tig å for mid le vi de re til be folk nin gen. 
Kan skje kan man få et mer ny an sert bil de  
av be gre pet «hel se», og kom me seg bort fra 
as so sia sjo ne ne om strenge kost holds re gi-
mer, mye fo kus på vekt og van ske lig gjen-
nom før ba re opp legg.

Over kom me lig
Trude Sal te for tel ler om en over vel den de 
re spons på ini tia ti vet. Ved års skif tet har 
grup pen i un der kant av 5000 med lem mer, 
og fle re leg ger ut bil der av at de har vært ute 
og gått tur med and re, el ler spurt om noen 
vil være med å gå tur sam men. Sal te har 
også vært gjest på TV2s God mor gen Norge 
og for talt om pro sjek tet.

– Selv om man ikke nød ven dig vis er en 
tre nings per son, er det å gå tur vel dig over-
kom me lig. Man ge tren ger li ke vel et lite 
spark bak for å kom me seg ut, og ikke minst 
lære mer om hvor for man fak tisk skal bru ke 
tid på det. Det hå per jeg grup pen kan bi dra 
til. Jeg har al le re de fått fle re mel din ger fra 
folk som har fun net tur ven ner for li vet, 
for tel ler hun.

Fore byg ging og be hand ling
Sal te brenner for de po si ti ve hel se ef ek te ne 
av fy sisk ak ti vi tet, både de fy sis ke og de men-
ta le.

– Det er ab so lutt noe som bur de vært en 
mer in te grert del av me di sin stu di et, for  
nå blir det mye opp til den en kel te lege  
å ha in ter es se for dett e i en al le re de tra vel 
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Går sam men i vin ter ti den

Gode so si a le re la sjo ner og fy sisk 
ak ti vi tet er gull verdt for vår psy kiske 
og fy sis ke hel se. Der for har lege 
Trude Sal te star tet «Sam men i vin ter- 
tid».

– I dag pe ker forsk nin gen dit at gode so si a le 
re la sjo ner og fy sisk ak ti vi tet vir ker å være de 
en kelt fak to re ne av størst be tyd ning for god 
hel se og et godt liv. Gode re la sjo ner vir ker 
fore byg gen de mot en som het, sier Trude 
Sal te.

Hun er for ti den lege ved et fast le ge kon-
tor, hvor hun sta dig mø ter pa si en ter med 
psy kis ke pla ger. Ofte har hun følt at hun  
har kom met til kort.

– At Norge er pre get av vin ter mør ke og 
ko ro na-re strik sjo ner, gjør ikke si tua sjo nen 
lett e re. Der med opp stod ide en om «Sam men 
i vin ter tid».

Vik tig sam men heng
«Sam men i vin ter tid» er en Face book-grup pe 
der man del tar i en gå-ut ford ring: To gan ger 
i uka, fra no vem ber til feb ruar, skal man 
in vi te re med seg en el ler fle re til å gå tur 
sam men. Hver søn dag pub li se res det også 
en vi deo i grup pa der en pro fi lert per son 
for tel ler om hva som opp le ves som god 
psy kisk hel se for dem, og for kla rer kort om 
sam men hen gen mel lom fy sisk ak ti vi tet, 
so si a le re la sjo ner og psy kisk og fy sisk hel se. 
Like vik tig som det er å kom me seg ut og gå, 
er det alt så at del ta ker ne får mu lig he ten til  
å få mer kunn skap om hvor for man skal 
in ves te re i dis se fak to re ne, for kla rer Sal te.

En som het over tid vil gi kro nisk for høy et 
stress re spons, som igjen har en rek ke ne ga-
ti ve ef ek ter på vår fy sis ke hel se, blant an net 
ved å gi økt blod trykk, for høy et ko le ste rol, 
dår li ge re blod suk ker re gu le ring og sen ket 
im mun for svar. Psy kisk vil mang len de so si al 
støtt e over tid gi økt ri si ko for de pre sjon, 
dår li ge re kon sen tra sjon, re du sert hu kom-
mel se og ge ne relt en dår li ge re hver dags-
funk sjon.

