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Brystkreft

Brystimplantat kan gjøre 
mammografi vanskelig
SIDE 213, 236

Onkoplastisk 
brystbevarende kirurgi 
SIDE 214, 254

Langtidsregistrering av EKG 
får sjelden konsekvenser
SIDE 215, 248
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Divisun «Meda»
 
D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

3
) 20 μg tilsv. 800 IE, resp. 50 μg tilsv. 2000 IE og 100 μg tilsv. 4000 IE, isomalt, sukrose, 

hjelpestoffer. Indikasjoner: 800 IE: Forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter 
med risiko for D-vitaminman gel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes. 2000 IE og 4000 IE: Behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. 
Generelt: D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 nmol/liter. Dosering: Voksne og ungdom >12 år: Anbefalt dose: 1 tablett 
daglig, av enten 800 IE, 2000 IE el ler 4000 IE. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol, sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens 
respons på behandlingen. Dagsdosen bør ikke over skride 4000 IE. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er unødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: 
Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se også Forsiktighetsre gler. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Se Forsiktighetsregler. Administre-
ring: Kan tas med eller uten mat. Tablettene kan svelges hele eller knuses ved behov. Tabletter 4000 IE: Har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at svelging blir 
enklere, og ikke for å dele den i like doser. Kontraindikasjoner: Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi eller hyperkalsi uri. Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. 
Hypervitaminose D. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør forskrives med forsiktighet ved sarkoidose pga. risiko for økt metabolis me av vitamin D 
til dens aktive form. Disse pasientene bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i se rum og urin. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen 
kon trolleres ved serumkreatininmåling. Kontroll er spesielt viktig hos eldre som får samtidig behand ling med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med stor tendens 
til calculusdannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, bør dosen re duseres eller behandlingen seponeres. Preparatet bør 
brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunk sjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres. Det må tas hensyn til risiko for kalsi fikasjon av bløtvev. Vitamin D i form 
av kolekalsiferol metaboliseres ikke normalt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Det må tas hensyn til vitamin 
D-innholdet i tablettene ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vi tamin D. Tilleggsdoser med vitamin D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn. I slike tilfeller 
er det nødvendig å kontrollere serumkalsiumnivået samt kalsiumutskillelsen i urin ofte. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og isomalt, og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige 
problemer med fruktosein toleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer utskillelse av kalsium i urin. Pga. økt risiko for hyperkalsemi bør kalsi umnivået i serum kontrolleres regelmessig ved samtidig 

Mylan Healthcare Norge AS
Hagaløkkveien 26 | Pb 194 – 1371 Asker, Norway 
infonorge@mylan.com | www.D-vitaminmangel.no

DES-2020 - 001

Fleksibel dosering 
med 3 ulike styrker 
for forebygging 
eller behandling av 
D-vitaminmangel1,2

Referanser:
1. Divisun SPC 20µg (01.03.2017) 4.2. 2. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 4.2. 3. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 3. 4. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 
og 20µg (01.03.2017) 4.3, 4.4, og 4.5

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

• Høye doser av vitamin D over tid kan medføre hyperkalsemi.
• Kontroll og oppfølging av pasienter anbefales med regelmessig

kontroll av serum-kalsium, nyrefunskjon, serum-fosfat og
kalsiumutskillelse i urinen.

• Divisun skal ikke brukes hos pasineter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon.

bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller bar biturater kan redusere effekten av vitamin D siden metabolismen øker. Store doser av vitamin D kan føre til hyperkalsemi, som kan øke 
risikoen for toksisitet av hjerteglykosider og gi alvorlige arytmier pga. de additive inotrope effektene. Pasienten bør monitoreres vha. EKG og måling av se rumkalsiumnivået. 
Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjon. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke dosen av vitamin D. Samtidig behandling med ionebytteresiner slik 
som kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bør kun brukes 
under graviditet dersom det fore ligger D-vitaminmangel. Daglig inntak bør ikke overskride 600 IE vitamin D. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser vitamin 
D. Det er ingen indikasjoner på at vitamin D i te rapeutiske doser er teratogent i mennesker. Amming: Kan brukes under amming. Vitamin D

