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ARE BREAN 
SJEFREDAKTØR

LES I  DET TE NUMMERET

Insentiver for å delta i studier
Det er dokumentert at betaling og gavekort 
kan bidra til å sikre tilstrekkelig antall del-
tagere i forskningsstudier. Rundt 12 % av 
prosjektsøknader innsendt til fire regionale 
forskningsetiske komiteer søkte om å bruke 
slike insentiver. Betalingen var på under  
500 kroner i de fleste av søknadene om  
å bruke betaling. Dette kommer frem i en 
kartlegging av 515 REK-søknader i 2014.

Moderat bruk av insentiver anses som en 
akseptabel metode for å sikre mange nok 
studiedeltagere, men det er uklart om dette 
kan føre til skjevhet eller bedre representa-
tivitet i et utvalg.
SIDE 248

Forskerlinjene rekrutterer medisinere  
til forskning
Forskerlinjer ble opprettet ved de medi-
sinske fakultetene i Norge i 2002 for å rek- 
ruttere flere medisinstudenter til forsk ning. 
Erfaringene er gode, idet mange av studen-
tene fortsetter med forskning etter fullført 
studium. En spørreskjemaundersøkelse 
blant 102 av 148 tidligere forskerlinjestuden-
ter ved Universitetet i Bergen viste at studen-
ter som var misfornøyde med veiledningen, 
hadde lavere sannsynlighet for å fullføre 
forskerlinjen, og at studenter som hadde 
regelmessig veiledning, fullførte oftere. 
Rundt to tredeler av studentene hadde gått 
videre til doktorgrad, og nesten en tredel 
var nå ansatt i akademisk stilling.
SIDE 220, 253, 258

Tvangsbehandling ved somatisk sykdom
Psykotiske pasienter makter ikke alltid  
å ivareta sin somatiske helse. Når kan det 
være riktig å behandle somatisk sykdom 
under tvang? Psykiatere drøfter samtykke-
kompetanse, bortfall av samtykkekompe-
tanse og begrensninger i helsehjelp ved 
somatisk sykdom hos psykisk syke med 
utgangspunkt i historien til en kvinne med 
paranoid schizofreni og fastlåste vrangfore-
stillinger. God kjennskap til lovverket er 
nødvendig for å sikre at alle som trenger 
det, får riktig medisinsk behandling.
SIDE 274

Forbudt forskning

Det er lett å tenke på pressefrihet, og ikke minst mangel på sådan, 
som noe som først og fremst angår nyhetsmedier. Men nylig ble 
det kjent at kinesiske myndigheter har sperret internettilgang  
i Kina for 83 av forlagshuset Taylor & Francis’ vitenskapelige tids-
skrifter. Tidligere har Kina blokkert tilgangen til omtrent 1 % av alle 
artikler publisert hos Springer Nature, som blant annet utgir tids-
skriftene Nature og Scientific American. Andre forlagshus har vært 
utsatt for det samme.

Kina er blitt verdens største produsent av vitenskapelige artikler, 
ifølge en rapport fra det amerikanske National Science Foundation 
(NSF) som kom i januar 2018. Når kinesiske myndigheter bedriver 
sensur av hvilken forskning som kan leses, er det all grunn til å tro 
at de også sensurerer hva som kan forskes på og publiseres. Det 
bør bekymre flere enn kinesiske forskere.
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FORSIDE

Illustrasjon © Christian Bloom

Bruk av insentiver i medisinsk forskning 
kan være en effektiv måte å øke studiedelta-
gelsen på. Mange vil være enige i at et skra-
pelodd, en femtilapp eller en kinobillett ikke 
påvirker forskningsresultatene negativt. 
Motsatt kan deltagelse i forskningsstudier 
for personer i fattige land eller land uten 
offentlige helsetjenester fremstå som en 
mulighet til å skaffe seg tilgang til livsnød-
vendig helsehjelp. I disse landene er etiske 
rammeverk for forskningsdeltakelse ofte 
manglende eller lettere å omgå enn i vest-
lige land, og vestlig legemiddelindustri har 
for lengst oppdaget den menneskelige gull-
gruven som forsøkspersoner i lavinntekts-
land representerer. Da er det ikke lenger gitt 
hva som er pisk og hva som er gulrot.
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Januvia MSD 
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B H01
Står ikke på WADAs dopingliste

TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tab lett inneh.: Sitaglip-
tin fosfatmonohydrat 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult 
og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre 
glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrol-
lert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kon-
traindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med met-
formin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat 
glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med 
høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, 
og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. 
Med PPAR -agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPAR -agonist er hensikts-
messig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPAR -agonist alene ikke 
gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med 
sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse 
legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPAR -ago-
nist og metformin når bruk av PPAR -agonist er hensiktsmessig og når diett og 
fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når 
diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glyke-
misk kontroll.
Dosering: Voksne: 100 mg 1 gang daglig. Når Januvia brukes i kombinasjon med 
metformin og/eller en PPAR -agonist, bør dosen av metformin og/eller PPAR -
ago nist opprettholdes, og Januvia bør tas samtidig. I kombinasjon med sulfonyl-
urea eller med insulin, kan en lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurde-
res for å redusere risikoen for hypoglykemi. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
lever funksjon: Ingen dosejustering er påkrevd ved lett til moderat nedsatt lever-
funksjon. Sitagliptin er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt 
nyrefunksjon: Overveies bruk av sitagliptin i kombinasjon med andre antidiabe-
tika bør betingelsene hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon undersøkes. In-
gen dosejustering er påkrevd ved lett nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥60 til <90 ml/
minutt) og ved moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥45 til <60 ml/minutt). Ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥30 til <45 ml/minutt) er sitagliptindosen 50 
mg 1 gang daglig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥15 til <30 ml/minutt) 
eller terminal nyresykdom (ESRD) (GFR <15 ml/minutt), inkl. når hemodialyse 
eller peritonealdialyse kreves, er sitagliptindosen 25 mg 1 gang daglig. Kan gis 
uten hensyn til tidspunkt for dialyse. Vurdering av nyrefunksjonen er anbefalt før 
sitagliptinbehandling initieres og deretter periodisk, da dosejustering er basert 
på nyrefunksjonen. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. 
Ingen tilgjengelige data. Eldre: Ingen dosejustering er påkrevd. Administrering: 
Kan tas med eller uten mat og drikke. Bør ikke knuses eller deles.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller ved behand-
ling av diabetisk ketoacidose. Bruk av DPP-4-hemmere er satt i sammenheng med 
risiko for utvikling av akutt pankreatitt. Pasienten må informeres om karakterist-
iske symptomer på akutt pankreatitt: Vedvarende alvorlige abdominalsmerter. Et-
ter avsluttet behandling med sitagliptin (med eller uten støttebehandling) er det 
observert at pankreatitt går over, men veldig sjeldne tilfeller av nekrotiserende 
eller blødende pankreatitt og/eller død er rapportert. Mistenkes pankreatitt må be-
handling med sitagliptin og andre potensielt mistenkte legemidler avsluttes. Hvis 
akutt pankreatitt bekreftes, skal sitagliptinbehandling ikke gjenopptas. Forsik-
tighet bør utvises ved pankreatitt i anamnesen. Da hypoglykemi er sett ved bruk 
av sitagliptin sammen med insulin eller et sulfonylureapreparat, bør en lavere 
dose av sulfonylureapreparatet eller insulin overveies for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Lavere dose anbefales ved GFR <45 ml/minutt og ved ESRD som 
krever hemodialyse eller peritonealdialyse, se Dosering. Alvorlige overfølsom-
hetsreaksjoner er rapportert, inkl. anafylaksi, angioødem og grov avskalling av 
huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaksjonene har inntruffet i løpet 
av de 3 første månedene etter behandlingsstart og i noen tilfeller etter første dose. 
Ved mistanke om en overfølsomhetsreaksjon, avsluttes behandlingen, andre po-
tensielle årsaker for hendelsen vurderes og alternativ behandling initieres. Bulløs 
pemfigoid er rapportert ved bruk av DDP-4-hemmere. Seponeres ved mistanke 
om bulløs pemfigoid. Pasienter som opplever svimmelhet eller søvnighet, bør 
ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Informer om risiko for hypoglykemi ved bruk i 
kombinasjon med sulfonylurea eller med insulin.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante in-
teraksjoner, se A10B H01. Effekt av andre legemidler på sitagliptin: Liten risiko for 
klinisk relevante interaksjoner. Klinisk relevante interaksjoner med P-gp-hemmere 
forventes ikke. Risiko for klinisk relevante interaksjoner med OAT3-hemmere an-
ses å være liten in vitro. Det er mulig at potente CYP3A4-hemmere kan endre 
farma kokinetikken til sitagliptin ved alvorlig redusert nyrefunksjon eller ESRD. Ef-

fekt av sitagliptin på andre legemidler: Gir ikke relevante endringer i farmakokin-
etikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller per-
orale antikonseptiva, noe som viser liten tilbøyelighet til å forårsake interak sjoner 
med substrater av CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør 
(OCT). Gir en liten økning i plasmakonsentrasjonen for digoksin. Ingen dosejust-
ering av digoksin anbefales, men pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør 
monitoreres ved samtidig bruk.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke tilstrekkelige data ved bruk hos 
gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Bør 
ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Går over i 
morsmelk hos dyr. Bør ikke brukes av ammende. Fertilitet: Dyredata tyder ikke på 
effekt av behandling med sitagliptin på mannlig og kvinnelig fruktbarhet. Ingen 
humane data.
Bivirkninger: Sitagliptin monoterapi: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Infek-
sjon i øvre luftveier, nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Osteoartritt, smerter 
i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: 
Oppkast, akutt pankreatitt, dødelig og ikke-dødelig blødende og nekrotiserende 
pankreatitt. Hud: Pruritus, angioødem, utslett, urticaria, kutan vaskulitt, eksfolia-
tive hudsykdommer inkl. Stevens-Johnsons syndrom, bulløs pemfigoid. Immun-
systemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner. Luftveier: 
Interstitiell lungesykdom. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter, 
artropati. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Bivirkninger sett 
hyppigere ved kombinasjon med andre antidiabetika: I kombinasjon med met-
formin: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, flatulens, oppkast. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré. Nevrologiske: Som-
nolens. I kombinasjon med metformin og sulfonylurea: Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Forstoppelse. I kombinasjon med pioglitazon: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastro-
intestinale: Flatulens. Øvrige: Perifert ødem. I kombinasjon med metformin og 
pioglitazon: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Perifert ødem. I kombinasjon med insulin 
(med eller uten metformin): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Influensa. Min-
dre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Tørr munn.
Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring med doser >800 mg. Ved doser opptil 
600 mg pr. dag i perioder opptil 10 dager og 400 mg pr. dag i perioder opptil 
28 dager, er ingen doserelaterte bivirkninger observert. Behandling: Vanlige 
støttetiltak, f.eks. fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, kli nisk 
monitorering (inkl. elektrokardiogram) og ev. iverksetting av støttebehandling 
hvis nødvendig. Dialyseres bare i liten grad. Forlenget hemodialyse kan vurderes 
hvis dette anses klinisk egnet. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A10B H01.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hindrer hydrolysering av inkretinhormoner 
via enzymet DPP-4 og øker derved plasmakonsentrasjonene av de aktive formene 
av inkretinhormonene, glukagonlignende peptid-1 (GLP 1) og glukoseavhengig 
insulinotropt peptid (GIP). Inkretinhormoner frigjøres fra tarmen og øker som 
respons på et måltid. Ved normale og forhøyede blodsukkernivåer øker GLP 1 
og GIP-biosyntesen, og frigjøringen av insulin. I tillegg senker GLP 1 glukagon-
sekresjonen. Normal glukagonrespons på hypoglykemi svekkes ikke. Hos type 
2-diabetikere med hyperglykemi gir dette lavere HbA1C og lavere fastende og 
postprandiale glukosekonsentrasjoner. Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-4 timer. 
Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Absolutt biotilgjengelighet 87%. Proteinbind-
ing: 38%. Fordeling: Vd ca. 198 liter. Halveringstid: Ca. 12,4 timer. Metabolisme: 
Begrenset. Hovedsakelig via CYP3A4 med bidrag fra CYP2C8. Utskillelse: 79% 
uendret i urinen.
Pakninger og priser: 25 mg: 98 stk. (blister) kr.  682,00. 50 mg: 98 stk. (blister) kr. kr 
682,00. 100 mg: 28 stk. (blister) kr. kr 427,90. 98 stk. (blister) kr. kr 1407,10. 
Sist endret: 03.07.2018.

Refusjonsberettiget bruk: 
Sitagliptin - 25 mg, 50 mg: Behandling av type 2 diabetes mellitus som monotera-
pi eller i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 
Refusjons kode: ICPC: T90 Diabetes type 2 med nyrekomplikasjoner (210). ICD: 
E11.2 Diabetes mellitus type 2 med nyrekomplikasjoner (210). Vilkår: 210 Refusjon 
ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyre-
funksjon. 

Sitagliptin - 100 mg: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med 
andre perorale blodsukker senkende legemidler og/eller insulin i tråd med god-
kjent preparatomtale. Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 
Diabetes mellitus type 2 (232). Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med met-
formin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tole rerte dose metformin.
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Referanser:
1. Januvia SPC august 2018, seksjon 4.1, 4.2, 5.1 og 9. 
2.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes:  

httpt://www.helse direktoratet.no/Retningslinjer/
Diabetes.pdf (lest 13.09.18) 

3.  Raz I, Chen Y, Wu M, et al. Efficacy and safety of 
sitagliptin added to ongoing metformin therapy in 
patients with type 2 diabetes. Curr Med Res Opin. 
2008;24(2):537–550. 

4.  Green J.B, Bethel M.E, Armstrong P.W. N Engl J 
Med 2015;373:232-42. Effect of Sitagliptin on  
Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes.

Study Design Ref 3: A multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study evalu-
ating the efficacy and safety of adding placebo or sitagliptin 100 mg once daily to metformin ≥1500 mg/day in 
190 patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin (HbA1c ≥64mmol/mol–≤97mmol/mol). 
The primary end point was HbA1c change from baseline at 18 weeks.

Study Design Ref 4: Randomised, double-blind, placebo controlled study with 14,671 patients (3324 patients 
had renal impairment (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). All patients had a median follow-up of 3.0 years.) added 
either sitagliptin or placebo to existing therapy. Open-label use of anti-hyperglycemic therapy was encourag ed 
as required, aimed at reaching individually appropriate glycemic targets in all patients. To determine whether 
sitagliptin was non-inferior to placebo, a relative risk of 1.3 as the marginal upper boundary was used. The 
primary cardiovascular outcome was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, non-
fatal stroke, or hospitalization for unstable angina.
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JANUVIA® for behandling av dine pasienter med diabetes type 2
når behandlingsmålet ikke kan nås med metformin, kost og mosjon1

Ved valg av DPP4-hemmer etter  
metformin foreslår nasjonal retningslinje 

fortrinnsvis sitagliptin (Januvia®)2

 HbA1c reduksjon3

-  1 % HbA1c reduksjon med Sitagliptin + Metformin versus placebo + Metformin. P<0.0013

av sikkerhetsprofil1,4

-  Ingen økt kardiovaskulær risiko hos pasienter med diabetes og hjerte- karsykdom4,a

Diabetes type 2 pasienter med 1,b

-  Kan brukes ved alle grader av redusert nyrefunksjon hos diabetes type 2 pasienterb

a)  Primært sammensatt endepunkt var tiden til første bekreftede hendelse av kardiovaskulær død, ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig slag eller 
innleggelse for ustabil angina4

b)  Vurdering av nyrefunksjonen er anbefalt før Januvia initieres og deretter periodisk, da dosejustering er basert på nyrefunksjonen

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR JANUVIA 
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. 

FORSIKTIGHET: Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose eller under graviditet. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon. 
Risiko for hypoglykemi ved samtidig bruk av sulfonylurea eller insulin. Informer pasienter om symptomer på akutt pankreatitt. Alvorlige 
overfølsomhetsreaksjoner og bulløs pemfigoid er rapportert.

Før forskrivning av JANUVIA, se preparatomtalen.
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legejobber.no
Norges mest komplette  
stillingsportal for leger

UTVALGTE STILLINGER

BLÅ KORS AS
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Per son vern i et va kuum?
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Per son vern er bare ett av man ge lov på lag te hen syn  
i hel se ve se net. Når per son vern får for rang for an pa si en-
tens beste, er vi på ville vei er. An sva ret lig ger hos sta ten 
som sy ke hus ei er.

«Dine opp lys nin ger bru kes kun til …», «Du kan til en hver tid trek ke 
ditt sam tyk ke til ba ke …». Vi har alle mott att slike e-pos ter ett er at 
EUs per son vern for ord ning – The Ge ne ral Data Pro tec tion Reg u la tion 
(GDPR) – ble inn lem met i ny per son opp lys nings lov 20. juli 2018 (1).

Hen sik ten med end ret re gel verk er blant an net at inn byg ge re i EU 
og EØS skal få enk le re til gang til opp lys nin ger om seg selv og til å be 
om at data slett es. Men de nye reg le ne har også kon se kven ser for 
be hand ling av hel se opp lys nin ger, in klu dert bruk i kva li tets sik ring 
og me di sinsk forsk ning.

Tid li ge re had de man mel de- og kon se sjons plikt til Da ta til sy net. 
Det var fri vil lig å ha per son vern om bud, og virk som he ter med 
 per son vern om bud kun ne få unn tak fra mel de plik ten. Med de nye 
reg le ne har dett e bort falt. Alle off ent li ge or ga ner, og en del pri va te, 
må nå ha et per son vern om bud. Per son vern om bu det har en råd -
given de rol le for be hand lings an svar lig, for eks em pel et sy ke hus, 
som i sin tur skal sik re at det fin nes be hand lings grunn lag, dvs. et 
lov lig grunn lag for be hand ling av per son opp lys nin ger. Be hand lings-
an svar lig har også fått nye plik ter i form av krav om do ku men ta sjon  
og kon se kvens vur de rin ger, og i noen til fel ler for hånds drøf tin ger 
med Da ta til sy net.

For me di sinsk og hel se fag lig forsk ning har for hånds god kjen ning 
fra Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
(REK) tid li ge re vært til strek ke lig for be hand ling av per son opp lys nin-
ger. Det er det ikke len ger. Nå må be hand lings an svar lig også sik re at 
det fore lig ger et be hand lings grunn lag (2).

I vin ter har det kom met frem at lov verk om be hand ling av pa si ent-
opp lys nin ger tol kes for skjel lig (3). Le ger ved Oslo uni ver si tets sy ke-
hus har utt rykt sterk uenig het med sy ke hu sets per son vern om bud 
og hev der at per son vern reg le ne tol kes så strengt at det går ut over 
pa si ent sik ker he ten og mu lig he te ne for å drive kli nisk forsk ning (4).

Med lite retts prak sis og mer an svar hos in sti tu sjo ne ne er det  
å for ven te at tolk ning av ny personopplysingslov va ri e rer. Mye ty der 
på at det ikke bare er et teo re tisk pro blem. Eks em pel vis har Refs um 

og med ar bei de re nett opp av slutt et et na sjo nalt forsk nings pro sjekt 
om kreft ri si ko som in vol ver te man ge sy ke hus (5). Det vis te seg  
å være svært van ske lig å gjen nom fø re, selv med REK-god kjen nin ger  
i or den. Fors ker ne opp lev de god saks be hand ling i sy ke hus der 
Norsk sen ter for forsk nings da ta (NSD) var per son vern om bud.  
I sy ke hus som holdt seg med lo ka le per son vern om bud, opp lev de  
de der imot «utro li ge be grun nel ser for mer ke li ge lo ka le reg ler, pro se-
dy rer og for bud» og ikke minst «sy ke hus le de re som lar om bu de ne 
ope re re langt ut over de res man dat» (5).

Dett e sis te ser ut til å være et gjen nom gå en de pro blem. Per son-
vern om bu de nes rol le er å råd gi. I prak sis sy nes de res råd å være 
bin den de. Det er man ge grun ner til at det er slik. Mang len de ju ri-
disk kom pe tan se i sy ke hu se ne kan være en av dem. En an nen kan 
være at sy ke hu se ne ri si ke rer sto re bø ter, opp til 4 % av brutt o om set-
ning, der som per son opp lys nings lo ven bry tes (6). Ved pa si ent ska der, 
der imot, ri si ke rer de ikke øko no mis ke sank sjo ner. Det an sva ret er 
over ført til Norsk pa si ent ska de er stat ning (NPE). Satt på spis sen: For 
sy ke hus er det øko no misk mer ri si ka belt å ikke tolke per son vern -
regle ne strengt enn å gi me di sinsk ufor svar lig be hand ling. I prak sis 
har vi sett eks emp ler på at sy ke hu se ne ikke er vil li ge til å over prø ve 
eget per son vern om bud, selv i til fel ler der fag folk gjen tatt e gan ger 
har pekt på at om bu dets be slut nin ger sett er pa si ent sik ker he ten  
i fare (4).

Der til er det i hel se sek to ren en rek ke and re lo ver som regulerer 
be hand ling av pa si ent opp lys nin ger, slik som hel se per so nello ven og 
pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven. I noen til fel ler vil dis se få for rang 
for an hen sy net til per son vern. Uan sett må all tid de uli ke lov ver ke ne 
veies mot hver and re når be slut nin ger om bruk av per son opp lys nin-
ger skal tas (1, 7). I sis te in stans er alt lov verk som regulerer for svar lig 
hel se virk som het, til for å iva re ta pa si en tens beste. Der for kan per-
son opp lys nings lo ven ald ri tol kes i et va kuum. An sva ret lig ger hos 
hel se fo re ta ke ne. Og til syv en de og sist lig ger det, slik en av lan dets 
mest er far ne hel se ju ris ter på pe ker, hos sta ten som sy ke hus ei er (7).
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Fors ker lin jen i me di sin har levd opp til for vent nin ge ne, 
men gir in gen for mell og be rett i get utt el ling i den nye 
spe sia list ut dan nin gen. Det er høyst diskutabelt.

I 2018 var det 20 år si den vi igjen ble minnet om bekymringen ved  
at sta dig fær re le ger og me di sin stu den ter en ga sjer te seg i bio me di-
sinsk forsk ning (1). Ned gan gen gjaldt alle di sip li ner, men ram met 
ba sal fa ge ne ster kest. Var bun nen nådd? ble det stilt spørs mål om  
da (2).

Tin ge nes trøs tes lø se til stand før te til et sam let ini tia tiv fra de fire 
me di sins ke fa kul te te ne, og det ble opp rett et et til bud om et ut vi det, 
inn skutt forskerlinjeløp un der veis i stu di et. Nor ges forsk nings råd 
sto for grunn fi nan sie rin gen på veg ne av ut dan nings myn dig he te ne, 
mens ad mi nist ra sjo nen ble de sen tra li sert til hvert en kelt fa kul tet. 
Sam ar bei det mel lom fa kul te te ne ble for ma li sert. Opp ta ket av stu-
den ter ble tid ligst lagt til star ten av tred je stu die år, men åp net el lers 
for lo kal til rett e leg ging (3). Det sis te gjaldt blant an net kri te ri e ne  
for å få fors ker lin jen be stått. Utt el lin gen for del ta ger ne til sva rer to 
stu die år (120 stu die po eng), ofte om talt som «en halv ph.d.». Sam hol-
det mel lom ak tø re ne kom mer kla rest til utt rykk gjen nom Frampeik, 
stu den te nes egen år li ge forsk nings kon fe ran se som går på om gang 
mel lom læ re ste de ne.

Fors ker lin jen har kun i be skje den grad vært om talt i Tids skrif tet 
(4–6). Des to bedre er det at Tids skrif tet nå pub li se rer to ar tik ler fra 
en un der sø kel se av tid li ge re stu den ter ved Fors ker lin jen, Uni ver si te-
tet i Bergen. De ble tatt opp fra star ten (2002) og had de full ført me di-
sin stu di et i 2017 (7, 8).

Med en svar an del på 70 % er ikke ho ved fun ne ne i den før s te ar tik-
ke len til å mis for stå (7): Tid li ge re forskerlinjestudenter fort sett er  
å fors ke og et stort an tall av leg ger ph.d.-gra den, sær lig blant kvin ne ne. 

Fun ne ne be kref ter re sul ta te ne av den na sjo na le, kom pa ra ti ve stu - 
di en pub li sert vå ren 2018 (9). I mot set ning til de and re fa kul te te ne 
var an tal let som ikke full før te ved Uni ver si te tet i Bergen, på fal len de 
høyt, i dett e ut val get 14 %. Li ke vel lå an de len som fort satt e å fors ke 
ett er stu di et, på sam me nivå som fler tal let (7).

Den and re ar tik ke len kas ter også lys over hva som skal til for at 
stu den te ne full fø rer fors ker lin jen (8). Blant de som slutt et, var det 
fle re som men te at ar beids be last nin gen var for li ten. Sam ti dig fikk 
de sjeld ne re re gel mes sig vei led ning (8). Dett e stem mer med min 
er fa ring: I de få til fel le ne der stu den ten tak ket for seg, skyld tes det  
at pro sjek tet var upre sist be skre vet og/el ler at stu den ten ble til delt 
«diverseoppgaver» av va ri e ren de grad inn ad i grup pen.

En ph.d.-grad med mins te inn sats på tre år gir en til leggs kom pe-
tan se ut over me di sinsk em bets eksa men. Dett e ble før be løn net med 
en avkortning på ett år av mi ni mums kra vet om fem år i spe sia li se-
rin gen. Le ger med fors ker lin je fikk til sva ren de seks må ne der avkort-
ning. Inn fø rin gen av den nye spe sia list ut dan nin gen (LIS) har ra dert 
ut aner kjen nel sen av en slik kom pe tan se he ving. Skjen din gen er søkt 
rett fer dig gjort blant an net gjen nom løse for mu le rin ger med hen vis-
ning til Fel les kom pe tan se mo du ler un der ut dan nin gen (10, 11). Kra vet 
til LIS-le gers forsk nings for stå el se er ned felt i 4 – fire – læ rings mål, 
hvor av to for mu le res som at LIS-le ge ne skal «kjen ne til van li ge stu-
die de sign» og «for stå grunn leg gen de epi de mio lo gis ke og sta tis tis ke 
be gre per». Det er grunnløst å tro at dis se kunn skaps må le ne er  
i nær he ten av å til sva re kom pe tan sen en ph.d.-grad gir. Det er be ten-
ke lig, sær lig med tan ke på at kra ve ne til kunn skaps hånd te ring  
i me di si nen bare vil øke.

In gen er tjent med at Hel se di rek to ra tet, med den nye ut for min-
gen av spe sia list ut dan nin gen, frem står som en an ta go nist til aka de-
misk me di sin. Da er det mer opp munt ren de å leg ge øret til mar ken 
og lytt e til ryk te bør sen: Den sier at forsk nings kom pe tan se til leg ges 
be rett i get vekt av de som inn kal ler, in ter vju er og an sett er unge 
me di si ne re – også før endt ut dan ning.

GEIR WEN BERG JACOBSEN
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Er du plaget 
med tørr hud?

Sunn hud har en god balanse mellom fett og fuktighet. Når vi blir 
eldre, svekkes hudbarrieren som holder på vann i kroppen. Med for 
lite vann, blir huden tørr og mer mottagelig for skadelige stoffer 
som trenger inn i huden. Dette kan føre til eksem. Derfor er det 
viktig å smøre tørr hud med en barrierestyrkende krem. 

Canoderm er et legemiddel med dokumentert effekt på tørr hud 
og kløe. Kremen bevarer fuktighet i huden, forsterker hudbarrieren 
og forebygger tilbakefall av eksem. Canoderm får du på Apotek, 
uten resept.

MYKGJØR 

HUDEN & 

DEMPER 

KLØE

Canoderm 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 
Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no
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Å lind re sor ger  
med salt vann

Jeg tak ker Anne Mari Røs ting Strand og Siri 
Fug lem Berg for de res ar tik kel om be hand-
ling med væs ke og er næ ring hos dø en de 
pa si en ter (1). Gjen nom fø rin gen av be grens-
ning av livs for len gen de be hand ling er et 
vik tig tema som bør brin ges opp til dis ku-
sjon.

Jeg me ner vi kan enes om føl gen de: Hos 
dø en de pa si en ter vil vi gi be hand ling som er 
me di sinsk for svar lig og til pa si en tens beste. 
I dis ku sjo nen om hva som er til pa si en tens 
beste, er det vik tig med in di vi du el le vur de-
rin ger. Inn led nings vis i ar tik ke len skri ver 
for fatt er ne at «i en hek tisk sy ke hus- el ler 
sy ke hjems hver dag er det ikke tid til all tid  
å ta den sto re etis ke dis ku sjo nen knytt et  
til den in di vi du el le vur de rin gen av hver 
en kelt pa si ent». Li ke vel kon klu de rer de  
med at «hvert en kelt til fel le må be hand les 
var somt og in di vi du elt».

I be hand lin gen av dø en de pa si en ter  
og de res på rø ren de må man bru ke god  
tid. Tid er es sen si elt for å opp nå en trygg 
re la sjon som kan dan ne grunn lag for en 
ver dig av slut ning av li vet. I de til fel ler hvor 
be grens ning av livs for len gen de be hand ling 
blir et tema, er dø den of test en pro sess som 
går over tid. Dett e gir oss mu lig het til å ha 
sam ta ler med pa si en ten og de på rø ren de 
un der veis, og slike sam ta ler kan bi dra til  
å frem me pa si en tens au to no mi og gi in for-
ma sjon om pa si en tens øns ker og be hov. 
For hånds sam ta ler er for søkt gjen nom ført  
i nors ke sy ke hus (2) og på nors ke sy ke hjem 
(3). Senter for me di sinsk etikk ved Uni ver si-

te tet i Oslo har ut ar bei det en vei le der for 
plan lag te for hånds sam ta ler i sy ke hjem (4). 
Kan skje kan for hånds sam ta ler gjø re det 
lett e re for på rø ren de å ak sep te re en be slut-
ning om å av slutt e livs for len gen de be hand-
ling?

Jeg vil også pro ble ma ti se re det jeg le ser 
som en feil tolk ning av na sjo nal vei le der (5). 
Strand og Berg skri ver at «si den pa si en ten  
er dø en de, av slutt es livs for len gen de be hand-
ling. Da kuns tig til ført væs ke og er næ ring 
de fi ne res som livs for len gen de be hand ling, 
av slutt es også dett e». Det er vik tig å pre si se re 
at livs for len gen de be hand ling er en sek ke-
be teg nel se og om fatt er blant an net re su sci-
te ring, re spi ra tor be hand ling, me di sinsk 
be hand ling av kro nisk syk dom samt er næ-
ring og væs ke. Hver en kelt be hand ling skal 
vur de res for seg, og man vel ger ikke nød ven-
dig vis å av slutt e alt sam ti dig.

Hos dø en de pa si en ter bør ho ved må let 
være å lind re pa si en tens pla ger samt å gi 
trøst. Som for fatt er ne nev ner, gir ikke litt e ra-
tu ren oss gode svar på hva slags lind ren de 
virk ning kuns tig til ført væs ke og er næ ring 
har hos dø en de pa si en ter. Hos noen pa si en-
ter er sis te del av li vet for bun det med sto re 
pla ger. For meg er det vik tig ikke å for len ge 
et liv med li del se, og vi må pas se oss for  
å lind re sor ger med salt vann.

ING VILD HA RALD STAD SKÅR DAL
ingvild.skardal@gmail.com
er lege i spe sia li se ring.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Strand AMR, Berg SF. Skal dø en de pa si en ter få 

væs ke og er næ ring? Tidsskr Nor Legeforen 2019; 
139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0527.

2 Friis P, Førde R. For hånds sam ta ler med ge ria tris ke 
pa si en ter. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 233�–�5. 

3 Sæ var eid TJL, Lil le mo en L, Thoresen L et al. Im ple-
menting ad van ce care pla nning in nursing ho mes 
– study pro to col of a clus ter-ran dom ized clin i cal 
tri al. BMC Geriatr 2018; 18: 180. 

4 Thoresen L, Lil le mo en L, Sæ var eid TJL et al. 
For hånds sam ta ler; fel les plan leg ging av ti den 
frem over, og hel se hjelp ved li vets slutt for pa si en-
ter på sy ke hjem. Oslo: UiO, Senter for me di sinsk 
etikk, 2017.

5 Be slut nings pro ses ser ved be grens ning av livs  for - 
 len gen de be hand ling. IS-2091. Oslo: Hel se di rek to-
ra tet, 2013.

S.F. BERG OG A.M.R. STRAND SVA RER
Takk til Ing vild Skår dal for in ter es sant kom-
men tar. Hun har selv sagt rett i at det har 
sne ket seg inn en feil i vår ar tik kel. «Me di-
sins ke til tak» skal er statt e «livs for len gen de 
be hand ling» slik at det blir: «si den pa si en ten 
er dø en de, av slutt es me di sins ke til tak. Da 
kuns tig til ført væs ke og er næ ring de fi ne res 
som me di sins ke til tak...». In gen øns ker  
å for len ge li del se. Det vi ett er ly ser er stør re 
grad av re flek sjon om kring be hand ling ved 
li vets slutt hvor fle re per spek ti ver trek kes 
inn, ikke minst ek si sten si el le per spek ti ver 
rundt væs ke og er næ ring. Like vik tig er en 
grun dig gjen nom gang av det me di sins ke 
kunn skaps grunn laget rundt se po ne ring  
av væs ke og næ ring.

SIRI FUG LEM BERG
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er kom mu ne over le ge.
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In gen av for fatt er ne opp gir in ter es se kon flik ter.

«For meg er det vik tig ikke  
å for len ge et liv med li del se,  
og vi må pas se oss for å lind re 
sor ger med salt vann»
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Fil le ris tet sped barn 
el ler ikke?

Knut Wes ter stil te spørs mål ved om den 
me di sins ke do ku men ta sjo nen som sak kyn-
dige i dag vur de rer som be vis på fil le ris ting, 
er av til strek ke lig vi ten ska pe lig kva li tet til  
at den kan bru kes som ju ri disk be vis for at 
fil le ris ting fak tisk har fun net sted (1). Vi de re 
spur te han om det der med fore lig ger «skyld 
ut over en hver ri me lig tvil». Han trek ker blant 
an net frem til stan den be nign eks tern hyd ro-
cep ha lus som til stand som kan frem stå som 
en en kelt kom po nent i den så kal te tria den.  
På bak grun nen av forsk nin gen han re fe re rer 
til, vir ker det ri me lig å stil le spørs mål.

I et de batt inn legg og til svar av Arne Stray-
Pedersen og med for fatt e re kon klu de res det 
at kunn skaps grunn lag i dag er godt nok (2), 
til tross for at en del forsk ning kan tyde på 
an net. I til legg fryk ter for fatt er ne for at en si-
dig og uny an ser te me die opp slag skal få sto re 
kon se kven ser for barns sik ker het og retts-
vern frem over. Så vidt meg be kjent er inn leg-
get for fatt et av en grup pe hvor nes ten alle 
har job bet og blitt løn net som sak kyn di ge.

Tan ken slår meg: Ville ikke det vik tig ste 
her være å fak tisk finne ut av om grunn laget 
for vur de rin ge ne er gode nok? Dom mer  
på even tu elt feil ak tig grunn lag ville være 
ka ta stro falt. Jeg imø te ser Westers plan lag te 

forsk nings pro sjekt, som har til hen sikt  
å gå gjen nom grunn laget for dom mer i slike 
straff e sa ker ved nors ke dom sto ler.

Det er bra å stil le spørs mål ved etab ler te 
me di sins ke «sann he ter». Sak kyn di ge be sitt er 
stor makt. Som kjent for fle re er det dess  ver re 
et dår lig yt rings kli ma in nen retts me di sin  
i Oslo. Det er til ett er tan ke at det i det re la-
tivt lil le fag mil jø et, som det nors ke retts  me di-
sins ke mil jø et re pre sen te rer, ikke i stør re 
grad verd sett es at det stil les spørs mål.

HAN NA MA RIA ENG
hanna_maria_e@hotmail.com
er over le ge i pa to lo gi.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Wes ter K. Har et «fil le ris tet sped barn» all tid vært 

fil le ris tet? Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0583.

2 Stray-Pedersen A, Møller C, De Lange C et al. Le gers 
rol le ved mis tan ke om al vor lig bar ne mis hand ling. 
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/ 
tidsskr.18.0922.

Ut vik lings hem ning 
og spe sia list hel se- 
tje nes ten

Eva Male Davidsen og Nils Olav Aa non sen 
skri ver at det noen ste der ikke er res sur ser  
i spe sia list hel se tje nes ten til å ut fø re for svar-
lig dia gnos tikk av ut vik lings hem ming (1). 
De bru ker «Tol ga-sa ken», som sær lig VG og 
NRK tok opp i høst, som eks em pel. Tol ga 

lig ger i Hedmark og bru kes som eks em pel 
på at spe sia list hel se tje nes ter på dett e om rå-
det kan være for sva ke. «Tol ga-sa ken» skyl des 
imid ler tid ikke mang len de res sur ser in nen-
for spe sia list hel se tje nes ter i Hedmark. Sa ken 
skyl des en kelt sagt at to av de tre brød re ne 
som sa ken drei de seg om, rett og slett ikke 
had de blitt hen vist til Av de ling for ha bi li te-
ring ved Sy ke hu set Inn lan det for en vur de-
ring av mu lig ut vik lings hem ning. Da de 
om si der ble hen vist, fore tok av de lin gen 
re la tivt raskt en for svar lig vur de ring. Fast -
leger i Hedmark og i Sy ke hu set Inn lan det 
som også om fatt er Opp land, må ikke syn ke 
hen i den tro at det vil være for gje ves å hen-
vi se til Av de ling for ha bi li te ring i til fel ler der 
man vil ha vur dert om en per son har ut vik-
lings hem ning.

BØR GE HOL DEN
borge.holden@sykehuset-innlandet.no
er sjef psy ko log ved Sy ke hu set Inn lan det.

LAU RA GÖRTZ-NAGTZAAM

In gen av for fatt er ne opp gir in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Davidsen EM, Aa non sen NO. Hen vis ning til spe sia-

list som ikke fin nes. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 
139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0835.

E.M. DAVIDSEN OG N.O. AANONSEN 
SVARER
Habilitering av voksne i spesialisthelsetje-
nesten har krevende oppgaver overfor store 
målgrupper, men er likevel med få unntak, 
sterkt underbemannet for å kunne ivareta 
sin nisjespesialiserte virksomhet. Denne 
omfatter eksempelvis tverrfaglig behand-
ling av alvorlig adferdsproblematikk hos 
personer med autisme og utviklingshem-
ming, følgetilstander etter tidlig hjerne-
skade og sykdom, utviklingsforstyrrelser  
i hjernen, evneutredninger og diagnostikk 

«Det er bra å stil le spørs mål 
ved etab ler te me di sins ke  
 ‘sann he ter’»
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KOMMENTARER

av psykisk utviklingshemning (1). Sykehuset 
Innlandet er et av flere eksempler hvor det 
er for dårlig faglig bemanning for å kunne 
ivareta dette (2).

Sykehuseiere og de regionale helsefore-
takene bærer ansvaret for at stortingsvedtak 
(habilitering i spesialisthelsetjenesten er et 
prioritert felt), oppdragsbrev fra departe-
ment og veiledere fra Helsedirektoratet 
systematisk kan overses eller utsettes. Øves 
tilsyn er det på rene formalia, og ikke på 
grunnleggende faglige forutsetninger for  
å gi tverrfaglig spesialisthelsetjeneste. Vår 
erfaring er at det har vært slik i snart 30 år. 
To unntak er Ahus og Oslo universitetssyke-
hus der det over år har blitt gitt ressurser til 
å bygge opp lege- og psykologteam innen 
voksenhabilitering. Opptrapping av disse 
fagmiljøene har medført at man har fått en 
ytterligere forståelse av hvor stort behov for 
kompetanse pasientgruppen faktisk trenger 
for å gi forsvarlige tjenester. Likevel består 
enhetene ved disse sykehusene av sårbare 
fagmiljøer.

På grunn av vedvarende få ressurser til 
voksenhabilitering blir virksomheten nød-
vendigvis mindre synlig og tilgjengelig for 
fastleger. Seksjonene selv får mindre mulig-
het for fagutvikling, forskning, reell tverr-
faglig virksomhet og fagutveksling og sam-
arbeidet mellom primærhelsetjeneste, 
 kommune og spesialisthelsetjeneste blir 
skadelidende. Hvis pasienter henvises til 
diagnostikk av psykisk utviklingshemning 
er vi ikke i tvil om at dette gjøres forsvarlig. 
Men vi ser på bakgrunn av egen erfaring at 
lege og psykologressursene i innlandet må 
være i sterkt behov av opprustning skal det 
ivareta en populasjon på 400 000.

Slik vi ser det må sykehuseier og helse-
foretakene sørge for forsvarlig tildeling av 
ressurser til utredning, diagnostikk, behand-
ling og veiledning for målgruppene for 
habilitering i spesialisthelsetjenesten i Inn-
landet, så vel som i resten av landet. Det  
er myndighetene som er adressat for vårt 
innlegg, ikke lege og psykolog som sammen 
med vernepleiere, fagkonsulenter, fysiotera-
peuter og andre yrkesgrupper arbeider 
hardt med de ressursene de får tildelt.

EVA MALE DAVIDSEN
evda@ahus.no
er overlege og avdelingsleder ved Avdeling voksen-
habilitering Ahus HF.

NILS OLAV AANONSEN

Ingen av forfatterne oppgir interessekonflikter.
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RETTELSE

Legers holdninger til aktiv dødshjelp
Ole Marius Gaasø, Karin Isaksson Rø,  
Berit Bringedal, Morten Magelssen
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31�–�5.

I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: 
Sammenlignet med allmennmedisin var det 
signifikant større sannsynlighet for at leger  
i laboratoriefag og samfunnsmedisin ville 
tillate legalisering, kontrollert for andre 
forhold. Dette gjaldt ikke de andre spesialite-
tene.

I tabell 2 på samme side skal oddsratio 
være: 1,18 for indremedisin, 1,32 for kirurgi, 
1,07 for psykiatri og 1,56 for laboratoriefag/
samfunnsmedisin/annet. P-verdi for psykia-
tri skal være 0,74.