– Fy sisk ak ti vi tet har en umid del bar stress-
dem pen de ef ekt, og er der med en ef ek tiv 
mot vekt. Det sti mu le rer til kon kre te fy sis ke 
end rin ger i hjer nen, i om rå der som kon trol-

«Selv om man ikke nødvendig-
vis er en treningsperson, er det 
å gå tur veldig overkommelig»  

TRUDE SALTE,  
LEGE

ar beids hver dag. Det vir ker nes ten som man 
glem mer de enk le re og vel dig lett til gjen ge-
li ge hjel pe mid le ne først. Må let bør være at 
sam fun net i ad skil lig stør re grad bru ker 
fy sisk ak ti vi tet som både fore byg ging og 
be hand ling mot psy kis ke og fy sis ke pla ger, 
sier hun.

Når feb ruar er over og pro sjek tet er fer dig, 
hå per Trude Sal te at del ta ker ne i «Sam men  
i vin ter tid» har fått en stør re for stå el se for 
ver di en av å in ves te re i fy sisk ak ti vi tet sam-
men med and re, og at det å kom me seg ut 
på tur for hå pent lig vis er i ferd med å bli en 
vane.

– Dett e er selv føl ge lig in gen ma gisk kur 
over fire må ne der, men kan skje har jeg sådd 
noen frø hos fle re. Det er må let, av slutt er 
hun.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Le ge for en in gen de ler ut pri ser og stu die- og rei se sti pend

ENGASJERT: – Målet bør være at samfunnet i adskillig 
større grad bruker fysisk aktivitet som både fore- 
bygging og behandling mot psykiske og fysiske 
plager, sier Trude Salte. Foto: Eirin Dahl.
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I nær 20 år har han job bet for å bedre ram me vil kå re ne for all menn me di sinsk 
forsk ning. Nå er UiO-pro fes sor Jør und Straand be løn net med Le ge for en in gens 
le der pris.

Pri sen går til en nå væ ren de el ler ny lig  
av gått le der som har ut mer ket seg som  
en god le der på fle re om rå der.

– Mitt mål har hele vei en vært å ut vik le og 
syn lig gjø re all menn me di si nen som et kli-
nisk ho ved fag, både inn ad i aka de m ia, men 
også i hel se tje nes ten. Dett e er kre ven de 
blant an net for di all menn me di sin er et 
me di sinsk an ner le des fag. Te ma tisk dek kes 
hele den ge ne rel le me di si nen, og all menn -
le gers spiss kom pe tan se er de res bred de-
kom pe tan se samt de res kjenn skap til egne 
pa si en ter over langs, sier Jør und Straand.

Han er pro fes sor i all menn me di sin ved 
Av de ling for all menn me di sin på Institutt for 
hel se og sam funn ved Uni ver si te tet i Oslo 
(UiO), og forsk nings le der for All menn me di-
sinsk forsk nings en het (AFE) sam me sted.

– Det har vært en me get me nings full opp-
ga ve å få være med på å bygge opp, stein for 
stein, det som i dag er både et hyg ge lig og et 
sterkt fag mil jø.

Aka de mi se ring av all menn me di sin
Straand ble no mi nert av Mett e Brek ke,  
Mor ten Lindbæk, Sig urd Høye, Guro Haugen 
Foss um og Tryg ve Skon nord, som me ner at 
lis ten over kri te ri e ne for pri sen nær mest er 
en be skri vel se av pris vin ne ren selv:

– Har vist god vil je og evne til dia log med 
an satt e og har bi dratt til at an satt e er mo ti-
vert.

– Har ut vist god le del se mot ty de li ge fag- 
 li ge og øko no mis ke mål for virk som he ten.

– Har tatt med an svar for drif ten og ut vik-
lin gen av virk som he ten, og har bi dratt til 
åpen het og yt rings fri het om man gel ful le 
el ler kri tikk ver di ge for hold i virk som he ten.

I pris be grun nel sen frem he ves at Straand 
er lyd hør, ser hver en kelt og er opp tatt av  at 
alle skal bli hørt. Un der hans le der skap har 
fa get all menn me di sin fått styr ket sin plass 
ved fa kul te tet og der igjen nom bi dratt til fag-
lig stolt het hos all menn le ger.

Pro fes so ren var ini tia tiv ta ker til den na sjo-
na le fors ker sko len i all menn me di sin og var 
sterkt in vol vert i plan leg gin gen og opp byg-
gin gen av det prak sis ba ser te forsk nings nett-
ver ket Prak sis Nett.