3
 går over i morsmelk. Dette må 

det tas hensyn til når det gis tilskudd av vitamin D til barnet. Fertilitet: Ingen data tilgjengelig. Normale endogene nivåer av vitamin D forventes imidlertid ikke å ha noen effekt 
på fertiliteten. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyper kalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Pruritus, utslett, 
urticaria. Ukjent frekvens: Immun systemet: Overfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til hypervitaminose D. 
For mye vitamin D kan for årsake unormalt høye blodkalsiumverdier, som kan føre til skader i bløtvev og nyrer. Øvre daglig vitamin D-grense er 4000 IE (100 μg). Symptomer: 
Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, muskelsvakhet, fatigue, menta le forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i bensubstansen, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan medføre koma og død. Vedvarende høye kalsi umnivåer kan føre 
til irreversibel nyreskade og kalsifikasjon av bløtvev. Behandling: Behandling av hyperkalsemi: Behandling med vitamin D skal seponeres. Behandling med tiaziddiuretika, liti um, 
vitamin A og hjerteglykosider skal også seponeres. Rehydrering, og avhengig av alvorlighets grad, isolert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og 
kortikoste roider, skal vurderes. Serumelektrolytter, nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige til feller bør EKG og sentralt venetrykk overvåkes. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger A11C C05 side  c. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Vitamin D øker kalsium- og fosfatopptak fra tarmen. Admi nistrering av vitamin D

3
 motvirker utvikling av rakitt 

hos barn og osteomalasi hos voksne. Det mot virker også økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel, som fører til økt ben resorpsjon. Absorpsjon: Vitamin D 
absorberes lett i tynntarmen. Fordeling: Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: Kolekalsiferol blir omdannet i leveren 
ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Denne blir så omdannet i ny rene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er an-
svarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev. Utskillelse: Vitamin D utskilles via feces og urin. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Pakninger og priser: 800 IE: 90 stk. (blister) kr 158,70. 2000 IE: 90 stk. (blister) kr 
361,50. 4000 IE: 90 stk. (blister) kr 394,00.  Sist endret: 18.11.2016

Divisun (kolekalsiferol) 20µg, 50µg eller 100µg1,2

• En gang daglig.1,2 Pasienters individuelle behov avgjør hvilken
styrke som velges.1,2

• Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer
av 25-hydroksykolokalsiferol (25(OH)D), sykdommens
alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen.1,2

• Dagsdosen bør ikke overskride 100µg (4000 IE).1,2

Divisun 100µg, med delestrek for lettere å kunne svelges.3
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DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Brystimplantat og mammografi
Kvinner med kosmetisk brystimplantat  
har lavere risiko for å få påvist brystkreft  
ved mammografiscreening, men har mer 
avansert sykdom ved diagnosetidspunktet. 
De har også høyere forekomst av påvist 
brystkreft etter en negativ mammografi. 
Dette viser en ny norsk studie. Forskjellene 
kan skyldes at gjennomføring og tolkning 
av mammografi hos kvinner med bryst
implantat ofte er vanskelig. Mammografi 
bør i mange slike tilfeller suppleres med 
ultra lydundersøkelse.

Kvinner får ikke god nok informasjon  
til å ta selvstendige, informerte valg ved 
mammografiscreening, ifølge en gjen
nomgang av informasjonsmateriell fra  
det norske mammografiprogrammet.
SIDE 213, 236

Bedre kirurgi ved brystkreft
Onkoplastisk brystbevarende kirurgi inne
bærer at svulstvev fjernes, og at friskt bryst
vev omformes eller erstattes, slik at også 
hensynet til et godt kosmetisk resultat blir 
ivaretatt. Valg av behandlingsform kan være 
vanskelig pga. mulig strålebehandling, 
reoperasjon, lappeplastikk og/eller korrige
rende kirurgi av det friske brystet og risiko 
for ulike komplikasjoner. Valg av behand
ling må skje i et samspill mellom kirurg  
og pasient, der ulike krav, ønsker og forvent
ninger må veies opp mot hverandre.
SIDE 214, 254

Langtids-EKG med lite utbytte
Langtidsregistrering av EKG blir i stor grad 
benyttet til å undersøke pasientgrupper 
med lite hjerterytmeforstyrrelser og får 
sjelden behandlingsmessige konsekvenser. 
Dette viser en gjennomgang av rundt 
1 200 langtidsregistreringer av EKG ved 
Sørlandet sykehus Arendal i 2017 – 18. Mange 
av pasientene, særlig yngre kvinner, var 
henvist pga. «hjertebank» og ikke pga. en 
hjerterytmeforstyrrelse. Vi trenger gode 
retningslinjer for hvordan man skal bruke 
langtidsregistrering av EKG for å påvise 
atrieflimmer.
SIDE 215, 248

Koronavaksine

Å spise hvitløk. Å spraye hele kroppen med klorløsning. Å smøre sesam
olje under nesen. Å drikke grønn te. Slike «gode råd» om hva som er 
 effektivt for å unngå eller behandle koronavirus, flommer internett over 
med i disse dager. Stadig flere melder om økende rasisme mot kinesisk 
utseende personer, og konspirasjonsteoriene om den «egentlige» årsa
ken til utbruddet florerer. Vi har sett det før ved globalt truende epide
miske sykdommer som sars, zikafeber og ebola: Desinformasjon og kon
spirasjonsteorier er ofte mer smittsomt enn viruset selv. Særlig i land der 
tilliten til råd og informasjon fra myndighetene er lav.