På s. 34 skal det stå: For ønsket om ikke  
å «tillate eutanasi for personer med dødelig 
sykdom og kort forventet levetid» var sam-
menhengen signifikant for kvinner (0,66, 
95 % KI 0,51�–�0,86), eldre (0,97, 0,96�–�0,98)  
og de med religiøs overbevisning (0,24, 
0,15�–�0,37). På samme vis ble det vist signi-
fikant sammenheng mellom at man ikke 
ønsket at «aktiv dødshjelp bør tillates  
også for personer som har en uhelbredelig 
kronisk sykdom, men ikke er døende»  
og det å være kvinne (0,61; 0,43�–�0,84), eldre 
(0,97; 0,95�–�0,98) og ha religiøs overbevisning  
(0,28; 0,15�–�0,52).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

«Det er myndighetene som  
er adressat for vårt innlegg»

Referanser:

4. Trulicity Pakningsvedlegg

Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B JO5

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,75 mg: Hver ferdigfylte penn (0,5 
ml) inneh.: Dulaglutid 0,75 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, mannitol, polysorbat 80, 
vann til in jeksjonsvæsker. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 1,5 mg: 
Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.: Dulaglutid 1,5 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, 
mannitol, polysorbat 80, vann til injek sjonsvæsker. Indikasjoner: Til voksne med diabetes 
type 2 for bedring av glykemisk kontroll. Kombinasjons behandling: I kombinasjon med an-
dre glukosesenkende legemidler, inkl. insulin, når disse sammen med diett og trening ikke 
gir tilstrekkelig glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data om kombinasjoner som er 
studert). Monoterapi: Når diett og trening alene ikke gir tilstrekkelig glyke misk kontroll hos 
pasienter der metformin ikke kan benyttes pga. intoleranse eller kontraindikasjo ner. Dose-
ring: Kombinasjonsbehandling: Voksne: Anbefalt dose er 1,5 mg 1 gang ukentlig. Ved 
til legg til eksisterende behandling med metformin og/eller pioglitazon, og/eller 
natriumglukose-ko transportør 2 (SGLT2)-hemmere, kan gjeldende doseringer oppretthol-
des. Ved tillegg til et eksis terende sulfonylureapreparat eller insulin, kan dosereduksjon av 
sulfonylureapreparatet eller in sulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egen-
måling av blodglukose er ikke nød vendig med unntak av ved kombinasjon med sulfonylure-
apreparater eller insulin, der egenmåling kan være nødvendig for å justere dosen av sul-
fonylureapreparat eller insulin. Monoterapi: Voksne: Anbefalt dose er 0,75 mg 1 gang 
ukentlig. Glemt dose: Hvis en dose glemmes, bør den administreres så snart som mulig 
dersom det er minst 3 dager (72 timer) til neste planlagte dose. Er det <3 dager (72 timer) 
til neste planlagte dose, skal den glemte dosen utelates, og neste dose administreres på 
opprinnelig planlagt dag. Pasienten kan i begge tilfeller gjenoppta sin vanlige ukentlige do-
seringsplan. Hvis nødvendig kan ukedag for administrering endres, så lenge siste dose ble 
administrert 3 (72 timer) tidligere. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejus tering er ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved 
lett/moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresvikt, pga. svært 
begrenset erfa ring. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Tilgjenge-
lige data foreligger ikke. Eldre >65 år og potensielt sårbare pasienter: Dosejustering er ikke 
nødvendig på grunnlag av alder. Erfaring med behandling hos eldre 75 år er imidlertid 
svært begrenset. Startdose 0,75 mg 1 gang ukentlig kan vurderes til potensielt sårbare 
pasienter, som eldre 75 år. Tilberedning/Hånd tering: Bruksanvisningen i pakningsved-
legget må følges nøye. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar og/eller farget eller 
inneholder partikler. Frosset preparat skal ikke brukes. Administre ring: S.c. injeksjon i ab-
domen, låret eller overarmen. Skal ikke administreres i.v. eller i.m. Dosen kan administreres 
når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til be-
handling av diabetisk ketoa cidose. Anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom. Ev. 
dehydrering som følge av gastro intestinale bivirkninger bør tas med i vurdering mht. forver-
ring av nedsatt nyrefunksjon. Bruk av GLP-1-reseptoragonister er forbundet med risiko for 
å utvikle akutt pankreatitt. Pasienten skal in formeres om symptomene. Ved mistanke om 
pankreatitt skal dulaglutid seponeres. Dersom pan kreatitt bekreftes, skal dulaglutidbehand-
ling ikke gjenopptas. I fravær av andre tegn og symptomer på akutt pankreatitt, er forhøyede 
verdier av pankreasenzymer alene ikke prediktivt for akutt pan kreatitt. Ved kombinasjon med 
sulfonylureapreparater eller insulin, kan risiko for hypoglykemi økes. Risikoen kan reduseres 
ved å redusere dosen av sulfonylureapreparater eller insulin. Begren set erfaring ved konges-
tiv hjertesvikt. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. 0,75 eller 1,5 mg dose, dvs. 
praktisk talt natriumfritt. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjo-
ner, bruk interaksjonsanalyse. Dulaglutid forsinker magetømmingen og har potensiale til å 
påvirke absorpsjonshastigheten av samtidig administrerte orale legemidler. Bør brukes med 
forsiktighet hos pasienter som får orale le gemidler som krever hurtig gastrointestinal absorp-
sjon. For visse depotpreparater kan forlenget tid i magesekken øke frigivelse, og kan slik øke 
eksponering for legemidlet noe. Dosejustering av pa racetamol, atorvastatin, digoksin, lisi-
nopril, metoprolol, warfarin, orale antikonseptiva eller met formin er ikke nødvendig. 
DPP-4-hemmeren sitagliptin kan redusere nedbrytningen av dulaglutid, og samtidig admi-
nistrering økte eksponering og Cmax for dulaglutid med hhv. ca. 38% og 27%, og median 
Tmax økte med ca. 24 timer. Økt eksponering kan forsterke effekten på blodglukosenivåer 
og bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Anbefales ikke. Amming: Bør 
ikke brukes. Fertili tet: Effekt på fertilitet er ukjent. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er 
gastrointestinale, inkl. kvalme, oppkast og diaré. Disse reak sjonene er som regel milde eller 
moderate i alvorlighetsgrad, og forbigående. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kval-
me, diaré, oppkast, magesmerter. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1 (når brukt i kombina-
sjon med insulin, glimepirid, metformin eller metformin pluss glimepirid). Vanlige ( 1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Nedsatt appetitt, dyspepsi, forstoppelse, flatulens, abdominal 
oppblåsthet, gastroøsofageal reflukssykdom, raping. Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke mi1 (når 
brukt som monoterapi eller i kombinasjon med metformin pluss pioglitazon). Undersøkel ser: 
Sinustakykardi, AV-blokk grad I. Øvrige: Fatigue. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): 
Im munsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: Kolelitiasis, kolecystitt. Øvrige: Reaksjoner på 
injek sjonsstedet. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. 
Hud: Angioø dem. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: 
Ikke-mekanisk intestinal obstruksjon. Utvalgte bivirkninger: 1,6% dannet antistoffer mot 
dulaglutid, generelt lave nivåer. Hypersensibilitet (f.eks. urticaria, ødem) er rapportert hos 
0,5%, ingen utviklet antistoffer mot dulaglutid. 1 Dokumentert, symptomatisk hypoglykemi 
og blodglukose 3,9 mmol/liter. For mer informasjon om forekomst av hypoglykemi, se 
SPC. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Gastrointestinale lidelser og hypoglykemi. 
Behandling: Støttende iht. kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger 
A10B J05 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende glu-
kagon-lignende peptid 1 (GLP-1) reseptorago nist med ukentlig dosering.  GLP-1-analog-
delen har ca. 90% homologi med humant GLP-1. Vir kningsmekanisme: Dulaglutid utviser 
flere av virkningene til inkretinhormonet GLP-1: Insulinse kresjonen stimuleres ved forhøyet 
blodglukose, mens glukagonsekresjonen hemmes. Fastende og postprandiale blodglukose-
verdier reduseres. Effekt inntreffer etter første dose. Glykemisk kontroll målt ved HbA1C 
forbedres signifikant. Magetømminghastigheten reduseres. Kroppsvekten reduse res. Re-
duksjon i systolisk blodtrykk er vist. Økning i kardiovaskulær risiko er ikke vist. Absorp sjon: 
Cmax nås etter 48 timer. Gjennomsnittlig Cmax og total AUC er hhv. ca. 114 ng/ml og 
14 000 ngh/ml etter flere 1,5 mg-doser. Steady state nås etter 2-4 uker (1,5 mg). Gjen-
nomsnittlig absolutt biotilgjengelighet etter en enkeltdose er 65% (0,75 mg) og 47% (1,5 
mg). Fordeling: Gjen nomsnittlig Vdss er ca. 19,2 liter (0,75 mg) og ca. 17,4 liter (1,5 mg). 
Halveringstid: Clearance ved steady state er i gjennomsnitt 0,111 liter/time (0,75 mg) og 
0,107 liter/time (1,5 mg) med en t1/2 på hhv. 4,5 og 4,7 dager. Dulaglutid er motstands-
dyktig mot degradering av DPP-4, og molekylets størrelse forsinker absorpsjon og reduse-
rer renal clearance. T1/2 er forlenget i forhold til GLP-1, hvilket gjør den egnet for s.c. ad-
ministrering 1 gang ukentlig. Metabolisme: Dulaglutid antas å de graderes til aminosyrekom-
ponenter ved generell proteinkatabolisme. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ori ginalpakningen for å beskytte mot lys. 
Kan oppbevares utenfor kjøleskap i inntil 14 dager ved høyst 30°C. Pakninger og priser 
per 01.01.2019 0,75 mg: 4 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 1068,70. 1,5 mg: 4 stk.1 (ferdigfylt 
penn) kr 1068,70. Refusjon: 1A10B J05_2 Dulaglutid Refusjonsberettiget bruk: Be-
handling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/
eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glyke misk 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 opp-
når tilstrekke lig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin Sist endret: 
28.06.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent 
av SLV: 02.07.2018 Reseptgruppe C Innehaver av markedsføringstillatelsen:  
Eli Lilly Nederland B.V.

       Trulicity «Lilly»

ANNONSE



• Én gang i uken3 
•  Pasienten skal ikke 

stille inn dose4

• Klar til bruk4

• Integrert skjult nål1

• Autoinjektor1

De hyppigst rapporterte bivirkningene 
i kliniske studier var gastrointestinale, 
inkludert kvalme (21,2%), diaré (13,7%) 
og oppkast (11,5%). Disse reaksjonene 
var som regel milde eller moderate i 
alvorlighetsgrad og forbigående.5

INDIKASJON Trulicity er indisert hos voksne med type 2-diabetes for bedring av glykemisk kontroll. 
REFUSJON 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 232: Refusjon 
ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
FORSIKTIGHETSREGLER6 Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas med i 
vurderingen ved behandling av pasienter med nedsatt nyrefunksjon ettersom f.eks. kvalme, oppkast og/ eller diaré, kan forårsake dehydrering 
som igjen kan forårsake forverring av nyrefunksjonen. Akutt pankreatitt har blitt rapportert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienter skal 
informeres om symptomene på akutt pankreatitt, og ved mistanke om pankreatitt skal Trulicity seponeres. Dersom pankreatitt bekreftes, skal 
Trulicitybehandling ikke gjenopptas. Ved kombinasjon med sulfonylureapreparater eller insulin, kan risiko for hypoglykemi økes. Risikoen for 
hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylureapreparater eller insulin. 
DOSERING
startdose på 0,75 mg én gang ukentlig vurderes. Monoterapi: Anbefalt dose er 0,75 mg én gang ukentlig.

PP-DG-NO-0049 januar 2019

Til voksne pasienter med type 2 diabetes for bedring av glykemisk kontroll.

Trulicity, et enkelt alternativ1

GLP-1-analog som reduserer  HbA1c inntil 1,6% etter 26 uker2
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Skakvåld mot spädbarn – läkarens roll  
måste särskiljas från rättsväsendets roll

Det är bekymrande att forskare 
bort ser från de allvarliga 
metodologiska bris ter na  
i den befintliga vetenskapliga 
litt e ra tu ren om skakvåld. 
Cirkelargumentation hör inte 
hemma i vetenskapliga stu di er, 
och läkare ska avhålla sig från 
att bedöma uppsåt, som är en 
strikt ju ri disk fråga.

Vi instämmer med Arne Stray-Pedersen och 
hans 17(!) medförfattare när de i en kom-
men tar (1) till Knut Westers artikel om skak-
våld mot spädbarn (2) påpekar att det kan  
få fatala kon se kven ser att missa att ett barn 
har utsatts för våld. För bar nets bästa är  
det självfallet viktigt att barnmisshandel 
upptäcks, och att bar net skyddas från en 
far lig och riskfylld miljö. Men det lig ger 
också i bar nets intresse att inte i onödan 
omplaceras, att dess familj inte splitt ras på 
felaktiga grunder, och att en oskyldig för-
älder inte döms till fängelse. Detta är dilem-
mat mel lan ris ken för underdiagnostik och 
ris ken för överdiagnostik som gör att dia-
gnostiken av barnmisshandel måste vara  
så kor rekt som möjligt. Och det var detta 
di lem ma som var utgångspunkten för den 
svenska ut red nin gen av den diagnostiska 
träffsäkerheten av tria den (subduralblöd-
ning, retinala blödningar och en ce fa lo pa ti) 
för att fastställa om ett spädbarn har skakats 
våldsamt (3). Denna frågeställning val des 
eftersom det i vetenskapliga stu di er, i kli-
niska hand lings pro gram och i flera rättsfall 
påståtts att triadfynd med mycket hög grad 
av säkerhet kan säkerställa att bar net ska-
kats våldsamt. Ut red nin gen initierades och 
genomfördes av Sta tens be red ning för medi-
cinsk och so cial utvärdering, vars uppgift är 
att utvärdera evi den sen av exempelvis dia-
gnostiska me to ders träffsäkerhet.

Som Knut Wes ter an ger, är huvudproble-
met med nästan samtliga tidigare stu di er 
om skakvåld att de har hög risk för bias  
på grund av cirkelargumentation, vilket 
be ror på att man använt barnskyddteams 
bedömningar både som diagnostiskt test 
och som referenstest. På detta sätt elimineras 
alla falskt po si ti va och falskt ne ga ti va fall och 

den diagnostiska träffsäkerheten blir uppen-
bart orimliga 100 % (4, 5).

Stray-Pedersen och medarbetare (1) under-
känner dock den svenska rap por ten med 
hänvisning till den kritik som framförts mot 
rap por ten. Den svenska rap por tens huvud-
slutsats var att det finns otillräcklig veten-
skaplig evi dens («very low qual i ty») för att 
fastställa att ett spädbarn har skakats våld-
samt när endast tria den påvisats (3). Vi som 
del tog i den svenska ut red nin gen, var med-
vetna om att re sul ta tet skul le uppfattas som 
kontroversiellt. Eftersom rap por ten under-
kände så gott som samtliga de stu di er som 
de senaste 30 åren har använts för att fast-
ställa dia gno sen skakvåld, var efterföljande 
kritik knappast förvånande. Stray-Pedersen 
och medarbetare pekar dock på nå gra punk-
ter som bör kommenteras.

Är det vanligt att tria den  
förekommer isolerat?
Den svenska rap por ten fokuserade på triad-
fall där det inte fanns nå gra ytt re tecken på 
trau ma, eftersom det är just sådana isole-
rade triadfall som är intressanta. De är 
 intressanta dels därför att dessa fall helt 
saknar traditionella tecken på ytt re våld, 
dels därför att man bor de förvänta sig att 
om en vuxen per son greppar ett spädbarn 
och skakar det våldsamt, så bor de det kun na 
uppstå åtminstone blåmärken (underhuds-
blödningar).

Stray-Pedersen och medarbetare menar 
emellertid att fo kus på tria den inte avspeg-
lar verkligheten eftersom de flesta rapporte-
rade fall med triadfynd även har ytt re tecken 
på trau ma mot huvudet. Det sistnämnda  
är kor rekt, men isolerade triadfall utgör så 
mycket som cir ka en tred je del av samtliga 
fall (6). Och just i denna tred je del kanske 
man återfinner en del av den över diagnostik 
som påpekats i flera epidemiologiska stu -
dier (7–9)? Författarna menar också att det 
«bæ rer helt galt av sted når [tria den] an ven-
des som enes te pre miss for dia gno se». 
 Javisst, detta på stå en de un der stryks med 
kraft av den svenska rap por ten! Men i mot-
sats till författarnas uppgift att tria den inte 

används på detta sätt, har tria den i många 
vetenskapliga stu di er, i kliniska guide li nes, 
och i en lång rad rättsfall påståtts utgöra en 
säker grund för diagnostik av skakvåld.

Är retinala blödningar specifika?
Stray-Pedersen och medarbetare hävdar  
att såväl subduralblödning som retinala 
blödningar vid skakvåld har ett «typiskt» 
ut se en de, och hänvisar bland annat till 
Vinchon och medarbetare, som fann en 
specificitet på 97 % och ett po si tivt pre dik tivt 
värde på 96 % för de retinala blödningarna 
(10). Dessa värden är så höga att de omedel-
bart bor de medföra skep sis mot hur man 
kommit fram till dem. Detta har Vinchon 
faktiskt också själv medgivit (11), men utta-
lade då också att det är sådana re sul tat som 
en domare vill ha! När Vinchon och med-
arbetare se dan beräknade specificitet och 
po si tivt pre dik tivt värde för tria den blev 
båda dessa mått helt orimliga 100 %! An led-
nin gen var att man hade ersatt den traditio-
nella tria dens en ce fa lo pa ti med «frånvaro av 
ytt re tecken på trau ma». Eftersom de flesta 
(alla?) barn som varit med om en trafik-
olycka – till skillnad från de misstänkt ska-
kade barnen – har ytt re tecken på trau ma, 
eliminerades samtliga falskt po si ti va fall,  
och därmed blev både specificiteten och  
det po si tivt prediktiva värdet per fekt (10, 12).

Även av an dra skäl är retinala blödningar 
knappast specifika för skakvåld. När ögon-
läkare som inte kände till omständigheterna 
i fal len (var «blindade») skul le avgöra om  
en RetCam-bild av retinala blödningar  
kom från ett misstänkt skakvåldsfall, ett 
sjukdoms fall el ler ett olycksfall, var deras 
diagnostik endast obetydligt bättre än slum-
pen (13). Som Knut Wes ter påpekar, förefaller 
det mer troligt att de retinala blödningarna 
i många fall är sekundära till ökat intrakra-
niellt tryck (2, 14).

Vilken betydelse har förlossnings-
relaterade subduralblödningar?
Mekanismerna bak om de retinala och de 
subdurala blödningarna förtjänar att stude-
ras närmare, och Knut Wes ter har lyft fram 
frågan om be nign extern hydrocefalus som 
en möjlig al ter na tiv förklaring (2). En annan 
as pekt är de förlossningsrelaterade subdu-
rala och retinala blödningarna (15). Subdu-
ralblödningar förekommer vid cir ka 40 % av 
alla normala vaginala förlossningar (15). 
Dessa blödningar har samma ut se en de som 
vid misstänkt skakvåld, men an tas inte ge 
nå gra symp tom och re sor beras vanligen 

«Vi som deltog i den svenska 
utredningen, var medvetna 
om att resultatet skulle 
uppfattas som kontroversiellt»
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inom 1�–�3 månader efter förlossningen. Vid 
assisterade förlossningar ökar förekomsten 
av subduralblödning till 57 %, me dan de vid 
ett planerat kejsarsnitt är 1,7 % (15). Sannolikt 
ger dessa subduralblödningar inte hel ler 
senkomplikationer, något man dock inte vet 
med säkerhet (16). Men i sällsynta fall skul le 
en så dan blödning kun na utvecklas till en 
kro nisk subduralblödning med risk för 
re-blödning som spon tant el ler efter ett 
mind re trau ma kan bli symptomgivande 
(17). Med tan ke på att en subduralblödning 
kan kvarstå i åtminstone tre månader, är det 
också re le vant att påpeka att «abu sive head 
trau ma» oftast diagnostiseras vid två måna-
ders ålder (18).

Cirkelargumentation har in gen plats  
i vetenskapliga stu di er
Vi är bekymrade över att forskare inom 
om rå det väljer att bort se från de avgörande 

metodologiska bris ter na i den befintliga 
vetenskapliga litt e ra tu ren om skakvåld. 
Cirkelargumentation har in gen plats i veten-
skapliga stu di er, oavsett hur många läkare, 
forskare och organisationer som är beredda 
att acceptera denna typ av logiska fallgropar. 

Man bör fors ka mer om mekanismerna till 
uppkomsten av både subdurala och retinala 
blödningar – exempelvis ge nom att följa 
förekomsten och spontanförloppet av sub-
duralblödning det första halv å ret efter 
förlossningen. Det finns flera konkurre-

rande hy po te ser där den som hittills domi-
nerat endast är en – som dessutom är fylld 
av paradoxala fe no men och defensiva hjälp-
hypoteser (19).

Vi instämmer med Knut Wes ter att det 
behövs nya grepp i fort satt forsk ning om 
«abu sive head trau ma» – en beteckning som 
försåtligt innefattar påståenden om såväl 
uppkomstmekanism som uppsåt av sym-
ptom som man inte med säkerhet vet om  
de ens orsakats av våld. Vetenskapssamhäl-
let måste vara öppet för att testa nya hy po -
teser med me to der som helt undanröjer de 
deletära effekterna av cirkelargumentation, 
och bör med självklarhet avhålla sig från att 
bedöma uppsåt, som är en strikt ju ri disk 
fråga.

Mott att 10.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 24.1.2019, 
 godkjent 24.1.2019.
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Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 

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
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig 
≥1/100 til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og 
av kort varighet.

Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for 
hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU/insulin ved oppstart.

Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med 
midlertidig forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter 
med eksisterende diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og 
forsiktighet bør utvises.

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg 
(1,34 mg/ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 
0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoler-
anse eller kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke 
kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksister-
ende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med 
sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke 
nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av 
sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose 
utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset er-
faring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i 
pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 
4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lek-
kasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. 
uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for 
ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fort-
settes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et 
erstatningspreparat for insulin. Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være for-
bundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. 
Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreft-
es, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å 
minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle kom-
plikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retning-
slinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium 
(23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller 
insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker 
magetømming og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever 
hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang hal-
veringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. 
Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i 
brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller 
moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrol-
ogiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av 
diabetisk retinopati. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle 
pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være 
nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% 
sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. 
Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot 
nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen 
med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukago-
nutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en ge-
nerelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere 
informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 
1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptid-
kjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 
i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: 
Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 
0,25 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per februar 2019. Refusjon per februar 2019

C
T



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

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

NYHET

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 ( sist oppdatert 18.10.2018) 

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

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

Indikasjoner5 Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert 
 diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Tilgjengelig på blå resept tiil beehaanddlingg avv 
voksne med diabetes ttyyype 2 ettter meetforrminn2

1

®®®
 

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Psy ko tis ke pa si en ter nek tes  
be hand ling på fri vil lig grunn lag

Ett er gjel den de psy kisk hel se-
vern lov er det ulov lig å hjelpe en 
psy ko tisk pa si ent som av egen 
fri vil je ber om hjelp.

Jeg ar bei der på en psy ko se po li kli nikk og går 
vak ter på et psy kia trisk sy ke hus. I min hver-
dag mø ter jeg man ge psy ko tis ke pa si en ter 
som en ten hen vi ses på or di nær måte til 
po li kli nisk be hand ling el ler inn leg gel se, 
el ler som opp le ver for ver ring un der en 
lø pen de be hand lings kon takt. Gjel den de 
lov verk sier at hvis en psy ko tisk pa si ent  
ber meg om hjelp, skal jeg av vi se pa si en ten. 
Ved kom men de må even tu elt kon tak te fast-

le ge el ler le ge vakt slik at han el ler hun kan 
bli hen vist med hjem mel i en tvangs pa ra-
graf.

Hel se di rek to ra tet pre si se rer at «[s]am-
tykkekompetanse er en for ut set ning for 
be hand ling ba sert på pa si en tens sam tyk ke 
(fri vil lig be hand ling […])» (1). Ter men sam-
tyk ke kom pe tan se er vag og vidt de fi nert med 
stort rom for per son lig skjønn. En pa si ent  
i en ak tiv psy ko tisk til stand vil åpen bart 
kun ne be skri ves som å mang le sam tyk ke-
kom pe tan se. Med and re ord kan man ikke 
be hand le en psy ko tisk pa si ent med mang-
len de sam tyk ke kom pe tan se som ber om 
hjelp. Den ne be grens nin gen må gjel de 
en hver form for be hand ling, det være seg 
sam ta le be hand ling, dag be hand ling, inn -
leggel se, me di ka men tell be hand ling el ler 
and re for mer for te ra pi.

Er dett e an sten dig opp før sel over for 
 hjel pe sø ken de pa si en ter?

Mott att 1.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 12.11.2018, 
 godkjent 19.11.2018.

PÅL GJER DEN
pal.gjerden@sthf.no
er dr.philos., spe sia list i psy kia tri og over le ge ved 
Kli nikk for psy kisk hel se vern og rus be hand ling ved 
Sy ke hu set Telemark.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Psy kisk hel se vern lo ven og psy kisk hel se vern-

for skrif ten med kom men ta rer. IS-1/2017. Oslo: 
Hel se di rek to ra tet, 2017: 13.

Les svar fra Hellevik og medarbeidere på neste side.

Skal du sende inn et  
manuskript til Tidsskriftet?
D E T  G L E D E R  V I  O S S  T I L  Å  M OT TA

Ved omtale av pasienter eller ved bruk av  
bilder av pasienter må du bruke Tidsskriftets  
samtykkeskjema.

Skjemaet finner du på tidsskriftet.no under  
Forfatterveiledning.
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Psy ko tis ke pa si en ter har rett til be hand ling – 
fri vil lig og un der tvun gent psy kisk hel se vern

Pa si en ter med «al vor lig sinns- 
li del se» uten samtykkekompe- 
tanse som er i be hov av psy kisk 
hel se vern, skal ikke be hand les 
på fri vil lig grunn lag. For man ge 
be hand le re vir ker det frem med  
å treff e ved tak om tvang når  
pa si en ten ikke mot sett er seg  
be hand ling.

Pål Gjer den pe ker på noen si der ved da gens 
re gel verk som kan være ut ford ren de (1), 
men be skri vel sen hans kre ver noen opp kla-
rin ger og ny an se rin ger. Ut gangs punk tet for 
all hel se hjelp, også hjelp i psy kisk hel se vern, 
er at pa si en ten skal sam tyk ke til be hand-
ling. Sam tyk ket for ut sett er at pa si en ten er 
in for mert. Dess uten må pa si en ten for stå 
in for ma sjo nen om hel se til stan den sin og 
hel se hjel pen som til bys – alt så ha sam tyk ke-
kom pe tan se. Pa si en ter i psy ko tisk til stand 
vil noen gan ger mang le sam tyk ke kom pe-
tan se, men ikke all tid. Spørs må let er om 
ved kom men de er i stand til å ta et valg som 
ikke i for stor grad er på vir ket av syk dom-
men. Sam tyk ke kom pe tan sen må vur de res  
i kon kret til knyt ning til hvert en kelt  
be hand lings til tak.

Det har nok vært en mis for stå el se i psy-
kisk hel se vern at så len ge en pa si ent uten 
sam tyk ke kom pe tan se ikke mot sett er seg 
be hand lin gen, er be hand lin gen «fri vil lig». 
Der som pa si en ten sam ti dig vur de res å ha  
en «al vor lig sinns li del se», kan be hand ling 
imid ler tid bare skje ett er ved tak om tvun-
gent psy kisk hel se vern, jf. pa si ent- og bru-
ker rett ig hets lo ven § 4-3 fem te ledd, som 
hen vi ser til psy kisk hel se vern lo ven ka pit - 
tel 3.

I sep tem ber 2017 ble det inn ført et krav 
om mang len de sam tyk ke kom pe tan se ved 
bruk av tvun gent psy kisk hel se vern. Kra vet 
«tvin ger» frem vur de ring av sam tyk ke - 
kom pe tan se. Dett e har fle re for de ler. For  
det før s te styr kes retts sik ker he ten til en 
sår bar pa si ent grup pe som mang ler sam - 
tyk ke kom pe tan se, ved at de får ved tak om 
tvun gent vern med på føl gen de kla ge rett  
og opp føl ging av kon troll kom mi sjon. For 
det and re får nær mes te på rø ren de nå sine 
rett ig he ter til in for ma sjon og med virk ning  

i stør re grad opp fylt, for di de res rett ig he ter 
nett opp ut lø ses når pa si en ten vur de res  
å mang le sam tyk ke kom pe tan se (2).

Noen me ner i lik het med Gjer den at kri te-
ri e ne for vur de ring av sam tyk ke kom pe tan se 
er vage og gir stort rom for per son lig skjønn. 
For å kva li tets sik re dis se vur de rin ge ne har 
Hel se di rek to ra tet ut ar bei det et rund skriv 
med vei led ning (3). I til legg la ger Senter for 
me di sinsk etikk ved Uni ver si te tet i Oslo et 
opp læ rings pro gram (e-læ ring) for kom pe-
tan se vur de rin ger. Pro gram met er plan lagt 
fer dig stilt i før s te del av 2019, og vil sam men 
med rund skri vet være et nytt ig verk tøy for 
be hand le re i kom mu ne- og spe sia list hel se-
tje nes te ne og for kon troll in stan se ne. Høy - 
es te rett har også ny lig kom met med utt a lel-
ser knytt et til vur de ring av sam tyk ke kom pe-
tan se (4).

I til legg til at vur de ring av sam tyk ke - 
kom pe tan se tid vis opp le ves van ske lig, er  
det sær lig to føl ger av kra vet om sam tyk ke-
kom pe tan se som Gjer den og and re be hand-
le re re age rer på. Den ene er at man må etab-
le re tvun gent psy kisk hel se vern for pa si en ter 
med «al vor lig sinns li del se» som mang ler 
sam tyk ke kom pe tan se og som ikke mot sett er 
seg be hand lin gen, slik vi har om talt oven for. 
Den ne re ge len kan opp le ves å være i strid 
med prin sip pet om at fri vil lig het skal for sø-
kes, og en til ba ke mel ding fra hel se per so nell 
er at noen pa si en ter og på rø ren de kan opp- 
le ve tvangs vern som mer kren ken de enn 
be tryg gen de.

Kan skje bør den ne re ge len i psy kisk hel se-
vern ny an se res og har mo ni se res med so ma-
tik ken? I so ma tik ken er tvangs ved tak først 
ak tu elt hvis pa si en ten som mang ler sam- 
 tyk ke kom pe tan se, mot sett er seg hel se hjel-
pen, jf. pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven 
ka pitt el 4A. Der det ikke fore lig ger mot-
stand, kan an svar lig hel se per so nell be slutt e 
hel se hjelp, jf. pa si ent- og bru ker rett ig hets- 
 lo ven § 4-6. Sist nevn te be stem mel se hjem ler 
også be hand ling av psy kisk li del se som ikke 

er «al vor lig sinns li del se», for eks em pel til 
bruk på sy ke hjem. Re pre sen tert sam tyk ke 
ved «al vor lig sinns li del se» er et av man ge 
vik ti ge spørs mål som Tvangs lov ut val get ser 
på i dis se da ger. Ut val get vur de rer tvangs-
reg le ne på hel se- og om sorgs fel tet sam let, 
og vil avgi sin NOU-rap port i juni 2019.

For det and re er Gjer den ikke ale ne om  
å sett e spørs måls tegn ved frem gangs måten 
når en fri vil lig inn lagt pa si ent mis ter sam-
tyk ke kom pe tan sen, og der med skal kon ver-
te res til tvun gent vern. Der som en fri vil lig 
hen vist pa si ent ikke har sam tyk ke kom pe-
tan se ved inn leg gel se – el ler mis ter den 
un der veis – må det etab le res tvun gent vern 
der som inn leg gel sen skal fort sett e. Kon ver-
te rings for bu det in ne bæ rer at en fri vil lig 
inn lagt pa si ent må få for la te in sti tu sjo nen 
der som ved kom men de øns ker det, før tvun-
gent vern etab le res, jf. psy kisk hel se vern - 
lo ven § 3-4. Der som pa si en ten ikke øns ker  
å for la te in sti tu sjo nen, el ler der som fare vil-
kå ret vur de res opp fylt, kan tvun gent vern 
etab le res uten at pa si en ten først har for latt 
in sti tu sjo nen. Da må in sti tu sjo nen til kal le 
eks tern uav hen gig lege som må vur de re om 
vil kå re ne for tvun gent vern er opp fylt, jf. 
psy kisk hel se vern lo ven § 3-3 nr. 2 og § 3-1.

Hvis pa si en ten der imot be nytt er sin rett 
til å for la te in sti tu sjo nen, kan det være 
fag lig ufor svar lig ikke å ta ini tia tiv til vi de re 
opp føl ging. Pa si en ten er jo vur dert å mang le 
sam tyk ke kom pe tan se og ofte sterkt be hand-
lings tren gen de. I slike til fel ler må be hand ler 
kon tak te fast le ge, psy kisk hel se i kom mu-
nen (FACT-team, flek si bel ak tiv opp sø ken de 
be hand ling) el ler kom mu ne over le gen med 
opp ford ring om å opp sø ke pa si en ten og 
brin ge ved kom men de til be hand ling, om 
nød ven dig un der tvun gent vern. Dett e bør 
gjø res per te le fon for å sik re rask opp føl-
ging.

Vi har fått til ba ke mel ding om at hen vi s- 
en de le ger tren ger mer opp læ ring i kom pe-
tan se vur de rin ger. Noen pa si en ter som 
mang ler sam tyk ke kom pe tan se, blir hen vist 
til fri vil lig inn leg gel se med de van s ker som 
da opp står knytt et til kon ver te rings for bu-
det. Kan skje er ikke hen vi sen de le ger til-
strek ke lig opp merk som me på at når pa si en-
ten mang ler sam tyk ke kom pe tan se, er fri - 
vil lig het «åpen bart for måls løst å for sø ke»,  
jf. psy kisk hel se vern lo ven § 3-3 nr. 1. Hen vi-
sen de le ger opp ford res til å lese om kom pe-
tan se vur de rin ger i nevn te rund skriv og 
be nytt e seg av e-opp læ rings pro gram met  
når det er fer dig.

«Det har nok vært en misfor- 
ståelse i psykisk helsevern 
at så lenge en pasient uten 
samtykkekompetanse ikke 
motsetter seg behandlingen, 
er behandlingen ‘frivillig’»
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VÅ RIN HEL LE VIK
varin.hellevik@helsedir.no
er ad vo kat og se ni or råd gi ver i Av de ling hel se rett og 
bio tek no lo gi i Hel se di rek to ra tet.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HAN NE SKUI
er ad vo kat og se ni or råd gi ver i Av de ling hel se rett og 
bio tek no lo gi i Hel se di rek to ra tet.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNE LOUISE VALLE
er av de lings di rek tør i Av de ling hel se rett og bio- 
 tek no lo gi i Hel se di rek to ra tet.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Gjer den P. Psy ko tis ke pa si en ter nek tes be hand- 

 ling på fri vil lig grunn lag. Tidsskr Nor Legeforen 
2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0859. 

2 For tolk ning – Psy kisk hel se vern lo ven – In for ma-
sjon til på rø ren de. Helsedirektoratet.no.

3 Psy kisk hel se vern lo ven og psy kisk hel se vern-

for skrif ten med kom men ta rer. IS-1/2017. Oslo: 
Helsedirektoratet, 2017: 12.

4 Dom Høy es te rett 20.11.2018, HR-2018-2204-A.

 
 

Nytt fra NAV

Sykmelding på telefon, video eller nett 

En sykmelding skal bygge på personlig undersøkelse.  

Slik folketrygdloven §8-7 er utformet i dag, er det ikke  

anledning til å sykmelde eller utstede andre lege-

erklæringer til NAV bare på grunnlag av kontakt på  

telefon, nett eller video. Unntaksvis kan NAV godta  

sykmelding basert på kontakt via telefon, video eller nett, 

for eksempel hvis pasienten har vært forhindret fra å opp-

søke lege.  Denne kontakten må følges opp med personlig 

undersøkelse med fysisk oppmøte innen få dager. Dette 

gjelder når legen mener det er sannsynlig at pasienten var 

arbeidsufør fra det tidspunktet pasienten tok kontakt. 

Legetelefonen

NAV har egen telefontjeneste til deg som lege på 55 55 33 36. 

Her får du hjelp av veiledere med spesiell kompetanse på 

din rolle som lege i samhandling med NAV. Telefonen er 

betjent mandag til fredag kl 08 -15.30, torsdag til 14.30.

 

Innhenting av legeerklæringer 

NAV har presisert internt at det er NAV som skal vurdere  

behovet for, og skriftlig bestille, Legeerklæring ved arbeids-

uførhet fra behandler. Tidligere er brukere blitt bedt om å 

innhente erklæringen selv. Dette har i praksis medført at 

leger har vært i tvil om hvilke opplysninger NAV trenger og 

hvilke helseopplysninger som forventes.
 
Spesialisterklæringer

Også når det gjelder spesialisterklæringer, er det NAV som 

vurderer behovet for og etterspør erklæringer. Det er bare 

legespesialister og psykologspesialister som kan skrive 

spesialisterklæring til NAV og kreve takst L 120 og L 30.  

Leger og psykologer i spesialisering kan også skrive 

spesialist erklæringer, som da må kontrasigneres av aktuell 

spesialist. Det er ikke anledning for andre yrkes grupper, 

selv om de følger opp og har behandlingsansvar for  

pasienten, å skrive spesialist erklæringer til NAV.

For mer informasjon se www.nav.no/lege

ANNONSE
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DEBAT T

Valproat er kon tra in di sert ved gra vi di tet

Valproat er kon tra in di sert ved  
gra vi di tet. Alle fer ti le kvin ner 
som be hand les med valproat, 
skal gjen nom fø re et gra vi di tets-
fore byg gen de pro gram.

Valproat er svært te ra to gent. I Norge er dett e 
le ge mid let god kjent til be hand ling av epi - 
lep si med generaliserte eller fokale an fall og 
ma nisk epi so de ved bipolær li del se når 
li ti um er kon tra in di sert el ler ikke to le re res. 
Valproat bru kes også uten for in di ka sjon  
i fore byg gen de be hand ling av mig re ne.  
I 2017 ble 2 100 kvin ner i al de ren 14�–�45 år 
be hand let med valproat i Norge (1). Data fra 
fød sels re gis te ret vi ser at 3�–�5 av 1 000 le ven de-
fød te barn ble eks po nert for valproat un der 
svan ger ska pet i pe ri oden 2005�–�15 (2).

Virk nings me ka nis men av valproat er  
ikke endelig avklart, men an tas å in vol ve re 
gammaaminobutyrsyre (GABA) og hem-
ming av spen nings styr te ioneka na ler. Det 
har len ge vært kjent at valproat kan gi fos-
ter ska der som nev ral rørs de fekt, lep pe-gane-
spal te, eks tre mi tets ano ma li er og de fek ter  
i hjer te-, nyre- og urogenitalsystem. Fos ter-
ska de ses hos 7�–�10 % av barn der mor har 
brukt valproat i svan ger ska pet (3–5). Ri si -
koen for fos ter ska de er mer enn for dob let 
sam men lig net med barn født av mød re med 

ube hand let epi lep si, og 1,5�–�6 gan ger høy ere 
enn for and re an ti epi lep ti ka (6). De fles te 
stu di e ne er gjort hos pa si en ter med epi lep si, 
men ri si ko en for fø ta le ska der er sann syn lig-
vis like stor når valproat bru kes ved and re 
in di ka sjo ner. Ri si ko en for fos ter ska de er 
dose av hen gig. Selv om do ser un der 700 mg 
an s es som tryg ge re, er in gen sik ker ned re 
gren se iden ti fi sert (7). Far ma ko ki ne tisk 
va ria sjon gjør at spe si fik ke dose an be fa lin ger 
kan være mis vi sen de (8).

Nev ro kog ni ti ve for styr rel ser
I 2014 gjen nom før te eu ro pe is ke le ge mid - 
del myn dig he ter en om fatt en de vur de ring 
(vold gifts pro se dy re) av sik ker he ten ved 
bruk av valproat hos fer ti le kvin ner og  
un der gra vi di tet. Stu di er had de vist at opp 
mot 40 % av barn som had de blitt eks po nert 
for valproat un der svan ger ska pet, ut vik let 
forskjellige nev ro kog ni ti ve for styr rel ser som 
redusert verbal kapasitet, au tis me og ADHD-
til stan der (9, 10). Gjen nom gan gen re sul ter te 
i en an be fa ling om at valproat ikke skul le 
bru kes un der gra vi di tet el ler for skri ves til 
fer ti le kvin ner med mind re and re le ge mid-

ler var in eff ek ti ve el ler ikke kun ne bru kes. 
An be fa lin gen gjaldt både for epi lep si og 
bi po lar syk dom.

Som et ytt er li ge re risikominimerings- 
tiltak ble pro du sen ter av valproat på lagt  
å ut ar bei de opp læ rings ma te ri ell til forskri-
vere og pa si en ter. Pro du sen ter ble også 
på lagt å gjø re en rek ke sik ker hets stu di er 
ett er god kjen ning for å un der sø ke om an - 
be fa lin ge ne ble fulgt. Re sul ta te ne av dis se 
stu di e ne vis te at det var lite kjenn skap til 
opp læ rings ma te ri el let hos både hel se per so-
nell og pa si en ter. I de lan de ne hvor un der -
sø kel sen ble gjen nom ført, had de bare 1/3 av 
ikke-spe sia lis ter og halv par ten av spe sia lis- 
te ne kjenn skap til ma te ri el let (upub li ser te 
data, Eu ro pean Medicines Agencys ut red-
nings rap port). Blant pa si en te ne i un der - 
sø kel sen var det kun 10 % som had de kjenn-
skap til ma te ri el let. Data fra fle re land ty det 
på at de inn før te re strik sjo ne ne fra 2014 ikke 
ble til strek ke lig fulgt (11). Eu ro pe iske le ge-
mid del myn dig he ter iverk satt e der for en ny 
gjen nom gang i 2017 for å vur de re om det 
var be hov for ytt er li ge re re gu la to ris ke til tak. 
Re sul ta tet var at valproat ble kon tra in di sert 
ved gra vi di tet. Alle kvin ner som be hand les 
med valproat, skal nå føl ge et strengt gra vi-
di tets fore byg gen de pro gram. Pro gram met 
be står av sam ta ler som skal sik re at kvin nen 
for står ri si ko en for med fød te mis dan nel ser 
og nev ro lo gis ke ut vik lings for styr rel ser samt 
be ho vet for re gel mes si ge gra vi di tets tes ter 
og bruk av sik ker pre ven sjon uten av brudd  
i hele be hand lings pe ri oden.