– Hva er det du mest stolt over å høre?
– Jeg sett er stor pris på at de som har no mi-
nert meg er kol le g er inn om hus – det er kjekt 
å bli verd satt som le der – av sine egne. Sam - 
ti dig ten ker jeg at til de lin gen sig na li se rer  
at le del se er vik tig også på grunn pla net  
i aka de m ia. Det skul le egent lig bare mang le 
si den det er her forsk nin gen og un der vis-
nin gen skjer.

Bedre og li ke re ram me vil kår
– Hva er det vik tig ste og mest ut ford ren de 
frem over for å styr ke all menn me di sinsk forsk
ning?
– For å sva re på dett e er det vik tig for meg 
først å slå fast at en hel se tje nes te ikke bare 
skal le ve re hel se tje nes ter. Det nors ke hel se-
ve se net skal sør ge for ytt er li ge re to opp - 

ga ver: Å ut vik le og styr ke kunn skaps grunn-
laget for tje nes te ne gjen nom forsk ning og 
kva li tets ar beid, og å sør ge for re le vant ut-
dan ning av hel se ar bei de re gjen nom an svar 
for prak sis un der vis ning med vi de re. Pro ble-
met er at dett e tre del te an sva ret i dag bare 
er kne satt for spe sia list hel se tje nes ten, her er 
det en da til lov fes tet. Til sva ren de for plik tel-
ser ek si ste rer ikke for kom mu ne hel se tje nes-
ten, her fin nes bare full sten dig ufor plik ten de 
for mu le rin ger om at «kom mu ne ne skal 
med vir ke til». Da gens vik tig ste ut ford ring 
for all menn me di sinsk forsk ning hand ler 
der for om å gi pri mær hel se tje nes ten et 
lov fes tet an svar for forsk ning og ut dan ning, 
slik det al le re de har vært for spe sia list hel se-
tje nes ten i nær 20 år.

– Når det er sagt, har vi li ke vel fått til mye 
ba sert på lite, og vel dig ofte tak ket være  
god dra hjelp fra Le ge for en in gen. Helt fra 
1960-tal let til den ne dag har Den nors ke 
le ge for en ing spilt en helt av gjø ren de rol le  
i å styr ke all menn me di si nens plass i «Det 
me di sins ke hus», po eng te rer Straand.

Han føy er til at da gens sy ste mer for  
å opp sum me re pub li sert forsk ning ett er 
fag om rå de også bi drar til å usyn lig gjø re 
all menn me di si nen.

– All menn me di sin fin nes ikke som eget 
fag om rå de in nen for «Web of scien ce». All-
menn me di sins ke tids skrift blir ofte ka te go-
ri sert som «sam funns me di sin» og en kelt - 
ar tik ler blir ka te go ri sert i hen hold til or gan-
sy stem el ler syk doms grup pe.

– Det er kjekt å bli verd satt 
som le der – av sine egne
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dis pu ter te i 1999 med av hand lin gen «To pre  
scribe or not to pre scribe. Drug prescribing 
stu dies from ge ne ral prac tice».

Kva li tets for bed ring av le ge mid del bruk 
hos eld re og farmakoepidemiologi har vært 
blant hans hovedinteressefelt – og han var 
sen tral bak spil ler i for kant av opp rett el sen 
av Re sept re gis te ret og pro sjekt le der for pro- 
 sjek tet Kol le ga ba sert te ra pi vei led ning (KTV). 
Det fo ku ser te på kva li tets for bed ring  
i all menn prak sis, og på bedre an ti bio ti ka-
bruk og le ge mid del for skriv ning til eld re.

– Er fa rin ge ne fra KTV-pro sjek tet har vi  
i dag stor nytt e av i to sto re lands dek ken de 
pro sjekt for rik ti ge re an ti bio ti ka bruk i kom-
mu ne ne og i sy ke hjem. Ak ti vi te te ne til Sen-
ter for kva li tet i le ge kon tor (SKIL) byg ger 
også mye på «KTV-mo del len», for tel ler pro-
fes so ren.

I mai fyl ler han 70 år.
– Jeg tar sik te på å bli pro fes sor eme ri tus 

– jeg har fle re pro sjek ter og vei led nings opp-
drag og jeg er pro sjekt le der for CovidNor-
stu di en.

Og han er langt fra i mål med ar bei det for 
bedre ram me vil kår for all menn me di sinsk 
forsk ning.