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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Bruk av fosfatidyletanol i fø rer kort sa ker

Fosfatidyletanol (PEth) er en 
mar kør for al ko hol inn tak over 
tid. I vur de ring av hel se krav  
i fø rer kort sa ker bør man ikke 
støtt e seg til én enkelt PEth-ana- 
lyse eller den ne mar kø ren ale ne.

Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod er den 
mest sen si ti ve og spe si fik ke mar kø ren for 
høyt al ko hol inn tak over tid som er til gjen ge-
lig i Norge (1). PEth-ver di en gjen spei ler det 
to ta le al ko hol kon su met de sis te 2�–�4 uke ne 
før prø ve ta king (fi gur 1), og PEth som al ko-
hol mar kør har si den in tro duk sjo nen av tes - 
ten i Norge i 2016 blitt ut bredt både i primær- 
og spe sia list hel se tje nes ten. I til legg bru kes 
den flitt ig av and re off ent li ge in stan ser som 
for eks em pel bar ne verns tje nes ten. Som et av 
la bo ra to ri e ne som ut fø rer ana ly se av PEth, 
opp le ver vi ofte at fast le ger kon tak ter oss for 
hjelp med tolk ning av PEth-ver di er. Spørs- 
 må le ne drei er seg ofte om når man skal 
sen de be kym rings mel ding til Fyl kes man nen 
om ska de lig over for bruk av al ko hol og mang-
len de opp fyl lel se av hel se kra ve ne til fø rer-
kort. Vi opp le ver til ti der stor frust ra sjon 
blant de le ge ne som kon tak ter oss, både om 
for tolk ning og kon se kven ser av dis se prø ve-
re sul ta te ne. Pro ble me ne tes tin gen av pa si en-
ter kan med fø re for lege–pa si ent-for hol det,  
er godt be skre vet tid li ge re i Tids skrif tet (3).

I fø rer kort for skrif ten § 36 an gis det at en 
per son ved «[a]vhengighet av al ko hol, lang-
va rig høyt inn tak av al ko hol el ler ska de lig 
bruk av al ko hol, der al ko hol bru ken kan føre 
til for styr rel se i at ferd og gi hel se svek kel se 
med økt tra fikk sik ker hets ri si ko», ikke opp-
fyl ler hel se kra ve ne til fø rer kort (4). I vei le de-
ren til fø rer kort for skrif ten spe si fi se res det  
at en sik ter til ICD-10-dia gno se ne F10.1–F10.7, 
som om hand ler ska de lig bruk og al ko hol av-
hen gig het, og at «be stem mel sen vil kom me 
til an ven del se der som al ko hol bru ken på vir-
ker tra fikk sik ker hets ri si ko en» (5).

Vi de re stil les i Fø rer kort vei le de ren spørs-
må let om når al ko hol bruk må reg nes å være 
ufor en lig med bil kjø ring, som be sva res slik:

Le gen må støtt e seg på opp lys nin ger om 
es ti mert for bruk og funn av symp to mer el ler 
tegn på even tu el le al ko hol re la ter te hel se svek-
kel ser og be nek ting av dis se. End ret at ferd, 
ned satt e kog ni ti ve funk sjo ner, nevropatier etc. 
som kan på vir ke kjø rin gen kan kom me gan-

ske sent i for lø pet av over for bruk av al ko hol. 
Der al ko hol bru ken har ført til nevn te føl ger, 
inn trer le gens mel de plikt. Ved over bruk i seks 
må ne der el ler mer, ut lø ses mel de plik ten. Der 
til stan den gjør inn leg gel se i rus in sti tu sjon 
nød ven dig grun net av hen gig het, vil som re gel 
mel ding til fyl kes man nen være rik tig. Det 
fore lig ger også klar mel de plikt der al ko hol-
bruk har le det til be visst hets tap med kram per. 
Ved all opp føl ging vil komparentopplysninger, 
rus mid del anam ne se, jobb si tua sjon, ska de his-
to rikk, kli nis ke un der sø kel ser og bio mar kø rer 
være vik ti ge mo men ter i vur de rin gen. Det må 
gjø res en kon kret vur de ring av sø ke ren, da 
hel se til stan den vil kun ne va ri e re fra per son  
til per son av hen gig av blant an net drik ke-
møns ter, sam ti dig le ge mid del bruk og sø ke-
rens øv ri ge hel se til stand. (5)

PEth-må ling bør føl ge lig ikke bru kes som 
«fø rer kortt est» si den PEth-ver di kun er ett  
av mo men te ne som skal vur de res ved spørs-
mål om hvor vidt hel se kra ve ne til fø rer kort 
er opp fylt. Selv om et ob jek tivt mål på al ko-
hol kon sum er svært ver di fullt, er det ikke 
rik tig å ba se re vur de rin gen på en PEth-ver di 
ale ne. Vei tra fikk lo ven har en straff bar hets-
gren se for al ko hol inn hold i blod på 0,2 pro-

mil le el ler g/kg. PEth-ver di over 0,3 μmol/l 
bør ikke bli en slags straff bar hets gren se  
i fø rer kort -sa ker når fast le ge ne sen der be-
kym rings mel ding om al ko hol for bruk til 
Fyl kes man nen el ler i Fyl kes man nens vur de-
ring av dis se.

Det er an tatt at i un der kant av 11 % av den 
voks ne be folk nin gen har et ska de lig for bruk 
av al ko hol, og at 6 % er al ko hol av hen gi ge  
(6, 7). 11 % av alle kon sul ta sjo ner i all menn-
prak sis er al ko hol re la ter te (8, 9). Man ge av 
dis se pa si en te ne blir be hand let for til stan-
der som hy per to ni, gas tro in tes ti na le el ler 
nev ro lo gis ke syk dom mer, trau mer på grunn 
av vold el ler ulyk ker, søvn for styr rel ser, psy-
kis ke li del ser og fa mi lie re la ter te pro ble mer. 
De kan ha høy ut dan ning og en vel etab lert 
livs si tua sjon med hen syn til fa mi lie, bo sted 
og ar beid. Stu di er i fle re land har vist at så 
lite som 20 % av de med al ko hol re la ter te pro-
ble mer opp sø ker pro fe sjo nell hjelp for dett e 
(9). Vi er så le des i en si tua sjon hvor et be ty-
de lig an tall pa si en ter har ska de lig for bruk 
av al ko hol el ler av hen gig het som gir hel se-
ska de og ut lø ser be ty de lig bruk av hel se tje-
nes ter, uten at pa si en te ne opp sø ker hjelp  
for dett e, el ler at det tas opp i kon sul ta - 
sjo nen.

Analyse av PEth er et godt hjel pe mid del  
i ut red ning, dia gnos tikk og opp føl ging av 
al ko hol av hen gig het og ska de lig bruk av 
al ko hol. Sam men holdt med opp lys nin ger 
fra pa si en ten og mo men te ne som lis tes opp 
i Fø rer kort vei le de ren, er PEth-må ling et vik - 
tig ele ment i en hel het lig vur de ring av om 
hel se kra ve ne til fø rer kort er opp fylt.

0,03 0,30

μmol/l

Avhold, ev. kun 
lavt/sporadisk 
inntak

Forenlig med moderat alkoholforbruk

Verdier i øvre del av området 
utelukker ikke overforbruk

Overforbruk

Figur 1  PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2–4 ukene før prøvetaking. Konsentrasjoner 
under påvisningsgrensen for analysemetoden (< 0,03 μmol/l) regnes som forenlige med totalavhold fra alkohol, eller 
bare lavt/sporadisk inntak. Konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 μmol/l regnes som forenlige med et moderat og ikke 
nødvendigvis skadelig alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette området utelukker imidlertid ikke skadelig bruk, og kan 
gi grunn til å gjennomføre en detaljert alkoholanamnese, eventuelt tettere oppfølging av pasienter under behandling 
eller kontroll. Konsentrasjoner over 0,30 μmol/l representerer vanligvis skadelig overforbruk av alkohol. Figuren er 
laget av Arne Helland (2) og tegnet om av Tidsskriftet.

«PEth-måling bør ikke brukes 
som ‘førerkorttest’ siden PEth-
verdi kun er ett av momentene 
som skal vurderes»
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- 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

- Kan brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.2

Sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % av pasientene som ble behandlet med 
Olumiant monoterapi eller i kombinasjon med cDMARDs var økt 
LDL-kolesterol (33,6 %), øvre luftveisinfeksjoner (14,7 %) og kvalme (2,8 %).  
Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte herpes zoster.3

- En tablett en gang daglig.1

F k i t d d t til l li kti RA

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN ORAL JAK1 OG  
JAK2-HEMMER TIL  
BEHANDLING AV RA

 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.olumiant.no.

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no

Felleskatalogtekst

PP-BA-NO-0169/01.2019

Olumiant Lilly

Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer. ATC-nr.: L04A A37

TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol, 

soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: 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).

Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: 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. Behandling skal ikke 
startes opp ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene 
er forbedret og over disse grensene, kan behandlingen startes opp.  Spesielle pasientgrupper: 

Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. 
Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved Cl

CR
 30-

60 ml/minutt er 2 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved Cl
CR

 <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 

år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 
1 gang daglig. Samtidig bruk av sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 
gang daglig. Administrering:  Kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 
1 glass vann. 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.

Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre 
luftveisinfeksjoner. Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt 
infeksjonsfrekvens sammenlignet med baricitinib monoterapi. 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. Behandling skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose 

(TB): Pasienten skal undersøkes for TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-
behandling skal vurderes før oppstart av baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, 
latent 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. Risikoen for lymfocytose er økt hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne 
tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. Virusreaktivering: Virusreaktivering, 
inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, herpes simplex) er rapportert. 
Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet med både biologiske 
og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes midlertidig 
til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. 
Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales 
ikke. Før behandling startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer 
for vaksinasjon.  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. Pasienten bør deretter behandles 
iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i 
lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Økninger av hepatiske 

transaminaser:  Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10  ×  ULN er rapportert hos <1%. Hos 
behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til økt frekvens av forhøyede 

hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. 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 kjent 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 avbrytes behandlingen midlertidig, pasienten undersøkes og følges opp 
med relevant behandling.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.

Kombinasjon med biologiske DMARD eller andre JAK-hemmere anbefales ikke, da risiko for 
additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av 
potente immunsuppressiver pga. begrensede data. Samtidig bruk av OAT3-hemmeren probenecid 
ga en dobling av AUC for baricitinib, se Dosering. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk 
med den svake OAT3-hemmeren teriflunomid eller prodruget leflunomid, da dette kan gi økt 
baricitinibeksponering. Det kan ikke utelukkes at baricitinib er en klinisk relevant OCT1-hemmer. 
Vaksinasjon, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Ingen data. Dyrestudier har vist 
reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under 
og minst 1 uke etter behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasienten informeres 
om potensiell risiko for fosteret.  Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under 
amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på 
nytte-/risikovurdering.  Fertilitet: Dyrestudier antyder at kvinnelig fertilitet kan reduseres under 
behandlingen, men ingen effekt på mannlig spermatogenese.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: 
Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytose. Gastrointestinale: 
Kvalme. Infeksiøse: Herpes zoster, herpes simplex, gastroenteritt, urinveisinfeksjon, pneumoni. 
Lever/galle: Økt ALAT.Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. 
Lever/galle: Økt ASAT. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Vektøkning, 
økt CK. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A  A37 på www.
felleskatalogen.no. 

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av Janus-kinase (JAK)1 og JAK2. 
Ved å hemme disse moduleres direkte signalisering av en rekke cytokiner som er relatert til RA, 
inkl. IL-6 og IFN- 2. Baricitinib er forbundet med forbedringer i tegn og symptomer, fysisk funksjon, 
pasientvurderinger og progresjon av strukturell leddskade, sammenlignet med ulike komparatorer 
i kliniske studier, se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Rask. Median T

max
: Ca. 1 time. 

Absolutt biotilgjengelighet: Ca. 79%. Proteinbinding: Ca. 50%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ved i.v. 
infusjon er 76 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ og tilsynelatende clearance ved revmatoid 
artritt er hhv. 12,5 timer og 9,42 liter/time. Metabolisme: <10% av dosen metaboliseres via 
CYP3A4. Utskillelse: Hovedsakelig renalt (ca. 75%). Ca. 20% utskilles i feces.Pakninger og priser: 
2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 98 stk.1 (blister) kr 
37308,80. R.gr.C. 

Refusjon:  1 H-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.

Sist endret: 20.12.2018

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.09.2018

Referanser:  1. SPC av 27.09.2018, avsnitt 4.2     2. SPC av 27.09.2018, avsnitt  4.1     3. SPC av 27.09.2018, avsnitt 4.8



Taltz® (iksekizumab) er en IL-17A-hemmer som er indisert til behandling av moderat til 
alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling, og aktiv 

psoriasisartritt, alene eller i kombinasjon med metotreksat, hos voksne pasienter som 
har respondert utilstrekkelig, eller som er intolerante overfor ett eller flere
sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs)1.

Anbefalt dosering ved plakkpsoriasis:

• Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg) 

• Etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12

• Deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke

Hos pasienter med samtidig psoriasisartritt og moderat til alvorlig plakkpsoriasis er anbefalt 

doseringsregime det samme som for plakkpsoriasis. For utfyllende informasjon og ytterligere 

indikasjon, se Felleskatalogtekst.3

Taltz for plakkpsoriasis innføres på H-resept fra 15.12.18 etter positiv avgjørelse i Beslut-

ningsforum den 19.11.18. Beslutningsforum vurderer at en innføring av Taltz kan redusere de 

totale utgiftene som brukes på plakkpsoriasis dersom innføringen fører til at flere nytter Taltz i 

stedet for de mer kostbare alternativene.6

Taltz er ikke godkjent av Beslutningsforum for bruk i psoriasisartritt.6

Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av 
infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.4 Taltz  
bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner eller 
pasienter med betennelsessykdommer i tarmen. Taltz skal skal ikke gis til pasienter med 
aktiv tuberkulose.5
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     Felleskatalogtekst

Taltz Lilly

Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer. ATC-nr.: L04A C13

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 80 mg: Hver ferdigfylte penn (1 ml) inneh.:  

Iksekizumab 80 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 

Indikasjoner Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. 

Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har 

respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodfiserende antirevmatiske 

legemidler (DMARD).

Dosering Brukes under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av indiserte 

tilstander. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 16-20 uker. Enkelte pasienter med delvis respons 

ved behandlingsoppstart kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker.

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.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. 

Barn og ungdom: 6-18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. <6 år: Bruk ikke relevant. Eldre: Ingen dosejustering 

nødvendig. Begrenset erfaring ≥75 år.

Tilberedning/Håndtering: Skal ikke ristes. Se pakningsvedlegg.

Administrering: Gis s.c. Hudområder med psoriasis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og injeksjonssted bør 

varieres. Etter grundig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk kan pasienten injisere selv, dersom det vurderes hensikts-

messig. Legen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av pasienten.

Kontraindikasjoner Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevante aktive infeksjoner (f.eks. 

tuberkulose).

Forsiktighetsregler Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner (f.eks. øvre luftveisinfeksjoner, oral candidiasis, 

konjunktivitt og tineainfeksjoner). Brukes med forsiktighet ved klinisk relevante kroniske 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, inkl. anafylaksi, angioødem og urticaria, 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: Nye 

eller forverrede tilfeller kan oppstå. Forsiktighet utvises ved betennelsessykdom i tarm, inkl. Crohns sykdom og ul-

cerøs kolitt, og pasienten følges nøye opp. Immunisering: Skal ikke brukes samtidig med levende vaksiner. Respons 

på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelig dokumentert.

Interaksjoner For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A C13 

Formelle in vivo interaksjonsstudier er ikke utført for plakkpsoriasis. Under kronisk inflammasjon er dannelsen av 

enkelte CYP450-enzymer undertrykt pga. økt cytokinnivå. Iksekizumab kan gi normalisering av CYP450-nivå, fulgt av 

lavere eksponering for CYP450-substrater som gis samtidig. Klinisk relevant effekt på CYP450-substrater med smalt 

terapeutisk vindu, hvor dosen er individuelt justert (f.eks. warfarin), kan ikke utelukkes. Terapeutisk overvåkning 

bør vurderes ved behandlingsoppstart. Sikkerhet av iksekizumab i kombinasjon med andre immunmodulerende 

midler eller fototerapi er ikke undersøkt. Interaksjoner er ikke sett ved samtidig administrering av MTX og/eller 

kortikosteroider, ved psoriasisartritt.

Graviditet, amming og fertilitet 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.

Fertilitet: Ikke undersøkt. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. fertilitet.

Bivirkninger Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjoner. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. 

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. Hud: 

Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: Angioødem. Infeksiøse: Influensa, rhinitt, oral candidiasis, konjunktivitt, 

cellulitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaksi.

Overdosering/Forgiftning

Behandling: Pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirkninger. Symptomatisk behandling startes umiddel-

bart.

Egenskaper Klassifisering: IgG4 monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til interleukin 17A (IL-17A 

og IL-A/F). Virkningsmekanisme: Forhøyede konsentrasjoner av IL-17A har vært involvert i patogenesen av 

psoriasisartritt og psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktivering av keratinocytter. Nøytralisering av IL-17A med 

iksekizumab hemmer disse prosessene. Iksekizumab binder ikke til ligandene IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller 

IL-17F. Reduserer inflammasjonsmarkøren CRP. Iksekizumab er forbundet med forbedringer av erytem, hardhet og 

flassing i plakkpsoriasislesjoner, inkl. genital psoriasis, samt reduksjon i tegn og symptomer, fysiske funksjoner og 

forsinkelse i strukturell leddskade ved psoriasisartritt. For sammenligning med komparator, se SPC. Absorpsjon: 

Tmax 4-7 dager. Biotilgjengelighet: 54-90%. Proporsjonal økning i AUC ved doseområde 5-160 mg gitt som s.c. 

injeksjon. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 7,11 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig 13 dager. Gjennomsnittlig 

serumclearance: 0,0161 liter/time. Metabolisme: Kataboliseres til små peptider og aminosyrer.

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: 80 mg: 1 stk. (ferdigfylt penn) 14561,60. Reseptgruppe C.

Refusjon: 

1. 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.

Sist endret: 01.07.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)

Basert på SPC godkjent av SLV: 25.05.2018

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no 

Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. 
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«Hele Fel les ka ta lo gen»  
i be hand ling av rus mid del li del ser

I Norge har for skriv nin gen av va ne dan nen de me di si ner vært re strik tiv. Fle re 
ut vik lings trekk pe ker i li be ra li se ren de ret ning. Sam ti dig vok ser pro ble me ne 
med for skriv ning av slike me di si ner i man ge land – in klu dert Norge.

De nors ke ret nings lin je ne for for skriv-
nin gen av va ne dan nen de le ge mid-
ler har tra di sjo nelt vært strenge. 
Se da ti ver og hyp no ti ka skal som 

ho ved re gel bare for skri ves i kor te pe ri oder  
i til knyt ning til på vis ba re på kjen nin ger. 
Ster ke anal ge ti ka skal med unn tak for ter -
mina le li del ser bare for skri ves tids  avgren set 
ved ska der og post ope ra ti ve og akutt e smer-
te til stan der, mens det skal ut vi ses for sik tig-
het ved kro nis ke li del ser. Ved rus li del ser skal 
man være spe si elt til  bake hold ne med rus-
mulige mid ler (1, 2). I slike til fel ler er ho ved-
re ge len at le gen be stem mer me di ka ment-
valg i sam svar med ret nings lin jer og vei -
ledere, men selv sagt skal pa si en ten så langt 
som mu lig ha inn fly tel se på val ge ne – her 
som el lers i hel se ve se net.

Rus mid del po li tikk på gyn gen de grunn
Vi opp le ver at den ne po li tik ken i dag blir 
ut ford ret. Hel se ve se net og so si al tje nes ten 
har hatt lov be stemt an svar for be hand ling 
av rus li del ser i man ge tiår. Ett er at løs gjen-
ger lo ven ble opp he vet i 2006, har det ikke 
vært hjem mel for å gri pe inn med straff e -
reak sjo ner for rus at ferd. Det har len ge vært 
al min ne lig enig het om at når rus mid del-
bruk fø rer til sy ke li ge til stan der, er det hel se- 
og om sorgs virk som he te ne som har an sva-
ret. Rus av hen gi ge skal be hand les, ikke straf-
fes. De sen tra le spørs må le ne er der for ikke 
om rus mid del bru ke ren skal be hand les, men 
når og hvor dan. Noen sig na ler fra po li tisk 
hold og fag fel tet gir grunn til be kym ring.

Et sig nal er at man fra po li tisk hold sy nes 
å ville be stem me hvor dan le ge mid del as si-
stert re ha bi li te ring (LAR) skal sty res og 
ut vik les. Den gjel den de re gje rings platt for-
men, Jel øya-er klæ rin gen, sier at le ge mid del-
as si stert re ha bi li te ring skal «in klu de re fle re 
le ge mid ler og sør ge for økt valg fri het i LAR, 
samt gjen nom fø re for søk med he ro in as si-
stert be hand ling in nen for LAR» (3). Bru ker ne 
skal ha stør re inn fly tel se på me di ka ment -
valge ne. Det er ikke klart hva dett e be tyr, 
men de grunn leg gen de for ut set nin ge ne for 
le ge mid del as si stert re ha bi li te ring er ikke 
nevnt. Det sen tra le er at den av hen gi ge skal 
kun ne sta bi li se res på et mid del som vir ker 
så lang somt og så lang va rig at han el ler hun 

kan be hand les med til før sel av me di ka men-
tet en gang i døg net. Mål sett in gen er at den 
av hen gi ge skal kun ne leve sitt liv i sam fun-
net uten å do mi ne res av pend lin gen mel-
lom ab sti nens og rus på virk ning.

Norge bru ker i dag de to in ter na sjo nalt 
god kjen te og an be fal te me di ka men te ne 
me ta don og bu pre nor fin. Et ak tu elt al ter na-
tiv er mor fin med lang som fri gi vel se (slow 
re lease mor phi ne), som er i bruk i Øs ter ri ke 
og noen and re land (4). Be hand lings re sul ta-
ter er li ke ver di ge med me ta don, og noen 
pa si en ter be skri ver noe bedre livs kva li tet 
(5). Pre pa ra tet er imid ler tid van ske li ge re  
å sty re og ve sent lig dy re re. Be hand ling med 
kortt ids vir ken de pre pa ra ter som he ro in 
(dia ce tyl mor fin) for ut sett er til før sel 2�–�3 gan-
ger hver dag og kre ver der for opp rett el se  
av sent re der pa si en ten må kom me fle re 
gan ger dag lig alle ukens da ger på ube stemt 
tid (6). Le ge mid del as si stert re ha bi li te ring 
på leg ges i dag å re du se re kost na de ne, og det 
er in gen sig na ler om at nye me di ka men ter 
skal føl ges av fle re res sur ser.

Fra bru ker hold har det kom met for vent-
nin ger om at bru ke ren selv skal kun ne  
vel ge me di ka ment, også når det gjel der 
and re opio i der, slik som mor fin klo rid og 
ok sy ko don. Om man har va ne mes sig bruk 
av he ro in, vil noe av det man leng ter ett er 
være den umid del ba re rus virk nin gen ett er 
inn tak. Dett e øns ket, som for ster kes ved 
gjen tatt bruk, er sen tralt for for stå el sen av 
en rus mid del li del se (7). Ett er trak te de mid ler 
har til fel les at de har rask og in ten siv virk-
ning – ikke at de har lang som ab sorp sjon  
og grad vis over gang til hjer nen, som f.eks. 
me ta don. Det kan lett gi kon flik ter og mis-
nøye mel lom pa si en ter og le ger der som 
be hand lin gen ut vik les med for vent ning  
om at bru ker øns ket og bru ke rens opp le -
velse av virk nin gen skal bli sty ren de.

Det er også grunn til å for ven te van s ker 
når det gjel der kon troll til tak. I Dan mark, 
hvor kon trol len er mind re, er an tal let døds-

fall knytt et til me ta don høy ere enn an tal let 
døds fall for år sa ket av he ro in (8). I Eng land 
er an tal let over do se døds fall for år sa ket av 
he ro in la ve re enn an tal let for år sa ket av 
opio id hol di ge le ge mid ler. Her er me ta don 
den ster kes te bi drags yte ren (9). I Norge 
had de vi en øken de an del døds fall knytt et  
til me ta don frem til 2012 (10). Dett e med -
førte stør re vekt på uli ke for mer for kon troll 
av ut le ve ring og bruk, og an de len «me ta-
don døds fall» har sun ket (10). An de len knyt-
tet til he ro in er også be ty de lig re du sert, 
men mor ta li te ten som føl ge av opio i der er 
li ke vel re la tivt uend ret på grunn av øk ning 
av døds fal le ne knytt et til and re opio i der, 
der iblant me di ka men ter som ett er spør res 
av bru ke re (10).

En be kym ring her er at også en kel te le ger 
har be gynt å for skri ve and re opio i der, sær lig 
mor fin sul fat, men også ok sy ko don. Dett e 
gjel der blant and re By mi sjo nens lav ters kel-
til tak i Oslo sent rum, 24sju, der det er an be-
falt at man skal «bru ke hele Fel les ka ta lo gen» 
i ar bei det for å hjelpe de mest for kom ne 
bru ker ne (11). Dett e utt ryk ket, «bru ke hele 
Fel les ka ta lo gen», har fått be ty de lig gjen-
nom slag i me di e ne og er også brukt i po li-
tiske drøf tin ger. Men hva be tyr det egent lig? 
Rus mid del bru ker ne skal, som alle and re, 
selv sagt få den me di ka men tel le hjel pen som 
er in di sert ett er hvil ken li del se de har. Sam ti-
dig må man ta hen syn til kom pli ka sjons fare 
og for svar lig het. Utt ryk ket tol kes imid ler tid 
ofte slik at rus av hen gi ge i stør re grad skal 
kun ne få be hand ling med det opio i det de 
selv øns ker ut fra egen opp le vel se. Fle re 
bru ker or ga ni sa sjo ner kre ver nå ved li ke-
holds be hand ling også for bru ke re av sen-
tral sti mu le ren de mid ler og ben zo dia ze -
piner. Be hand lin gen av al ko hol av hen gig het 
nev nes også i den ne sam men hen gen (12).  
På den ne bak grun nen er det ikke for bau -
sende at vi i dag ser øk ning i for skriv ning  
av va ne dan nen de mid ler, spe si elt opio i der 
som ok sy ko don og tra ma dol (12, 13). Døds-
fallsstatistikken vi ser at nett opp dis se mid -
lene i øken de grad med vir ker til over do se-
døds fall (10).

Ben zo dia ze pi ner til be svær
Et an net as pekt er at man ge bru ke re gjer ne 
vil ha ben zo dia ze pi ner. Som vi i dag vet, er 
fa ren for av hen gig hets ut vik ling be ty de lig. 
På tross av an be fa lin ge ne om at all be hand-
ling med ben zo dia ze pi ner skal være kort -
varig, vi ser un der sø kel ser i re sept re gis te ret 
at 7 % av alle som bruk te angst dem pen de 
me di si ner og 15 % av alle som bruk te søvn-

«Rus av hen gi ge skal be hand les, 
ikke straf fes»
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mid ler had de et over for bruk av le ge mid let, 
de fi nert som mer enn 365 de fi ner te døgn -
doser (14). Dett e sva rer til mer enn dag lig 
bruk gjen nom et helt år. En svensk un der -
søkel se vi ser at også for skriv ning til barn  
og unge ten de rer til å vare over tid og bli 
van ske lig å av slutt e (15).

Ulem pe ne ved lang va rig for skriv ning  
er be ty de lig, med økt fore komst av fall, 
 re du sert kog ni sjon, funk sjons van s ker og  
i rea li te ten også epi so disk hu kom mel ses-
svikt. I til legg er det van ske lig for dis se bru-
ker ne å opp fyl le kra ve ne i fø rer kort for skrif-
ten. En as so sia sjon til fore komst av Alzhei-
mers syk dom er ny lig på vist (16). Det er i dag 
in gen ak sep ter te in di ka sjo ner for lang tids-

be hand ling med dis se pre pa ra te ne for psy-
kis ke li del ser el ler søvn vans ker. Bruk gir 
umid del bar lett el se for uro og an spent het, 
mens lang va rig bruk fø rer til pro ble mer 
med stress in to le ran se og svek ket døgn re gu-
le ring. Man ge rus mid del bru ke re selvmedisi-
nerer uli ke diff u se van s ker og øns ker fort-
satt for skriv ning.

En stor norsk kunn skaps opp sum me ring 
vi ser en ty dig at det ikke er noen do ku men ta-
sjon for nytt en av lang tids bruk for rus mid-
del bru ke re sam ti dig som bruk gir økt fore-
komst av ir ri ta bi li tet, dys fo ri og svek ket 
im puls kon troll (17). Den vi ser også at bru ken 
av ben zo dia ze pi ner inn går i rus mid del dy na-
mik ken slik at me di ka sjo nen øker rus opp -

level sen av and re rus mid ler. De mid le ne som 
ett er spør res, er de som har rask stig ning av 
kon sen tra sjo nen i blod og rask over gang til 
vir ke ste de ne i hjer nen (GABAA-re sep to re ne) 
– alt så de som gir størst rus virk ning.

«Er det så far lig, da?»
Hvor far lig er egent lig dett e? Det far ma ko -
dyna mis ke sam vir ket gir ikke bare for ster-
ket rus opp le vel se av for eks em pel opio i der. 
Den for ster ker også dem pin gen av re spi ra-
sjo nen, og retts tok si ko lo gis ke un der sø kel ser 
vi ser at ben zo dia ze pi ner er in vol vert i mer 
enn to tre de ler av opio id do mi ner te over -
dose døds fall (18). De er også in vol vert i en 
be ty de lig del av volds kri mi na li te ten og uli ke 

Il lust ra sjon © Es pen Fri berg

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no



242 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 3,  2019;  139

KRONIKK

der med sagt at bru ken av le ge mid ler ikke 
kan ut vi des, men som el lers i me di sinsk 
be hand ling må dett e skje på bak grunn av 
fag li ge kunn skaps opp sum me rin ger el ler 
som ledd i godt plan lag te kon trol ler te kli-
nis ke for søk.

Mott att 30.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 22.10.2018, 
god kjent 5.11.2018.

Ett er god kjen ning av ma nus i Tids skrif tet har Folkehelse- 
instituttet pub li sert mor ta li tets sta tis tik ken for 2017. Den-
ne vi ser en ge ne rell ned gang i an tall over do se døds fall. 
Analyse av retts tok si ko lo gis ke funn pe ker i ret ning av 
fort satt ned gang i døds fall pri mært for år sa ket av he ro in-
bruk mens an de len knytt et til me ta don har økt. Det dør 
iføl ge den ne over sik ten fle re av me ta don og bu pre nor fin 
enn av he ro in i Norge slik som i Dan mark. Det sam me 
gjel der opio i der som mor fin og oxykodon. Det er for tid lig 
å av gjø re om dett e er utt rykk for en ten dens, men  fun ne ne 
un der stre ker hvor vik tig det er å ha en re strik tiv for skriv-
nings prak sis og best mu lig kon troll med ut le ve ring av 
LAR-me di ka men te ne (https://www.fhi.no/ny he ter/2018/
nakotikautloste-dodsfall-2017/).

ty per ulyk ker. Det er der for god grunn til  
å be gren se bru ken så mye som mu lig og til 
å ha en re strik tiv for skriv ning av ben zo dia-
ze pi ner til rus mid del bru ke re.

I USA og en del and re land har det vært en 
dra ma tisk øk ning i bru ken av opio i de le ge-
mid ler. Først så man øk nin gen for ok sy ko-
don, som ble lan sert som ufar lig og lite 
av hen gig hets ska pen de i en mas siv lan se-
rings kam pan je av fir ma et Purdue Phar ma  
i slutt en av 1990-åre ne. Dett e ble fulgt av en 
dra ma tisk øk ning i over do se døds fall, slik 
det er vist i en stor ame ri kansk vi ten ska pe lig 
ana ly se av sam men hen gen mel lom for skriv-
ning av opio i der og over do se døds fall (19).

Ana ly ser av for skriv nings møns ter og 
døds fall vis te dess uten at når opio i der 
 for skri ves sam men med ben zo dia ze pi ner  
i smer te be hand ling, øker an de len som 
ut vik ler av hen gig het dra ma tisk (19). Sam -
tidig fin ner man at ben zo dia ze pi ne ne er 
in vol vert i man ge av døds fal le ne. Mor ta li te-
ten øker sy ste ma tisk ved sam ti dig for skriv-
ning av ben zo dia ze pi ner (20).

Snill het er ikke all tid snill het
Det er alt så man ge grun ner til å for sva re 
den re la tivt strenge nors ke prak si sen for 

for skriv ning av va ne dan nen de le ge mid ler 
som opioidanalgetika, ben zo dia ze pi ner og 
ben zo dia ze pin lig nen de se da ti ver og hyp no-
ti ka. Le ger i USA opp le ver ikke sjel den en 
sterk for vent ning om at pa si en te nes for-
skriv nings øns ker skal imø te kom mes – så 
len ge pa si en ten kan be ta le. Det er få virk-
som me re strik sjo ner og inn til ny lig nok så 
li ten sam funns mes sig støtt e for slike re gu le-
rin ger.

Også i Norge kan man mer ke økte krav 
om le ge mid ler for å lind re uli ke ube hags -
tilstan der. Men uro, mis triv sel og smer te er 
alle fe no me ner som har vik ti ge sig nal funk-
sjo ner både i den en kel tes liv og i sam fun-
net. Nors ke le ger har til nå ar bei det in nen-
for et re gel verk og med an be fa lin ger som 
gir støtt e til at for skriv nin ger skal knytt es til 
kla re me di sins ke in di ka sjo ner. Det er vik tig 
at nors ke le ger be hol der slik støtt e – både fra 
me di sins ke og po li tis ke mil jø er. Det er ikke 
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«De mid le ne som et ter - 
spør res, er alt så de som gir 
størst  rus virk ning»



I 2018 ble det meldt om 684 tilfeller av legemiddelmangler i Norge. Det var en kraftig  

økning fra 2017 da det ble meldt om 358 tilfeller. Det har vært en sterk økning av  

mangelmeldinger de siste ti årene.

Tabell 1. Meldte tilfeller av legemiddelmangel: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

52 44 67 116 90 112 141 191 358 684

Økningen av legemiddelmangler skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, 

feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer i det 

globale legemiddelmarkedet. I de fleste tilfeller skyldes mangel ulike problemer med 

produksjonen.

Tabell 2. Årsaker til legemiddelmangel i 2017 og 2018:

Årsaker Antall (%)

2017 2018

Totalt 358 (100) 684 (100)

Produksjonsvansker 131 (37) 285 (43)

Forsinket levering   76 (21)   92 (13)

Økt salg, manglende forsyning   66 (18) 112 (16)

Avregistrert/midlertidig utgått   34 (9)   18 (3)

Andre årsaker   26 (7) 134 (20)

Kvalitetssvikt   16 (4)   37 (5)

Ikke oppgitt     9 (3)     7 (1)

 

Legemidler i allmennpraksis 
I 2018 gjaldt 441 (64%) av mangeltilfellene legemidler som hovedsakelig brukes i  

allmennpraksis. I de fleste tilfellene var det mulig å løse problemet slik at pasientene fikk 

det samme virkestoffet, for eksempel ved å tillate salg av utenlandske pakninger. I 36 (5%) 

tilfeller måtte pasientene gå over til andre legemidler, og i ett tilfelle måtte et sykehus- 

legemiddel rasjoneres.

Spesielle mangler 
To mangeltilfeller skilte seg ut i 2018. Det ene var tilbaketrekking av flere valsartanholdige 

legemidler på grunn av forurensning med kreftfremkallende stoffer fra produksjons- 

prosessen. Det andre var mangel på legemidler med nifedipin, som rammet omlag  

50 000 pasienter, og mange måtte bytte behandling. 

Samarbeid
Legemiddelverket samarbeider med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og

legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, 

legemiddelprodusentene og apotekene for å løse problemene. I de fleste tilfeller får 

pasientene tilfredsstillende behandling, men økningen i antall mangler er bekymringsfull. 

Norge deltar aktivt i europeiske samarbeid for å forebygge og redusere legemiddelmangel 

i Europa.

Varsler til leger
For at det skal bli lettere å holde seg orientert om mangelsituasjoner blir alle meldinger om 

mangler automatisk koblet til det aktuelle legemidlet i Felleskatalogen. Her finnes også 

råd til leger, apotek og pasienter om hvordan mangelen kan håndteres. Legemiddelverket 

lager i tillegg varsler for de viktigste mangelsituasjonene til legenes journalsystemer.

Se oversikt over mangelsituasjoner og råd til helsepersonell på  

legemiddelverket.no/legemiddelmangel

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 3/19

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

EUs forfalskningsdirektiv er nå trådt i 

kraft i Norge (1).  Alle reseptpliktige  

legemidler som selges i EU/EØS-området 

må være forseglet og merket med en 

unik kode. Før utlevering til pasient  

sjekker apoteket forseglingen og  

skanner koden for å kontrollere at  

pakningen ikke er en forfalskning. 

 

De nye sikkerhetsanordningene skal 

sikre en ubrutt linje fra produsent til 

apotek og er en del av EUs tiltakspakke 

mot falske legemidler. 

Praktiske utfordringer
Kravene gjelder legemidler som er  

produsert og frigitt for salg fra og med  

9. februar 2019. Legemidler som er frigitt 

før denne datoen, uten den unike koden 

og forseglingen, kan selges ut holdbar-

hetstiden. I en overgangsperiode vil 

derfor både nye og gamle pakninger 

være på markedet.  I startfasen kan de 

nye rutinene føre til forsinkelser i  

ekspedisjonen av resepter. Legemiddel-

verket jobber tett med aktørene for at 

overgangsfasen ikke skal skape  

problemer for forskrivere og pasienter.

Legemiddelmangel
Det nye direktivet krever at industrien 

registrerer sine legemidler i en sentral 

EU-database. De nye kravene til  

sikkerhetsanordninger på pakningene vil 

også kreve tilpasninger i produksjonen. 

Manglende eller forsinket registrering og 

merking av produkter kan føre til svikt 

i legemiddelforsyningen. For å hindre 

legemiddelmangel vil Legemiddelverket  

følge situasjonen nøye, og gå i dialog 

med produsenter om utsatte produkter 

på det norske markedet.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018

Nytt EU-direktiv skal hindre  
falske legemidler

Referanse: 
1. https://ec.europa.eu/health/human-use/

falsified_medicines_en (24.01.2019) 
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Bruk av protonpumpehemmer un der 
an ti koa gu la sjons be hand ling ser ut til 
å re du se re ri si ko en for blød ning i øvre 
gas tro in te sti nal ka nal, vi ser en ny  stu-
die fra USA (1).

Direktevirkende per ora le an ti koa gu la sjons-
mid ler (DOAK) og war fa rin gir økt ri si ko for 
blød ning. Fle re stu di er har vist at proton-
pumpehemmere, som hem mer ven trik ke-
lens sy re pro duk sjon, kan re du se re den ne 
ri si ko en.

I en re tro spek tiv stu die fra USA – der fle re 
enn 1,6 mil li o ner per so ner som bruk te api-
xaban, da bi gat ran, rivaroxaban el ler war fa-

rin del tok– var ri si ko en for sy ke hus inn leg-
gel se på grunn av blød ning i øvre gas tro in-
te sti nal ka nal størst ved bruk av rivaroxaban. 
Sam ti dig bruk av protonpumpehemmere 
var as so siert med fær re slike inn leg gel ser 
(insidensrateratio 0,66; 95 % kon fi dens in ter-
vall 0,62�–�0,69). Dett e gjaldt sær lig for da bi-
gat ran (0,49; 0,41�–�0,59).

– Blød nin ger fra gas tro in te sti nal ka nal er 
den hyp pig ste kom pli ka sjo nen ved DOAK-
be hand ling, og slike blød nin ger kan være 
al vor li ge, sier Dan Atar, som er pro fes sor og 
forsk nings sjef ved Me di sinsk kli nikk, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus. Han me ner at fun ne ne 
i den ne stu di en ikke er over ras ken de. I 
Norge er det imid ler tid ikke van lig å kom bi-
ne re DOAK-mid ler el ler war fa rin med en 

protonpumpehemmer. Selv om re tro spek ti-
ve da ta sett kan være van ske li ge å tolke, 
blant an net på grunn av mu lig se lek sjons-
bias, me ner Atar at be hand ling med proton-
pumpehemmer i prin sip pet også kan over-
vei es hos pa si en ter som står på an ti koa gu la-
sjons be hand ling.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ray WA, Chung CP, Mur ray KT et al. As so cia ti on of 

oral anticoagulants and pro ton pump in hi bi tor 
cotherapy with hos pi tal i za tion for up per gas tro in-
tes ti nal tract bleed ing. JAMA 2018; 320: 2221�–�30. 

Fo re byg ger protonpumpehemmere blød ning un der an ti koa gu la sjon?

Il lust ra sjon: Samuil_Levich/ iStock
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Ald ren de glia cel ler kan for år sa ke nevrodegenerasjon

Sig na ler fra as tro cytt er og mikroglia 
kan gi ag gre ge ring av tau-pro tein, som 
er in vol vert i ut vik lin gen av nev ro de ge-
ne ra ti ve syk dom mer.

En gam mel cel le stop per gjer ne å dele seg 
og mis ter ev nen til apop to se, men kan fort-
sett e å skille ut pro in flam ma to ris ke mo le ky-
ler og pro te a ser som kan ska de fris ke na bo-
cel ler. I en muse mo dell for hjernedegenera-
sjon in du ser te nev ro ner glia cel ler i nær he-
ten til å stoppe å dele seg, og ge ner som 
hem mer cel le de ling ble ak ti vert – glia cel le ne 
el des (1). El de de as tro cytt er og mikrogliacel-
ler sig na li ser te til ba ke til nev ro ne ne, slik at 
nev ro ne ne fos fo ry ler te sin hu ma ne mu tant-
ver sjon av pro tei net tau, som så ag gre ger te 
og dan net nevrofibrillære flo ker som ska det 
cel le ne.

Muse mo del len ble va li dert ved å lage nye 
muse stam mer uten et an tatt vik tig ledd i 
sig nal kje den, så kalt knock-out-mus. Uten 
dett e led det ble det in gen de ge ne ra sjon av 
kor ti kal- og hippocampusnevroner, med 
be var te «kog ni ti ve» funk sjo ner hos mu se ne. 
Til før sel av navitoclax, som kun ne re du se re 
den al ders ty pis ke sek re sjo nen, støtt et de 
genmanipulatoriske for søke ne. Fors ker ne 
bak stu di en me ner at den ne muse mo del len 
kan gi nye mu lig he ter for be hand ling av 
nev ro de ge ne ra ti ve li del ser hos men nes ker 
ved å hem me sig na ler mel lom nev ro ner og 
glia cel ler.

– Det eks pe ri men tel le opp sett et i den ne 
stu di en gir oss et enda bedre bil de av kom-
mu ni ka sjo nen mel lom nev ro ner, as tro cytt er 
og mikrogliaceller ved nevrodegenerasjon, 
sier Tor mod Flad by, som er pro fes sor ved 
Akerhus uni ver si tets sy ke hus.

– Dett e er et svært in ter es sant forsk nings-
felt som kan gi økt kunn skap om opp rett-
hol del se av synapsefunksjon, plas ti si tet og 
læ ring ved ald ring. Tau-re la tert pa to lo gi er 
sen tral ved Alzheimers syk dom, Parkinsons 
syk dom og and re nev ro de ge ne ra ti ve syk-

dom mer, sier Flad by, som på pe ker at det har 
vært van ske lig å etab le re kau sa le me ka nis-
mer som kan dan ne ut gangs punkt for be-
hand ling. Fors ker ne bak stu di en me ner at 
pa to lo gisk tau-pro tein er en di rek te dri ver 
av nevrodegenerasjon, men det er fort satt 
van ske lig å ute luk ke at in flam ma sjon spil ler 
en rol le, sier Flad by.

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

LIT TE RA TUR
1 Bussian TJ, Aziz A, Meyer CF et al. Clear ance of 

senescent glial cells pre vents tau-de pen dent 
pa thol o gy and cog ni tive de cline. Nature 2018; 562: 
578�–�82. 

Dyrkede glialceller som uttrykker tau-protein (rødt). Cellekjerner er blå og aktinfibre, en del av cytoskjelettet, er grønne. 
Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix 
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 
11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 L1-
protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 0,5 
mg, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9 år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller som 
en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2 doser (måned 0 og 6-12 
måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. dose 
gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. dose. 
Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis ved 
måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, og 
3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Sikkerhet og 
effekt for kvinner ≥27 år er ikke studert. Effekt av Gardasil er vist hos 
kvinner 27-45 år. Basert på sammenlignbar immunogenitet forventes 
det at Gardasil 9 også har effekt i denne aldersgruppen. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsom het etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15 minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 

vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 
å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se J07B M03. Bruk av hormonelle prevensjons-
midler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis 
samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med 
enten pertussis og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med 
antistoffrespons mot noen av komponentene. Samtidig bruk med 
andre vaksiner er ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: 
Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. 
Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. 
Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, 
lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Over-
følsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, 
bronko spasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. 
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt 
disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom, synkope, 
iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, 
frysninger, uvelhet. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN 2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN 2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN 2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-26 
år, og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet 
av immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og 
avhengig av HPV-type er 90-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt 
sprøyte: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler) kr. 1381,60.
Sist endret: 11.09.2018

C
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[Humant Papillomavirus
9-valent vaksine, Rekombinant]

®

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR GARDASIL 9

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

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

Voksne kan også ha nytte av å vaksinere seg mot HPV1

HPV-viruset smitter begge kjønn i alle aldre2

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

Har du vaksinert deg?

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

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

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot.  
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside



24 8

ORIGINALARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  3,  2019;  139:  24 8–52

Bruk av in sen ti ver til del ta ge re  
i me di sinsk og hel se fag lig  
forsk ning i Norge

BAK GRUNN
Det er de sis te åre ne ob ser vert fal len de re krutt e ring av 
del ta ge re til forsk ning. For å sik re til strek ke lig an tall 
forsk nings del ta ge re har in sen ti ver som be ta ling og 
ga ve kort blitt brukt. Hvor man ge nors ke fors ker grup per 
som sø ker om å bru ke be ta ling, er ikke tid li ge re stu dert. 
Vi har un der søkt om fan get av be ta ling og and re in sen -
tiver i me di sinsk og hel se fag lig forsk ning i Norge.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Fire av de syv Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og 
hel se fag lig forsk nings etikk (REK) ble valgt ut for un der-
sø kel se. Alle søk na der om god kjen ning av forsk nings-
pro sjek ter inn sendt til dis se ko mi te ene i 2014 ble ana ly-
sert. Ett er gjen nom gang av søk na de nes søk nads skje ma, 
forsk nings pro to koll og in for ma sjons- og sam tyk ke skriv 
ble 515 av 955 inn send te pro sjekt søk na der in klu dert  
i stu di en.

RE SUL TA TER
Av 515 in klu der te pro sjekt søk na der søk te 12 % om å bru ke 
in sen ti ver. 4 % søk te om å bru ke be ta ling, og 7 % søk te  
om å bru ke in sen ti ver som ga ve kort, ga ver og del ta gel se 
i lodd trek ning. Av pro sjekt søk na der med be ta ling var 
82 % av be lø pe ne på NOK 500 el ler mind re.

FOR TOLK NING
Et mind re tall av fors ker grup pe ne søk te om å bru ke 
in sen ti ver. Be lø pe ne som var plan lagt brukt som in sen -
tiver, var lave og frem står som ak sep tab le. Det er lite 
sann syn lig at stør rel sen på in sen ti ve ne ut gjør en util bør-
lig på virk ning av forsk nings del ta ger ne i Norge.

ING VILD ROM STAD HEM
romstad.hem@gmail.com
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

CA MIL LA GJER STAD
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

ANS GAR BERG
Barne- og ungdomsklinikken
Haukeland universitetssykehus

Klinisk institutt 2
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen
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HO VED BUD SKAP
12 % av de god kjen te pro sjekt søk na-
de ne i ut val get ville be nytt e in sen -
tiver

Stør rel sen på be lø pe ne be talt til 
forsk nings del ta ge re frem sto som 
ak sep tab le

Vi har gode ret nings lin jer i Norge for 
bruk av be ta ling, men det er be hov 
for å un der sø ke nær me re hvor dan 
ret nings lin je ne føl ges av fors ke re  
og Re gio na le ko mi te er for me di sinsk 
og hel se fag lig forsk nings etikk (REK)

Bruk av in sen ti ver til forsk nings del-
ta ge re er et kjent vir ke mid del for 
å øke del ta gel se i forsk nings pro-
sjek ter. I de se ne re åre ne er det 
ob ser vert en fal len de re krutt e ring 
av forsk nings del ta ge re (1–3), og 

bruk av be ta ling kan være et nytt ig og nød-
ven dig til tak for å sik re til strek ke lig re krutt e-
ring (4–7). Imid ler tid vet vi lite om om fan get 
av bruk av in sen ti ver i norsk me di sinsk og 
hel se fag lig forsk ning.

Det er fle re etis ke ut ford rin ger ved bruk av 
in sen ti ver i forsk ning. Sen tralt står spørs må-
let om in sen ti ver på vir ker forsk nings del ta ge-
res fri vil li ge, in for mer te sam tyk ke (8–11). En 
øko no misk be løn ning el ler mot ytel se kan 
være av gjø ren de for forsk nings del ta ge res be-
slut ning om å del ta i en stu die, og slik ut gjø re 
en util bør lig på virk ning (12–14). I Council for 
International Organizations of Med i cal Scien-
ces sine ret nings lin jer (15) og Eu ro pa rå dets 
vei le der for forsk nings etis ke ko mi te er (16) er 
det lagt fø rin ger for hvor dan forsk nings del ta-
ge res fri vil li ge sam tyk ke skal iva re tas, og for 
hvor dan man kan fo re byg ge util bør lig på virk-
ning. I for ar bei de ne til hel se forsk nings lo ven 
(17), leg ges vur de rin gen av bruk av in sen ti ver 
til Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel-
se fag lig forsk nings etikk (REK). På opp ford ring 
fra Hel se di rek to ra tet (18) ut ar bei det Den na-
sjo na le forsk nings etis ke ko mi té for me di sin 
og hel se fag (NEM) i 2009 ret nings lin jer for 
når bruk av be ta ling er be rett i get (6). Ret-
nings lin je ne gir et godt grunn lag for hvor dan 
fors ke re og REK kan vur de re at bruk av be ta-
ling til forsk nings del ta ge re er ak sep ta belt.

Om fan get av be ta ling til forsk nings del ta -
gere er be skre vet av både irs ke og ame ri -
kanske fors ke re (19, 20). I en stu die fra USA 

rap por terte 94 % av de etis ke forsk nings ko mi-
te ene at de god kjen ner be ta ling i «en kel te» 
stu di er, men an tall god kjen te stu di er med 
be ta ling i hver ko mi té va ri er te fra 0 til opp 
mot 80 % eller «nesten aldri» (20). I mot set-
ning til dett e fant en irsk stu die at 78 % av de 
forsk nings etis ke ko mi te ene ald ri el ler sjel den 
god kjen te be ta ling (19). Beg ge stu di e ne be-
skri ver mang len de ret nings lin jer og rap por-
te rings  syste mer for be ta ling, noe som gjør det 
van s ke lig å si eks akt hvor man ge stu di er med 
slike in sen ti ver som har blitt god kjent.

Det fore lig ger ikke noe da ta ma te ria le om 
om fan get av bruk av be ta ling som in sen tiv i 
me di sinsk og hel se fag lig forsk ning i Norge. 
For må let med den ne stu di en er å kart leg ge 
ut bre del sen av be ta ling og and re in sen ti ver i 
norsk me di sinsk og hel se fag lig forsk ning.

Ma te ria le og me to de

Alle stu di er som fal ler inn un der hel se forsk-
nings lo vens vir ke om rå de, skal ha for hånds-
god kjen ning fra REK. Søk na der om for hånds-
god kjen ning til REK be hand les i en elek tro-
nisk saks por tal som kal les SPREK-por ta len. For 
å kart leg ge om fan get av bruk av in sen ti ver ble 
nye søk na der inn sendt i 2014 gjen nom gått. 
Fire av to talt syv REK-er, fra uli ke hel se re gi o-
ner, ble valgt ut for gjen nom gang (REK sør-øst 
B, vest, midt og nord).

In klu sjons kri te ri e ne var at forsk nings pro-
sjek tet falt inn un der hel se forsk nings lo vens 
be stem mel ser, at stu di en var pros pek tiv, og at 
pro sjekt søk na den ble god kjent av REK. Eks klu-
sjons kri te ri e ne var at stu di en var re tro spek tiv, 
at søk na den ble av vist (uten for man dat), at 
søk na den ble av slått (ikke god kjent av REK), 
at søk na den ikke ble be hand let fer dig, at søk-
na den om hand let opp rett el se av bio bank, at 
søk na den ikke la opp til in for mert, skrift lig 
sam tyk ke fra del ta ger ne, el ler at det var en 
søk nad om dis pen sa sjon fra taus hets plikt for 
an nen type forsk ning.

En søk nad til REK be står av et stan dar di sert 
søk nads skje ma, en forsk nings pro to koll og et 
in for ma sjons- og sam tyk ke skriv. Fra søk nads-
skje ma ene ble det hen tet ut opp lys nin ger om 
in sen tiv bruk, form for in sen tiv, ver di av in sen-
tiv, fag felt og del ta ger grup pe (pa si en ter og 
fris ke fri vil li ge, inkl. del ta ger nes al der). I til-
legg ble opp lys nin ger om hvil ke pro se dy rer 
og hvil ken inn sats for søks per so ner mått e yte 
i for bin del se med del ta gel se hen tet ut. Ved 
mang len de in for ma sjon om in sen tiv bruk ble 
det gjen nom ført et en kelt elek tro nisk fri tekst-

søk i forsk nings pro to kol len, og in for ma sjons- 
og sam tyk ke skriv ble lest gjen nom. De uli ke 
in sen ti ve ne ble ka te go ri sert som en ten be ta-
ling el ler and re ty per in sen ti ver (ga ve kort, 
ga ver el ler del ta gel se i lodd trek ning). Kom-
pen sa sjon for rei se ut gif ter og tapt ar beids for-
tje nes te ble ikke an sett som in sen tiv.

Ett er at en søk nad er be hand let av REK, sen-
des det ut et ved taks brev med opp lys nin ger 
om hvor vidt stu di en god kjen nes, ikke god-
kjen nes el ler må end res før den kan god kjen-
nes. Ved taks bre vet fra REK ble gjen nom gått 
for alle in klu der te søk na der med in sen tiv for 
å do ku men te re om REK had de tatt stil ling til 
bruk av in sen tiv, og for å av kla re om søk na den 
var god kjent av REK el ler ikke.

Pro sjekt søk na de ne ble gjen nom gått av én 
per son og dis ku tert med fle re hvis det var tvil 
om hvor vidt eks klu sjons- el ler in klu sjons -
krite ri e ne var opp fylt.

Re sul ta ter

955  pro sjekt søk na der i SPREK-por ta len 
ble iden ti fi sert og sy ste ma tisk gjen nom gått 
(fi gur 1). Av 955 søk na der ble 515 in klu dert. Av 
de in klu der te pro sjek te ne var det to talt 60 
(12 %) som bruk te en form for in sen tiv: 22 av 
515 (4 %) bruk te be ta ling og 38 av 515 (7 %) 
bruk te and re for mer for in sen tiver (ta bell 1).

I REK vest bruk te 25 av 161 (16 %) pro sjek ter 
in sen tiver, mot 6 av 90 (7 %) i REK nord. Av de 
to talt 22 søk na de ne om å bru ke be ta ling som 
in sen tiv be hand let REK vest 12 (55 %).

Av de 22 pro sjek te ne med be ta ling var ti stu-
di er in nen me di sin, hvor av én var en le ge mid-
del stu die. Av de res te ren de var åtte stu di er 
in nen psy ko lo gi, og fire in nen and re hel se -
rela ter te fag. Me di an be ta ling var NOK 425. I 
18 av 22 (82 %) stu di er fikk del ta ger ne NOK 500 
el ler mind re.

Av 38 pro sjek ter med and re in sen ti ver enn 
be ta ling var 13 in nen me di sin, hvor av to var 
le ge mid del stu di er. Av de res te ren de var åtte 
in nen psy ko lo gi, fire in nen sy ke pleie, fem in-
nen fy sio te ra pi/id retts fag og åtte in nen and re 
hel se re la ter te fag. Av to talt 18 ga ve kort var 16 
av ver di NOK 500 el ler mind re, ett av ver di NOK 
1000 og ett av ukjent ver di. Av to talt 13 ga ver 
had de ti en ver di på NOK 500 el ler mind re, to 
en ver di på over NOK 500 og én ukjent ver di. 
Seks av åtte stu di er som bruk te del ta  gelse i 
lodd trek ning, had de ga ver til en ver di av mel-
lom NOK 2 000 og 10 000, iPhone el ler iPad. Et 
få tall stu di er opp ga ikke be stemt ver di av in-
sen ti vet. I dis se til fel le ne ble ver  diene  es ti mert, 
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for eks em pel ble «gave av  li ten ver di» vur dert 
å ha en ver di på NOK 500 eller mindre.

Stør ste be løp i form av be ta ling som ble 
god kjent, var fra REK sør-øst B NOK 500, REK 
vest NOK 600, REK midt NOK 1 000 og REK 
nord NOK 1 000.

Barn ble in klu dert i 24 av 60 pro sjekt søk na-
der med in sen tiv bruk. Dis se søk na de ne in klu-
der te både pro sjek ter der barn del tok ak tivt i 
stu di en, og søk na der der for eld re ne opp ga 
in for ma sjon om bar na. Fire av de 24 pro sjekt-
søk na de ne som in klu der te barn, bruk te be ta-
ling som in sen tiv, og be lø pe ne i dis se var NOK 
20, 60, 500 og 1 000.

54 av 515 in klu der te pro sjekt søk na der drei-
de seg om le ge mid del stu di er, hvor av tre 
bruk te in sen ti ver: Én stu die be tal te del ta -
gerne NOK 60, én bruk te ga ve kort på ki no bil-
lett, og én bruk te gave av «svært lav ver di». 
Alle de tre stu di e ne in klu der te barn i al de ren 
0�–�18 år.

I fire av de 60 in klu der te pro sjekt søk na -
dene med in sen tiv bruk had de REK tatt stil-
ling til og do ku men tert bru ken av in sen ti ver 
i god kjen nings ved ta ket. I de res te ren de pro-
sjekt søk na de ne ble bruk av in sen ti ver god-
kjent uten at det ble nevnt i god kjen nings-
ved ta ket.

Dis ku sjon

Den ne stu di en do ku men te rer for før s te gang 
inn hold og om fang av bruk av in sen ti ver i me-
di sinsk og hel se fag lig forsk ning i Norge. To talt 
12 % av in klu der te pro sjekt søk na der la opp til 
å be nytt e in sen ti ver: 4 % ville be nytt e be ta ling 
og 7 % søk te om å be nytt e and re for mer for 
in sen ti ver. For 82 % av pro sjekt søk na de ne med 
be ta ling var be lø pe ne NOK 500 el ler mind re.

På tross av be kym rin ge ne som er knytt et til 
bruk av in sen ti ver i forsk ning, er be ta ling en 
prak sis som har ek si stert i man ge år, og som 
er sett på som nød ven dig for å sik re ade kvat 
re krutt e ring (20, 21). At be ta ling kan mo ti ve re 
til del ta gel se, er godt do ku men tert (22, 23), og 
selv små be løp er vist å øke an de len som tak-
ker ja til å del ta i spør re un der sø kel ser (24–26).

Be ta ling til forsk nings del ta ge re er tid li ge re 
blitt sam men lik net med lønn for ut ført 
 ar beid (27). Gra dy be skrev hvor dan en be ta-
lings mo dell kun ne være den mest etisk ak sep-
tab le løs nin gen for å fo re byg ge util bør lig på-
virk ning (14). Hun men te en slik mo dell kun-
ne stan dar di se res ved å til by en be stemt ti me-
lønn, med økt be ta ling der som stu di en in ne-
bar stor tids bruk el ler om fatt en de pro se dy rer 
(13, 14). For å unn gå at be ta lin gen i en slik mo-
dell blir util bør lig, bør be lø pe ne hol des på et 
lavt nivå og knytt es di rek te til del ta ger nes 
inn sats i stu di en (12).

Det er uli ke me nin ger om hvor vidt be ta ling 
kan føre til skjev het el ler bedre re pre sen ta -
tivitet i et ut valg (27, 28). Bru nov skis (2009) 
be skri ver hvor dan be ta ling kan føre til in klu-
sjon av del ta ge re fra grup per med lav so sio-
øko no misk sta tus, og slik sik re bedre re pre-
sen ta ti vi tet i da ta ma te ria let (men an ser li ke-
vel be ta ling som pro ble ma tisk, da dett e er 
al le re de sår ba re grup per) (5). Slik NEM på pe-
ker i sin vei le der, er det van ske lig å gi en ty di ge 
svar på hvor dan be ta ling på vir ker uli ke grup-
per forsk nings del ta ge re (6). Selv om be ta ling 
i man ge til fel ler kan være ho ved mo ti va sjo nen 
for å del ta, er det fle re fak to rer som spil ler inn 
når del ta ge re be slutt er seg for å del ta i en stu-
die (29). I til legg til be ta ling vil mo ti va sjo nen 
for del ta gel se være mu lig he ter for hel se -
gevinst, øns ke om å hjelpe and re, til lit til forsk-
nin gen og in ter es se av å støtt e for må let med 
pro sjek tet.

Ved si den av å sik re re krutt e ring kan be ta-
ling ha fle re for de ler i me di sinsk forsk ning. 
Forsk ning har som for mål å søke ny ge ne ra li-
ser bar kunn skap og har så le des et an net for-
mål enn hel se hjelp. Bruk av be ta ling i forsk-
ning kan bi dra til å fo re byg ge «den te ra peu-

Fi gur 1  Flyt skje ma for in klu sjon av pro sjekt søk na der i stu di en. Alle søk na der sendt til fire Re gio na le ko mi te er for me di-
sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk (REK) i 2014 ble un der søkt.
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tis ke mis for stå el sen» (13), en mis for stå el se 
som in ne bæ rer at forsk nings del ta ge re feil -
aktig for ven ter bedre be hand ling el ler hel se-
mes si ge for de ler ved å del ta i stu di en (30). For 
å fo re byg ge en slik mis opp fat ning og for å 
ty de lig gjø re at for må let med del ta gel sen er 
forsk ning, kan be ta ling for del ta gel sen gjø re 
det lett e re for del ta ger ne å skille mel lom hva 
som er forsk ning og hva som er re ell hel se-
hjelp (13).

Det er en grunn leg gen de norm in nen forsk-
nings etik ken at hen sy net til forsk nings del ta-
ge res vel ferd og in te gri tet skal gå for an vi ten-
ska pen og sam fun nets in ter es ser. Et ho ved -
argu ment mot å til by be ta ling for forsk nings-
del ta gel se er at øko no misk ge vinst kan føre 
til util bør lig på virk ning (12–14). Be ta ling kan 
være en util bør lig på virk ning der som den på-
vir ker del ta ger nes evne til å vur de re ri si ko og 
ulem per for bun det med del ta gel se (12, 31) 
 el ler de res for stå el se av hva som er hen sik ten 
med stu di en (13). Be ta ling er også på stått å 
på vir ke del ta ge re til å til ba ke hol de in for ma-
sjon om egen hel se, in for ma sjon som el lers 
ville ført til eks klu de ring av del ta ge ren (12). 
Det ek si ste rer ge ne relt lite da ta ma te ria le om 

hvor dan be ta ling på vir ker del ta ge re (14), men 
fle re for fatt e re me ner det er lite sann syn lig at 
be ta ling på vir ker del ta ge res ri si ko vur de ring 
(22, 23).

Både Council for International Organiza-
tions of Med i cal Sciences og NEM aner kjen ner 
at det er ak sep ta belt med en viss grad av på-
virk ning av forsk nings del ta ge re i re krutt e-
rings pro ses sen. Det kan imid ler tid være vans-
ke lig å av gjø re i hvil ke til fel ler en øko no misk 
ge vinst ut gjør en util bør lig på virk ning (6, 15). 
For å kun ne av gjø re om be ta ling er til bør lig 
el ler ikke, be skri ver NEM i ret nings lin je ne 
 vis se for hold og etis ke ut ford rin ger som det 
bør tas hen syn til i vur de rin gen, blant an net 
fri vil lig sam tyk ke, ri si ko vur de ring, av hen gig-
hets for hold, in klu sjon av sår ba re grup per, 
in ter es se kon flik ter, vi ten ska pe lig kva li tet og 
kon se kven ser for forsk ning ge ne relt (6). Det 
av gjø ren de må være at del ta gel se ikke er i 
strid med forsk nings del ta ge rens in ter es ser.

I forsk nings pro sjek te ne som be tal te del ta-
ger ne NOK 1 000, krev de del ta gel se mye inn-
sats. Del ta ger ne ble for eks em pel bedt om å 
skrive dag bø ker over leng re tid, gjen nom fø re 
en kli nisk un der sø kel se el ler sam le inn urin-

prø ver. Del ta gel sen in ne bar ofte et visst ube-
hag, for eks em pel må ling av smer te ters kel, 
men var av li ten ri si ko. Dis se stu di e ne er der-
med i tråd med ret nings lin je ne fra NEM, og 
sann syn lig he ten for util bør lig på virk ning an-
s es som li ten.

En stu die fra USA fant at be lø pe ne be talt til 
del ta ge re i et ut valg ame ri kans ke stu di er 
 va ri er te mel lom USD 5 og 2 000, med to tal me-
di an på USD 155 (32). I vår stu die var me di an 
ut be ta ling NOK 425 blant pro sjekt søk na der 
med be ta ling. Stør rel sen på be lø pe ne ut be talt 
og ver di en av in sen ti ve ne brukt i Norge frem-
står der med ikke som «over dre ven» be ta ling 
for «en kel» inn sats.

I vår stu die ble kom pen sa sjon for tapt 
 ar beids for tje nes te ikke an sett som in sen tiv. Et-
ter vår er fa ring fra ar beid i REK er det noen få 
stu di er hvor del ta ger ne kom pen se res for tapt 
ar beids for tje nes te med opp mot NOK 5 000. 
Grunn laget for kvan ti fi se ring av dis se be lø pe-
ne er nytt ig for å kun ne gi råd om na sjo nal 
stan dar di se ring av kom pen sa sjo ner for tapt 
ar beids for tje nes te. Den ne for men for kom pen-
sa sjon om fatt er i vår stu die be ty de lig stør re 
ut be ta lin ger enn in sen ti ve ne som er brukt.

Ta bell 1  Be ta ling og and re in sen ti ver i god kjen te pro sjekt søk na der i fire Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk (REK) i 2014. 515 av 955 pro sjekt søk na der 
 innsendt via elek tro nisk søk nads por tal ble in klu dert. NOK = nors ke kro ner. Tal le ne er an tall der som ikke an net er an gitt.

Totalt 
(n = 515)

REK sør-øst B 
(n = 149)

REK vest 
(n = 161)

REK midt 
(n = 115)

REK nord 
(n = 90)

Betaling som insentiv 22 2 12 6 2

Beløp i NOK

 500 18 2 11 4 1

> 500 4 0 1 2 1

Medianbeløp i NOK (spredning) 425 
(20 – 1 000)

300 
(100 – 500)

300 
(20–600)

475 
(300 – 1 000)

675 
(350 – 1 000)

Annet insentiv enn betaling 381 9 13 121 4

Format

Gavekort 18 5 3 6 4

Gave 13 3 5 5 0

Deltagelse i loddtrekning 8 1 5 2 0

Verdi i NOK

 500 28 9 8 7 4

> 500 9 0 5 4 0

Ukjent 2 0 0 2 0

Bruk av insentiver totalt 60 11 25 18 6

1 Én stu die hvor del ta ker ne mot tok både ga ve kort og gave
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ka rak te ris ti ka for stu di e ne som ble eks klu-
dert, noe som mu li gens kun ne gitt oss ve sent-
lig til leggs in for ma sjon.

Vi tak ker Knut W. Ruy ter for gjen nom le sing av ar tik ke len.

Mott att 4.11.2017, før s te re vi sjon inn sendt 14.6.2018, 
 godkjent 9.11.2018.

Hvor man ge pro sjekt søk na der med bruk av 
in sen ti ver de uli ke REK-ene mott ok for be-
hand ling, va ri er te. Der som en REK har svært 
man ge søk na der, vil noen av søk na de ne au to-
ma tisk sen des til en an nen REK som har fær re 
søk na der. Det er i den ne stu di en ikke mu lig å 
av gjø re om år sa ken til va ria sjo ne ne mel lom 
søk na der som bru ker in sen ti ver i de uli ke 

REK-ene, skyl des ulik prak sis og uli ke hold nin-
ger til bruk av in sen ti ver i de uli ke forsk nings-
mil jø ene og inn ad i ko mi te ene, el ler om dett e 
er et re sul tat av til fel dig va ria sjon. Det var 
også en svak het i stu die de sig net at kun fire av 
syv REK-er var in klu dert, en be grens ning som 
ble gjort av ka pa si tets mes si ge år sa ker. Li ke -
ledes had de vi ikke mu lig het til å gjen nom gå 
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Fort sett er forskerlinjestudenter  
å fors ke?

BAK GRUNN
I 2002 ble Fors ker lin jen opp rett et for tid lig å re krutt e re 
me di sin stu den ter til forsk ning. Vi øns ket å kart leg ge 
hvor man ge tid li ge re forskerlinjestudenter fra Uni ver si-
te tet i Bergen som fort satt e å fors ke og iden ti fi se re 
fak to rer som var as so siert med vi de re forsk ning.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle stu den ter inn rul lert i forskerlinjeprogrammet  
ved Uni ver si te tet i Bergen si den opp start i 2002 som var 
ut eks ami nert fra me di sin stu di et in nen juni 2017 ble 
 kon tak tet per e-post med en elek tro nisk spør re un der sø-
kel se. Vi un der søk te om del ta ger ne holdt på med el ler 
had de gjen nom ført dok tor grad, an tall pub li ser te 
ar tik ler, tid si den sis te pub li se ring, aka de misk un der vis-
ning og vei led ning samt nå væ ren de stil ling på uni ver si-
tet el ler høy sko le.

RE SUL TA TER
To talt 102 av 148 (69 %) be svar te spør re un der sø kel sen.  
Av dis se had de 68 % gått vi de re med dok tor grad, 38 % var 
in vol vert i aka de misk un der vis ning el ler vei led ning og 
29 % var an satt i en aka de misk stil ling. Sam let had de 
del ta ger ne i me di an pub li sert fire ar tik ler. Kvin ner 
had de stør re sann syn lig het for å gå vi de re med dok tor-
grad enn menn. Det sam me had de de som pub li ser te 
minst én ar tik kel før full ført me di sin stu di um, og de som 
ikke had de mott att re gel mes sig vei led ning som forsker-
linjestudent. Det var in gen sam men heng mel lom det  
å full fø re Fors ker lin jen og det å gå vi de re med dok tor-
grad.

FOR TOLK NING
Man ge me di sin stu den ter som har gått Fors ker lin jen ved 
Uni ver si te tet i Bergen fort sett er med forsk ning ett er 
full ført stu di um. Dett e gjel der også de som ikke full fø rer 
lin jen.
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HO VED BUD SKAP
To av tre tid li ge re forskerlinjestuden-
ter ved Uni ver si te tet i Bergen had de 
be gynt på el ler full ført dok tor gra-
den si den opp start av pro gram met  
i 2002 til og med høs ten 2017

Me di an al der ved av lagt dok tor grad 
var 32 år, og over halv par ten had de 
dis pu tert før nor mert tid

Fle re kvin ne li ge enn mann li ge 
forskerlinjestudenter gikk vi de re 
med dok tor grad

De som ikke full før te Fors ker lin jen 
fort satt e i like stor grad å fors ke som 
de som full før te

Fors ker lin je ne ble etab lert i 2002 ved 
de me di sins ke fa kul te te ne i Norge for 
å øke re krut te rin gen til forsk ning 
blant me di sin stu den ter og yng re le-
ger (1). Før den tid fi nan si er te Nor ges 
forsk nings råd fle re stu dent pro sjek-

ter in nen me di sin, og fle re av dis se før te også 
til dok tor grad. Li ke vel sank an tall me di sin stu-
den ter som fors ket (2).

Fors ker lin je ne fi nan si e res gjen nom Forsk-
nings rå det, og fa kul te te ne har stor fri het i 
må ten de or ga ni se rer pro gram met på. Ved 
Uni ver si te tet i Bergen tas inn til 10 % av me di-
sin stu den te ne opp på Fors ker lin jen. Forsker-
linjestudentene full fø rer 120 stu die po eng, 
som in klu de rer ett år full tids forsk ning og to 
år med del tids forsk ning pa ral lelt med me di-
sin stu di et. Fors ker lin jen blir god kjent der som 
stu den ten har full ført un der vis ning og for-
mid ling til sva ren de dok tor gra dens opp læ-
rings del (30 stu die po eng) samt pub li sert el ler 
skre vet ma nu skript til en fag fel le vur dert ori-
gi nal ar tik kel.

I 2007 gjen nom før te Hun skår og med ar bei-
de re en eva lue ring av fors ker lin je ne ved de 
me di sins ke fa kul te te ne i Norge, der de fant at 
det var en øk ning i an tall me di sin stu den ter 
som del tok ak tivt i forsk ning. Da ta ene de res ga 
ikke grunn lag for å si om ord nin gen før te til 
fle re dok tor gra der el ler hvor vidt forsker-
linjestudentene valg te forsk ning som kar rie re-
vei (3). I mai 2018 pub li ser te Jacobsen og med-
ar bei de re en stu die som vis te at forskerlinje-
studenter of te re tar dok tor grad enn me di sin-
stu den ter som ikke har gått på fors ker lin je, og 
at de tar dok tor grad ras ke re ett er av slutt et 
me di sin stu di um (4). De fant også at forsker-

linjestudentene of te re had de pub li sert minst 
én ar tik kel sam men lig net med me di sin stu-
den ter som ikke had de gått på fors ker lin je.

In gen har til nå un der søkt hva som på vir ker 
om forskerlinjestudenter fort sett er å fors ke 
ett er endt me di sin stu di um. Der for øns ket vi 
å kart leg ge vi de re forsk nings ak ti vi tet blant 
tid li ge re forskerlinjestudenter ved Uni ver si-
te tet i Bergen og iden ti fi se re fak to rer som var 
as so siert med det å fort sett e med forsk ning 
ett er full ført me di sin stu di um. Forsk nings  akti-
vi tet ble målt ved fire for hånds be stem te del-
mål: (i) dok tor grad, (ii) an tall ar tik ler pub li-
sert og tid si den sis te ar tik kel ble pub li sert, 
(iii) aka de misk stu dent un der vis ning og vei-
led ning av stu den ter (sær opp ga ve, mas ter-
grad, dok tor grad), og (iv) nå væ ren de stil ling 
in nen for aka de m ia (uni ver si tet/høy sko le).

Ma te ria le og me to de

Vi gjen nom før te en spør re un der sø kel se blant 
alle me di sin stu den ter inn rul lert på Fors ker  lin-
jen ved Uni ver si te tet i Bergen si den opp start i 
2002 som had de full ført me di sin stu di et in nen 
juni 2017 (n = 149). Un der sø kel sen ble gjen-
nom ført høs ten 2017 ved hjelp av SurveyXact 
(Ram bøll). Den ble dis tri bu ert via e-post 14. 
no vem ber 2017 med ukent lig på min nel se frem 
til un der sø kel sen ble av slutt et 12. de sem ber 
2017. E-post ad res ser var en ten re gist rert tid li-
ge re av forskerlinjeadministrasjonen el ler spo-
ret opp via off ent lig til gjen ge lig kon takt in for-
ma sjon el ler Hel se Vests in ter ne e-post sy stem. 
Vi opp nåd de kon takt med 148 av 149 del ta ge re.

Spør re un der sø kel sen be sto av 64 spørs mål, 
hvor av 17 var av hen gig av svar på fore gå en de 
spørs mål (se ap pen diks på tidsskriftet.no). 40 
spørs mål var rene av krys nings spørs mål, 15 var 
av krys nings spørs mål med åpent kom men tar-
felt og ni spørs mål had de kun kom men tar felt. 
Spørs må le ne om fatt et bak grunns in for ma sjon, 
forskerlinjeperiode, dok tor grads ar beid, an tall 
pub li ser te ar tik ler, un der vis ning, vei led ning, 
og aka de mis ke am bi sjo ner. Før ut sen del se ble 
un der sø kel sen tes tet ut på en pi lot grup pe for 
re vi de ring og språk lig pre si se ring.

Da ta ana ly se ne ble gjen nom ført med STATA 
ver sjon 15.0 (Col le ge Sta ti on, Texas, USA). Ka te-
go ris ke data er pre sen tert som an tall (%), og 
kon ti nu er li ge data er pre sen tert som me di an 
(ned re og øvre kvar til). For del må let «pub li-
sert in nen de sis te to år» eks klu der te vi del ta-
ge re som had de full ført me di sin stu di et for 
mind re enn to år si den for å sann syn lig gjø re 
at pub li se rin gen ikke var gjort på forskerlinje-
oppgaven.

Del ta ger ne ble in for mert om hen sik ten 
med stu di en og at be svart un der sø kel se ble 
reg net som sam tyk ke til pub li se ring av data. 
Un der sø kel sen var ano nym og da ta ma te ria let 
ble lag ret på ser ver hos Uni ver si te tet i Bergen 
med ad gangs be grens ning. Stu di en var god-
kjent av Norsk sen ter for forsk nings da ta (pro-
sjekt num mer 56400).

Re sul ta ter

Un der sø kel sen ble be svart av 102 av de 148 vi 
opp nåd de kon takt med (69 %). Av dis se var 53 
(52 %) kvin ner. Me di an al der på un der sø kel ses-
tids punk tet var 33 år (30�–�36), og det had de 
gått i me di an fem år (2�–�8) si den del ta ger ne 
had de full ført me di sin stu di et. 49 (49 %) had de 
vært til knytt et et la bo ra to rie ba sert pro sjekt, 
25 (25 %) et epi de mio lo gisk/sam funns me di-
sinsk pro sjekt, og 25 (25 %) et kli nisk pro sjekt 
som forskerlinjestudent.

To talt 69 (68 %) had de fortsatt med dok tor-
grad ett er full ført me di sin stu di um (ta bell 1). 
Av dis se had de 51 (74 %) fort satt med forsker-
linjeprosjektet i dok tor gra den. Av de 69 som 
had de fort satt med dok tor grad, be gyn te 44 
(64 %) med dok tor grads sti pend rett ett er full-
ført me di sin stu di um, hvor av 33 (75 %) had de 
be gynt i øre mer ke de sti pen di at stil lin ger for 
forskerlinjestudenter. Alle som gikk vi de re 
med dok tor grad rett ett er full ført me di sin stu-
di um, had de be stått Fors ker lin jen. De tre hyp-
pigst opp gitt e grun ne ne til ikke å søke på 
dok tor grads sti pend var at man hel ler øns ket 
å jobbe kli nisk (n = 25), had de mis tet in ter es-
sen for pro sjek tet (n = 14) el ler mang let mo ti-
va sjon for vi de re forsk ning (n = 14).

To talt 40 (39 %) av stu die del ta ger ne had de 
dis pu tert, hvor av 38 had de full ført Fors ker -
linjen og to had de ikke. 22 av de 40 som had de 
dis pu tert, gjor de det før nor mert tid for dok-
tor gra den, hvor av 13 full før te mer enn ett år 
før nor mert tid. Me di an al der for full ført 
 dok tor grad var 32 år (29�–�34). Det had de i me-
di an gått tre år (1�–�5) si den dis pu tas for de som 
 had de full ført dok tor gra den.

Ta bell 1 vi ser fak to rer ved forskerlinjeløpet 
og hvor dan de på vir ket om del ta ger ne had de 
gått vi de re med dok tor grad et ter full ført 
 me di sin stu di um. Fle re kvin ner had de gått 
vi de re med dok tor grad. Del ta ger ne som 
 had de pub li sert minst én ar tik kel før full ført 
me di sin stu di um, fort satt e of te re med dok tor-
grad. De som had de hatt re gel mes sig vei led-
ning som forskerlinjestudent fort satt e sjeld-
ne re med en dok tor grad. Om del ta ger ne 
had de full ført Fors ker lin jen el ler ikke, ga 

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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 in gen for skjell i om de gikk vi de re med dok-
tor grad. Blant de som had de gått vi de re med 
dok tor grad, had de det gått leng re tid si den 
full ført me di sin stu di um for de som ikke 
 had de full ført Fors ker lin jen enn for de som 
had de full ført (me di an syv år (6�–�9) ver sus 
 me di an fem år (3�–�8), p = 0,057).

An tall pub li ser te ar tik ler per del ta ger var i 
me di an fire (2�–�7) og an tall før s te for fatt er skap 
var i me di an  to (1�–�3). Seks av del ta ger ne 
 had de sis te for fatt er skap i minst én av ar tik -
lene. Det had de gått minst to år si den full ført 
me di sin stu di um for 84 av stu die del ta ger ne, 
hvor av 55 (65 %) had de pub li sert in nen de 
 sis te to åre ne (ta bell 2). 31 (78 %) av de som 
had de full ført dok tor gra den, had de pub li sert 
i lø pet av de sis te to åre ne, og det had de gått 
me di an to år (1�–�4) si den de had de dis pu tert. 
An tall pub li ser te ar tik ler blant de som had de 
full ført dok tor gra den, var i me di an syv (4�–�10) 
og an tall før s te for fatt er skap var i me di an fire 
(3�–�5). Fle re kvin ner enn menn had de pub li sert 
in nen for de sis te to åre ne (ta bell 2).

31 (30 %) av stu die del ta ger ne var in vol vert i 
stu dent un der vis ning, og 26 (25 %) had de vei-
le det mas ter grads stu den ter el ler me di sin stu-
den ter (sær opp ga ve). Blant de 39 (38 %) som 
drev med minst én av de le ne, had de 34 (87 %) 
gått vi de re med dok tor grad. De som had de 
pub li sert minst én ar tik kel før full ført me di-
sin stu di um og de som had de full ført Fors ker-
lin jen, holdt of te re på med aka de misk un der-
vis ning el ler vei led ning (ta bell 3). Det var en 
ten dens til at fle re menn enn kvin ner drev 
med aka de misk vei led ning el ler un der vis ning 
og at de som var in vol vert i øv rig ar beid i 
forsk nings grup pen som forskerlinjestudent, 
of te re drev med aka de misk vei led ning el ler 
un der vis ning (ta bell 3).

Blant stu die del ta ger ne had de 29 (29���%) 
 ar beid på uni ver si tet el ler høy sko le (ta bell 4). 
Av dis se var 14 an satt i en full tids fors ker stil-
ling, hvor av alle var sti pen dia ter. Seks (15 %) av 
de som had de full ført dok tor gra den, had de 
en del tids stil ling in nen for aka de m ia, og det 
var i me di an ni år (7�–�11) si den dis se had de full-
ført me di sin stu di et. Det var en ten dens til at 
fle re som ikke had de full ført Fors ker lin jen, 
var an satt i en aka de misk stil ling (ta bell 4). Av 
de syv som ikke full før te Fors ker lin jen og var 
an satt i en aka de misk stil ling, holdt seks på 
med dok tor gra den.

Dis ku sjon

I den ne stu di en un der søk te vi om forsker-
linjestudenter fra Uni ver si te tet i Bergen fort-

satt e å fors ke ett er full ført me di sin stu di um og 
hvil ke fak to rer som før te til at del ta ger ne hen-
holds vis had de gått vi de re med dok tor grad, 
had de pub li sert i lø pet av de sis te to åre ne, 
drev med aka de misk un der vis ning el ler vei-
led ning, el ler had de en aka de misk stil ling på 
uni ver si tet el ler høy sko le. Vi fant at 68 % en ten 

had de full ført el ler holdt på med dok tor gra-
den. Til sam men lig ning var an del spe sia lis ter 
med dok tor grad 18,4 % i 2016 (5). Me di an al der 
for full ført dok tor grad i stu di en vår var 32 år, 
mens me di an al der i 2016 ved av lagt dis pu tas 
in nen for me di sin og hel se fag i Norge var 39 
år (6). Jacobsen og med ar bei de re vis te at fors-

Ta bell 1  Fak to rer ved forskerlinjeløpet og dok tor grad hos tid li ge re forskerlinjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen. 
 Antall (%) der som an net ikke er an gitt.