– Vi har fort satt et godt styk ke igjen før 
nors ke all menn le ger har li ke ver di ge mu lig-
he ter som sine kol le g er i spe sia list hel se tje-
nes ten til å kom bi ne re kli nisk prak sis med 
forsk ning, fag ut vik ling og un der vis ning,  
sier Jør und Straand.
LIS BETH NILSEN

bethnil17@gmail.com
All menn me di sinsk forsk nings fond

i slutt en av mars må ned. Se ne re fikk vi øko-
no misk støtt e fra Forsk nings rå det. Pro sjek-
tet hand ler om covid-19-epi de mi en slik den 
ar ter seg i pri mær hel se tje nes ten for pa si en-
ter, fast le ger, kom mu ne over le ger og le ge-
vakt sje fer. Her be nytt er vi både kvan ti ta ti ve 
og kva li ta ti ve forsk nings me toder.

Av de lin gen har nå web-ba ser te fel les - 
mø ter to gan ger i uken.

– Ofte har vi stør re del ta gel se nå enn før 
ko ro na en da vi møtt es fy sisk. Jeg tror nok 
ge ne relt at pan de mi en har lært oss at det 
ikke len ger er nød ven dig å fly Norge rundt 
for å del ta på kort va ri ge mø ter man like 
godt kan ta via zoom el ler teams.

– Hvor stor be tyd ning har sam ar beid mel lom 
de fire all menn me di sins ke forsk nings en he te ne 
i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo?
– En he te ne er jo i seg selv re sul tat av na sjo-
nalt sam ar beid mel lom aka de misk all menn-
me di sin na sjo nalt, Le ge for en in gen og ett er 
hvert også Hel se di rek to ra tet. De fles te seire 
vi har opp nådd langs vei en for å styr ke 
all menn me di sinsk forsk ning og un der vis-
ning, har nett opp blitt til gjen nom et godt 
og til lits fullt sam ar beid na sjo nalt. AFE-ene  
er det som i nes te om gang stod bak Na sjo-
nal fors ker sko le i all menn me di sin, og se ne re 
også er de som ga ran te rer for egen inn sat sen 
til Prak sis Nett.

Snart eme ri tus
I 1977 var Straand fer dig ut dan net lege fra 
Uni ver si te tet i Bergen. I man ge år job bet 
han som all menn prak ti ker i Bergen. Han 

– Eks ter ne forsk nings mid ler  
gir hand lings rom
Pris vin ne ren er også be kym ret for kon se-
kven se ne av for slaget i stats bud sjett et om  
å skro te den så kal te gaveforskningsordnin-
gen, hvor forsk nings mid ler fra pri va te ak tø-
rer ut lø ser et stat lig til skudd på 25 pro sent 
av ga ve be lø pet. For svin ner ord nin gen, for-
svin ner år lig også fort et par mil li o ner kro-
ner bare for av de lin gen til Straand.

– Jeg inn så tid lig at styr king av mann ska-
pet for ut satt e eks tern fi nan si e ring. Det er 
mid ler fra and re kil der enn uni ver si te tet 
som har gitt oss et hand lings rom for vekst 
og ut vik ling. De siste åre ne har vi fak tisk 
hen tet inn til sam men nær 40 mil li o ner 
kro ner år lig i eks ter ne mid ler, i ho ved sak 
bun det opp til lønn.

Ev nen hans til å sik re fi nan si e ring av  
gode forsk nings pro sjek ter blir også vekt lagt 
i be grun nel sen for pri sen.

Tre sen tra le spørs mål
Straand me ner all menn me di sinsk forsk ning 
tren ger mer kli nisk re le vant forsk ning og 
forsk ning med god kva li tet.

– Hva ten ker du på med god kva li tet – ut over 
al min ne li ge vi ten ska pe li ge kri te ri er?
– Her vil jeg slutt e meg til re dak tø ren  
i BMJ, som bru ker tre spørs mål for å av gjø re 
forsk nin gens kva li tet: Is it new? Er her skapt 
ny vi ten? Is it good? Er forsk nin gen god på 
me to de, ma te ria le, gjen nom fø ring og ana ly-
ser? Will it help docto rs make bet er de cis ions 
with their pa ti ents? Med and re ord – hva er 
den kli nis ke re le van sen. Dis se tre kon troll-
spørs må le ne er et godt ut gangs punkt for  
å vur de re kva li tet, me ner Straand.