Holder på med eller  
har fullført doktorgrad

P-verdi
Ja  

n = 69
Nei  

n = 33

Kjønn 0,029

Kvinne 41 (59) 12 (36)

Mann 28 (41) 21 (64)

Alder, år, median (nedre og øvre kvartil) 34 (30, 36) 32 (30, 35) 0,213

Klassifisering av prosjekt1 0,352

Epidemiologisk 14 (21) 11 (33) 0,152

Klinisk 19 (29) 6 (18) 0,304

Lab/preklinisk 33 (50) 16 (48) 0,950

Publiserte  1 artikkel før fullført medisinstudium 0,005

Ja 51 (74) 15 (45)

Nei 18 (26) 18 (55)

Var tilfreds med veiledning 0,947

Ja 44 (64) 20 (61) 0,757

Delvis 20 (29) 10 (30) 0,891

Nei 5 (7) 3 (9) 0,711

Fikk regelmessig veiledning 0,028

Ja 30 (43) 22 (67)

Nei 39 (57) 11 (33)

Var involvert i øvrig arbeid i forskningsgruppen 0,368

Ja 40 (58) 16 (48)

Nei 29 (42) 17 (52)

Var tilfreds med å ha gått på Forskerlinjen 0,117

Ja 54 (78) 21 (64)

Nei eller delvis 15 (22) 12 (36)

Fullførte forskerlinjen 0,766

Ja 60 (87) 28 (85)

Nei 9 (13) 5 (15)

År siden fullført medisinstudium, median  
(nedre og øvre kvartil) 6 (3, 8) 2 (1, 6) 0,008

1 Fjernet al ter na tiv «an net» med 3 svar
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kerlinjestudenter of te re tar dok tor grad og 
full fø rer dok tor gra den tid li ge re enn me di sin-
stu den ter som ikke har gått på slik lin je (4). 
Tatt i be trakt ning at det kun var i me di an fem 
år si den del ta ger ne var fer dig med me di sin-
stu di et, ser det ut til at man ge forskerlinjestu-
denter fra Uni ver si te tet i Bergen star ter en 
aka de misk kar rie re tid lig.

Vi fant også at de fles te som be gyn te i sti-
pen di at stil lin ger gjor de dett e før opp start av 
tur nus/LIS1-tje nes te og at man ge be gyn te i 
øre mer ke de sti pen di at stil lin ger for forsker-
linjestudenter. Sam ti dig så vi at stu den ter 

som ikke had de full ført Fors ker lin jen i sam-
me grad had de gått vi de re med dok tor grad, 
men at de star tet med dett e på et se ne re tids-
punkt i kar rie ren enn de som had de full ført 
lin jen. Dok tor gra den er en for ut set ning for 
aka de misk kar rie re. Tid lig re krutt e ring av for-
skerlinjestudenter til dok tor grad gjen nom 
øre mer ke de sti pen der kan der for ses på som 
et vik tig bi drag til tid lig opp start av en aka de-
misk kar rie re.

An de len kvin ner som tar dok tor grad in nen-
for me di sin og hel se fag har økt be ty de lig 
 si den 1980, og det var i pe ri oden 2010�–�16 fle re 

kvin ner enn menn som tok dok tor grad (6). 
Mens kvin ner er over re pre sen tert på me di sin-
stu di et, var kjønns for de lin gen i stu di en lik for 
menn og kvin ner. Våre funn kan tyde på at en 
la ve re an del kvin ner enn menn sø ker seg til 
forsk ning mens de er me di sin stu den ter, men 
at kvin ne li ge forskerlinjestudenter, hyp pi ge re 
går vi de re med dok tor grad. Sam ti dig fant vi 
en ten dens til at menn of te re var in vol vert i 
aka de misk un der vis ning og vei led ning. Dett e 
er en vik tig del av den aka de mis ke kar rie ren 
ett er av lagt dok tor grad. Alle forskerlinjestu-
denter som går vi de re med en dok tor grad, og 
kan skje sær lig kvin ner, bør ta ini tia tiv og opp-
munt res til å in vol ve res i un der vis ning og 
vei led ning.

Re gel mes sig vei led ning før te i vår ko hort til 
en høy ere an del som full før te Fors ker lin jen 
(7), men pa ra dok salt så fant vi at de som  had de 
hatt re gel mes sig vei led ning, had de  la ve re 
sann syn lig het for å gå vi de re med dok tor grad. 
Det er vik tig at vei le der er til ste de og føl ger 
opp i de tid li ge fa se ne av en fors kers kar rie re 
og ett er hvert gir stu den ten mer rom til å bli 
en selv sten dig fors ker.

Jacobsen og med ar bei de re vis te at tid li ge re 
forskerlinjestudenter sig ni fi kant of te re had de 
pub li sert minst én ar tik kel som før s te for fatt er 
sam men lig net med me di sin stu den ter som 
ikke had de gått fors ker lin je (4). I vår stu die 
had de hver del ta ger i me di an pub li sert fire 
ar tik ler to talt og to ar tik ler som før s te for fat-
ter. An tall ar tik ler var høy ere blant de som 
had de full ført dok tor gra den, og tre av fire av 
dis se had de pub li sert i lø pet av de sis te to 
 åre ne. Dett e kan tyde på at de fort satt e med 
forsk ning ett er dok tor gra den. Sam ti dig had de 
det gått i me di an to år si den dis se var fer dig 
med dok tor gra den, og det er mu lig at pub li-
se rin gen om fatt et dok tor grads ar bei det. På 
grunn av for kort opp føl gings tid vet vi der for 
ikke om ma jo ri te ten av del ta ger ne som var 
fer dig med dok tor gra den fort satt e å fors ke 
ett er full ført dok tor grad.

De som had de full ført Fors ker lin jen, drev 
of te re med aka de misk vei led ning el ler un der-
vis ning enn de som ikke had de full ført. Dett e 
an tar vi er en føl ge av at stu den ter som ikke 
full fø rer, star ter sin aka de mis ke kar rie re 
 se ne re og at vei led ning og un der vis ning da 
kom mer på et se ne re tids punkt i fors ker kar-
rie ren. Selv med den re la tivt kor te opp føl-
gings ti den i vår stu die, ville de som har full-
ført Fors ker lin jen ha hatt en leng re fors ker-
kar rie re og der for stør re sann syn lig het for å 
drive med vei led ning og un der vis ning.

Kun 15 % av de som had de full ført dok tor-
gra den had de en nå væ ren de stil ling in nen for 

Ta bell 2  Nå væ ren de forsk nings ak ti vi tet hos tid li ge re forskerlinjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen: pub li se ring i lø pet 
av de sis te to åre ne. An tall (%) der som an net ikke er an gitt.

Har publisert  
vitenskapelig artikkel  

de siste to årene1

Ja (n = 55) Nei (n = 29) P-verdi

Doktorgrad2 49 (89) 11 (38) < 0,001

Kjønn 0,054

Kvinne 33 (60) 11 (38)

Mann 22 (40) 18 (62)

Fullført Forskerlinjen 47 (85) 24 (83) 0,759

Var involvert i forskningsgruppe på Forskerlinjen 32 (58) 15 (52) 0,571

Publiserte før fullført medisinstudium 38 (69) 15 (52) 0,117

År siden fullført medisinstudium, median  
(nedre og øvre kvartil) 6 (3, 8) 6 (5, 9) 0,250

1  Ekskludert 18 del ta ge re som av slut tet me di sin stu di et for mind re enn to år si den på undersø-
kelsestidspunktet

2 Holder på med el ler har full ført dok tor grad

Ta bell 3  Nå væ ren de forsk nings ak ti vi tet hos tid li ge re forskerlinjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen: aka de misk un der-
vis ning el ler vei led ning. An tall (%) der som an net ikke er an gitt.

Akademisk undervisning 
eller veiledning

Ja (n = 39) Nei (n = 63) P-verdi

Doktorgrad1 34 (87) 35 (56) 0,001

Kjønn 0,183

Kvinne 17 (44) 36 (57)

Mann 22 (56) 27 (43)

Fullført Forskerlinjen 37 (95) 51 (81) 0,047

Var involvert i forskningsgruppe  
på Forskerlinjen 26 (67) 30 (48) 0,060

Publiserte før fullført medisinstudium 33 (85) 33 (52) 0,001

År siden fullført medisinstudium, median 
(nedre og øvre kvartil) 5 (2, 8) 5 (2, 7) 0,871

1 Holder på med el ler har full ført dok tor grad
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aka de m ia. Alle dis se job bet i del tids stil lin ger, 
og det var i me di an ni år si den de var fer di ge 
med me di sin stu di et. At det kun had de gått i 
me di an tre år si den av lagt dis pu tas og at 
man ge tok dok tor gra den før opp start av tur-
nus tje nes te, kan for kla re hvor for få av del ta-
ger ne med full ført dok tor grad had de ar beid 
in nen for aka de m ia på un der sø kel ses tids-
punk tet. For le ger kre ves det ofte en kli nisk 
spe sia li tet i ut lys ning av aka de mis ke stil lin-
ger. Den aka de mis ke kar rie ren stop per lett 
opp mens le gen er i spe sia li se ring. I til legg er 
det re la tivt få fors ker stil lin ger ett er dok tor-
grad. Det kan tyde på at det er be hov for fle re 
kom bi ner te stil lin ger i spe sia list ut dan nin-
gen.

En av svak he te ne med stu di en er den kor te 
opp føl gings ti den som gjør at man ge ikke har 
hatt mu lig het til å etab le re en fors ker kar rie re 
ett er full ført dok tor grad. Som føl ge av at det 
bare tas opp inn til 15 stu den ter på Fors ker lin-
jen hvert år, er stu die po pu la sjo nen re la tivt 
li ten, noe som fø rer til re du sert sta tis tisk styr-
ke. Li ke vel er de på vis te for skjel le ne sto re og 
plau sib le. Til tross for god re spons rate kan vi 
ikke ute luk ke en se lek sjons skjev het i ut val get, 
for eks em pel en un der es ti me ring av an tal let 
som ikke har full ført Fors ker lin jen el ler ikke 
har gått vi de re med dok tor grad. Grun net stu-
die de sig net kan vi hel ler ikke kon klu de re 
med en høy ere forsk nings ak ti vi tet hos for-
skerlinjestudenter fra Uni ver si te tet i Bergen 
sam men lig net med me di sin stu den ter som 
ikke har gått på fors ker lin je.

Kon klu sjon
Man ge me di sin stu den ter som har gått på 
Fors ker lin jen ved Uni ver si te tet i Bergen fort-
sett er med en dok tor grad. Kvin ner går of te re 
vi de re med dok tor grad, mens de mann li ge 
forskerlinjestudentene dri ver of te re med vei-
led ning og un der vis ning. De som ikke full -
fører Fors ker lin jen, fort sett er i like stor grad 
å fors ke som de som full fø rer. Forskerlinjestu-
denter må føl ges opp, men må også gis rom 

til å bli selv sten di ge fors ke re for å kun ne fort-
sett e med en aka de misk kar rie re.

Vi tak ker Hen ri ett e Au ro ra Sel vik, Tor-Arne Heg vik, Fridt jov 
Ed land Ravn, Sunniva Tod nem Sak ke stad, Jo bin Va ru ghe se 
og Ei vind Va le strand for inn spill i ut for min gen av spør re-
un der sø kel sen. Vi vil også takke Ma ri an ne Hel dal Sti en 
for hjelp til opp spo ring av stu die del ta ge re, samt Stei nar 
Hun skår, Ro land Jons son og Eva Gerdts for til ba ke mel din-
ger på tid li ge re ut ga ver av ar tik ke len.

Mott att 20.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 25.7.2018, 
 godkjent 17.9.2018.

Ta bell 4  Nå væ ren de forsk nings ak ti vi tet hos tid li ge re forskerlinjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen: nå væ ren de 
 akade misk stil ling. An tall (%) der som an net ikke er an gitt.

Nåværende stilling1

Akademisk2 
(n = 29)

Klinisk  
(n = 71) P-verdi

Doktorgrad3 27 (93) 41 (58) 0,001

Kjønn 0,972

Kvinne 15 (52) 37 (48)

Mann 14 (52) 34 (48)

Fullført Forskerlinjen 22 (76) 64 (90) 0,062

Var involvert i forskningsgruppe på Forskerlinjen 14 (48) 40 (56) 0,463

Publiserte før fullført medisinstudium 20 (69) 41 (62) 0,509

År siden fullført medisinstudium, median  
(nedre og øvre kvartil) 6 (1, 7) 5 (2, 8) 0,982

1 Mangler svar fra to deltagere
2 Fulltid el ler deltid
3 Holder på med el ler har full ført dok tor grad
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Vei led ning av stu den ter  
ved Fors ker lin jen

BAK GRUNN
Fors ker lin jen ble opp rett et for å re krutt e re fle re me di -
sinstu den ter til forsk ning. Vi øns ket å kart leg ge hvil ke 
fak to rer som på vir ket om stu den te ne full før te Fors ker-
lin jen og hvor for nøy de stu den te ne var med vei led nin-
gen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle forskerlinjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen  
som full før te me di sin stu di et i pe ri oden 2002 – juni 2017 
ble kon tak tet per e-post med fore spør sel om å del ta i en 
elek tro nisk spør re un der sø kel se (n = 148).

RE SUL TA TER
Av to talt 148 fore spur te svar te 102 (69 %), og av dis se 
had de 88 (86 %) full ført Fors ker lin jen. Den van lig ste 
grun nen til ikke å full fø re Fors ker lin jen var at pro sjek tet 
ikke eg net seg for forskerlinjestudenter. Stu den ter som 
var mis for nøyd med vei led nin gen had de la ve re sann syn-
lig het for å full fø re (p < 0,05). Stu den ter som had de 
re gel mes sig vei led ning, full før te of te re (p = 0,088).

FOR TOLK NING
God vei led ning og et eg net forsk nings pro sjekt er vik tig 
for at forskerlinjestudenter full fø rer.

IN GE BORG ES KE RUD
ingeborg.eskerud@uib.no
Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

KARL ERIK MÜLLER
Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

Institutt for bio vi ten skap
Uni ver si te tet i São Paulo, Bra sil

Me di sinsk av de ling
Dram men sy ke hus

MA RI AN NE HEL DAL STI EN
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Bergen

ANNE BE RIT GUTT ORM SEN
Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen

Kir ur gisk ser vi ce kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

ANNA THE RE SE BJERK REIM
Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen
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HO VED BUD SKAP
Den hyp pigst opp gitt e grun nen til at 
del ta ger ne slutt et på Fors ker lin jen 
var at forsk nings pro sjek tet ikke 
eg net seg for en forskerlinjestudent

Stu den ter som var mis for nøyd med 
vei led ning, had de la ve re sann syn lig-
het for å full fø re Fors ker lin jen

Stu den ter som fikk re gel mes sig 
vei led ning og had de en til gjen ge lig 
vei le der i hele stu die pe ri oden, var 
mer for nøyd med vei led nin gen

Fors ker lin jen ble opp rett et ved de 
me di sins ke fa kul te te ne i Norge i 
2002 for å re krutt e re fle re me di sin-
stu den ter til forsk ning. Forsker-
linjestudentene skal un der vei led-
ning drive selv sten dig forsk ning og 

gjen nom fø re ob li ga to risk fors ker opp læ ring 
(1). Tid li ge re eva lue rin ger har vist at lin jen 
 bi drar til å øke an tal let me di sin stu den ter som 
fors ker og med vir ker til at fle re av leg ger dok-
tor grad kort tid ett er endt me di sin stu di um 
(2, 3). Det er ikke kjent hva som gjør at stu den-
te ne full fø rer Fors ker lin jen. Som en del av en 
stør re un der sø kel se blant tid li ge re forsker-
linjestudenter ved Uni ver si te tet i Bergen øns-
ket vi å se på hvil ke for hold som bi dro til at de 
full før te Fors ker lin jen og til at de var for nøyd 
med vei led nin gen.

Ma te ria le og me to de

Spør re un der sø kel sen ble dis tri bu ert til alle 
me di sin stu den ter som had de vært inn rul lert 
i forskerlinjeprogrammet ved Uni ver si te tet i 
Bergen si den opp start i 2002 og som had de 
full ført me di sin stu di et in nen juni 2017 
(n = 149) (2). Vi opp nåd de kon takt med 148 av 
dis se, og 102 (69 %) be svar te un der sø kel sen. 
Da ta inn sam lin gen fant sted i pe ri oden 
14.11�–�12.12.2017. I den ne stu di en har vi in klu-
dert spørs mål om bak grunn og forskerlinje-
løpet (se ap pen diks på tidsskriftet.no).

Khi kvad ratt est og Fishers eks ak te test ble 
brukt for å sam men lig ne de som full før te 
Fors ker lin jen mot de som ikke full før te, og for 
fak to rer som var as so siert med grad av til-
freds het med vei led ning. Da ta ana ly se ne ble 

Ta bell 1  Ka rak te ris ti ka av forskerlinjeløpet grup pert på full ført el ler ikke full ført

Fullført Forskerlinjen (n (%))

Ja (n = 88) Nei (n = 14)

Klassifisering av forskerlinjeprosjekt

Epidemiologisk/samfunnsmedisinsk 24 (27) 1 (7)

Klinisk 21 (24) 4 (29)

Laboratoriebasert 41 (47) 8 (57)

Annet 2 (2) 1 (7)

Gjennomsnittlig tid brukt på forskning i uken utenom 
fulltidsåret

< 5 timer 21 (24) 6 (43)

5 – 8 timer 40 (45) 6 (43)

> 8 timer 27 (31) 2 (14)

Arbeidsbelastning på Forskerlinjen

For liten 1 (1) 3 (21)

Passe 72 (82) 10 (71)

For stor 15 (17) 1 (7)

Regelmessig veiledning

Ja 48 (55) 4 (29)

Nei 40 (45) 10 (71)

Tilgjengelig veileder hele studieperioden1

Ja 81 (93) 11 (92)

Nei 6 (7) 1 (8)

Veileder med tidligere erfaring med forskerlinjestudenter1

Ja 37 (43) 5 (36)

Nei 50 (57) 9 (64)

Involvert i øvrig arbeid i forskningsgruppen

Ja 51 (58) 5 (36)

Nei 37 (42) 9 (64)

Jevnlige møter i forskningsgruppe1

Ja 61 (69) 7 (54)

Nei 27 (31) 6 (46)

Tilfredshet med veiledning

Ja 57 (65) 7 (50)

Delvis 28 (32) 2 (14)

Nei 3 (3) 5 (36)

1 Deltagerne som har svart «vet ikke» er tatt ut av analysen

Se lederartikkel side 220
Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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gjen nom ført med STATA ver sjon 15.0 (Col le ge 
Sta ti on, Texas, USA).

Del ta ger ne ble in for mert om hen sik ten 
med un der sø kel sen og at gjen nom ført un-
der sø kel se ble reg net som sam tyk ke til pub-
li se ring av ma te ria le. Un der sø kel sen var ano-
nym og da ta ma te ria let ble lag ret på ser ver 
ved Uni ver si te tet i Bergen med ad gangs -
begrens ning. Stu di en var god kjent av Norsk 
sen ter for forsk nings da ta (Pro sjekt num mer 
56400).

Re sul ta ter

Av de 102 (69 %) som svar te had de 88 (86 %) 
full ført Fors ker lin jen. De 14 (14 %) som slutt et, 
had de vært forskerlinjestudenter i me di an 5,5 
se mest re (interkvartilbredde 5�–�9). Den hyp-
pigst opp gitt e grun nen til å slutt e var at pro-
sjek tet ikke var eg net for en forskerlinjestu-
dent (n = 8), fulgt av pro ble ma tisk for hold til 
vei le der el ler forsk nings grup pen (n = 3). Blant 
de som had de full ført, had de 17 (19 %) vur dert 

å slutt e. De hyp pigst opp gitt e grun ne ne var at 
de had de mis tet in ter es se for pro sjek tet 
(n = 8), at pro sjek tet ikke var eg net for en for-
skerlinjestudent (n = 6), pro ble ma tisk for hold 
til vei le der el ler til forsk nings grup pen (n = 6) 
og at pro sjek tet gikk for mye ut over me di sin-
stu di et (n = 6).

Ta bell 1 vi ser ka rak te ris ti ka ved forsker-
linjeløpet for stu den ter som hen holds vis full-
før te el ler ikke full før te Fors ker lin jen. Stu den-
te ne som ikke var til fred se med vei led nin gen, 
had de la ve re sann syn lig het for å full fø re Fors-
ker lin jen (p = 0,001). Det var en ten dens til at 
re gel mes sig vei led ning (p = 0,088), in vol ve-
ring i øv rig ar beid i forsk nings grup pen 
(p = 0,153) og jevn li ge mø ter (p = 0,267) før te 
til at fle re full før te. Det var in gen for skjell i 
an de len som full før te mel lom stu den ter som 
var helt til fred se el ler del vis til fred se med vei-
led nin gen.

64 (63 %) var for nøyd, 30 (29 %) var del vis 
 for nøyd, og 8 (8 %) var mis for nøyd med vei -
lednin gen de fikk som forskerlinjestudent. 
Ta bell 2 vi ser fak to rer ved vei led ning og fors-

ker grup pe for delt på del ta ger nes til freds het. 
Stu den te ne som had de re gel mes sig vei led-
ning og til gjen ge lig vei le der un der hele stu-
die pe  rioden var mest for nøyd med vei led nin-
gen (beg ge p = 0,001).

Dis ku sjon

I den ne stu di en har vi un der søkt hva som var 
as so siert med å full fø re Fors ker lin jen og hvor 
for nøy de stu den te ne var med vei led nin gen. 
Vi fant at stu den ter som var mis for nøyd med 
vei led nin gen, had de la ve re sann syn lig het for 
å full fø re sam men lig net med de som var del-
vis el ler helt for nøyd. Nes ten halv par ten av de 
som slutt et opp ga et pro ble ma tisk for hold til 
vei le der el ler forsk nings grup pe som en av 
 år sa ke ne. I den na sjo na le eva lue rin gen av 
fors ker lin je ne fra 2006 var 75 % av del ta ger ne 
for nøy de med vei led nin gen og 19 % øns ket 
mer vei led ning (3). Vi fant også en ten dens til 
at re gel mes sig vei led ning før te til at fle re stu-
den ter full før te. Det står be skre vet ved fle re 
læ re ste der at vei le der og forskerlinjestudent 
skal ha jevn lig kon takt (4–6). Vi de re var stu-
den te ne som had de re gel mes sig vei led ning 
og en til gjen ge lig vei le der hele forsk nings pe-
ri oden, mer for nøyd  med vei led nin gen. Dis se 
fun ne ne un der byg ger forskerlinjestuden-
tenes be hov for re gel mes sig opp føl ging og 
vi ser hvor vik tig en god re la sjon mel lom stu-
dent og vei le der er.

Den van lig ste grun nen til ikke å full fø re 
Fors ker lin jen var at pro sjek tet ikke var eg net 
for en forskerlinjestudent. Dett e var også en 
av de hyp pig ste grun ne ne til å vur de re å slutt e 
blant del ta ge re som had de full ført. Godt plan-
lag te pro sjek ter som pas ser for me di sin stu-
den ter uten sær lig er fa ring og kunn skap om 
forsk ning, er der for vik tig for at forskerlinje-
studenter skal full fø re lin jen.

Stu di ens svak he ter er i ho ved sak dens re du-
ser te sta tis tis ke styr ke for di det er et lavt an tall 
som ikke full fø rer Fors ker lin jen (2). Der med 
kan man ri si ke re type II-feil og ikke på  vise fak-
tis ke sam men hen ger. Vi kan ikke ute luk ke en 
se lek sjons skjev het i ut val get til tross for høy 
svar pro sent, da vi ikke had de an led ning til å 
ka rak te ri se re de tid li ge re forskerlinjestuden-
tene som ikke be svar te un der sø kel sen.

Vur de rin ge ne om pro sjek tet eg ner seg for 
forskerlinjestudenter og re la sjon til vei le der, 
har kun blitt be lyst fra stu den te nes side. Li ke-
vel er stu den te nes egen vur de ring av forsker-

Tabell 2  Faktorer ved veiledning og forskergruppe fordelt på deltagernes tilfredshet med veiledning på Forskerlinjen

Fornøyd 
(n (%)) 

(n = 64)

Delvis fornøyd 
(n (%)) 

(n = 30)

Misfornøyd 
(n (%)) 
(n = 8)

Regelmessig veiledning

Ja 42 (66) 10 (33) 0 (0)

Nei 22 (34) 20 (67) 8 (100)

Tilgjengelig veileder hele studie perioden1

Ja 64 (100) 23 (79) 5 (83)

Nei 0 (0) 6 (21) 1 (17)

Veileder med tidligere erfaring med  
forskerlinjestudenter1

Ja 28 (44) 11 (38) 3 (38)

Nei 36 (56) 18 (62) 5 (63)

Involvert i øvrig arbeid i forsknings-
gruppen

Ja 39 (61) 15 (50) 2 (25)

Nei 25 (39) 15 (50) 6 (75)

Jevnlige møter i forskningsgruppe1

Ja 44 (70) 21 (70) 3 (38)

Nei 19 (30) 9 (30) 5 (63)

1 Deltagerne som har svart «vet ikke» er tatt ut av analysen.
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Vi tak ker Hen ri ett e Au ro ra Sel vik, Tor-Arne Heg vik, Fridt jov 
Ed land Ravn, Sunniva Tod nem Sak ke stad, Jo bin Va ru ghe se 
og Ei vind Va le strand for inn spill i ut for min gen av spør re-
un der sø kel sen. Vi vil også takke Stei nar Hun skår, Ro land 
Jons son og Eva Gerdts for til ba ke mel din ger på tid li ge re 
ut ga ver av ar tik ke len.

Mott att 10.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 19.10.2018, 
 godkjent 10.12.2018.

ytt er li ge re krav til vei led ning og opp føl ging 
av forskerlinjestudenter.

Kon klu sjon

Den ne stu di en vi ser at en god re la sjon mel-
lom stu dent og vei le der og et pro sjekt som er 
rea lis tisk å gjen nom fø re, er vik tig for at stu-
den te ne skal full fø re Fors ker lin jen.

linjeløpet et vik tig per spek tiv som ikke har 
blitt un der søkt sy ste ma tisk tid li ge re og som 
kan bi dra til at fle re full fø rer Fors ker lin jen.

Forskerlinjeadministrasjonen ved Uni ver si-
te tet i Bergen har inn ført år li ge opp føl gings-
sam ta ler som et til tak for å sør ge for at stu-
den te ne blir godt fulgt opp og at even tu el le 
pro ble mer blir løst så tid lig som mu lig. Vi de re 
til tak for å heve kva li te ten ved Fors ker lin jen 
kan være opp læ ring av vei le de re samt å stil le 

IN GE BORG ES KE RUD
er lege og sti pen diat i fors ker grup pen Hy per ten-
sjon og hjer te dy na mikk.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KARL ERIK MÜLLER
er sti pen diat i Gades grup pe for in fek sjon og im mu-
ni tet ved Uni ver si te tet i Bergen og Uni ver si te tet  
i São Paulo og er lege ved Dram men sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MA RI AN NE HEL DAL STI EN
er se ni or kon su lent og har ad mi nist ra tivt an svar  
for Fors ker lin jen.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNE BE RIT GUTT ORM SEN
er pro fes sor og le der for Fors ker lin jen ved Uni ver si-
te tet i Bergen og over le ge i in ten siv me di sin.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNA THE RE SE BJERK REIM
er lege og sti pen diat i Bergen Stro ke Re search 
Group.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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6 Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si-
tet. Stu die plan for fors ker lin jen i me di sin.
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MARI SVEEN KVAM
Re gio nalt sen ter for ast ma, al ler gi  
og over føl som het (RAAO)

Sek sjon for mil jø- og ar beids me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus

JOSE HERNÁN AL FON SO
Av de ling for ar beids me di sin og epi de mio lo gi
Sta tens ar beids mil jø in sti tutt

Ar beids re la tert hånd ek sem

Hånd ek sem er den van lig ste 
 ar beids re la ter te hud syk dom men  
og fore kom mer of test i «våtyrker». 
Sam ar beid mel lom fast le ge, hud-
le ge og ar beids me di si ner er gjer ne 
nød ven dig for å finne ut om yr kes-
eks po ne ring er år sak til hånd ek sem. 
Må let for ut red nin gen er å på vi se 
ut lø  sende al ler gen el ler ir ri tant. 
Fore byg ging, tid lig dia gno se og 
in ter ven sjon er vik tig for å unn gå 
kro ni fi se ring, sy ke fra vær, om sko le-
ring og ar beids ufør het.

Hånd ek sem er en in flam ma to-
risk hud syk dom lo ka li sert til 
hen der, hånd ledd el ler ned re 
del av un der ar mer (1). Hånd -
eksem an s es som ar beids re la-
tert når yr kes eks po ne ring, helt 

el ler del vis, er år sak til li del sen. Ar beids re la-
tert hånd ek sem bør mis ten kes når pa si en ten 

for tel ler om de but/for ver ring ved ar beid og 
bed ring i fe ri er og/el ler hel ger (2).

En norsk po pu la sjons ba sert stu die vis te en 
pre va lens av hånd ek sem på 11,3 %, hvor av litt 
over en tre del var ar beids re la tert (3). Uli ke 
data kil der ty der på at syk dom men fore kom-
mer hyp pig hos ser vi ce ar bei de re og off shore-
ar bei de re (4, 5). Fi gur 1 vi ser an del av yr kes -
akti ve be hand let for kon takt ek sem i spe sia-
list hel se tje nes ten i pe ri oden 2012�–�14.

Den ne kli nis ke over sik ten byg ger på et 
skjønns mes sig ut valg litt e ra tur kom bi nert 
med for fatt er grup pens er fa ring.

Kli nisk bil de, ri si ko fak to rer  
og inn de ling
Hånd ek sem kan inn de les ett er etio lo gi, mor-
fo lo gi og/el ler lo ka li sa sjon (1). Kli nisk er det 
prak tisk å skille mel lom akutt og kro nisk 
 ek sem (1).

Akutt hånd ek sem vi ser seg of test med ery-
tem, ødem, ve sik ler og papler. Ut slett et star ter 
van lig vis med klø en de mil li me ter sto re ve sik-
ler, ofte lo ka li sert palmart og på si de ne av 
fing re ne.

TERESA LØV OLD BERENTS
Re gio nalt sen ter for ast ma, al ler gi  
og over føl som het (RAAO)

Seksjon for hudsykdommer
Oslo uni ver si tets sy ke hus

BRITT GRE THE RAN DEM
Sek sjon for mil jø- og ar beids me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EVA STY LIA NOU
Re gio nalt sen ter for ast ma, al ler gi  
og over føl som het (RAAO)

Lun ge me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Mari Sveen Kvam og Jose Hernán Al fon so har   
bi dratt i like stor grad til ar tik ke len.

Kro nisk hånd ek sem er ka rak te ri sert ved 
ery tem, ødem, hud for tyk kel se, skjel ling, fis su-
rer og ero sjo ner. Det har of test en va rig het 
over tre må ne der, med tre el ler fle re ut brudd 
sis te år, uten an nen ba ken for lig gen de syk-
dom el ler in fek sjon og uten re spons på lo kal 
ste ro id be hand ling (6).

En do ge ne ri si ko fak to rer om fatt er for and-
rin ger i hud bar rie ren som for eks em pel ato-
pisk ek sem (7, 8). Mu ta sjon i ge net for fil-
aggrin, et bar rie re pro tein i hu den, er en ri si-
ko fak tor både for ato pisk ek sem og kro nisk 
hånd ek sem (9).

Ek so ge ne ri si ko fak to rer kan de les inn i to 
ho ved ty per: ir ri ta tivt og al ler gisk hånd ek-
sem.

Ir ri ta tivt hånd ek sem skyl des en in flam ma-
to risk re ak sjon ett er eks po ne ring for kje mis-
ke, fy sis ke og/el ler me ka nis ke ir ri tan ter. Den 
van lig ste år sa ken er vått ar beid (ram me 1) 
(10). Eks emp ler på yr kes grup per spe si elt eks-
po nert for vått ar beid er fri sø rer, hel se per so-
nell, ren hol de re, kjøk ken/kan ti ne ar bei de re, 
me ka ni  kere, byg nings ar bei de re og bøn der (4, 
11). Kvin ner og unge ar beids tage re er of test 
mest eks po nert (3, 4). Ir ri ta tivt hånd ek sem er 
en eks klu sjons dia gno se, og pa si en ter må ut-
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re des for mu li ge al ler gis ke år sa ker til ek se met 
(2).

Al ler gisk hånd ek sem skyl des hud kon takt 
med et stoff som igang sett er en im mu no lo-
gisk re ak sjon. Den van lig ste re ak sjo nen er en 
cel le me di ert, im mu no lo gisk re ak sjon (type 
IV-re ak sjon). Hyp pig fore kom men de yr kes -
aller ge ner er hår far ge mid ler, kon ser ve rings-
mid ler, me tal ler, gum mi, for mal de hyd, epok sy, 
akrylater og isocyanater (11). Eks emp ler på de 
mest ut satt e yr kes grup pe ne er fri sø rer, me ka-
ni ke re, svei se re og tann le ger (11) (fi gur 2).

Proteinkontakteksem er en sub grup pe av 
al ler gisk kon takt ek sem. Det ut lø ses av hud-
kon takt med et pro tein som igang sett er en 
IgE-me di ert, im mu no lo gisk re ak sjon (type 
I-re ak sjon) med en ett er føl gen de eksematise-
ring. Den eks ak te pa to fy sio lo gis ke me ka nis-
men er ukjent. Pa si en ten vil rap por te re svie, 
kløe og bren ning se kun der til mi nutt er ett er 
eks po ne ring for det ak tu el le pro tei net. Prote-
inkontakteksem fore kom mer i yr ker med vått 
ar beid og hyp pig hud kon takt med pro tei ner 
fra mat, dyr og/el ler plan ter. Eks emp ler på ut-
satt e yr kes grup per er kok ker, fis ke re, ba ke re, 
ve te ri næ rer og dy re plei e re (11).

Dia gnos tikk

Ved mis tan ke om ar beids re la tert hånd ek sem 
er må let å på vi se ut lø sen de al ler gen el ler ir ri-
tant. Dia gno sen stil les gjen nom en grun dig, 
mål rett et sy ke his to rie, kli nisk un der sø kel se 
og sup ple ren de tes ting (2). Dett e er en tid kre-
ven de pro sess som kre ver sam ar beid mel lom 
fast le ge, hud le ge, be drifts hel se tje nes te og/ 
eller ar beids me di sinsk av de ling. Når det er 
mis tan ke om ar beids re la tert hånd ek sem, bør 
pa si en ten tid lig hen vi ses til spe sia list hel se tje-
nes ten.

Sy ke his to rie
Ar beids anam ne sen kart leg ger pa si en tens 
 yr kes eks po ne rin ger for hudirritanter og al ler-
ge ner for å iden ti fi se re sam men heng mel lom 
ar beids eks po ne ring og syk doms de but/for ver-
ring og for bed ring i fri pe ri oder. Ar beids anam-
ne se og sy ste ma tisk gjen nom gang av sikker-
hetsdatablad kan ofte bi dra til dia gnos ti se rin-
gen av ar beids re la tert al ler gisk hånd ek sem 
(12).

Sikkerhetsdatablad in ne hol der in for ma-
sjon om far li ge egen ska per og an be fal te ver-
ne til tak ved bruk av kje mi ka li er. Ar beids gi ver 
har plikt til å sør ge for at sikkerhetsdatabla-

dene er til gjen ge li ge. Ar beids me di sinsk bi-
stand kan være nytt ig i tolk ning av dis se. Be-
drifts hel se tje nes ten kan bi stå med opp lys nin-
ger om eks po ne rings for hold, yr kes hy gie nis ke 
må lin ger, ar beids plass be søk, til rett e leg ging 
av ar beids opp ga ver og om plas se ring i be-
hand lings fa sen.

Mil jø anam ne sen fo ku se rer på ri si ko fak to-
rer i hjem met og fri tids ak ti vi te ter. Kos me tikk 
og hy gie ne pro duk ter kan in ne hol de al ler gi-
frem kal len de stoff er. Pleie av små barn, ha ge-
ar beid og ved li ke hold av bi ler og ma ski ner 
kan in ne bæ re vått ar beid. Hob by er kan in vol-
ve re hånd te ring av lim, ma ling, plan ter og 
ek so tis ke tre slag. I uli ke sports ak ti vi te ter som 
hånd ball, vekt løf ting, gri pe tak på golf køl le 
og ten nis rac ket kan man kom me i kon takt 
med gum mi ba ser te al ler ge ner el ler har piks. 
Kli ma for hold som luft fuk tig het, var me, kul de 
og UV-lys kan også være med vir ken de fak -
torer.

Kli nisk un der sø kel se  
og sup ple ren de tes ting
Hen de ne må un der sø kes for tegn på akutt 
 el ler kro nisk ek sem. Pa si en ten kan bli ut re det 
med blant an net epikutantesting, prikk tes-
ting og/el ler IgE-ana ly ser i blod (fi gur 3). Hud-
bi op si er unn taks vis nød ven dig for å ute luk ke 
and re in flam ma to ris ke hud syk dom mer som 
for eks em pel pso ria sis. Et asym me trisk klø -
ende ut slett kan gi kli nisk mis tan ke om der-

Ram me 1

De fi ni sjon på vått ar beid (10)

Vått ar beid er ar beid som gjør at hen de ne
• er i kon takt med vann i to ti mer el ler 

mer per dag, el ler
• vas kes over 20 gan ger per dag, el ler
• dek kes av tet te hans ker to ti mer el ler 

mer per dag

Fi gur 1  An del yr kes ak ti ve, født 1967–76, med dia gno se kon takt ek sem i spe sia list hel se tje nes ten i pe ri oden 2012–14 
(15 mest ut satt e yr ker på topp). An tall per 1 000 (‰). Rød stri pe vi ser gjen nom snitt et for nors ke yr kes ak ti ve. Kil de: Na sjo-
nal over våk ning av ar beids mil jø, Sta tens ar beids mil jø in sti tutt.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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matofytose. Van li ge diff e ren si al dia gno ser in-
klu de rer også ato pisk ek sem, skabb og pustu-
losis palmoplantaris.

Epikutantesting (lappe tes ting) bru kes for å 
dia gnos ti se re al ler gisk kon takt ek sem ved kro-
nisk el ler re si di ve ren de hånd ek sem. Tes tin gen 
fore går ved at pa si en ten får satt på lap per med 
valg te al ler ge ner, i lave kon sen tra sjo ner, på 
ryg gen. Lap pe ne skal sitt e på i 48 ti mer. Test-

ma te ria let blir valgt ut ifra ar beids- og miljø-
anam ne sen slik at ak tu el le kon takt al ler ge ner 
fra både hjem me mil jø og ar beids plass blir 
in klu dert. Det fin nes test se ri er for uli ke yr kes-
eks po ne rin ger, for eks em pel fri sør se rie, olje- 
og kjø le væs ke se rie og den tal se rie m.m. Tes ting 
med pa si en tens eget ma te ria le fore tas når in-
di ka sjo nen er til ste de (2).

Prikk tes ting og spe si fikk IgE bru kes ved mis-

tan ke om proteinkontakteksem. Prikk tes ting 
kan ut fø res med stan dar di ser te eks trak ter el ler 
med prikk-i-prikk-me to de med ferskt ma te -
riale, for eks em pel fisk, frukt el ler grønn sa ker.

Der man ikke kan på vi se ut lø sen de agens, 
kan det (unn taks vis) være be hov for å syk -
melde pa si en ten som en test for å av kla re en 
mu lig ar beids re la tert ek sem.

Be hand ling

Tid lig in ter ven sjon som iden ti fi se rer og sa ne-
rer ak tu el le ir ri tan ter/al ler ge ner er det vik -
tigste ved be hand lin gen. Vi an be fa ler å føl ge 
til gjen ge li ge ret nings lin jer for be hand ling av 
kro nisk hånd ek sem (13).

Fore byg ging

Ho ved må let med pri mær fore byg ging er å be-
hol de hu den frisk i ar beids si tua sjo nen. Ar-
beids re la tert hånd ek sem fo re byg ges best ved 
å re du se re eks po ne rin gen for de hud ir ri te -
rende og al ler gi frem kal len de stoff e ne, bl.a. 
ved å er statt e pro duk te ne som ir ri te rer. In for-
ma sjon om ri si ko fak to rer og hud pleie bi drar 
til fore byg ging i ri si ko grup per (2).

Rik tig hans ke bruk hjel per til med å be skytt e 
hen de ne når det ikke er mu lig å fjer ne el ler 
er stat te ska de li ge eks po ne rin ger. Ak tuell 
hans ke type vil va ri e re, og be drifts hel se tje nes-
ten kan bi dra med å finne rik tig type hans ker. 
Det er vik tig å være klar over at hans ke bruk i 

Fi gur 2  Kon takt ek sem hos en fri sør. Hu den er fla ke te og klø en de og de øvre lage ne skrel ler bort. Ut slett et er for år sa ket 
en ten av en ir ri ta tiv re ak sjon på et be stemt stoff, ved en al ler gisk re ak sjon el ler en blan ding av ir ri ta sjon og al ler gi.  
Foto: Scien ce Pho to Li brary / NTB scan pix

Fi gur 3  a) Prikk tes ting. Foto: Re gio nalt sen ter for ast ma, al ler gi og over føl som het, Oslo uni ver si tets sy ke hus. b) Epikutantesting. Foto: neeila/iStock
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ar beids tage ren hol der seg i ar beid. Når  dett e 
ikke er mu lig, kan om sko le ring være nød ven-
dig.

Vi tak ker før s te ama nu en sis og over le ge Jan-Øi vind Holm 
og sek sjons over le ge Joar Au stad ved Hud av de lin gen, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, for kri tisk gjen nom le sing av 
ma nu skrip tet.

Mott att 2.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 23.9.2018, 
 godkjent 5.11.2018.

mis tan ke om ar beids re la tert syk dom bør 
 dett e mel des til Ar beids til sy net (skje ma 154b). 
Ar beids til sy net kan be sø ke ar beids plas se ne 
og an be fa le fore byg gen de til tak (5).

Ved ter ti ær fore byg ging er må let me di sinsk, 
yr kes mes sig og so si al re ha bi li te ring. Kro nisk 
hånd ek sem kan føre til lang tids sy ke fra vær, 
om sko le ring og/el ler tap av ar beids ev ne (10). 
Man bør søke Nav om å få ar beids re la tert 
hånd ek sem god kjent som yr kes syk dom. Til-
rett e leg ging på ar beids plas sen kan bi dra til at 

seg selv kan for år sa ke hånd ek sem, en ten på 
grunn av sen si bi li se ring over for hans ke ma te-
ria let (f.eks. tiuramer, karbamater, la teks) el ler 
på grunn av det fuk ti ge mil jø et hans ken ska-
per, så kalt ok klu sjons der ma titt. Ved å bru ke 
bom ulls hans ker el ler bam bus hans ker un der 
de tet te hans ke ne kan hen de ne hol de seg 
 tør re (14).

Ho ved må let med se kun dær fore byg ging er 
tid lig dia gnos ti se ring og be hand ling for å 
unn gå et kro nisk og re si di ve ren de for løp. Ved 
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NOE Å LÆRE AV

En ten årings jen te  
med til ba ke ven den de fe ber,  
ma ge smer ter og dia ré

En ten årings jen te ble akutt inn-
lagt på sy ke hus med fe ber, dia ré 
og  ma ge smer ter. År sa ken til sym-
p to me ne skul le vise seg å være en 
syk dom som får lite opp merk som het 
i vår tid. In si den sen har av tatt be ty-
de lig de sis te ti å re ne, men til stan den 
fore kom mer fort satt.

En jen te i ten å re ne ble meldt til barne- 
og ung doms av de lin gen fra le ge vakt 
ett er to dager med fe ber, dia ré og ma-
ge  smer ter. In gen and re i fa mi li en var 
syke. Hun had de hatt noe lig nen de to 
gan ger tid li ge re sam me høst, der den 

ene epi so den ble opp fatt et som skar la gens fe ber 
og be hand let som det. Ved un der sø kel se på le ge-
vak ten vir ket pa si en ten de hyd rert, hun var svim-
mel og had de smer ter i hele krop pen. CRP ble 
målt til >200 mg/l (< 5 mg/l). Le ge vakt le gen  valg te 
å leg ge pa si en ten inn på sy ke hus med akutt in-
fek si øs gast ro en te ritt som ten ta tiv dia gno se. Hun 
ble trans por tert med am bu lan se, og un der trans-
por ten kon tak tet am bu lan se per so na let vakt -
haven de bar ne le ge og meld te be kym ring for pa-

si en tens til stand grun net ta ky kar di på 160 slag/
mi nutt og lavt blod trykk (90/50 mm Hg). Be visst-
hets ni vå et var upå vir ket. Vakt ha ven de bar ne le ge 
or di ner te da et væs ke støt med Rin ger-ace tat 
20 ml/kg over 30 mi nutt er.

Ma ge smer ter med akutt dia ré, fe ber og de hyd-
re ring hos barn og unge er en van lig pro blem-
stil ling. Ofte mis ten kes i før s te om gang in fek-
si øs gast ro en te ritt, der vi rus for år sa ker 70 %, 
bak te ri er 10�–�20 % og pa ra sitt er < 10 % (1). Diff e-
ren si al dia gno ser er bl.a. ap pen di sitt, in va gi-
na sjon, urin veis in fek sjon, pneu mo ni, he mo-
ly tisk ure misk syn drom, med fød te me ta  bols ke 
til stan der og sep sis.

Ved an komst i akutt mott a ket var pa si en ten vå ken 
og klar. Hun var afe bril, pus tet hur tig med fre-
kvens 24 per mi nutt, had de blek og kald hud med 
sva ke pe ri fe re pul ser, sinustakykardi på 160 slag/
min, blod trykk 85/62 mm Hg og ka pil lær fylnings-
tid på 5 se kun der (< 2 s). Hun var palpasjonsøm 
i ned re ab do men uten at det var mis tan ke om 
pe ri to nitt. Det var nor ma le funn ved aus kul ta sjon 
av hjer te og lun ger. Slim hin ne ne i munn og øyne 
var på fal len de røde.

Man mis tenk te på dett e tids punk tet sep tisk 
sjokk med mu lig ut gangs punkt i ab do men. Det 

NI CO LAY MOR TEN SEN
nicolaymortensen@gmail.com
Barne- og ung doms kli nik ken
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

EDIN DIZ DA RE VIC
Barne- og ung doms av de lin gen
Sør lan det sy ke hus Kris tian sand

ble tatt blod kul tu rer og prø ve til dyrk ning av bak-
te ri er fra hals og urin. 20 ml/kg med NaCl 9 mg/
ml ble gitt i et nytt væs ke støt, og det ble or di nert 
em pi risk in tra ve nøs an ti bio ti ka be hand ling ett er 
pa si en tens vekt med ampicillin 3 g × 4, gentami-
cin 350 mg × 1 og me tro ni da zol 1,5 g × 1. Si den hun 
til nå had de re spon dert dår lig på væs ke be hand-
lin gen, ga man hyd ro kor ti son 200 mg × 1 in tra-
ve nøst, ett er som bi ny re bark svikt er en vik tig dif-
fe ren si al dia gno se. Dett e had de in gen eff ekt. Pa-
si en ten ble over flytt et til in ten siv av de lin gen for 
vi de re be hand ling og ut red ning.

Sep tisk sjokk hos barn de fi ne res som sep sis 
med kar dio vas ku lær dys funk sjon (hy po ten-
sjon el ler be hov for vasopressor for å opp rett-
hol de et nor mal blod trykk el ler minst to av 
føl gen de: for len get kapillærfylningstid, oli-
guri, me ta bolsk aci do se, for høy et ar te ri elt 
lak tat) (2). Til stan den har høy dø de lig het (3).

En vik tig fak tor for å bedre pro gno sen ved 
sep tisk sjokk er tid lig gjen kjen ning av dia gno-
sen. Man kan for ven te en rask mul ti or gan-
svikt hvis man ikke star ter be hand ling tid lig 
og snur ut vik lin gen (4). Vår pa si ent fikk på -
begynt vo lum te ra pi al le re de i am bu lan sen, 
og ved den før s te vur de rin gen i akutt mott a-
ket ble mis tan ken for ster ket. Vi de re er det 
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av gjø ren de å star te tid lig, helst in nen én time, 
med em pi risk an ti bio ti ka be hand ling.

Blod prø ver ved inn komst vis te C-re ak tivt pro tein 
(CRP) 325 mg/l (< 5 mg/l), nor ma le funn på he ma-
to lo gis ke prø ver, in klu dert leu ko cytt er 13,9 · 109/l 
(4,5�–�14 · 109/l), og nor ma le le ver prø ver. Ver di ene 
av krea ti nin var 111 μmol/l (45�–�90 μmol/l), urea 
11,4 mmol/l (2,6�–�6,4 mmol/l) og al bu min 32 g/l 
(36�–�48 g/l).

Ka pil lær syre-base-sta tus vis te pH 7,39 (7,36�– 
7,44), pCO2 4,2 kPa (4,7�–�6,0 kPa), base over skudd 
-5,3  mmol/l (-3,0�–�3,0  mmol/l), bi kar bo nat 
18,7  mmol/l (22,0�–�26,0  mmol/l) og lak tat 3,9 
mmol/l (0,5�–�2,2 mmol/l).

Urinstiks vis te leu ko cytt er 3+, al bu min 2+, blod 
2+ og ne ga tiv ni tritt.

Blod prø ve ne med for høy et CRP ble tol ket som 
en kraf tig in flam ma sjons pro sess, sann syn lig-
vis in fek sjon. For høy et krea ti nin pas set med 
prerenal ny re svikt grun net de hyd re ring og 
lave al bu min ver di er med lek ka sje gjen nom 
krop pens ka pil læ rer. Syre-base-sta tus vis te en 
kom pen sert me ta bolsk aci do se, del vis for år-
sa ket av hy po per fu sjon med for høy et lak tat 
som kon se kvens, samt re spi ra to risk kom pen-
sa sjon med hypokapni. Urinstiks vis te leu-
kosuri, noe som gjor de urin veis in fek sjon til 
en dif fe ren si al dia gno se, samt lek ka sje av 
 al bu min fra ny re ne. He ma tu ri var et usik kert 
funn grun net sam ti dig men strua sjon.

Over de før s te 2�–�3 ti me ne had de pa si en ten fått 
væs ke i form av NaCl 9 mg/ml sva ren de til 80 ml/
kg uten til strek ke lig eff ekt på sir ku la sjo nen. Som 
til legg til vo lum te ra pi ble det gitt pressor i form 
av nor ad re na lin 0,04 g/kg/min. Dett e klar te til 
sam men å snu pa si en tens sir ku la to ris ke sjokk.

I for bin del se med pri mær vur de rin gen i akutt-
mott ak kom det frem at pa si en ten had de hatt en 
tam pong in ne lig gen de i over 12 ti mer. Den ne ble 
hun bedt om å fjer ne. Det vis te seg ett er hvert at 
alle de nå til sam men tre epi so de ne med lig nen de 
symp to mer var opp stått i for bin del se med men-
strua sjon.

Vakt ha ven de gy ne ko log tok bak te rie prø ve fra 
pa si en tens skje de og be kref tet at det ikke var 
frem med le ge mer der. Pa si en ten for tal te at hun 
un der men strua sjon gjer ne sov med tam pong, og 
stør rel sen hun bruk te vis te seg å være stor for 
hen nes al der. I til legg bruk te hun tam pong gjen-
nom hele men strua sjons pe ri oden på ca. syv da-
ger, og av og til 1�–�2 da ger eks tra.

An ti bio ti ka be hand lin gen ble ut vi det med klin-
damycin 10 mg/kg × 4 in tra ve nøst, da man mis-
tenk te at pa si en tens syk dom nå, og mu li gens ved 

de to tid li ge re men strua sjons re la ter te epi so de ne, 
kun ne skyl des in fek sjon med tok sin pro du se ren de 
gule sta fy lo kok ker. Klindamycin vil i en slik si tua-
sjon hem me bak te ri e nes tok sin pro duk sjon.

En kel te stam mer av Staphylococcus aureus 
pro du se rer tok si ner som er superantigener 
som ut lø ser en kraf tig cy to kin re spons. Ut-
gangs punk tet kan være ko lo ni se ring av for 
eks em pel un der liv, der en tam pong frem mer 
veks ten av dis se ko lo ni ene. And re mu lig he ter 
er el lers ba na le sår in fek sjo ner hvor den syk-
doms gi ven de mik ro ben har egen ska pen å 
pro du se re tok sin. In fek sjo nen i seg selv tren-
ger alt så ikke være al vor lig, men bak te ri ens 
evne til å pro du se re be stem te tok si ner sti mu-
le rer til en kraf tig im mun re spons med et sep-
sis lig nen de for løp (5).

Da gen ett er inn leg gel sen var pa si en ten bedre 
 sir ku la to risk, og pressor kun ne se po ne res. Hun 
had de nor mal diu re se, og blod prø ver vis te nor-
ma li se ring av kreatininnivået. Pa si en ten had de 
in gen ut slett, men hun had de slim hin ne aff ek sjon 
med kon junk ti val in jek sjon og «brin ge bær tun ge» 
pas sen de til en ge ne rell hy pe re mi.

Hun opp fyl te fle re kri te ri er for tok sisk sjokk-
syn drom: fe ber, hy po ten sjon og in vol ve ring 
av fle re or ga ner (ny re svikt, my al gi, opp kast og 
dia ré samt hy pe re mi i slim hin ner) (6).

Det var ikke vekst i blod kul tur, men det var opp-
vekst av S. aureus i prø ve fra cer vix. Kloksacillin 
2 g × 4 ble lagt til klindamycin 10 mg/kg × 4 in tra-
ve nøst.

Fem da ger ett er inn leg gel se var pa si en tens all-
menn til stand god, og man skif tet fra in tra ve nøs 
til per oral be hand ling med an ti bio ti ka ett er re si-
stens be stem mel se (sulfametoksazol/trimetoprim 
80 mg/400 mg 2 tab lett er × 2) . To tal be hand lings-
tid med an ti bio ti ka var 14 da ger. Hun fikk be skjed 
om å være for sik tig med bruk av tam pon ger og 
at hun hel ler bur de bru ke bind pga. økt fare for 
re si div.

Bakterieisolatet med gule sta fy lo kok ker ble 
sendt til sta tens se rum in sti tutt i Kø ben havn for 
toksinpåvisning, og det ble på vist tok sisk sjokk-
syn drom tok sin-1 (TSST-1).

Dis ku sjon

Vår pa si ent opp søk te le ge vakt med i ut gangs-
punk tet van li ge symp to mer på en ba nal gas-
tro in tes ti nal in fek sjon, men hun var mer sir-

ku la to risk på vir ket enn det man skul le for -
vente ved en slik til stand.

Til stan den tok sisk sjokk-syn drom kjen ne-
teg nes av hur tig inn sett en de fe ber og ned satt 
all menn til stand, sir ku la to risk på virk ning 
med lavt blod trykk, hud- og slim hin ne in vol-
ve ring med diff us makulær erytrodermi og 
hy pe re mi samt in vol ve ring av fle re or gan -
syste mer. Syk doms pro ses sen me di e res av spe-
si fik ke tok si ner pro du sert av S. aureus, hvor 
tok sisk sjokk-syn drom tok sin-1 står for det 
sto re fler tal let. Tok si net spres he ma to gent og 
gir symp to mer lo kalt og fjernt fra der hvor 
bak te ri en er lo ka li sert, noe som for kla rer 
hvor for dyrk ning av blod som of test ikke vi ser 
opp vekst av den pa to ge ne mik ro ben. Tid lig 
kon troll over pri mær fo kus er der for en vik tig 
del av be hand lin gen. Tok si net fun ge rer som 
et superantigen som har evne til kraf tig ak ti-
ve ring av cy to kin pro du se ren de cel ler i im-
mun for sva ret (7).

Dia gno sen stil les kli nisk og det fore lig ger 
dia gnos tis ke kri te ri er ut gitt av Centers for 
Dis ease Con trol and Pre ven tion (6). Det på pe-
kes at iso le ring av S. aureus ikke er ob li gat, 
men li ke vel van lig og fin nes i prø ver fra slim-
hin ner hos 80�–�90 % av pa si en ter med tok sisk 
sjokk-syn drom. Iso la ter kan un der sø kes for 
evne til stafylokokktoksinproduksjon ved 
forsk nings la bo ra to ri er. Det er opp vekst i 
blod kul tur i bare 5 % av til fel le ne, noe som 
re flek te rer at det er ev nen til tok sin pro duk-
sjon og eff ek te ne av dett e, og ikke mik ro ben 
i seg selv, som er vik tigst for syk doms ut vik-
lin gen (8).

Om trent halv par ten av til fel le ne med tok-
sisk sjokk-syn drom er re la tert til men strua-
sjon og tam pong bruk (9). Ved men strua sjons-
re la ter te til fel ler øker ri si ko en med grad av 
ab sor be rings evne, va rig het av tam pong bruk 
gjen nom en men strua sjon og hvor len ge en 
en keltt am pong lig ger i skje den (10). Til stan-
den ble først be skre vet i 1978, og økt opp merk-
som het blant an net i 1980-åre ne før te til en 
re duk sjon (11). Til fel ler som ikke er as so siert 
med men strua sjon, ses ved en rek ke and re 
til stan der hvor S. aureus er in vol vert, som 
post ope ra ti ve in fek sjo ner, mas titt, ar tritt, 
hud in fek sjo ner etc. (9). I lø pet av de sis te to 
åre ne har syv barn og ung dom mer vært dia-
gnos ti sert og be hand let for tok sisk sjokk-syn-
drom ved Barne- og ung doms av de lin gen, 
Sør lan det sy ke hus Kris tian sand. Fem av dis se 
var as so siert med tam pong bruk. Alle pa si en-
te ne had de brukt én en keltt am pong len ger 
enn åtte ti mer (12).

Be hand lin gen av tok sisk sjokk-syn drom 
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Tok sisk sjokk syn drom re la tert til tam pong-
bruk er fort satt ak tu elt som diff e ren si al dia-
gno se ved ma ge smer ter, fe ber og dia ré hos 
ung dom mer og unge voks ne. Tid lig dia gno se 
og be hand ling er vik tig for for lø pet.

Pa si en ten og beg ge hen nes for eld re har sam tyk ket til at 
ar tik ke len blir pub li sert.

Mott att 11.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 6.7.2018, 
 godkjent 20.11.2018.

 ba se rer seg på re ver se ring av sjokk, fjer ning 
av even tu el le frem med le ge mer ved mis tenkt 
fo kus (tam pong, pes sar, pier cing, osteosyn-
tesemateriale osv.), even tu ell ab scess dre na sje, 
og em pi risk an ti bio tisk be hand ling som ved 
sep sis med til legg av proteinsyntesehemmer 
(klindamycin) (9). Vi de re støtt e be hand ling av 
and re svik ten de or gan sy ste mer kan også være 
nød ven dig. Hos men stru e ren de kvin ner an-
be fa ler vi uan sett at pa si en ten un der sø kes av 
gy ne ko log for sik kert å ve ri fi se re at det ikke 

er gjen glem te tam pon ger el ler and re frem-
med le ge mer.

Av men stru e ren de kvin ner har 70�–�80 % ut-
vik let an ti stoff er mot tok sisk sjokk-syn drom 
tok sin-1 når de er sent i ten å re ne, og i 40-åre ne 
har dett e ste get til 90�–�95 %. Per so ner med tok-
sisk sjokk-syn drom har of te re la ve re an ti stoff-
ni vå er enn and re og har også ned satt evne til 
å dan ne an ti stoff er ett er en syk doms epi so de. 
Dett e for kla rer hvor for noen per so ner er dis-
po nert for å få til ba ke fall (13).

NI CO LAY MOR TEN SEN
er lege i spe sia li se ring i bar ne syk dom mer.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EDIN DIZ DA RE VIC
er spe sia list i bar ne syk dom mer og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Mang len de data –  
sjel den helt til fel dig

I de fles te me di sins ke stu di er vil 
det være «hul ler» i da ta sett et, 
slik at data mang ler helt el ler 
del vis for noen av per so ne ne. 
Dett e med fø rer re du sert sta tis-
tisk styr ke. Men det stør ste pro-
ble met er at dett e kan med fø re 
skjev het i re sul ta te ne. Det er sjel-
den helt til fel dig hvil ke per so ner 
man mang ler data på.

Kom plett e data fra alle del ta ger ne i me di -
sinske stu di er fore kom mer sjel den. Dett e gjel-
der sær lig i ob ser va sjo nel le stu di er, men også 
i ran do mi ser te kon trol ler te stu di er (fi gur 1). 
Et eks em pel er en ran do mi sert stu die av to 
be hand lings løp for hof te brudd med 397 in-
klu der te pa si en ter (1). Pa si en te nes mo bi li tet 
ble målt ved in klu sjon og ett er 1, 4 og 12 må-
ne der hos hen holds vis 344, 333, 325 og 284 pa-
si en ter. Bare 237 av pa si en te ne ble eva lu ert på 
alle fire tids punkt. To talt 67 pa si en ter døde i 
lø pet av stu di en. Det mang let alt så data for 
man ge av de pa si en te ne som var i live.

Me ka nis mer
I hvil ken grad mang ler data til fel dig? Dett e 
kal les me ka nis me for mang len de data og er 
vik tig ved valg av me to de for å hånd te re 
mang len de data (2). Man skil ler mel lom tre 
ty per an ta gel ser (3): Mang ler helt til fel dig 
(mis sing complete ly at ran dom, MCAR), 
mang ler be tin get til fel dig (mis sing at ran-
dom, MAR), og mang ler ikke-til fel dig (mis sing 
not at ran dom, MNAR).

I det før s te til fel let vil sann syn lig he ten for 
mang len de data ver ken av hen ge av ob ser ver te 
el ler uobserverte data. Dett e kan for eks em pel 
være rea lis tisk hvis blod trykk ikke ble målt en 
av stu die da ge ne for di må le in stru men tet var 
de fekt den ne da gen.

Der som sann syn lig he ten for mang len de 
data er av hen gig av ob ser ver te data, mang ler 
ikke data helt til fel dig, men kan mang le be-
tin get til fel dig. Dett e kan være til fel le der som 
vi har re gist rert al der på alle pa si en te ne, men 
ser at en stør re an del av de yng re enn de eld re 
mø ter opp for blod trykks må ling. Den eng els ke 
be teg nel sen mis sing at ran dom kan lett mis-
for stås, for di sann syn lig he ten for mang len de 

data av hen ger av ob ser ver te data. Der som det 
i til legg er slik blant de eld re at de med dår-
ligst hel se til stand mø ter opp i mind re grad 
enn fris ke re eld re, vil data mang le ikke-til fel-
dig. I prak sis vil dett e til en viss grad gjel de i 
de fles te stu di er. Men da vil en me to de som 
for ut sett er be tin get til fel dig het, gi mind re 
skjev het i re sul ta te ne enn en me to de som for-
ut sett er at data mang ler helt til fel dig (4).

Man kan skille mel lom an ta gel se ne om helt 
til fel dig ver sus be tin get til fel dig ved å stu de re 
da ta sett et, som i eks emp let med al der oven-
for. Men man kan ald ri skille mel lom be tin get 
til fel dig og ikke-til fel dig ved å ana ly se re data. 
Gra den av ikke-til fel dig het vil all tid være en 
uverifiserbar an ta gel se, noe som man ge ikke 
sy nes å være klar over.

Hånd te ring
Man skal rap por te re om fan get av mang len de 
data for alle va riab le ne som inn går i ana ly -
sene, og hvor dan dett e ble hånd tert (5, 6).

Den enk les te me to den for å hånd te re 
mang len de data er å in klu de re bare de ob ser-
va sjo ne ne som har kom plett e data (comple te 
case anal y sis). Dett e kan være ak sep ta belt der-
som an de len med mang len de data er li ten, 
for eks em pel un der 5 %. Men dett e vil av hen ge 
av grad av av vik fra an ta gel sen om at data 
mang ler helt til fel dig (2). Me to den vil være 
for vent nings rett (un bi ased) bare hvis data 
mang ler helt til fel dig.

Noen gan ger kan man imputere mang -
lende data, dvs. sett e inn ver di er som er es ti-
mert ved hjelp av de ob ser ver te data. Ved en-
kel imputering sett er man inn et es ti mat i 
hvert hull i data ma tri sen. Dett e kan gi for vent-
nings rett e es ti ma ter hvis data mang ler be tin-
get til fel dig. Men man un der es ti me rer usik-
ker he ten, dvs. får for sma le kon fi dens in ter val-
ler og for små p-ver di er, med mind re an de len 
mang len de data er li ten (2, s. 442�–�7). En bedre 
me to de er mul tip pel imputering, der man 
la ger fle re kom plett e da ta sett. I hvert da ta sett 
er de imputerte ver di ene truk ket fra sann syn-
lig hets for de lin gen gitt de ob ser ver te ver di-
ene. Det er van lig vis til strek ke lig med 20�–�100 
imputerte da ta sett (7, s. 58). Der ett er kom bi-
ne res re sul ta te ne fra de kom plett e da ta set -
tene, og man får for vent nings rett e es ti ma ter, 
kon fi dens in ter val ler og p-ver di er hvis data 
mang ler be tin get til fel dig (7).

I vis se til fel ler kan man be nytt e full-in for-
ma sjon-sannsynlighetsmaksimeringsmetoden 
(full in for ma ti on max i mum like li hood), men 
den ne er svært be reg nings in ten siv og ikke 
all tid mu lig.

I lon gi tu di nel le stu di er, som i eks emp let 
nevnt inn led nings vis (1), kan man bru ke en 
blan det mo dell-re gre sjons ana ly se (mix ed mo-
del re gres si on anal y sis) uten å imputere data. 
Da bi drar alle pa si en ter som har data fra 
minst ett tids punkt, og re sul ta te ne er for vent-
nings rett e når data mang ler be tin get til fel dig 
(8, s. 285).
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Fi gur 1  Eks em pel på data ma tri se med mang len de data.
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Med hjartet på  
rett e sta den

Hun var bare 12 år gam mel og had de in gen and re til å hjelpe seg da mo ren fikk akutt hjer te in farkt 
hjem me. Da gjor de Maja-Lisa Løc hen et kar rie re de fi ne ren de valg.

Det var hjer te le ge hun skul le 
bli.

– Det var som om et frø ble 
sådd. Det gjor de vold somt 
inn trykk på meg.

Maja-Lisa Løc hen, i dag en 
64 år gam mel hjer te spe sia list og pro fes sor  
i fore byg gen de me di sin, tar en bit en dags-
fersk torsk på en fis ke re stau rant i Tromsø 
men hun for tel ler om den dra ma tis ke epi so-
den som på man ge må ter kom til å de fi ne re 
res ten av hen nes kar rie re.

– Mam ma var bare 48 år gam mel og 
 had de slitt med det man på den ti den kal te 
rev ma tis me – smer ter i bryst, skuld re og 
hals. I dag vet vi jo at det egent lig var an gi na 
og alt så et lite for var sel, for kla rer hun, og 
pe ker mot hjer tet.

Det var en helt van lig dag hjem me hos 
fa mi li en Løc hen på Ås uten for Oslo. Far var 
ute på rei se, mens mor tok seg av Maja Lisa 

og de to yng re søsk ne ne. Mo ren føl te seg 
ikke bra da hun våk net, had de bryst smer ter, 
tung pus tet het og opp kast.

– Klas sis ke symp to mer på et hjer te in farkt. 
Hun skjøn te hel dig vis raskt at det var noe 
med hjer tet og ga meg be skjed om å rin ge 
le gen.

Maja Lisa var bare 12 år gam mel og eld st  
i søs ken flok ken. Hun mått e ta an svar.

– Hel dig vis fikk vi hjelp raskt og ble tatt 
inn på sy ke hus. Jeg ble med helt inn, og 
hus ker det vel dig godt. Det var in gen and re 
som kun ne gi komparentopplysninger.

Hun satt skremt i et hjør ne og over hør te 
sam ta len mel lom de hvit kled de og mo ren.

– Rø ker De, Fru Løc hen?
– Ja.
– Det må de slutt e med, el lers dør de fra 

bar na de res!
Maja Lisa Løc hen blir stor i øy ne ne.
– Det satt seg. Jeg ble vel dig redd, og for sto 

nok ikke mye. Men ja, det var gjen nom den 
pro ses sen tan ken om å bli lege opp sto, 
for kla rer hun.

Mo ren over lev de, til tross for at be hand-
lin gen for hjer te in farkt i mid ten av 1960- 
åre ne var svært be gren set.

– Det hø res mer ke lig ut i dag, men 
 be hand lin gen var jo bare sen ge leie. Kan skje 
litt nitroglyserin. Al byl-E fan tes, men inn gikk 
ikke i stan dard be hand lin gen. Det var in gen 
PCI-sent re. Mam ma over lev de, men slet med 
hel sen i lang tid ett er på. Hun kun ne ikke 
løf te tungt el ler an stren ge seg. Hun had de 
an gi na res ten av li vet, for tel ler hun.

Pla ne ne om å bli for fatt er ble lagt på is.
Enn så len ge.

Får ide er fra pa si en ter
I dag, nes ten 50 år se ne re, kan man titt og 
ofte se Løc hen spa se re ener gisk mel lom 
fore les nings sa le ne og kon to ret på Uni ver si-
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te tet i Tromsø, og en sjel den gang på hjer te-
me di sinsk av de ling på Uni ver si tets sy ke -
huset Nord-Norge.

Hun slutt et å gå vak ter for nes ten ti år 
si den.

– Jeg føl te meg litt låst i vakt pla ner, og 
had de så man ge and re pro sjek ter. Da trap-
pet jeg ned det kli nis ke ar bei det.

Fort satt un der vi ser hun både kol le g er og 
pa si en ter i hjer te syk dom mer der ri si ko fak-
to rer og stra te gi for fore byg ging er vik tig,  
og bi drar litt på po li kli nik ken.

– Stort sett alle forsk nings ide ene mine får 
jeg fra det kli nis ke ar bei det. Der for er jeg 
vel dig glad for at jeg fort satt har en li ten tå 
inne på av de lin gen. Sje fe ne mine har vært 
vel dig flek sib le. Når jeg treff er pa si en ter og 
snak ker med dem, skjer det mye inni ho det 
mitt, hum rer hun.

Hun har all tid vært glad i un der vis ning  
og for mid ling.

Hun fi gu re rer sta dig i både na sjo na le og 
in ter na sjo na le me di er når hel se ge vins te ne 
av is ba ding og bad stue dis ku te res.

– Stort sett hver vin ter se song får jeg spørs-
mål om de tin ge ne. Er is ba ding sunt? Er 
bad stue sunt? Folk og me di e ne er vel dig 
opp tatt av det der. Hva er nøk ke len til et 
langt og godt liv, lik som?

Egent lig var det litt til fel dig at Løc hen 
skul le bli Uni ver si te tet i Tromsøs livs stils -
ekspert, om man kan dra det så langt.

Hitt il har hun utt alt seg i me di er i både 
Norge, Sve ri ge, Finland, Dan mark og USA.

– Det star tet til fel dig, jeg tror det var for 
tre år si den. Det var en avis som ville sjek ke 
opp dett e med bad stue, is ba ding og hel se. 
De fant en eks pert lis te på uni ver si te tets 
hjem me si de, og om meg sto det «hjer te syk-
dom, tre ning og to bakk».

Først sa jeg at is ba ding ikke var mitt tema, 
men si den in gen and re ville sva re, les te jeg 
meg litt opp. Jeg er jo halvt finsk og fø ler litt 
til hø rig het til de ak ti vi te te ne.

Løc hen pra ter i vei, tors ken hol der på å bli 
kald på tal ler ke nen.

– Jeg sy nes det var pin lig at in gen på vårt 
ark tis ke uni ver si tet ville sva re. Jeg ba dem  
gi meg en halv dag, og så svar te jeg. Når det 
kom mer til for mid ling, må ikke vi me di si -
nere bli hem met av fryk ten for å si noe feil. 
Vi må bru ke de beste kil de ne og gjø re så 
godt vi kan. Det er til all menn he tens beste, 
ten ker jeg.
– Hva svar te du om is ba ding, bad stue og 
hel se da?

– Vel, de ny es te over sikts ar tik le ne sier det 
sam me som for noen år si den. Is ba ding og 
bad stue er ikke far lig for hjer te fris ke per so-
ner. Men, hvis du for eks em pel har an gi na 
el ler en an nen hjer te syk dom, bør du unn gå 
det. Det kan i teo ri en føre til hjer te ryt me for-

styr rel ser el ler blod propp. Det er ak ti vi te ter 
for fris ke folk, sier hun be stemt, og leg ger  
til mens hun pe ker strengt med gaff e len:

– Og du skal ald ri is ba de ale ne!

Fra tea ter til le ge jobb
For mid lings gle den har hun hatt len ge. Før 
mo ren ble syk var det for fatt er hun ville bli. 
Skue spil ler sto også høyt på lis ten. Selv 
me ner Løc hen at det kan ha vært nett opp 
skue spil ler pre sta sjo ne ne som sik ret henne 
den før s te le ge job ben i Tromsø. Hun var 
ak ku rat fer dig med en ek so tisk dis trikts -
turnus tje nes te på Karls øy uten for Tromsø, 
og sav net lag ar bei det fra sy ke hu set.

– Så fikk jeg en te le fon fra en gan ske des-
pe rat vakt plan an svar lig på me di sinsk av de-
ling i Tromsø. De treng te en lege i tre uker, 
kan skje len ger. Og sje fen skul le hil se, han 
var im po nert over min inn sats i stu dent -
teate ret!

Det ble star ten på en lang ind re me di sinsk 
kar rie re. Et dok tor grads pro sjekt om fy sisk 
ak ti vi tet og hjer te hel se duk ket opp.

Løc hen ble gift for and re gang og fikk tre 
un ger un der veis i ar bei det, men kom i mål 
til slutt.

– Jeg skul le til ba ke i kli nik ken ett er dok tor-
gra den, men var blitt glad i forsk ning. Vi 
had de, og har, Trom sø un der sø kel sen med 
alle dens mu lig he ter. Jeg ville fort sett e med 
det, men sam ti dig bli spe sia list i kar dio lo gi. 
I 1990-åre ne var det uvan lig å bli spe sia list 
når man ikke job bet 100 % kli nisk, men med 
litt til pas ning og god vil je fra både uni ver si-
te tet og sy ke hu set gikk det seg til, det tok 
bare litt tid, smi ler hun.

Al vor lig syk dom i fa mi li en
Ett er noen hek tis ke år som både små barns-
mor, dok tor grads sti pen di at og ett er hvert 
kar dio lo gisk spe sia list (2004), be gyn te ting  
å roe seg.

Så slo en bom be ned i fa mi li en.
Ek te man nen, epi de mio lo gen og le gen Egil 

Ar ne sen, ble al vor lig kreft syk i 2004.
– Han ble vel dig raskt syk og be hand lin-

gen var eks tremt tøff, med sto re bi virk nin-
ger. Det var et enormt trau me for han, bar na 
våre og meg, for kla rer hun, og leg ger til:

– Men Egil var vel dig sterk. Han ville til -
bake i jobb, selv om han had de mis tet stem-
men. Det klar te han fak tisk i pe ri oder.

Ek te man nen gikk bort i 2009, og Maja Lisa 
Løc hen tenk te at hun var fer dig med å bo  
i Nord-Norge.

MAJA-LISA LØC HEN

Født 1954 i Oslo

Cand.med. Uni ver si te tet i Tromsø 1983

Spe sia list i ind re me di sin 2000 Spe sia list  
i hjer te syk dom mer 2004

Dr.med., fore byg gen de me di sin 1995

Pro fes sor ved Institutt for sam funns me di sin 
2006�–�18

Fag lig råd gi ver i for mid ling, Det hel se vi ten-
ska pe li ge fa kul tet 2014�–�18

Professorial Fel low, Aust ra li an Cath o lic 
Uni ver si ty, Mel bour ne 2016�–�19

Re dak tør i Hjer te fo rum og Eu ro pean Journal 
of Pre ven ti ve Cardiology

Le der Na sjo nalt råd for to bakks fore byg ging 
2008�–�13

Le der Extrastiftelsens forsk nings ut valg 
2008�–�13

Sty re med lem i Kreft for en in gen fra 2016

Pris for frem ra gen de for mid ling 2011

«Stort sett alle forsknings- 
ideene mine får jeg fra det 
kliniske arbeidet»
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– Nå flytt er jeg fra Tromsø og be gyn ner et 
nytt liv, tenk te jeg. En lang syk mel ding var 
det jeg had de sett for meg, for kla rer hun. 
Men det gikk ikke lang tid før hun fikk en 
te le fon fra sin gam le dok tor grads vei le der, 
Dag Thel le.

– Han spur te hvor dan det gikk, selv føl ge-
lig, men kom gan ske raskt inn på en ny idé 
han had de: at vi skul le skrive bok om at rie-
flim mer, som vi beg ge har hatt.

Løc hen he ver øye bry ne ne, som om for-
und rin gen fort satt sitt er i.

– Hvor dan kun ne han spør re om det al le-
re de? Er du klar? spur te han.

Selv var hun usik ker, men Thel le send te 
over en inn holds for teg nel se.

Ble for fatt er li ke vel
Kao tis ke hjer ter – at rie flim mer, en mo der ne 
epi de mi skul le bo ken hete.

– Jeg tenk te ikke len ge på sa ken, og ett er  
et døgns be tenk nings tid var jeg i gang med 
å skrive. Det var på en måte godt å ha et 
pro sjekt. For fatt er drøm men had de hun  
jo også hatt si den tid lig barn dom.

På av de lin gen ble Løc hen tatt varmt imot, 
og hun kom seg ett er hvert til ba ke i full jobb.

– Det var vel dig godt å ha både Dag og 
fan tas tis ke kol le g er på sy ke hu set som dro 
meg til ba ke på en fin og em pa tisk måte. 
Ikke noe press. Jeg fyl te hver da gen med nye 
og gam le ting, og over gan gen gikk grad vis 
bedre. Det var vel dig fint, smi ler hun.

Og bo ken ble en best sel ger, med gode 
an mel del ser og fle re opp lag.

Hun le ner seg over bor det.
– Jeg ble for fatt er til slutt! gli ser hun.
Løc hen to tal re no ver te hu set. Star tet litt på 

nytt. Så bega hun seg ut på fle re nye pro sjek-
ter.

Hun ble in vi tert til for fatt er fes ter.
– Da får man god mat og drikke, før re dak-

tø re ne sett er seg ned og snak ker med deg 
om ditt nes te pro sjekt, smi ler hun lurt, og 
fort sett er:

– Jeg fore slo en bok om hjer te syk dom mer 
hos kvin ner, men det slo ikke umid del bart 
an. Ide en ble lig gen de et par år, før for laget 
plut se lig tok kon takt igjen.

For mid le ren Løc hen had de slått til igjen: 
Kvin ne hjer ter fikk gode an mel del ser og 
na sjo nal opp merk som het for å ha satt fo kus 
på det hjer te le ge ne men te var «en glemt del 
av kar dio lo gi en».
– Blir det fle re bø ker? Alle gode ting er tre?

– Haha! Ald ri si ald ri. Jeg sa tid lig til for-
laget at jeg bare kan skrive om to ting. 
 To bakk og kvin ne hjer ter. Men jeg kan jo  
litt mer da, og det er kjem pe gøy å skrive. 
Kan skje en bok om tre ning og hjer te hel se? 
Det må i hvert fall fan ge opp merk som he ten 
til folk, så jeg får ten ke litt på sa ken.

Tre nings glad
Selv om hjer te le gen ikke er en ak tiv is ba der, 
er hun svært ak tiv på et av is havs by ens 
man ge tre nings sent re. Ett er fle re år i alt fra 
jazz bal lett sko til aero bic tights har hun nå 
tatt opp igjen styr ke tre nin gen og lø pin gen 
hun drev med som ung. Hun får støtt e fra en 
per son lig tre ner, selv om hun nes ten ikke vil 
snakke om det.

– Ja, alt så, jo ...
Hun bøy er nak ken slik at gjes te ne på 

na bo bor det ikke skal høre.
– Jeg har det, alt så. In gen av ven ne ne mine 

har det, men jeg sy nes det hjel per meg. Og 
jeg tre ner kun for hel sen. Jeg er ikke en sånn 
som els ker å trene. Det er ren nød ven dig het 
– for å fo re byg ge de mens, bein skjør het og 
sånt! leg ger hun til.

Men selv om Maja Lisa Løc hen har fylt  

64 år og grad vis har trap pet ned det kli nis ke 
ar bei det, er ti me pla nen fort satt full. Atrie-
flimmerepidemiologi, sam ar beid med 
 aust rals ke og rus sis ke hjer te fors ke re, pro-
sjek ter om sa misk hel se, so si al ulik het, 
 ko mi té ar beid på ver dens stør ste hjer te kon-
gress og re dak tør ar beid i Hjer te fo rum og 
sam funns me di sinsk un der vis ning, er bare 
noe av det som står på pro gram met frem-
over.

Inn imel lom job bin gen pas ser li ke vel 
pro fes so ren med en enorm kul tu rell ap pe-
titt på å få med seg film fes ti va ler, tea ter fore-
stil lin ger og fe ri er til uli ke land.

– Jeg er vel dig in ter es sert i å opp le ve nye 
ting. Det blir nye ste der hvert år. Jeg har jo 
ikke noen hytt e, så det blir fort man ge tu rer. 
Jeg har in gen kon kret kurs sta ket ut, men 
tar ting som de kom mer.
– Litt som kar rie ren din?

– Det kan du si! Litt som kar rie ren min!

MARTIN HO TVEDT
martin@hotvedt.no
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

«Når det kommer til formid- 
ling, må ikke vi medisinere  
bli hemmet av frykten for å si 
noe feil»
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Tvangs be hand ling  
av so ma tisk syk dom  
ved psy kisk li del se

Psy kisk syke pa si en ter mak ter ikke all tid å iva re ta sin so ma tis ke 
hel se. Når kan det være rik tig å be hand le so ma tisk syk dom un der 
tvang? Vi drøf ter ak tu elt lov verk i lys av en ka sui stikk.

En kvin ne i 80-åre ne med pa ra noid 
schi zo fre ni og fast lås te vrang fore stil-
lin ger ble hen vist til en fri vil lig inn-
leg gel se på en al ders psy kiat risk 
av de ling. Kvin nen had de bodd på en 
or di nær sy ke hjems av de ling i man ge 

år. Den sis te ti den had de hun hatt et stort funk-
sjons fall. Kvin nen iso ler te seg, ut vis te et mi ni-
mum av per son lig hy gie ne og spis te svært 
en si dig. I hen vis nin gen ble det opp lyst om at 
pa si en ten had de dår lig syn grun net ka ta rakt, 
og at hun had de tak ket nei til en kataraktopera-
sjon un der opp hold på en al ders psy kiat risk 
av de ling for fle re år si den.

I før s te sam ta le på al ders psy kiat risk av de ling 
bar pa si en ten preg av svik ten de egen om sorg. 
Hun ga in gen blikkon takt og var be skre vet  
å ha sterkt ned satt syn med kun in takt lys sans.  
I sam ta len for tal te hun at hun var fra to ver de-
ner, og at hun i den and re ver de nen møtt e en 
av død på rø ren de som hun råd før te seg med. 
Iføl ge pa si en ten var rå de ne hun fikk fra ved-
kom men de svært vik ti ge å føl ge. Hun opp lev de 
ned satt syn som sin enes te pla ge.

Pa si en tens vrang fore stil lin ger had de vært 
sta bi le til tross for for søk på be hand ling. Dis se 
ble be skre vet al le re de ved før s te kon takt med 
psy kisk hel se vern for man ge år si den. Pa si en ten 
had de tid li ge re ikke øns ket me di ka men tell 
be hand ling, men had de li ke vel tatt imot an ti-
psy ko ti ka sis te tid. Det fore lå in gen ob jek ti ve 
vur de rin ger av inn tak el ler in for ma sjon om 
nivå av le ge mid let i blo det, da pa si en ten mot-
satt e seg blod prø ver.

Det syn tes åpen bart at pa si en tens svært 
re du ser te syn be gren set hen nes livs kva li tet. 
Vi de re ble hen nes psy ko tis ke vrang fore stil lin ger 

tro lig for ster ket av syns ta pet. Ope ra sjon av 
pa si en tens ka ta rakt ble der for før s te be hand-
lings mål.

All hel se hjelp skal som en ho ved re gel ytes 
på bak grunn av sam tyk ke fra pa si en ten. 
Pa si en tens sam tyk ke må være gyl dig og  
i sam svar med kra ve ne i pa si ent- og bru ker-
rett ig hets lo ven ka pitt el 4 (1). For at et sam-
tyk ke skal være gyl dig, må pa si en ten for det 
før s te være sam tyk ke kom pe tent. For det 
and re må sam tyk ket være av gitt fri vil lig.  
For det tred je må pa si en ten ha fått «nød -
vendig in for ma sjon om sin hel se til stand  
og inn hol det i hel se hjel pen», jfr. pa si ent-  
og brukerettighetsloven § 4-1. Hel se per so -
nellets in for ma sjons plikt vil va ri e re ut fra 
blant an net inn gre pets al vor og ka rak ter og 
den ak tu el le si tua sjo nen (2, s. 424�–�5). Vi de re 
skal in for ma sjo nen gi pa si en ten et for svar lig 
be slut nings grunn lag for valg om egen hel se 
(3, s. 132).