– Hva med kva li ta tiv ver sus kvan ti ta tiv forsk
ning?
– Det er forsk nings spørs må let som be stem-
mer me to den, ikke om vendt. Sta dig fle re 
all menn me di sins ke fors ke re be hers ker  
nå også kva li ta ti ve forsk nings me toder, og 
me to de kur set i regi av fors ker sko len i all-
menn me di sin er po pu lært. Når det gjel der 
forsk nings mes si ge pri ori te rin ger ved Av de-
ling for all menn me di sin, hand ler den pri-
mært om å styr ke den kli nis ke forsk nin gen. 
Her har vi sto re for vent nin ger til hva vi kan 
få til gjen nom Prak sis Nett.

– Hvor dan har pan de mi en på vir ket forsk nin
gen hos dere?
– Først og fremst før te pan de mi en oss inn  
i egen pan de mi-forsk ning. Vi hev oss rundt 
og lan ser te CovidNor-stu di en al le re de  

TYDELIG: – Dagens viktigste utfordring for allmennmedisinsk forskning handler om å gi primærhelsetjenesten 
et lovfestet ansvar for forskning og utdanning, slik det allerede har vært for spesialisthelsetjenesten i nær 20 år, 
mener professor og forskningsleder Jørund Straand. Foto: Lisbeth Nilsen.
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Svært po pu lær vei le der i fød sels hjelp

Norsk gy ne ko lo gisk for en ing pub li-
ser te i juni 2020 en re vi dert vei le der 
i fød sels hjelp på nett. Ar bei det har 
så langt gitt god ut tel ling. Nå har 
nett si de ne over 117 000 uni ke si de-
vis nin ger.

Vei le de ren in ne hol der 65 ka pit ler med  
ret nings lin jer og an be fa lin ger til fød sels - 
hjel pe re. De fles te ka pit le ne har blitt re vi dert 
i lø pet av det siste året, men det har også 
kom met til noen nye i for bin del se med  
som me rens lan se ring. Eks emp ler på dett e  
er ka pit ler som tar for seg ast ma, in flam ma-
to risk tarm syk dom og kreft i svan ger ska pet, 
hjer te stans i gra vi di tet og perimortem sectio.

For må let med ret nings lin je ne er å sør ge 
for at Norge dri ver kunn skaps ba sert fød sels-
hjelp for holds vis likt uan sett hvor pa si en ten 
skal føde.

Dug nads ånd
Så hva er hem me lig he ten bak de man ge 
tu sen be sø ken de på gy ne ko lo ge nes nett-
sted?

Anne Flem Jacobsen, gy ne ko log og over - 
le ge ved fø de av de lin gen ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus, er ho ved re dak tør for den re vi-
der te ut ga ven. Hun tror at dug nads ån den  
i egen for en ing bi drar til at ret nings lin je ne 
er godt kjent og mye i bruk.

– Å jobbe med dett e er spen nen de, ut ford-
ren de og læ re rikt. Vi har lagt ned tu sen vis  
av ti mer med gra tis ar beid. Det er et lag spill 
hvor alle som øns ker kan med vir ke og få 
ei er skap til pro duk tet. Ters ke len for å bi dra 
er lav, og det er svært få som får av satt tid  
i ar beids ti den til å drive med dett e. Hel dig-
vis er det pre sti sje i å del ta i ar bei det og få 
nav net sitt med. Vi sør ger all tid for å ha med 
en lege i spe sia li se ring på alle ka pit ler slik at 
vi dek ker bredt, for kla rer Flem Jacobsen.

Hun leg ger til at også ane ste si le ger,  
he ma to lo ger, bar ne le ger og rev ma to lo ger 
har bi dratt.

Sty ret i for en in gen vel ger en re dak sjons-
ko mi té som har an svar for inn hol det. Ko mi-
te en pe ker ut ka pitt el re dak tø rer, samt for-
slag til med ar bei de re. Dett e er ofte ba sert på 
pub li ka sjo ner, dok tor gra der og fag kunn-
skap. Grunn tan ken er å in vol ve re både spe-
sia lis ter og le ger i spe sia li se ring fra alle 
hel se fo re tak i ar bei det. Når ut kast til ret-
nings lin jer er job bet frem, leg ges de ut for 
hø ring, inn spil le ne vur de res og en de lig 
ver sjon pub li se res.

som er ueni ge el ler fra til syns myn dig he ter 
som vur de rer an ner le des. Det kan ska pe 
noen dis ku sjo ner, men vi vil gjer ne være 
med i dis se fo ra ene og finne gode fel les 
løs nin ger til det beste for pa si en te ne våre.