Bruk av tvang i hel se hjel pen er et unn tak 
fra ho ved re ge len om at pa si en ten skal sam-
tyk ke til hel se hjelp. Et slikt unn tak må ha 
hjem mel i lov el ler an net gyl dig retts grunn-
lag ett er pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven  
§ 4-1 før s te ledd.

Selv om det fin nes retts lig grunn lag for  
å bru ke tvang, er ikke en hver form for 
tvangs bruk til latt. Jo mer mot stand pa si en-
ten gjør mot hel se hjel pen og jo stør re gra-
den av tvang er, des to mer inn gri pen de vil 
hel se hjel pen være. Vi de re vil det være mer 
inn gri pen de å bru ke tvang over for en sam-
tyk ke kom pe tent pa si ent enn en pa si ent som 
mang ler slik kom pe tan se.

Til stan den som be hand les er av gjø ren de 
for hvil ken lov som kom mer til an ven del se. 
Lov gi ver skil ler prin si pi elt mel lom be hand-
ling av so ma tisk og psy kisk li del se. Be hand-
ling av pa si en tens psy kis ke li del se skal skje  
i hen hold til psy kisk hel se vern lo ven (4). Skal 
pa si en ten be hand les for en so ma tisk li del se, 
er det der imot pa si ent- og bru ker rett ig hets-
lo ven som gjel der. I prak sis kan dett e skil let 
by på kre ven de gren se drag nin ger. Det at  
en pa si ent har en al vor lig psy kisk li del se,  
er li ke vel ikke til hin der for at ved kom -
mende kan tvangs be hand les for sin so ma -
tiske syk dom ett er pa si ent- og bru ker rett ig-
hets lo ven ka pitt el 4 A.

Pa si en ten ble hen vist til un der sø kel se på øye -
avde lin gen, og det ble for søkt å mo ti ve re 
 pa si en ten til kataraktoperasjon. Til tross for  
at hun tok imot po ten te do ser med an ti psy ko -
tika un der inn leg gel sen på al ders psy kiat risk 
av de ling, frem sto de psy ko tis ke symp to me ne 
uend ret, og hen nes valg om ikke å la seg ope -
rere ble vur dert som over vei en de psy ko tisk 
be tin get. Mu lig he ten for å gjen nom fø re kata-
raktoperasjonen med grunn lag i pa si ent- og 
bru ker rett ig hets lo ven 4 A ble der for vur dert.

Før det er ak tu elt å bru ke pa si ent- og bru ker-
rett ig hets lo ven ka pitt el 4 A som grunn lag 
for be hand ling over for en pa si ent som mot-
sett er seg hel se hjel pen, må an svar lig hel se-
per so nell ta stil ling til om pa si en ten mang-
ler sam tyk ke kom pe tan se i spørs må let om 
be hand ling av sin so ma tis ke til stand.

Vil kå re ne for at pa si en tens sam tyk ke -
kompe tan se skal falle bort, frem går av 
 pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven § 4-3 
 and re ledd: mang len de for stå el ses evne, 
syk doms vil kå ret og år saks sam men heng.

Det sen tra le vil kå ret er at «pa si en ten 
 åpen bart ikke er i stand til å for stå hva sam-
tyk ket om fatt er», jfr. pa si ent- og bru ker ret-
tig hets  loven § 4-3 and re ledd. Vil kå ret om 
mang  lende for stå el ses evne må ses i sam men-
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heng med de nevn te reg le ne for gyl dig 
sam tyk ke til hel se hjelp. For at pa si en ten  
skal kun ne ta et in for mert valg om vi de re 
be hand ling, må ved kom men de være i stand 
til å for stå den in for ma sjo nen som blir gitt 
og hvil ke kon se kven ser det kan få å nek te 
be hand ling.

I en ny lig av sagt av gjø rel se om tvun gent 
psy kisk hel se vern ett er psy kisk hel se vern -
loven § 3-3 utt a ler Høy es te rett seg om mang-
len de sam tyk ke kom pe tan se (5, av snitt 
33�–�71). Høy es te retts tolk ning er over før bar  
til vårt til fel le. Iføl ge Høy es te rett er det 
 av gjø ren de for for stå el ses ev nen «i hvil ken 
grad syk dom men på vir ker per so nens evne 
til å fore ta en rea lis tisk vur de ring av egen 
til stand og kon se kven se ne av be hand lings-
val get. En per son som på grunn av syk dom-
men ikke ev ner å for stå føl ge ne av å mot -
sette seg be hand ling, vil der for ikke ha sam-
tyk ke kom pe tan se» (5, av snitt 63).

Vur de rin gen av hvor langt pa si en tens 
for stå el ses evne strek ker seg – det vi kan kalle 
for stå el se i vid for stand – er ofte ut ford ren de 
når man tar stil ling til sam tyk ke kom pe tan-
se i en kli nisk hver dag. Den ne vur de rin gen 
må ba se re seg på kli nisk skjønn. Ele men te ne 
i vur de rin gen av pa si en tens for stå el se sam-
men fatt es ofte i ak ro ny met FARV: pa si en tens 
evne til å for stå in for ma sjon som er re le vant 
for be slut nin gen om hel se hjelp – det vi kan 
kalle for stå el se i sne ver for stand; aner kjen ne 
in for ma sjon i sin egen si tua sjon, spe si elt 
med tan ke på egen li del se og mu li ge kon se-
kven ser av uli ke be hand lings al ter na ti ver; 
re son ne re med re le vant in for ma sjon i en 
av vei ning av uli ke be hand lings al ter na ti ver; 
og utt ryk ke et valg (6, s. 16�–�18). Det er en 
for ut set ning at alle de fire ele men te ne  
i FARV er til ste de for at pa si en tens evne til  
å for stå er i be hold. Ut fra sam ta ler med vår 
pa si ent var det klart at alle de fire ele men -
tene i FARV ikke fore lå med tan ke på sam -
tykket til kataraktoperasjonen.

Kra vet om at pa si en ten «åpen bart» ikke  
er i stand til å for stå hva sam tyk ke om fatt er, 
knytt er seg til vil kå ret om for stå el ses evne, 
og er et strengt be vis krav. Det må ikke være 
noen usik ker het om hvor vidt pa si en ten 
for står hva det in ne bæ rer å si ja til be hand-
lin gen (6, s. 15�–�6). I vårt til fel le var det ikke 
noe usik ker het knytt et til hvor vidt pa si en-
ten for sto hva et sam tyk ke til kataraktopera-
sjonen om fatt et.

Pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven § 4-3 
and re ledd for ut sett er vi de re at pa si en tens 

sam tyk ke kom pe tan se har falt bort som 
føl ge av «fy sis ke el ler psy kis ke for styr rel ser, 
de mens el ler psy kisk ut vik lings hem ming». 
Dett e om ta les som syk doms vil kå ret i retts-
prak sis. Lov teks ten lis ter opp de til stan de ne 
som er re le van te. Mang len de for stå el se av 
and re grun ner enn dem som er opp lis tet, 
som mang len de språk for stå el se og nor mal 
aldersdegenerativ ut vik ling, med fø rer ikke 
mang len de sam tyk ke kom pe tan se.

En de lig må syk dom men alt så være år sak 
til at pa si en ten ikke for står hva sam tyk ket 
om fatt er. Et slikt krav til år saks sam men heng 
dan ner for bin del ses lin jen mel lom syk doms-
vil kå ret og vil kå ret om mang len de for stå el-
ses evne. Det er ikke et krav om at år sa ken  
til pa si en tens mang len de sam tyk ke kom pe-
tan se og den til stan den som be hand les er 
den sam me. I vårt til fel le var pa si en tens 
psy kis ke for styr rel se år sak til hen nes mang-
len de sam tyk ke kom pe tan se, mens ka ta rakt 
var den so ma tis ke til stan den som skul le 
be hand les.

Vur de rin gen av pa si en tens evne til å sam-
tyk ke skal gjø res kon kret, og sam tyk ke -
kompe tan sen fal ler kun bort for det som 
ved kom men de ikke for står. Hvor vidt pa si en-
ten er sam tyk ke kom pe tent med tan ke på 
be hand ling av sin psy kis ke li del se, skal ikke 
vur de res i for bin del se med sam tyk ke kom pe-
tan se ett er pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven 
ka pitt el 4 A.

På bak grunn av den ne vur de rin gen ble pa si en-
ten vur dert å mang le sam tyk ke kom pe tan se for 
be hand ling av ka ta rakt. Pa si en tens søs ter og 
pa si en tens ver ge ble kon tak tet, og beg ge men te 
at hun ville øns ket å få sy net til ba ke der som 
hun had de vært frisk.

Det er li ke vel be grens nin ger i hvil ken hel se-
hjelp man kan gi i til fel ler hvor en pa si ent 
mang ler sam tyk ke kom pe tan se. Hel se hjelp 
over for en ikke-sam tyk ke kom pe tent pa si ent 

som yter mot stand, må til freds stil le kra ve ne 
i pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven § 4A-3.

Som et ut gangs punkt må til lits ska pen de 
til tak ha vært for søkt, med mind re det er 
åpen bart for måls løst, jfr. før s te ledd. Eks-
emp ler på til lits ska pen de til tak kan være at 
pa si en ten får til strek ke lig in for ma sjon og 
sam ar beid med på rø ren de (7, s. 116�–�8). Til lits-
ska pen de til tak had de vært for søkt over for 
pa si en ten i vårt til fel le.

Hvis pa si en ten opp rett hol der sin mot-
stand – el ler hel se per so nel let vet at pa si en-
ten med stor sann syn lig het vil opp hol de  
sin mot stand – kan det li ke vel treff es ved tak 
om hel se hjelp der som tre vil kår er inn fridd: 
Unn la tel se av å gi hel se hjelp vil kun ne føre 
til «ve sent lig hel se ska de» (and re ledd bok-
stav a), hel se hjel pen an s es som nød ven dig 
(bok stav b) og til ta ke ne står i for hold til 
be ho vet for hel se hjel pen (bok stav c). Med 
«ve sent lig hel se ska de» me nes det at ska den 
må ha et be ty de lig om fang og/el ler få al vor-
li ge kon se kven ser der som hel se hjel pen 
ute blir. Si tua sjo ne ne som er om fatt et av 
pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven ka pitt el  
4 A er li ke vel ikke så al vor li ge el ler akutt e 
(«på tren gen de nød ven dig») at det ut lø ser 
plik ten hel se per so nell har til å yte øye blik -
kelig hjelp ett er hel se per so nello ven § 7 (7,  
s. 118�–�20). I vårt til fel le ville det å bli blind 
være en al vor lig kon se kvens for pa si en ten, 
og ope ra sjon av hen nes ka ta rakt ble an sett 
som nød ven dig og sto i for hold til be ho vet 
for hel se hjel pen.

En de lig må hel se hjel pen ut fra en hel hets-
vur de ring frem tre som den «klart beste 
løs nin gen» ett er § 4A-3 tred je ledd. Dett e 
sis te vil kå ret in ne bæ rer at hel se per so nell 
må veie hen sy net til pa si en tens selv be stem-
mel ses rett opp mot pa si en tens ob jek ti ve 
be hov for hel se hjelp (7, s. 121�–�2). Ut fra en 
hel hets vur de ring ble kataraktoperasjonen 
vur dert som den klart beste løs nin gen for 
vår pa si ent.

Vil kå re ne i pa si ent- og bru ker rett ig hets -
loven § 4A-3 ble der med vur dert å være 
opp fylt. Lo ven gir in gen utt øm men de lis te 
av mu li ge tvangs til tak, og det er for ut set-
ning at et tvangs til tak er så lite inn gri pen de 
som mu lig.

Sek sjons over le gen på øye av de lin gen fatt et så  
et ved tak ett er pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven 
ka pitt el 4 A. Det ble gjort nød ven di ge for be re-
del ser til ope ra sjo nen, og pa si en ten ble opp lyst 
om det plan lag te inn gre pet. Sel ve inn gre pet var 

«Ved tvangs bruk over for  
pa si en ter stil les hel se per so-
nell oven for si tua sjo ner som 
ak tua li se rer både me di sins ke,  
etis ke og ju ri dis ke vur de-
ringer»
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HEL SE OG JUS

den være for at hel se per so nell gri per inn 
med tvang for å gi hel se hjelp?

Bruk av tvang for å gi nød ven dig so ma tisk 
hel se hjelp til psy kia tris ke pa si en ter er et 
eks em pel på en type kli nis ke pro blem stil -
linger hvor god kjenn skap til lov ver ket er 
vik tig. Det er be ten ke lig der som hel se per so-
nell ikke tar stil ling til psy kisk til stand og 
sam tyk ke kom pe tan se i til fel ler hvor pa si en-
ter med al vor lig psy kisk li del se mot sett er 
seg nød ven dig so ma tisk be hand ling. Der-
som hel se per so nell ikke vur de rer pa si en tens 
sam tyk ke kom pe tan se i slike til fel ler, kan det 
i ytt er ste kon se kvens få al vor li ge føl ger for 
pa si en ten.

Mott att 28.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 12.11.2018, 
 godkjent 29.11.2018.

om fatt en de, da beg ge lin ser mått e skif tes. For di 
pa si en tens til stand had de vært ube hand let over 
leng re tid, ble inn gre pet mer kom pli sert enn 
først an tatt.

Det post ope ra ti ve for lø pet var kom pli ka -
sjonsfritt. Pa si en ten had de fått til ba ke sy net på 
beg ge øyne og kun ne igjen lese avi ser og se på 
TV. Hun var svært takk nem lig for be hand lin gen, 
og ble ut skre vet ett er kort tid. Sy ke hjem met 
rap por ter te om en mar kant bed ret funk sjon  
hos pa si en ten i ett er kant. Pa si en ten iva re tok  
nå hy gie ne, spis te godt og var so si al. Vrang fore-
stil lin ge ne vir ket å ha blek net noe, og livs kva li-
te ten frem sto be trak te lig for bed ret.

Pa si en ter med psy kis ke li del ser har en be ty-
de lig over dø de lig het sam men lig net med 
be folk nin gen for øv rig. Den ne økte dø de lig-
he ten kan for en stor del til skri ves man gel-

full opp føl ging av so ma tisk syk dom (8,  
s. 246�–�8).

Vår pa si ent mot satt e seg un der sø kel se og 
be hand ling grun net vrang fore stil lin ger og 
var nær ved å mis te sy net som føl ge av dett e. 
Hun fal ler inn i en grup pe av sår ba re pa si en-
ter som i li ten grad ev ner å iva re ta egen 
so ma tisk hel se. Den ne sår ba re grup pen har 
ofte få på rø ren de som ta ler de res sak. I noen 
til fel ler kan det være ak tu elt å bru ke lov ver-
ket for å gi hel se hjelp som kan bedre pa si en-
tens so ma tis ke hel se.

Ved tvangs bruk over for pa si en ter stil les 
hel se per so nell oven for si tua sjo ner som 
ak tua li se rer både me di sins ke, etis ke og 
ju ri dis ke vur de rin ger. Kan det være slik at 
hel se per so nell veg rer seg for å gi hel se hjelp 
mot pa si en tens vil je for di det opp le ves som 
etisk pro ble ma tisk? Hvor al vor lig må til stan-
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LEGELIVET

Legers ansvar for pasienten jorden

Hvor mye av an sva ret bør le ge ne bære?

I 1993 sam let pro fes sor i sam funns me di sin Per Fu gel li en grup pe  
av sine mest sam funns be viss te stu den ter i pro sjek tet «Pa si en ten 
Jor den», ty de lig in spi rert av or ga ni sa sjo nen International Physicians 
for the Pre ven tion of Nu cle ar War (IPPNW), som ble stif tet i 1980, og 
som fikk Nobels freds pris i 1985. I sitt Nobel-fore drag sa kar dio lo gen 
Bern ard Lown, en av le der ne i IPPNW, at «we physicians have ta ken  
a sac red and an cient oath to as suage [= lind re] hu man mis ery and 
pre ser ve life. This com mit ment imposes so cial and mo ral obliga-
tions for us to band to geth er to make our col lec tive voices heard» (1).

Noe av det før s te vi på Legeforskningsinstituttet gjor de, var  
å in klu de re spørs mål om nors ke le gers vur de ring av lo kal og glo bal 
mil jø me di sin i en re pre sen ta tiv spør re skje ma un der sø kel se, fore slått 
av nett opp Fugellis stu dent grup pe (2). Un der sø kel sen vis te bl.a. at 
tre av fem le ger men te at le ger har et sær lig an svar for å bi dra til 
bæ re kraf tig mil jø og ut vik ling, og at de bør gå for an som gode 
 eks emp ler ved å leve på en mil jø for svar lig måte. Den vis te også  
at hver tred je lege ofte el ler av og til opp lev de pa si en ter med 
 ube grun net mil jø frykt.

Bi dra get fra me di sinsk forsk ning i glo bal hel se fore byg ging er 
kom plekst. På den ene si den har vak si ner og an ti bio ti ka spilt en 
av gjø ren de rol le i be kjem pel sen av al vor lig syk dom, men på den 
an nen side fin nes det dess ver re en rek ke eks emp ler på at eff ek ti ve 
vak si ner pri ses så høyt at de ikke blir til gjen ge li ge for de som vir ke-
lig tren ger dem. Og et eks po nen ti elt øken de pro blem er at an ti bio -

tika bru kes ukri tisk og der med mis ter sin virk ning. Beg ge de ler er 
eks emp ler på at mar keds kref te ne trum fer pro fe sjons etik ken. Hel-
dig vis har Jon Arne Røtt in gen fulgt opp sitt ide al fra stu die ti den ved 
å være med og fors ke frem en ebola-vak si ne (3).

Lowns opp ford ring til le ge ne om å «band to geth er to make our 
col lec tive voices heard» pas set godt inn i Per Fugellis kon sept om 
«jeg og flok ken», som også var nav net på blog gen hans. Der kom mer 
han den 15.12.2015 til ba ke til pa si en ten jor den, og i for bin del se med 
om ta le av tid li ge re di rek tør ved Lon don School of Hy gie ne & Tro pi-
cal Medicine Sir An drew Hai nes’ gjes te fore les ning «Plan e tary health 
– hu man health and glo bal en vi ron men tal chan ge» på Uni ver si te tet 
i Oslo skri ver han om hvor dan dø den er et vik tig, ja av gjø ren de, 
bi drag til bedre glo bal hel se (4).

OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
er se ni or fors ker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.
Foto: Ei nar Nilsen
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SPR ÅKSPALTEN

Mang len de utt rykk  
for mang len de data

I da ta sett vil en kel te ver di er kun ne 
mang le. Data kan mang le helt til fel-
dig, be tin get til fel dig el ler ikke-til fel dig. 
 Dette bør gjen spei les i de nors ke be teg-
nel se ne over satt fra eng elsk.

Som bi drags yter til Tids skrif tets spal te Medi-
sin og tall blir man an mo det om å bru ke 
nors ke fag ter mer. Men i en kel te til fel ler 
fin nes de ikke. Ar tik ke len om mang len de 
data i dett e num me ret av Tids skrif tet er et 
eks em pel (1).

I hvil ken grad mang ler data til fel dig? 
Dett e kal les me ka nis me for mang len de  
data. Hvil ken me ka nis me som an tas, er 
av gjø ren de for valg av ana ly se me to de. De 
etab ler te eng els ke ter me ne for me ka nis mer 
for mang len de data er vist i ta bell 1. Det 
eng els ke utt ryk ket mis sing at ran dom, for-
kor tet MAR, kan mis for stås (1, 2). Un der 
an ta kel sen om mis sing at ran dom kan sann-
syn lig he ten for mang len de data være av hen-
gig av ob ser ver te data. Dett e kal les be tin get 
sann syn lig het. En bedre be teg nel se på 
 eng elsk kun ne vært mis sing conditionally  
at ran dom, men det ville fått sam me for kor-
tel se som mis sing complete ly at ran dom 
– MCAR. Dess uten er ter men mis sing at 
 ran dom godt etab lert i eng elsk fag litt e ra tur 
(2). And re be teg nel ser som er noe brukt, er 
non-ig nor able mis sing og ig nor able mis sing 
(2).

Hvor dan skal vi over sett e dis se ter me ne  
til norsk? Jeg har ikke sett den ne pro blem-
stil lin gen om talt i nors ke læ re bø ker, men  
så blir også me to der for å be hand le mang-
len de data sjel den om talt i in tro duk sjons -
lære bø ker i sta tis tikk. Jeg spur te noen 
 nors ke sta tis ti ke re, bl.a. Jan F. Bjørnstad  
i Sta tis tisk sen tral by rå, som opp ly ser at han 

bru ker føl gen de be teg nel ser i ut valgs un der-
sø kel ser: til fel dig fra fall, stra ti fi sert til fel dig 
fra fall og in for ma tivt fra fall. Men el lers ser 
det ikke ut til å være etab lert noen nors ke 
over sett el ser.

Nett si den til International Sta tis ti cal 
 In sti tu te (ISI) har en ord lis te over sta tis tis ke 
ter mer på en rek ke språk (3). Ter me ne mis-
sing complete ly at ran dom og mis sing at 
ran dom inn går i den ne ord lis ten, men er 
ikke over satt til norsk. De er over satt til 
dansk som hen holds vis fuldstændigt tilfæl-
digt mang len de og tilfældigt mang len de. Det 
dans ke tilfældigt mang len de er like upre sist 
som det eng els ke utt ryk ket. Over sett el se ne 
til fransk, ita li ensk, ne der landsk, spansk, 
svensk og tysk har sam me svak het. I vir ke lig-
he ten snak ker vi om at data mang ler til fel-
dig be tin get av data som er ob ser vert.

Som nors ke over sett el ser fore slår jeg 

der for mang ler be tin get til fel dig, mang ler 
helt til fel dig og mang ler ikke-til fel dig. Nors ke 
for kor tel ser er nep pe nød ven dig ett er som 
de eng els ke er godt inn ar bei det i sta tis tisk 
fag litt e ra tur og inn går i ISIs ord lis te på fle re 
språk.

Jeg tak ker Øy vind Bak ke, Jan F. Bjørnstad, Geir Egil Eide, 
Mett e Lang aas og Eva Skov lund for nytt i ge inn spill.
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Tabell 1  Mekanismer for manglende data: I hvilken grad er sannsynligheten for manglende data avhengig av observerte 
eller uobserverte (dvs. manglende) data?

Engelsk term Norsk term Beskrivelse

Missing completely at random 
(MCAR)

Mangler helt tilfeldig Sannsynligheten for manglende data 
avhenger verken av observerte eller 
uobserverte data

Missing at random (MAR) Mangler betinget 
tilfeldig

Sannsynligheten for manglende data 
avhenger bare av observerte data

Missing not at random 
(MNAR)

Mangler ikke-tilfeldig Sannsynligheten for manglende data 
avhenger av uobserverte data

Se Medisin og tall side 269

«Metoder for å behandle 
manglende data blir sjelden  
omtalt i introduksjons- 
lærebøker i statistikk»
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P-pil lens pro ble ma tis ke pak nings pro spekt

P-pil ler. Re vur de ring  
av ad var sels tekst

Det er man ge kvin ner som er blitt skremt  
av den ad var sels tekst som har vært ved lagt 
P-pil le-pak nin ger og har gjennomlevet  
9 må ne ders unø dig engs tel se – el ler har 
for søkt å få abort av frykt for at bar net skul le 
bli mis dan net.

Sa ken er tatt opp med Institutt for Far ma-
ko te ra pi av en le ge frue som har lest Hel se -
direk to ra tets bro sjy rer om P-pil ler og fun net 
at det ikke var over ens stem mel se mel lom 
dis se og pak nings pro spek te ne.

I det pak nings pro spekt som med fulg te 
hen nes P-pil ler, var det an gitt at pre pa ra tet 
kan ska de fos te ret hvis det blir brukt un der 
svan ger skap, og at veks ten kan stan ses for 
tid lig hos unge pi ker (un der 18 år) hvor 
 leng de veks ten ikke er av slutt et.

I Hel se di rek to ra tets bro sjy re står det 
 der imot: «Det er ikke for bun det med noen 
ri si ko for fos te ret om man ved en mis for -
ståel se skul le kom me til å ta «P-pil len» i en 
pe ri ode un der svan ger ska pet. «P-pil len» 
fø rer hel ler ikke til abort. Et svan ger skap  
vil ut vik le seg som el lers hvis man bru ker 

«P-pil len». De små do ser kjønns hor mo ner 
som til fø res gjen nom pil le ne, er helt ube ty-
de li ge i for hold til de meng der av sam me 
ty per hor mo ner som krop pen selv pro du se-
rer un der svan ger ska pet. En an nen sak er at 
man selv sagt må slutt e å ta «P-pil len» un der 
svan ger skap så snart mis for stå el sen opp -
dages.»

Om bruk av P-pil ler hos ten årin ger står 
det i bro sjy ren: «Pi ker i ten å re ne vil ikke 
sjel den ha be hov for sik ker pre ven sjon, og 
ofte er «P-pil len» den enes te for men de vil 
ak sep te re. Le ge ne er til ba ke hold ne med  
å for skri ve «P-pil ler» til de helt unge, for di 
men strua sjo nen og sam spil let mel lom 
kjønns hor mo ne ne ikke all tid er helt vel etab-
lert. Dett e kan føre til ure gel mes sig he ter når 

de hol der opp å bru ke «P-pil len». Ved utt alt 
be hov, og der le gen fin ner at for hol de ne 
el lers er nor ma le, kan «P-pil len» også for skri-
ves til unge kvin ner selv om de ikke har fylt 
20».

Som ny tekst på pak nings pro spek tet har 
Hel se di rek to ra tet nå på budt: «Pre pa ra tet 
skal ikke be nytt es av kvin ner som ikke har 
etab lert re gel mes sig men strua sjon. Hvis 
man mer ker tegn på svan ger skap, skal man 
straks slutt e å ta pre pa ra tet».

Pro du sen te ne har fått på legg om å fore ta 
dis se for and rin ge ne in nen 1. mai 1972.

A.R.

P-pil len kom til Norge i 1967. I Tids skrif tet nr. 12/1972 sto en li ten sak om at pak nings ved leg get ikke stem te over ens med det 
 Helse di rek to ra tet men te (Tidsskr Nor Lægeforen 1972; 92: 881).

Pak ning til p-pil ler fra tid lig i 1970-åre ne. Foto: Anne-Lise Reins felt / Norsk Far ma si his to risk mu se um, li sen siert un der  
CC BY-SA.

«Saken er tatt opp av en 
legefrue som har lest Helse- 
direktoratets brosjyrer  
om P-piller og funnet at det 
ikke var overensstemmelse 
mellom disse og paknings- 
prospektene»
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En bred ju ri disk 
 gjennom gang

Hel se- og om sorgs rett er først og fremst 
skre vet som læ re bok for hel se fag stu den ter, 
men er ment å kun ne le ses av alle som job-
ber in nen hel se- og om sorgs fag. Den dek ker 
et vidt spek ter av ak tu el le te ma er, som tro lig 

HEL SE- OG  
OM SORGS RETT
Anne Kjers ti C. Bef ring
Jus og etikk. 261 s, ill. Oslo: 
Cap pe len Damm Aka de-
misk, 2017. Pris NOK 398 
ISBN 978-82-02-42501-2

med rett e kan sies å om fatt e de vik tig ste 
te ma ene in nen hel se- og om sorgs rett en.

Gjen nom gan gen frem står pe da go gisk 
med inn le den de ge ne rel le ka pit ler ett er fulgt 
av mer spe si fik ke te ma er, som så av slutt es 
med noen av gren se de ka pit ler rundt uli ke 
te ma er om for valt ning, kla ge, straff osv. 
Både so ma tikk og psy kia tri, pri mær- og 
spe sia list hel se tje nes te er om talt, og et fler-
tall av de klas sis ke ju ri dis ke te ma ene som 
selv be stem mel se, tvang, for svar lig het og 
taus hets plikt er godt be hand let.

Bo ken bæ rer preg av å være skre vet av  
en ju rist med inn gå en de kunn skap in nen 
fag fel tet. Ju ri dis ke te ma er og pro blem stil -
linger be skri ves på en god måte in nen for 
bo kens til tenk te ram me. Den ju ri dis ke 
til nær min gen kan av noen opp fatt es noe 
frem med fra det hel se fag li ge. For en hel se-
fag stu dent uten noen an nen ju ri disk bak-
grunns kunn skap vil noen de ler så le des 
kan skje opp fatt es som van ske lig til gjen ge lig.

En gjen nom gang av så man ge, sto re og 
van ske li ge te ma er må nød ven dig vis bli noe 
ge ne rel le. Sær lig de inn le den de ka pit le ne 
bæ rer noe preg av dett e. Bo kens styr ke,  
å dekke et vidt an tall te ma er på en kort fatt et 
måte, med fø rer der med også noen be grens-
nin ger. Eks em pel vis vil de som sø ker en 
inn gå en de gjen nom gang av etik kens for-
ank ring på dett e om rå det tro lig opp le ve at 
bo ken er noe kort fatt et.

Ut gi vel sen vil tro lig egne seg godt for de 
fles te som øns ker en inn fø ring el ler kort -
fattet ge ne rell opp slags bok i de van lig ste 
ju ri dis ke te ma ene på dett e fag fel tet. Den er 
så le des også en vel eg net læ re bok for de som 
tar hen syn til at bo ken er en ju ri disk fag bok.

JØR GEN DAHL BERG
Ad vo kat, lege i spe sia li se ring ane ste si,  
kli nisk sti pen diat
Kli nikk for kir ur gis ke fag,
Akershus uni ver si tets sy ke hus

En ga sje ren de  
om fy sisk ak ti vi tet  
og hjer nen

I 1980-åre ne hør te jeg et fore drag av Pe ter F. 
Hjort (1924�–�2011), en av norsk me di sins mest 
mar kan te per son lig he ter. Han var en iv rig 
syk list, og han snak ket om fy sisk ak ti vi tet  
og hel se. Jeg hus ker han sa at han i dett e 
spørs må let opp lev de en schi zo fren pend ling 
mel lom mi sjo næ rens skrå sik ker het og 
aka de mi ke rens tvil. Han sa han for søk te  
å være ob jek tiv, men kun ne van ske lig skjule 
sin tro.

Da jeg les te den ne bo ken kom jeg raskt  
i tan ker om Hjorts fore drag og mi sjo næ rens 
skrå sik ker het. For fatt e ren øns ker å for mid le 

STERK HJER NE  
MED AK TIV KROPP
Ole Pett er Hjel le
216 s. Oslo: Kagge Forlag, 
2018. Pris NOK 399  
ISBN 978-82-489-2228-5

sin ster ke over be vis ning: Fy sisk ak ti vi tet 
styr ker alle hjer nens funk sjo ner. Ikke bare 
blir du mer krea tiv, du får bedre hu kom -
melse, ja fak tisk får du også høy ere IQ! Han 
vi ser til en rek ke stu di er som un der byg ger 
på stan de ne. Selv om jeg må sies å høre til  
de «tro en de», får jeg en vag mis tan ke om at 
de re fe rer te stu di e ne alle pas ser med for fat-
te rens over be vis ning, det vil si at det er fare 
for en viss se lek sjons skjev het.

For våre for fed re var fy sisk ak ti vi tet en 
for ut set ning for å over le ve. Hjer nens opp-
byg ning og funk sjon bæ rer preg av det. 
For fatt e ren me ner den kul tu rel le re vo lu -
sjonen som har skjedd på klo den det sis te 
hund re å ret, med sta dig mer stil le sitt ing,  
er på kol li sjons kurs med vår bio lo gis ke arv. 
Der for har fy sisk in ak ti vi tet blitt et av våre 
stør ste fol ke hel se pro ble mer. Det gam le 
slag or det «use it or lose it» sy nes å ha blitt 
glemt.

Sær lig in ter es sant syn tes jeg det var å lese 
om de struk tu rel le og funk sjo nel le end rin-
ger som er fun net i hjer nen som føl ge av 
fy sisk ak ti vi tet. At fy sisk tre ning vir ker psy-
kostabiliserende ved å på vir ke sig nal stof -
fene se ro to nin, nor ad re na lin og do pa min, 
er kan skje kjent. Men at fy sisk ak ti vi tet via 
vekst fak to rer (BDNF, VEGF og IGF-1) og lak tat 
kan gi økt vaskularisering og nevrogenese, 
sær lig i hip po cam pus, var nytt for meg.

Gjen nom noen il lust re ren de eks emp ler 
be skri ves hvor dan fy sisk tre ning kan ha en 
po si tiv eff ekt på kog ni ti ve funk sjo ner (for 
eks em pel sko le pre sta sjo ner), ADHD, de pre-
sjo ner og de mens. For fatt e ren går langt  
i å hev de at fy sisk tre ning trum fer eff ek ten 
av an ti de pres si ver og antidemensmidler.

For fatt e ren er en god for mid ler. Han 
 ar gu men te rer godt for at fy sisk ak ti vi tet  
er  un der kom mu ni sert og un der vur dert  
i norsk hel se ve sen. Han hev der, sik kert med 
rett e, at fy sisk tre ning ikke blir sett på som 
et se ri øst vir ke mid del, ver ken som pro fy lak-
ti kum el ler te ra peu ti kum.

Med sitt ster ke en ga sje ment og noe mi sjo-
ne ren de form ser jeg en viss fare for at han 
kan bli møtt med skep sis. På side 128 skri ver 
han at «... hø res det kan skje ut som jeg 
 me ner at fy sisk ak ti vi tet lø ser alle men ta le 
hel se ut ford rin ger. Det er selv føl ge lig ikke 
til fel le». Men det er nett opp et slikt inn trykk 
han ett er la ter le se ren med.

Bo ken kan an be fa les til alle som er in ter es-
sert i fy sisk ak ti vi tet ge ne relt, og sær lig til 
dem med in ter es se for fy sisk ak ti vi tet og 
nev ro me di sin.

KARL O. NAK KEN
Pen sjo nert nev ro log
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Me di si nen,  
po li tik ken, his to ri en

Det fore lig ger nå en kort inn fø rings bok  
i me di sinsk his to rie i et hen dig for mat. 
Med i cal Hi sto ry hen ven der seg pri mært til 
stu den ter og aka de mi ke re in nen his to rie, 
me di sinsk his to rie og vi ten skaps his to rie, 
men me di sin stu den ter og le ger med in ter-
es se for me di si nens his to rie vil også ha stor 
gle de av å lese den.

For fatt er Ian Miller un der vi ser ved Ul ster-
uni ver si te tet i Nord-Ir land. Selv om bo ken 
ofte trek ker inn bri tis ke og irs ke eks emp ler, 
spen ner den mye bre de re og kan le ses som 
en in tro duk sjons tekst til den vest li ge me di-
sins his to rie. Miller har valgt ikke å bygge 
opp bo ken kro no lo gisk. Sna re re er bo kens 
åtte ka pit ler te ma tisk inn delt i me di sinsk 

MED I CAL HI STO RY
Ian Miller
The o ry and hi sto ry. 188 s. 
Lon don: Red Glo be Press, 
2018. Pris EUR 24  
ISBN 978-1-352-00271-3

his to rie skriv ning og dens his to rie, syk dom, 
psy kisk hel se, hel se, kost og føde, glo bal 
hel se, pa si en ter og me di si nens be grens nin-
ger. Bo ken kan med and re ord ikke bru kes 
som et opp slags verk for å lese me di si nens 
kro no lo gis ke his to rie. Til det vil jeg hel ler 
an be fa le før s te del av Aina Schiøtz’ stor -
slagne verk Vil jen til liv (2017) som ble  
an meldt i Tids skrif tet i fjor (1).

For de len med Millers me to de er imid ler-
tid at han unn går å for tel le me di si nens 
his to rie ute luk ken de som en suk sess his to-
rie, der frem skritt og men nes kers do mi nans 
over na tu ren blir enes te nar ra tiv. I ste det 
øns ker Miller å frem he ve medisinhistorie-
skrivningens kri tis ke funk sjon: hvem har 
frem skritt e ne kom met til gode, hvil ke over-
tramp har blitt be gått, hvil ke per spek ti ver 
har fått do mi ne re (og hvil ke har blitt neg li-
sjert), hvem har skre vet his to ri en og hvor-
dan gjen spei ler det makt for hol det mel lom 
lege og pa si ent, hvor dan har me di si nen  
blitt brukt po li tisk og hvor dan har po li tik-
ken blitt brukt me di sinsk, og hvor dan har 
me di si nen i det 20. og 21. år hund re blitt en 
rå den de for stå el ses mo dell for li vets mål og 
me ning.

Hvem som skal skrive me di sinsk his to rie, 
har tid li ge re blitt de batt ert i Tids skrif tet (2). 
Si den me di sinsk his to rie som fag først fikk 
sin mo der ne form i Tysk land på 1800-tal let, 
har det blitt spilt man ge tå rer og mye blekk 
over hvor vidt le ger el ler fag his to ri ke re er 
best eg net til å skjøtt e me di si nens his to rie. 

Dis ku sjo nen blir imid ler tid mind re og 
mind re ak tu ell ett er som me di sin his to ri en  
i øken de grad ana ly se res fra en my ri ade av 
uli ke aka de mis ke po si sjo ner: kri tis ke rase-
stu di er, kjønns forsk ning, stu di er om funk-
sjons hem ming og post ko lo ni a le stu di er,  
for å nev ne noen. Det er ikke minst nok et 
utt rykk for i hvil ken grad me di si nen har 
kom met til å do mi ne re vest li ge sam funn  
i det 21. år hund re.

Jeg had de stor gle de av å lese ka pitt e let 
om kost og føde («eat ing»), som et ori gi nalt 
til skudd til en me di sin his to risk bok (for fat-
te ren har selv pub li sert om te ma et). Li ke vel 
blir pri ori te rin gen noe skjev når ver ken 
all menn me di sin, kir ur gi, me di sin, ob ste-
trikk el ler ane ste sio lo gi vies egne ka pit ler. 
Miller er gjen nom gå en de ny an sert og nøk-
tern i sine ana ly ser, og språket er godt.  
I til legg har bo ken et om fatt en de no te ap pa-
rat og lis ter over vi de re le sing til gle de for 
alle som vil for stå litt mer av his to ri en og 
hvor dan vi hav net her vi gjor de.

KE TIL SLAG STAD
Tids skrif tet

LIT TE RA TUR
1 Slag stad K. For tel ling som kri tikk. Tidsskr Nor 

Legeforen 2017; 137. doi: 10.4045/tidsskr.17.0533.
2 Gradmann C. Me di sinsk his to rie – hvor for og hvor-

dan? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137. doi: 10.4045/
tidsskr.17.0223.
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CATHRINE REIMERS
The natural history of pelvic organ prolapse from mid 
pregnancy to one year postpartum: anatomic changes, 
symptoms and risk factors. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 18.12.2018.
Bedømmelseskomité: Philip Toozs-Hobson, Bir-
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The impact of chest compressions on defibrillation 
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 haemodynamics in an experimental animal model. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
20.12.2018.
Bedømmelseskomité: Stig Steen, Lunds universi-
tet, Sverige, Kristina Hermann Haugaa, Universite-
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Sentinel lymph nodes in endometrial carcinoma – 
Mapping, diagnostic accuracy and oncologic outcome. 
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Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.12.2018.
Bedømmelseskomité: Fabrice Lecuru, Gyneco-
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Department of Obstetrics and Gynecology, Hauke-
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TERJE AASS
Polarizing versus depolarizing blood cardioplegia.  
An experimental study of myocardial function, meta-
bolism and ultrastructure following cardiopulmonary 
bypass and cardioplegic arrest. Utgår fra Klinisk 
institutt 2. Disputas 11.1.2019.
Bedømmelseskomité: Robert J.M. Klautz, Leiden 
University Medical Center, Nederland, Richard 
Ingemansson, Lunds Universitet, Sverige, og Anne 
Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen.
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Epithelial-to-mesenchymal transition in clear cell 
renal cell cancer and renal fibrosis. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 16.1.2019.
Bedømmelseskomité: Alexandre Hertig, Universi-
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ERIK SNOR RE ØFJORD

27. sep tem ber i år kom mel din gen om at 
Erik Snor re Øfjord (f. 1950) had de for latt 
den ne ver den, ikke uven tet ett er mer enn  
ni års ny re kreft syk dom med spred ning, 
men like fullt både ve mo dig og trist.

Snor re var født i USA der fa ren had de 
opp drag for Unesco, og han had de se ne re  
i barn dom men fle re leng re opp hold i USA, 
på Cuba og i In dia av sam me grunn. Men 
han voks te i ho ved sak opp på Lak se våg  
i Bergen, byen han (som ekte ber gen se re 
flest) ikke så noen grunn til å for la te se ne re.

Yr kes mes sig had de Snor re en litt mang-

av holdt av oss alle som en so lid bassan ger, 
men like me get som en sprud len de his to rie-
for tel ler, et midt punkt i fest lig lag, sine 
ven ners venn. Og dess uten et ar beids jern  
i ut valg og rei se ko mi te er – se nest ved ko rets 
rei se til Han sa da ge ne i Ros tock i juni i år. 
Han had de en egen evne til å få ting til og 
kun ne for hand le både smi dig og venn lig, 
men viss te óg å sett e fo ten ned når det 
treng tes.

Hans ven ner sav ner ham dypt. Vi fø ler 
med hans gjest frie og ven ne sæ le hus tru Gro 
og de res ett er kom me re som har mis tet en 
ve sent lig stein i sin grunn mur.

Vi ly ser fred over Snorres min ne med 
noen lin jer fra Dag Hammarskjölds kor te 
dikt «Vägen» (tone Spar re Olsen) som hans 
kor ofte syn ger når det tar den sis te av skjed 
med sine san ger brød re:

Vägen, du skal följa den –
smärtan, du skal dölja den.
Sva ret, du skal lära det –
slutet, du skal bära det.