Økt fag lig trygg het
Gunn bjørg An dre as sen er fag- og forsk nings-
jord mor ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge (UNN). Hun for tel ler at vei le de ren  
er et lett til gjen ge lig do ku ment som både 
jord mød re ne og le ge ne bru ker mye  
i ar beids hver da gen ved UNN.

Den na sjo na le vei le de ren gir økt fag lig 
trygg het. Vi ut ar bei der også lo ka le pro se - 
dy rer i tråd med vei le de ren, for kla rer  
An dre as sen.

– Jord mor er den som står kvin ne ne nært, 
og skal ob ser ve re, in for me re, sett e i gang 
til tak og gjen nom fø re pro se dy rer i et sam ar-
beid med medisinskansvarlig fød sels le ge.  
I noen til fel ler kan lege og jord mor ha for-
skjel lig kjenn skap til kvin nen, og uli ke tan-
ker og vur de rin ger i me di sinsk fag li ge spørs-
mål. Hele tea met bør der for ha et om for ent 
kunn skaps grunn lag, noe en na sjo nal vei- 
 le der kan bi dra til. Jeg vil på stå at det også 
kan gi økt trygg het i sam ar bei det mel lom 
jord mor og lege, av slutt er Gunn bjørg  
An dre as sen.

STIG KRING EN
stig.kringen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– Sam men øns ker vi å både an be fa le og gi 
den beste be hand ling til alle våre gra vi de, 
fø den de og bar sel kvin ner, sier Flem Jacob-
sen.

Mål grup pe og bruks om rå der
Pri mær mål grup pa for inn hol det er gy ne ko-
lo ger og jord mød re som job ber med gra vi de, 
fø den de og bar sel kvin ner. Årets ut ga ve 
fin nes både i nett ver sjon og som app. Flem 
Jacobsen for tel ler at alle gy ne ko lo ger har 
te le fo nen med app ver sjo nen klar i lom ma 
til en hver tid.

– Web re dak tø ren vår har gjort en god 
jobb. Inn hol det er lett til gjen ge lig og bare  
to tas te trykk unna. Vi er en for en ing med 
over 1000 med lem mer der alle kjen ner til 
an be fa lin ge ne. Samt li ge er orien tert om den 
nye re vi sjo nen i 2020 og øns ker å til pas se sin 
prak sis til den ny es te kunn ska pen. Man ge 
sy ke hus har også egne ret nings lin jer som  
de nå re vi de rer i tråd med na sjo nal vei le der. 
Jord mød re ne er også mye mer ak ti ve i dis-
ku sjo nen om en kel te pro se dy rer enn tid - 
li ge re og bi drar po si tivt i ar bei det.

Flem Jacobsen for kla rer vi de re at inn hol-
det blir mye brukt i til syns ar beid, som helse-
tilsynssaker, pa si ent ska de sa ker og i rettsa-
ker. Inn hol det er ikke et retts lig do ku ment, 
men man ge ba se rer li ke vel sine sak kyn dig-
hets vur de rin ger på ret nings lin je ne.

Hun opp ly ser om at til ba ke mel din ge ne  
på vei le de ren of test er po si ti ve.

– Le ge for en in gens kva li tets ut valg har 
støtt et ar bei det gjen nom man ge år. Noen 
gan ger får vi til ba ke mel din ger fra kol le g er 

DUG NAD: Anne Flem Jacobsen, gy ne ko log og over le ge ved fø de av de lin gen ved Oslo uni ver si tets sy ke hus,  
er ho ved re dak tør for den re vi der te ut ga ven. Hun tror at dug nads ån den i egen for en ing bi drar til at ret nings - 
lin je ne er godt kjent og mye i bruk. Foto: Pri vat
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Le ge for en in gen  
med på fol ke hel se opp rop

Sam men med over 100 and re organi-
sasjoner, for en in ger, fag per so ner og 
hel se ak tø rer, stil te Le ge for en in gen 
seg bak et fol ke hel se opp rop som ble 
over sendt til re gje rin gen Solberg like 
før jul.

Opp ro pet er en re ak sjon på bud sjett for li ket 
som ble inn gått med FrP hvor av gif te ne på 
al ko hol, snus og suk ker kutt es av næ rings-
po li tis ke hen syn.

– Med dett e går re gje rin gen imot egne 
hel se po li tis ke mål. De hand ler i strid med 
kla re råd fra WHO og for plik tel se ne Norge 
har om å bi dra til å re du se re ikke-smitt som-
me syk dom mer med 33 pro sent in nen 2030. 
Blant syk dom me ne fin ner vi hjer te in farkt, 
hjer ne slag og and re hjer te- og kar syk dom-
mer, kreft, dia be tes og kols, sier pre si dent  
i Le ge for en in gen, Ma rit Her man sen.

Do ku men tert ef ekt
Omlag 90 pro sent av syk doms byr den og to 
av tre døds fall i Norge er knytt et til ikke-
smitt som me syk dom mer. Fel les er ri si ko fak-
to re ne to bakks bruk, usunt kost hold, fy sisk 
in ak ti vi tet og høyt al ko hol for bruk.

Le ge for en in gen har len ge tatt til orde for 
at lov giving og pris og av gif ter må bru kes 
ak tivt for å gjø re sun ne valg enk le re og 
usun ne valg van ske li ge re. Lov re gu le ring  
og pris po li tikk har do ku men tert ef ekt på 
le ve va ner og bi drar sam ti dig til å ut jev ne 
so si a le hel se for skjel ler.

– Re gje rin gens fag myn dig he ter i Hel se - 
di rek to ra tet og Folkehelseinstituttet er også 
tind ren de kla re i sine råd på dett e om rå det. 
Økt pris på al ko hol, av gifts øk ning for  
å re du se re to bakks for bru ket og sunn skatte-
veks ling, alt så en kom bi na sjon av av gif ter på 
usunn mat og sub si di er på sunn mat, er tre 
av ti an be fal te til tak Hel se di rek to ra tet la 
frem i 2018 for å re du se re syk doms byr den, 
og bedre fol ke hel sen, sier Her man sen.

Til ba ke slag for mer fy sisk ak ti vi tet  
i sko len
I til legg til bud sjett for li ket har Le ge for en in-
gen en ga sjert seg i fle re fol ke hel se po li tis ke 

sa ker de siste må ne de ne. Sam men med 
Kreft for en in gen, Nas jo nal fo re nin gen for 
fol ke hel sen, Norges id retts for bund og Norsk 
Fy sio te ra peut for bund har Le ge for en in gen 
dan net en al li an se som over fle re år har 
job bet mål rett et for å sik re at alle barn  
i grunn sko len skal få minst én times fy sisk 
ak ti vi tet i sko len hver dag. Sei e ren kom  
i 2017 da Stor tin get ved tok at alle ele ver  
i 1.–10. klas se skal ha én time med fy sisk 
ak ti vi tet om da gen. Men sa ken fikk et til ba ke-
slag i fjor høst da re gje rin gen opp he vet 
ved ta ket i stats bud sjett et for 2021, til tross 
for sto re pro tes ter fra al li an sen.

– Det er ned slå en de, og der med luk kes 
dø ren for et til tak som vi vet har po si ti ve 
ef ek ter på læ ring, klas se mil jø og bar nas 
hel se. Og ikke minst som vil bi dra til å ut - 
jev ne so si a le hel se for skjel ler. Dett e er et trist 
til ba ke skritt for et vik tig fol ke hel se til tak, 
utt al te Ma rit Her man sen da av gjø rel sen  
var et fak tum.

LIN DA MARK HAM
linda.markham@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Finn kvalifiserte vikarer med Dedicare
Dedicare hjelper deg å løse bemanningsutfordringen når du har behov for kvalifiserte 
vikarer – for eksempel i forbindelse med sykdom, ferieavvikling og ubesatte stillinger. 

Alle våre vikarer er kompetente leger, spesialistleger eller helsesekretærer. De blir grundig 
evaluert, for å sikre at du får akkurat det høyt kvalifiserte personellet du har behov for. 

Dedicare har lang erfaring med å bistå helse-Norge med bemanning. Som kunde av oss 
får du din faste bemanningskonsulent, med utdanning og erfaring fra helsesektoren, som 
forstår dine behov og løser dem på smidig og effektivt vis.

Kontakt oss
+47 21 68 02 93   
doctor@dedicare.no
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