For ven ner og kol le g er
PER HØIE

slun gen kar rie re. Ett er ar ti um star tet han 
med re al fag (bio lo gi/fy sio lo gi) på uni ver si te-
tet, ble cand.real., og se ne re dr.scient. på  
et ar bei de om blod sir ku la sjon i nyre vev. 
Un der veis fikk han in ter es se for den me di-
sins ke si den, stu der te vi de re og av slutt et 
le ge stu di et i 1988 ved Uni ver si te tet i Bergen. 
Si den ar bei det han som all menn le ge i Ber-
gen på del tid, sam ti dig som hans fors ker -
inter es se før te ham mot fel tet os teo po ro se 
og opp rett el sen av Bergen Os teo po ro se sen-
ter, med sik te på ut red ning og be hand ling 
av en re la tivt lite på ak tet «fol ke syk dom». 
Dett e før te vi de re til kli nisk ut prø ving av 
nye me di ka men ter for den ne til stan den,  
og i nes te om gang til ge ne rell in ter es se for 
og prak tisk til rett e leg ging av me di ka ment-
ut prø ving, i sam ar beid med uni ver si tets kli-
nik ker, me di sins ke fir ma og hel se myn dig -
heter både hjem me og uten lands. Han fikk 
star tet opp og var før s te over le ge på Kli nisk 
forsk nings post ved Hau ke land sy ke hus  
i 2005. Den ne en he ten er fort satt i full og 
ut vi det drift.

I Studentersangforeningen i Bergen gikk 
han bare un der nav net Snor re. Ak tet og 

Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev
H O L D  D E G  O P P DAT E R T

Våre artikler kommer først på nett. Gjennom nyhetsbrevet  
blir du presentert for en bred og variert sammensetning  
av ukens siste artikler.

Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
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Lege, Stavanger øyeblikkelig hjelp
Stokka sykehjem

Stavanger øyeblikkelig hjelp består av 16 plasser 
lokalisert på Stokka sykehjem. Pasientene i øyeblikkelig 
hjelp sengene blir primært lagt inn via fastlege, legevakt 
eller akuttmottaket på sykehuset, og skal erstatte en 
innleggelse i sykehus. 

Tilbudet er rettet mot pasienter som forventes å kunne 
behandles med allmennmedisinske metoder og 
hjelpemidler. Stillingen som er ledig er en 60 % stilling, med 
arbeid tre dager i uken. Arbeidstiden pr. nå er dagtid.
Arbeidsoppgaver er primært mottak, medisinsk 

Erfaring fra liknende arbeid vil være en fordel. 
Kontaktperson Marianne Amdal, virksomhetsleder, 
Tlf. 473 19 111
For full utlysningstekst, se www.legejobber.no

Søknadsfrist: 3. mars 2019

SANDE KOMMUNE
Sande kommune er ein kystkommune på Sunnmøre med ca 
2 600 innbyggjarar. Kommunesenteret Larsnes ligg med vel 
30 min reiseavstand til Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Fosnavåg 
og med om lag ein times reisetid til Ålesund. Kommunen 
har gode oppvekstvilkår og rike mulegheiter til friluftsliv.

FASTLEGE/KOMMUNELEGE Id 526

Kommunen har ledig fastlegeheimel frå 01.03.19. 
I tillegg til liste på ca 700 er fastlegen tillagt 
kommunale oppgåver på 40 % st. Interkommunal 
legevaktordning. 

Fleire opplysningar: Bård Dalen tlf 48246331 eller 
baard.dalen@sande-mr.kommune.no

Fullstendig utlysing på www.sande-mr.kommune.no

Søknad med CV vert å senda:
Sande kommune, 6084 Larsnes 

Søknadsfrist: 26.02.19.
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Legevaktoverlege med KAD-ansvar

Lillehammer kommune er vertskommune for legevakt og 
KAD. Virksomhetene deler lokaler i nye lokaler sentralt i 
Lillehammer sentrum og i nærheten til Lillehammer  

Vi er på leting etter en med interesse for akuttmedisin og 
 

Stillingen som legevaktoverlege med KAD-ansvar har 

ansvar for det kliniske arbeidet knyttet til KAD-plassene 
på dagtid. 

www.lillehammer.kommune.no (ledige stillinger). 

Søknadsfrist:

OVERLEGE

furst.no   Marie Buchmann, tlf. 915 54 359    legejobber.no

spesialist i medisinsk biokjemi

Vi søker

Overlege - Psykiatri
DPS nordre Østfold - Polikliniske tjenester Moss

100 % fast stilling

Psykiaterne bistår poliklinikken med kunnskap i vurdering 
av somatisk helse, farmakologi og TPH. Ved siden av 
behandling av egen pasientportefølje gis det veiledning til 
leger i utdannelse. Psykiaterne bidrar i inntaksarbeid og 
samarbeider tett med fastlegene og spesialistene på det 
sentrale sykehuset. 

Vi legger vekt på å tilby faglig oppdaterte og 
kunnskapsbaserte behandlingstilbud for pasientene, 
og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, 
og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og 
kompetanseheving.

Søknadsfrist: 03.03.2019

PSYKIATRI
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Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for 
rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag 
fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors 
Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i vekst og har økt kapasiteten 
på både døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester; - herunder en helt ny 
familieavdeling, et utvidet døgnbasert tilbud til gravide og dagklinikk.
Hjemmeside: haugaland-asenter.no

                    Blå Kors Haugaland A-senter søker:

         OVERLEGE
Vi søker etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri  

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert og aktivt 
engasjert i videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsoverlege og er en del av 
tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det 
samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient. 

En forutsetter også god kommunikasjonsevne, og personlig 
egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid blir tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse 
til avdelingsoverlege Randi Engløkk eller klinikksjef Geir Henrik 
Iversen - tlf. 52 73 30 00. 

Søknadsfrist: 10.03.2019

For mer informasjon se  
www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter 
Søknader sendt utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN

FORSKJELLIGE STILLINGER

Specialistläkare/Överläkare till 
Rehabilitering och smärtcentrum

Vårt verksamhetsområde rehabiliterar personer i yrkesverksam 
ålder som drabbats av förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada och 
neurologisk sjukdom. Vi erbjuder nu två stycken tjänster som 
specialistläkare/överläkare med inriktning ryggmärgsskadereha-
bilitering respektive rehabiliteringsmedicin.  Vi söker dig med 
förmågan att inspirera till förändring, leda en grupp och utveckla 
verksamheten med ett brett intresse inom ditt specialistområde. 
Välkommen att läsa mer i vår annons, sök efter “Rehabilitering” 
på: https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/ 

      www.akademiska.se/arbeta                                           REGION UPPSALA

Helse Sør-Øst RHF
søker:

•  Ny 100 % avtalehjemmel i Gastromedisin 
   lokalisert til Oslo øst

•  Ny 100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til 
   Oslo øst

•  Ny 100 % avtalehjemmel i Kardiologi lokalisert 
   til Oslo øst

•  100 % avtalehjemmel i Gastromedisin lokalisert 
   til Telemark

•  50 % avtalehjemmel i Øye - lokalisert til 
   strekningen Flekkefjord - Kristiansand 

•  Ledig 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i 
   Indremedisin - Lungesykdommer – lokalisert til 
   Kristiansand

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk 
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 5. mars 2019
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LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Ekstrastipend fra Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (AFU)

Evaluering av allmennpraktikerstipendene

AFU utlyser et stipend på 4 måneder for å evaluere AFU-
stipendene i perioden 2009 til 2019. Vi ønsker å få svar på 
følgende spørsmål:

- hvem har fått tildelt stipend?
- hvilke emner er blitt belyst?
- hva slags faglig dokumentasjon har stipendene ført til?
- har AFU-stipendet vært inngangsport til videre forskning-
saktivitet?

30. mai 2019. 

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) 
utlyser stipend for høsten 2019

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger 
som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til 
primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i 
allmenn- eller samfunnsmedisin. 

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 50.000 i lønnsmidler, inntil 
kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler til veilederens 
institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres. 

AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive 
institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på 
forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, under Nidaroskogressen 
eller i andre faglige sammenhenger.

Et elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig via
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennme-
disin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutval-
gene/Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/ 

Elektronisk søknad i pfd-format på maksimalt 6 sider med søkerens 
CV (1 side), protokoll med referanser (4 sider) og veiledererklæring 
(1 side), sendes, innen 15. mars, 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Allmennmedisinsk forsknings-
utvalg v/ Tove Rutle, Tlf: 90 78 46 32

E-postadresse: rmrtove@gmail.com

Civitan
For en bedre samfunnsånd

CIVITAN NORGES FORSKNINGSFOND 
FOR ALZHEIMERS SYKDOM

Utlysning av fondsmidler:
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble 
etablert i 1999.  

Fondets formål er å støtte norsk medisinsk forskning for 
Alzheimers sykdom. Det omfatter; årsaksfaktorer, 
forebygging, utredning og behandling, samt tiltak rettet mot 
pårørende. 

Til utdeling kr 200.000.-

Søknadsfrist: 1. mai 2019. 
Søknadsskjema lastes ned fra Civitans hjemmeside: 
http://www.civitan.no/alzheimer.php

Søknad sendes til: Fondets leder: 
Eva H. Johnsen, Lars Tønsagers veg 12A, 2080 Eidsvoll.
E-mail: h-johnse@online.no 
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Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy 
medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon om fondet ligger på nettsiden:
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/ 

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med: 
a) Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den 
daglige drift. 
b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper, 
helseopplysning m.v. 
d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter. 
e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet. 
f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske 
tjenestene. 

utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til elektronisk til Legeforeningens 
sekretariat, kvalitetsfondet@legeforeningen.no. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

DR. TRYGVE GYTHFELDT OG FRUES FORSKNINGSFOND
Fondet yter etter søknad midler til basalforskning vedrørende 
degenereringssykdommer 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 2019 til fondets styre som e-post: 

 Søknaden skal fremstå som ett dokument.

GRETE HARBITZ LEGAT

Grete Harbitz legat til bekjempelse av revmatiske sykdommer.

Søknadsfrist 1. mai 2019. 

Det er ikke egne søknadsskjemaer.
Søknadene sendes til: Grete Harbitz legat, v/Elisabeth Johre, 
Thunesvei 16, 0274 Oslo.

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber
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KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FOR 
LEGER OG PSYKOLOGER SOM 

ARBEIDER MED VOKSNE

Fra selvmordsrisikovurdering 
til behandling av kronisk suicidalitet

Tid/sted: 11.–13. november 2019, 
Clarion Collection hotel Gabelshus i Oslo

Pris: 

Påmeldingsfrist: 15. september 2019

Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi vil bli 
prioritert.

For mer informasjon og påmelding:
www.selvmord.no

KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FOR
LEGER OG PSYKOLOGER SOM

ARBEIDER MED BARN OG UNGDOM

Fra selvmordsrisikovurdering 
til behandling av kronisk suicidalitet

Tid/sted: 12. og 13. juni 2019, 
Clarion Collection hotel Gabelshus i Oslo

Pris: 

Påmeldingsfrist: 15. april 2019

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk 
barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert.

For mer informasjon og påmelding:
www.selvmord.no

UTDANNELSE I PSYKOANALYSE 
VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i 
Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri 
eller barne- og ungdomspsykiatri. 

Utdanningen er godkjent som obligatorisk program for spesialiteten 
psykoterapi for psykologer etter ny ordning. Godkjenning forutsetter 
fullført fellesprogram i Psykologforeningen før oppstart på seminar 
ved instituttet. Relevant klinisk praksis forutsettes.

Utdannelsen består av parallelle og samtidige læringserfaringer 
gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, 
personlig analyse, veiledning og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for 
ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, 
www.psykoanalyse.no, hvor det også opplyses om økonomisk 
støtte. 

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av 
autorisasjon sendes: 
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO 
Tlf. 22 60 58 20 E-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist: 10. mars 2019

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 
2019-2021

Ansvar: Spesialforeningene for palliativ medisin i de nordiske land
Tema: Dekker teoretisk pensum til Kompetanseområde palliativ 
medisin 
Målgruppe: Legespesialister som arbeider i palliativ medisin 
Tid og sted: 6 uker ila to år, start uke 39 2019
Kursavgift: 1100 Euro per modul, totalt 6600 Euro
Info og søknadsskjema: www.palliativmed.no  
Søknadsfrist: 15. mars 2019
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Viktige gjennomslag  
på Granavolden

Granavolden-erklæringen er et 
klargjørende og godt dokument 
når vi skal gå i dialog om utvikling 
av helsetjenesten de kommende 
årene. Vi skal bruke dialogen og vår 
faglige styrke for å sikre en sterk 
offentlig helsetjeneste som kan 
møte framtida.

Etter en spesiell politisk høst fikk vi fikk en 
flertallsregjering i januar. Hvilke konsekven-
ser får det for utviklingen av helsetjenesten? 
Firepartiregjeringen har konkrete mål og 
tiltak i Granavolden-erklæringen, selv om 
ordet utredning også er fremtredende.

Regjeringen vil evaluere fastlegeordnin-
gen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde  
og rekruttere nye fastleger på kort og lang 
sikt. Regjeringen viser med dette at ikke alt 
kan utsettes i påvente av evalueringen og  
at både god rekruttering og stabilisering  
er det tiltakene må sikre. Dette er en viktig 
oppfølging av enigheten om fastlegeordnin-
gen med Staten i fjor høst. Det er også verdt  
å merke seg at regjeringen vil forenkle regel-
verket for selvstendig næringsdrivende, i til- 
legg til å se på alle rammevilkår og ordnin-
ger for gründere og selvstendig nærings-
drivende, blant annet sosiale rettigheter  
og sykepenger.

Når regjeringen skriver at de vil styrke 
kapasiteten og kompetansen i de akuttmedi-
sinske tjenestene utenfor sykehus, må dette 
få betydning for arbeidet med akuttforskrif-
ten og beredskapssituasjonen på legevakt. 
Legevakten er viktig for å sikre befolkningen 
en trygg og kompetent lokal beredskaps- 
tjeneste.

Regjeringen vil også øke antall LIS1-stillin-
ger. Legeforeningen har etterspurt 200 nye 
LIS1 og nylig kom Helsedirektoratet med 
samme anbefaling. Regjeringens mål om 
økning av LIS1 må nå monne.

Samhandling har siste året kommet på 
alles lepper. Det gjenspeiles også i regje-

ringserklæringen, hvor kommunenes per-
spektiv understrekes når samhandling har 
kommet inn som et sentralt tema i den 
kommende helse- og sykehusplanen. Regje-
ringen skal videreføre dagens styringssys-
tem i sykehusene, men legger vekt på at de 
skal sikre stedlig ledelse og at samarbeidet 
mellom små og store sykehus skal styrkes. 
Legeforeningen har lenge ment at Nasjonal 
helse- og sykehusplan også må være en plan 
for fremtidige investeringer. Det var en av  
de store manglene med den forrige planen. 
Det får vi nå. Regjeringen legger opp til at 
den nye nasjonale helse- og sykehusplanen 
skal ha en helhetlig beskrivelse av investe-
ringsplanen for sykehusene. En del av dette 
vil være å vurdere endringer i finansierings-
ordningen for å legge bedre til rette for 
investeringer i sykehusbygg og ny teknologi. 
Det er gode nyheter for en tjeneste preget  
av gamle bygg og utdatert utstyr.

Regjeringen har også gode ambisjoner  
på folkehelseområdet: En time daglig fysisk 
aktivitet er uttalt målsetting, i tillegg til  
en generasjon uten tobakksavhengighet.  
Vi har hatt gode resultater med arbeidet  
for å redusere antibiotikabruken i Norge  
og regjeringen vil fortsette å være en global 
pådriver i arbeidet mot antibiotikaresistens.

Det er også flere krevende elementer  
i erklæringen. Men uansett er den et klar- 
gjørende og godt dokument når vi skal gå  
i dialog om utvikling av helsetjenesten de 
kommende årene. En flertallsregjering har 
gjennomføringskraft og bør bruke den til  
å gå fra ord og utredning, til handling og 
gjennomføring. Legeforeningen har fått 
gjennomslag på viktige områder, og vi skal 
bruke dialogen og vår faglige styrke for  
å sikre en sterk offentlig helsetjeneste som 
kan møte framtida.
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1. januar 2019 var Turnusrådet en saga blott. Avtroppende leder av rådet,  
Anja Fog Heen, håper den nyoppnevnte spesialitetskomiteen vil følge opp 
rådets viktige arbeid.

I forbindelse med innføring av ny spesialist-
utdanning ble turnustjenesten nedlagt. Fra 
og med 1. september 2017 ble den erstattet 
av LIS1 som første obligatoriske del av spesia-
liseringsløpet. LIS1 består av ett år i spesia-
listhelsetjenesten og et halvt år i kommune-
helsetjenesten.

Som følge av endringene og et fortsatt 
behov for et utvalg som ivaretar forhold  
og særskilte problemstillinger i tilknytning 
til LIS1, vedtok landsstyret 2018 endringer  
i Legeforeningens lover som innebar nedleg-
ging av Turnusrådet. Turnusrådet som har 
vært sentralstyrets rådgivende organ for 
spørsmål som vedrører turnustjenesten, 
erstattes nå av en spesialitetskomité for LIS1.

Ny sammensetning
Mens Turnusrådets ni medlemmer ble opp-
nevnt av sentralstyret, innebærer de nye 
lovene at fagstyret skal oppnevne leder og 

medlemmer av spesialitetskomiteen etter 
innstilling fra relevante fagmedisinske 
foreninger.

Turnusrådet bestod av representanter fra 
yrkesforeningene, Norsk medisinstudentfor- 
ening samt et medlem som representerte de 
fire medisinske fakultetene. Spesialitetskomi-
teen skal ha totalt ti medlemmer fra de fag-
medisinske foreningene og fra studentene. 
Det blir således en rent fagmedisinsk komité.

Gode diskusjoner
Anja Fog Heen har ledet Turnusrådet siden 
2014. Hun er spent på sammensetningen av 
den nye komiteen. En forskjell fra Turnus- 
rådet er at universitetene ikke lenger skal 
være representert, men at det nå blir en lege 
i akademisk stilling ved en av universitets-
klinikkene.

Fog Heen håper den nye komiteen vil 
fungere like godt som Turnusrådet.

– En stor styrke med Turnusrådet har vært 
den brede sammensetningen – at represen-
tanter fra både allmennleger, leger i sam-
funnsvitenskapelig arbeid, sykehusleger, 
studenter og universitetene har kunnet 
drøfte problemstillinger som har vært knyt-
tet til turnustjenesten, sier hun og peker 
spesielt på de gode diskusjonene og besø-
kene på de ulike utdanningsstedene:

– Jeg opplever at det alltid har vært nyttig 
å ha fokus på tjenesten og på kvaliteten  
og om det fungerer etter intensjonen. Det  
å besøke turnusstedene, å se hvordan tjenes-
ten blir tilrettelagt og høre fra både turnus-
legene og arbeidsgiver – det har vært veldig 
nyttig. Små og store sykehus løser ofte ting 
på veldig forskjellig måte. Å se hvor forskjel-
lig man løser utfordringene, men at det 
allikevel det kan være veldig bra, har vært 
veldig inspirerende.

Turnusrådet har først og fremst vært et 
rådgivende organ for sentralstyret, så det 
har vært begrenset hvor mye myndighet de 
har hatt, men de har skrevet rapporter etter 
besøkene som har blitt delt med dem man 
har besøkt. Av og til kom de over ting som 
absolutt ikke var bra. Fremkom det klare 
brudd på lover eller intensjonen med ord-
ningen, for eksempel at legene jobbet helt 
uten veiledning og supervisjon, så kunne 
man sørge for at det ble ryddet opp.

– Stedene som tilbød legene mangelfull 
tjeneste, var også ofte klar over det selv, sier 
Anja Fog Heen og legger til: – Det har vært et 

Turnusrådet erstattes  
av spesialitetskomité

Utdrag fra Legeforeningens lover § 3-10: 
Spesialitetskomiteen for spesialiseringens første del skal ha sin oppmerksomhet rettet 
mot særskilte saker som kan påvirke kvalitet og innhold i spesialiseringens første del. 
Komiteen skal i nært samarbeid med vedkommende fagmedisinske forening overvåke 
og vurdere forhold av betydning for spesialistutdanning i spesialiseringens første del, 
herunder
–  Vurdere læringsmål og ved behov foreslå endringer
–  Vurdere kurskrav og andre læringsaktiviteter, og ved behov foreslå endringer
–  Kvalitetsvurdere virksomheten ved utdanningsvirksomhetene, herunder gjennom-

føre besøk/fagfellevurdering
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Fog Heen forteller at Helse-Vest var først 
ute med å opprette stillingen utdannings-
ansvarlig overlege i de kliniske avdelingene 
som handler om å følge opp, rådgi og vide-
reutvikle spesialistutdanningen. Utdan-
ningsansvarlig overlege er også besluttet  
i Helse Midt-Norge, og de andre regionene 
jobber med tilsvarende strukturer. 

– Slike ordninger tror jeg vil være viktig 
for å få dette til. Og så er det nødvendig  
å være fleksibel når ordningen trer i kraft 
for LIS2 og LIS3 1. mars og se hva som funge-
rer og hva som ikke fungerer – for eksempel 
å endre læringsmål og læringsaktiviteter 
der de ikke fungerer etter intensjonen.

Hun forklarer at det er det pågående 
prosesser for LIS1 for å endre de læringsmå-
lene som nå er i system, og at de har vært 
ute på høring.

– Legeforeningen har vært veldig tydelig 
på at det er nødvendig med en endring fordi 
læringsmålene er upresise, utydelige og 
inneholder feil og mangler. Vi opplever også 
at vi får samme tilbakemelding fra mange 
som står i dette hver dag – det gjelder LIS1-
legene, men også de som veileder og super-
viserer, avslutter Fog Heen.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

det faglige innholdet, revidering av lærings-
mål i tillegg til fokuset på overgangen fra 
loddtrekning til søknadsbasert ordning. Det 
var jo veldig mye diskusjon da det kom. 
Tidligere var det ventelister, nå er det mye 
fokus på at det er for få stillinger sammen-
liknet med spesialistbehovet.

Læringsmål og læringsaktiviteter
– Hva tenker du om den nye ordningen?

– Potensialet er stort. Det er lagt ned utrolig 
mye arbeid fra spesialitetskomiteene og fra 
de fagmedisinske foreningene med å defi-
nere læringsmål. Det skal skje store omleg-
ginger mange steder, men jeg tror en nøkkel 
til suksess for at dette skal bli en kvalitetsre-
form, er at man er nødt til å sette av ressurser 
direkte knyttet til spesialistutdanningen. 
Man får ikke til den type oppfølging med 
veiledning og supervisjon som ligger i den 
nye ordningen uten ressurser, sier Fog Heen.

Hun fortsetter: – Mener man at veilednin-
gen skal være tettere, så må noen være veile-
dere. Skal det være en overlege som veileder 
en lege i spesialisering, så kan ikke LIS-legen 
samtidig være på poliklinikken. Har man 
vakt i mottak og skal veilede, så må noen 
andre steppe inn. Det er også lagt opp til  
en del e-læringskurs som det må settes  
av plass til i arbeidsplanen for at det skal 
kunne gjennomføres.

stort privilegium å få reise rundt og snakke 
både med turnuslegene og veilederne som 
jeg opplever har et genuint ønske om at 
turnustjenesten og spesialistutdanningen 
skal være best mulig. Det varmer en som har 
hjertet hos turnustjenesten.

Det er også lagt opp til at den nyoppnevnte 
komiteen vil reise rundt og besøke utdan-
ningsstedene.

– Besøkene spesialitetskomiteene gjør til 
utdanningsinstitusjonene er utrolig viktige. 
Dette gjelder også for LIS1-tjenesten, ikke 
minst når ordningen er lagt opp med omfat-
tende læringsmål og skjerpede krav til vei-
ledning og supervisjon. Hva fungerer og hva 
fungerer ikke. Hvem får til de gode løsnin-
gene og hvem får det ikke til?

Fog Heen sier at de gjerne skulle reist mer, 
men at de senere årene har krevd veldig mye 
arbeid både med problemer knyttet til den 
søknadsbaserte ordningen og omleggingen 
av spesialistutdanningen med læringsmål 
for LIS1 som allerede er under revisjon.

Hun tror den nyoppnevnte komiteen vil 
ha et kontinuerlig blikk på det faglige inn-
holdet, særlig når det gjelder læringsmål og 
læringsaktiviteter. Dette fordi LIS1 er blitt en 
del av spesialiseringen og at man ser LIS1 
enda mer direkte knyttet opp til de andre 
spesialiseringene.

– Turnusrådet har også brukt mye tid på 

EN EPOKE ER OVER: Hanna Strømholt Bremnes (Nmf), Lene Dæhlin (Nmf), Barbro Kvaal (LSA), leder Anja Fog Heen (Ylf) og Turnusrådets sekretær Øydis Rinde Jarandsen deltok på 
Turnusrådets aller siste møte. Ulla Dorthe Mathisen deltok på telefon. Foto: Lise B. Johannessen
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I desember 2017 vedtok Stor tin get at alle barn skal ha én time fy sisk ak ti vi tet  
i sko len hver dag. Over et år se ne re har det skjedd lite. Det opp rø rer Ole Pet ter 
Hjel le.

Fast le ge i Ås gård strand, hjer ne fors ker og 
for fatt er av bo ken «Sterk hjer ne med ak tiv 
kropp» Ole Pett er Hjel le, er bren nen de en ga-
sjert i de po si ti ve eff ek te ne av fy sisk ak ti vi-
tet. Ny lig del tok han på et se mi nar ar ran gert 
av Ar bei der par ti et, SV og Sen ter par ti et om 
én time dag lig fy sisk ak ti vi tet i sko len.

Der var han krys tall klar på hvor vik tig det 
er å inn fø re dett e.

– Hvor for er fy sisk ak ti vi tet i sko len så vik tig?

– Ak ti vi tet er helt nød ven dig for barns ut vik-
ling, både fy sisk og men talt. Sko len er kan-
skje den beste are na en for å leg ge til rett e 
for fy sisk ak ti vi tet for di man når frem til 
alle, uav hen gig av so si al bak grunn. Der med 
er man også med på å bi dra til å jev ne ut 
so si a le hel se for skjel ler.

– På hvil ken måte kan fy sisk ak ti vi tet i sko len 
være med å ut jev ne so si a le hel se for skjel ler?

– Vi ser at ak ti vi tets ni vå et hos voks ne og 
barn har sterk sam men heng med ut dan-
nings- og lønns ni vå. Barn av for eld re med 
la ve re ut dan ning be ve ger seg ge ne relt 
mind re enn barn av for eld re med høy ere 
ut dan ning. Den ne ut ford rin gen har vi visst 

om len ge, og noe av pro ble met med fol ke-
hel se in ter ven sjon er å nå dem som tren ger 
det mest. Der for er mer fy sisk ak ti vi tet  
i sko len kan skje det bil lig ste og beste verk-
tøy et vi har for å ut jev ne so si a le hel se for-
skjel ler – her når vi alle og vi kan bi dra til  
å etab le re gode va ner tid lig.

– Hvor dan bør sko len leg ge til rett e for mer 
fy sisk ak ti vi tet?

– Å få barn til å be ve ge seg mer er en takk-
nem lig opp ga ve, seks årin ger har jo ikke lyst 
til å sitt e stil le. Jeg tror det al ler vik tig ste er  
å re vur de re den pe da go gis ke mo del len.  
I dag fun ge rer det gjer ne slik at bar na sitt er 
stil le i et klas se rom for å lære, mens be ve gel-
sen skjer i fri mi nutt e ne og i gym ti me ne. Jeg 
me ner man bør kob le be ve gel se og læ ring 
sam men, alt så at bar na er i be ve gel se mens 
de læ rer.

For eks em pel gjen nom en matt e re bus 
el ler norsk sta fett. Da opp står det jeg kal ler 
en vinn-vinn-vinn-si tua sjon: Barna tri ves 
bedre på sko len, de får bedre hel se og mye 
ty der på at de læ rer bedre. Dett e er ikke  
dyre og res surs kre ven de til tak, det hand ler 
først og fremst om å tør re å ten ke an ner - 
le des.

– Du er selv in vol vert i HOPP-pro sjek tet i din 
hjem kom mu ne Hor ten, som hand ler om 
nett opp å til rett e leg ge for mer fy sisk ak ti vi tet  
i sko len. For tell litt om det.

– I 2015 be stem te Hor ten kom mu ne seg for  
å ta grep for å bedre opp vekst vil kå re ne for 
barn og unge. HOPP står for Hel se frem men-
de opp vekst, og der har man tatt ut gangs-
punkt i ak ti vi tet og kost hold. I sko len har 
man job bet for å inn én time fy sisk ak ti vi tet 
hver dag, pri mært i form av ak tiv læ ring.  
Vi har over 3 000 sko le ele ver som føl ges opp, 
in klu dert ele ver ved to kon troll sko ler i hen-
holds vis Bæ rum og Lø ren skog som ikke har 
dett e pro sjek tet.

Ele ve ne er blitt fulgt tett opp si den 2015, 
med både blod prø ver og må ling av kon di-
sjon, vekt, mid je mål, ko le ste rol ni vå, triv sel 
og sko le pre sta sjo ner. Po en get er å se over  
tid hvor dan fy sisk ak ti vi tet på vir ker både 
hel sen, triv se len og ikke minst læ rin gen.  
Vi hol der på å sam le inn da ta ene nå og er 
ikke fer di ge å ana ly se re, men mye ty der  
på at dett e er en vinn-si tua sjon på alle  
om rå der.

– Mer fy sisk ak ti vi tet i sko len 
kan være det vik tig ste fol ke- 
hel se til ta ket si den røy ke lo ven
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– Det er nå over ett år si den det ble ved tatt  
i Stor tin get at alle barn skal ha én time fy sisk 
ak ti vi tet i sko len hver dag, men lite har skjedd 
si den den gang. Hva ten ker du om det?

– Det er et svik mot våre barn. Her har vi  
et his to risk ved tak, og så sier re gje rin gen  
at vi tren ger mer forsk ning på om rå det. Jeg 
me ner det er hår rei sen de. Sjel den har et 
stor tings ved tak hatt like mye do ku men ta-
sjon som dett e. Ut sett el sen er et po li tisk 
spill, og ikke noe som er mo ti vert av mang-
len de forsk nings re sul ta ter. I til legg snak ker 
po li ti ker ne om hvor dyrt til ta ket er å gjen-
nom fø re, men det er åpen bart at kon se kven-
se ne av in ak ti vi tet vil bli mye dy re re. Å inn-
fø re én time fy sisk ak ti vi tet i sko len hver  
dag kan være det vik tig ste fol ke hel se til ta ket 
si den inn fø rin gen av røy ke lo ven.

– Læ rer ne fø ler kan skje også at dett e blir 
tredd over på dem?

– Ja, og jeg har full for stå el se for at læ re re 
opp le ver det som pro ble ma tisk med ved tak 
som an går de res ar beids hver dag uten at  
de blir til strek ke lig in vol vert. Der for er det 
så vik tig at læ rer ne in vol ve res fra star ten 
med plan leg ging, un der sel ve pro ses sen  
og i eva lue rin gen. Slik det er nå er det opp 
til ild sje ler i hver en kelt kom mu ne og sko le  
å sett e i gang til tak for å få inn mer fy sisk 
ak ti vi tet. De sko le ne der bar na tren ger dett e 
mest er der med ikke nød ven dig vis de som 
sett er i gang. Noe av ut ford rin gen med 
fol ke hel se til tak er at man ikke ser ge vins ten 
med det sam me, og dess ver re er po li ti ker ne 
nær syn te. De ser ofte ikke len ger frem enn 
til nes te stor tings pe ri ode.

– Hva hå per du skjer frem over med ar bei det 
for å få inn mer fy sisk ak ti vi tet i sko len?

– Jeg hå per op po si sjo nen ikke gir seg på 
dett e og fort sett er å jobbe mot en ord ning 
for en time dag lig fy sisk ak ti vi tet i sko len. 
Hå pet er at alle po li ti ke re ser hvor vik tig 
dett e er for bar na våre, både fy sisk og men-
talt, og for å jev ne ut so si a le for skjel ler  
i sam fun net. Det er ikke noe å vente på. 
Dett e er et over mo dent ved tak og bur de 
vært gjen nom ført for man ge år si den.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

BESTE ARENA: Ole Petter Hjelle mener skolen er den beste arenaen for å legge til rette for mer fysisk aktivitet fordi man når 
frem til alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Foto: Høyskolen Kristiania
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Har fun net vei en til god sam hand ling

I Østfold har de fått til en vel lyk ket 
opp ga ve over fø ring fra sy ke hus  
og ut til kom mu ne ne på en rek ke 
om rå der.

Et eks em pel på en slik opp ga ve over fø ring er 
blod over fø ring i kom mu na le in sti tu sjo ner. 
Sy ke hu set var i ut gangs punk tet usik re på om 
dett e ville bli ut ført på en trygg nok måte ute. 
Det ble ned satt et kli nisk ut valg og øko no mi 
og kom pe tan se ble av klart.

– Det ble fore tatt en grun dig gjen nom-
gang av hvor dan det skul le gjø res, og re sul-
ta tet har vist seg å være vel dig vel lyk ket. 
Sy ke hu set be ta ler blod po se ne og kom mu-
nen be ta ler for per so nel let som ut fø rer 
opp ga ven. Det vik tig ste er at det er et bedre 
til bud for pa si en ten i pa si en tens nær mil jø, 
sier Anne-Ka rin Rime og Guro Stei ne Lett ing.

Rime er sen tral sty re med lem i Le ge for en-
in gen, nest le der i Over le ge for en in gen og 
over le ge i ane ste si ved Sy ke hu set Østfold. 
Guro Stei ne Lett ing er nest le der i Norsk 
sam funns me di sinsk for en ing og kom mu ne-
over le ge i Fredrikstad. Beg ge er de en ga sjert 
i Øst fold mo del len; en mo dell for sam hand-
ling mel lom pri mær- og spe sia list hel se tje-
nes ten i fyl ket.

Rime og Lett ing pe ker også på in tra ve nøs 
be hand ling både i in sti tu sjon og i hjem me-
sy ke plei en som et an net eks em pel på vel lyk-
ket opp ga ve over fø ring.

Nye ru ti ner
Sam hand lings ut val get i Østfold har laget 
nye ru ti ner med for slag om hvor dan opp- 
 ga ve over fø ring kan ut re des. Sam hand lings-
ut val get be står av re pre sen tan ter for sy ke-
hus le del sen, råd men ne ne og kom mu nal - 
di rek tø re ne i de 18 kom mu ne ne i fyl ket som 
er delt inn i fem le ge vakt dis trikt. Ut val get 
har myn dig het til å fatt e bin den de be slut-
nin ger på tvers av for valt nings ni vå ene. 
Sam hand lings sek re ta ri a tet for be re der og 
lø ser mind re sa ker. Det sitt er litt nær me re 
tje nes ten og be slut nings ni vå et der også 
sam hand lings sje fe ne sitt er. I til legg er det 
tre un der ut valg; Utvalg for akutt be red skap, 
Fag ut valg for kom mu na le akutt e døgn plas-
ser og Sam hand lings ut valg for fast le ger.

– Me nin gen er at for slag om opp ga ve over-
fø ring kan kom me både fra fast le ger og 
kom mu ne le ger, men også fra sy ke hus le ger 
som job ber med pa si en te ne, sier Rime.

– Det er vik tig å ten ke hvor dan vi kan 
or ga ni se re det bedre, hva som er mest hen-
sikts mes sig og ikke minst hva det vil koste. 

Det er en rea li tet at hvis kom mu ne ne skal 
påta seg fle re opp ga ver, så må det fin nes 
dek ning for det, på pe ker Lett ing.

Kre ven de si tua sjon
Østfold fyl ke be står av 18 kom mu ner med til 
sam men rundt 300 000 inn byg ge re.

– Vi har den kre ven de si tua sjo nen at vi er 
et gam melt in du stri fyl ke med gan ske lavt 
ut dan nings ni vå, gjen nom snitt lig lav inn tekt 
og stor so si al ulik het i hel se. Vi kan der for 
for ven te å få man ge nye pa si en ter i åre ne 
som kom mer. Sykehus og kom mu ner tren-
ger der for fel les mål og fel les løs nin ger for  
å møte ut ford rin ge ne, sier Lett ing.

Sy ke hu sets opp taks om rå de er ca 310 000  
per so ner. Ho ved sy ke hu set lig ger på Kal nes 
ved Sarps borg, i til legg er Moss sy ke hus  
to mil unna. Sy ke hu set på Kal nes er stort  
i norsk sam men heng og er bygd med 
90 pro sent be legg.

– In gen trod de at dett e skul le gå bra og det 
gjør det jo hel ler ikke, på pe ker Rime og 
ut dy per:

– Po li kli nik ken er åpen ti ti mer dag lig, og 
det fun ge rer ikke godt. Hel se Sør-Øst har nå 
be slutt et at nye sy ke hus bygg skal byg ges 
med 85 pro sent be legg og ått e ti mers åpen 
po li kli nikk. Vi tren ger fle re mid ler for å få 
be leg get ned, men vi må kon kur re re mot 
både OUS og Vest re Vi ken, så her blir det 
kamp om pen ge ne.

Rime for kla rer at alt akutt i Vest by og 
Østfold går nå til Kal nes.

– Det er et stort press og selv på et tre år 
gam melt sy ke hus er det be hov for å bygge 
på akutt mott a ket for å kun ne drive for svar-
lig pa si ent be hand ling. Vi mang ler også 350 
kon tor plas ser. Sy ke hu set har vært nødt til å 
leie et gam melt kon tor bygg fem ki lo me ter 

unna for å huse de som har be hov for kon-
tor plass, sier hun.

For ma li sert sam ar beid
– For å få til god sam hand ling er det vik tig at 
vi ten ker på hvor dan vi snak ker til og om 
hver and re, på pe ker Guro Stei ne Lett ing.

– Østfold har hatt en lang his to rie med 
sam hand ling og hatt det godt for ank ret 
si den 2005. Der med er det godt kjent i kom-
mu ne ne. Vi har nå hatt en re vi ta li se ring av 
sam ar bei det. Når vi blant an net le ser re gio-
nal ut vik lings plan, så for står vi at om 20�–�30 
år står vi over for stør re ut ford rin ger enn  
i dag. Det må vi for sø ke å løse på en god 
måte, sier hun.

Sam ar bei det mel lom sy ke hu set og kom-
mu ne ne har blitt for ma li sert ved å opp rett e 
blant an net Part ner skaps mø tet som er over - 
ord net og be står av sy ke hus le del sen og 
råd men ne ne i kom mu ne ne. De mø tes en 
gang i året og job ber stra te gisk.

Li ke verd og re spekt
– Sam ar bei det må bygge på li ke verd og 
re spekt for hver and res ulik he ter, sier Guro 
Stei ne Lett ing.

Hun for tel ler at kom mu ne ne ser be ho vet 
for å stå mer sam let, og de har der for gått 
sam men om å an sett e en sam hand lings sjef 
for kom mu ne ne i 40 pro sent stil ling.

– Sam hand lings sje fen har en ko or di ne - 
ren de rol le mel lom kom mu ne ne og sy ke - 
hu set som har vært vel dig vel lyk ket så langt, 
av slutt er hun.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FOR MA LI SERT: – Sam hand lin gen har ført til et bedre til bud for pa si en ten i pa si en tens nær mil jø, sier Guro Stei ne Lett ing 
(t.v.) og Anne-Ka rin Rime. Foto: Vil de Baug stø
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Fikk med hold i om gjø ring  
av fast le ge hjem mel

Le ge for en in gen er kri tisk til råd- 
giv nin gen KS har gitt kom mu ner  
når fast le ger sier opp sine hjem ler.

Le ge for en in gen får sta dig fle re hen ven del ser 
fra fast le ger der kom mu ner vil om gjø re 
de res næ rings hjem mel til en kom mu nal 
stil ling når de sier opp hjem me len. Der for 
gikk Le ge for en in gen i 2018 rett ens vei mot 
Sykk yl ven kom mu ne og be gjær te mid ler - 
ti dig for føy ning for dom sto len. KS men te  
at kom mu nen sto fritt til å om gjø re en 
hjem mel til en kom mu nal stil ling – og at 
dett e kun ne gjø res uten enig het med fast- 
 le gen som har hjem me len.

Klar av ta le be stem mel se
Ons dag 19. de sem ber ble kjen nel sen i den 
mid ler ti di ge for føy nin gen klar. Her får Le ge-
for en in gen med hold i stans av kom mu nens 
ut lys nings- og an sett el ses pro sess, frem til 
det retts li ge spørs må let om kom mu nens 
rett til å om gjø re hjem me len blir av klart. 
Rett en gir i sin vur de ring av ho ved kra vet, 
det vil si kom mu nens mu lig het for en si dig 
om gjø ring, Le ge for en in gen fullt med hold.

– Rett en me ner at ord ly den i av ta le be stem-
mel sen er klar og be gren ser kom mu nens 
ad mi nist ra sjon av av ta le hjem ler, he ter det  
i kjen nel sen.

Av gjø ren de med for ut sig bar het
Han ne Riise-Hanssen, sek sjons sjef i av de ling 
for jus og ar beids liv i Le ge for en in gen, på pe-
ker at næ rings drift er ho ved re ge len i fast le ge-
ord nin gen, og at rett en til over dra gel se er 
helt sen tral for å sik re sta bi le prak si ser som 
le ve rer tje nes ter av høy kva li tet.

– For ut sig bar het i ram me vil kå re ne er 
av gjø ren de for at næ rings dri ven de øns ker  
å sat se og for at le ger skal gjø re nød ven di ge 
in ves te rin ger, un der stre ker hun, og leg ger 
til:
– Le ge for en in gen er svært kri tisk til råd giv-
nin gen KS har gitt Sykk yl ven kom mu ne  
i den ne sa ken og i and re til sva ren de sa ker. 
Den tolk nin gen av ram me av ta len de leg ger 
til grunn, er ikke bare i strid med ord ly den  
i av ta len, men un der gra ver også vik ti ge 

prin sip per som ord nin gen hvi ler på. Den ne 
sa ken vi ser at KS ikke tar det nød ven di ge 
an sva ret som på lig ger de sen tra le par te ne 
for at fast le ge ord nin gen skal fun ge re i en 
van ske lig tid.

Vik tig med gode løs nin ger
Ma rit Her man sen, pre si dent i Le ge for en in-
gen, er glad for kjen nel sen.

– Det er vik tig at vi fin ner gode re krutt e-
rings løs nin ger for unge le ger som vil inn  
i fast le ge yr ket. Men den rik ti ge må ten å løse 
dett e på, er ikke ved å om gjø re hjem ler til 
kom mu na le stil lin ger, uten sam tyk ke fra 
den fra tre den de le gen, på pe ker hun.

Nett opp sam tyk ke fra den fra tre den de 
le gen blir også truk ket frem i kjen nel sen.

– Rett en har i sin vur de ring lagt vekt på at 
fast le gen (i Sykk yl ven kom mu ne, red.anm.) 
vil på fø res en be ty de lig ulem pe ved ikke  
å få solgt sin le ge prak sis. Ett er av ta len med 
kom mu nen har han et krav på det, he ter det 
i kjen nel sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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