Derfor er det gledelig at de medisinskvitenskapelige tidsskriftene har 
tatt en viktig rolle under dette utbruddet ved å legge all informasjon om 
viruset ut gratis og åpent tilgjengelig. En artikkel i NEJM som beskrev 
virusets genom og de første pasientene, ble lest over 800 000 ganger  
på bare tre uker. «Keep sharing, stay open», skrev Nature på lederplass. 
Og BMJ er et av flere tidsskrifter som har åpnet sine vanligvis lukkede 
sider for publikum – i alle fall de sidene som omhandler koronavirus.  
I Norge er tilliten til myndighetenes informasjon høy. Likevel er Tids
skriftets tidlige lederartikkel om utbruddet lest flere tusen ganger via 
sosiale medier. Informasjon er en god vaksine.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  3,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Alex Webber

Flere kvinner overlever brystkreft. Hva brys-
tene betyr for identitet og selvfølelse, er for- 
skjellig fra kvinne til kvinne, og for mange  
vil det endre seg i løpet av livet. Å få en kreft-
diagnose er en eksistensiell og livsendrende 
opplevelse, og diagnosen i seg selv kan endre 
forholdet kvinnen har til sine bryster.

Forsideillustrasjonen til denne utgaven er 
laget av amerikanske Alex Webber, som har 
funnet sin nisje i skjæringspunktet mellom 
kunst og medisinsk illustrasjon. Du kan ta 
en titt på flere av hennes arbeider her  
www.illustrationx.com/artists/AlexWebber
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne >18 år med 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å 
bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett 
som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg 
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll. Dosering: Anbefalt 
startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 1 gang daglig, kan 
dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov for ytterligere glykemisk 
kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekretagog, kan 
reduk sjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen være nødvendig for 
å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon av volumdeplesjon anbe-
fales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten 
husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved 
lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt lever funksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurde-
ring av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. 
Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. 
Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyre-
funksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til dialysepasienter, pga. 
manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig pga. alder. Nyrefunk-
sjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. Begrenset erfaring hos 
eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang daglig om morgenen. Tas 
med eller uten mat. Ved svelgevansker kan tabletten deles eller knu-
ses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. Hypoten
sjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir ertu gliflo zin 
osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært volum. 
Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlings start, 
spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved diuretika-
behandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver 
og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart bør volumsta-
tus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for 
tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander som kan føre 
til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales nøye overvåk-
ning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, 
laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behand-
lingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. Diabetisk 
keto acidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av 
DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I noen tilfel-
ler er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier 
(<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt risiko for 
DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som kvalme, 
oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, 
uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. 
Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnosti-
sert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstan-
den er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens anamnese vur-
deres for faktorer som kan predisponere for DKA, slik som lave reser-
ver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes og lavt 
C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankrea titt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (primært tær) er sett i 
studie med ertugliflozin gitt sammen med eksisterende behandling hos 
pasienter med diabetes mellitus type 2 og etablert kardiovaskulær syk-
dom, og i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Underliggen-
de mekanisme er ikke fastslått, og andre enn generelle risikofaktorer er 
ukjent. Faktorer i pasientens anamnese som kan gi økt risiko for ampu-
tasjoner bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med høyere risi-
ko for amputasjonshendelser bør monitoreres nøye og gis råd om 
viktig heten av rutinemessig forebyggende fotbehandling og opprett-
holdt adekvat hydrering. Ved bivirkninger som kan føre til amputasjo-
ner, slik som hudsår på underekstremiteter, infeksjon, osteomyelitt eller 
gangren, kan avslutning av behandlingen vurderes. Nedsatt nyrefunk
sjon: Effekten er avhengig av nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og 
deretter regelmessig, se Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av 
insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjon
er: I kliniske studier med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlig-

het for at pasienter med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og 
uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør 
overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: Glukose-
utskillelse i urinen kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfek-
sjoner. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling 
av pyelonefritt eller urosepsis. Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren): Rapportert hos kvinner og menn ved bruk av 
SGLT2-hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende til-
stand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotika-
behandling. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved en kombina sjon 
av symptomer som smerte, ømhet, erytem, eller hevelse i genital- eller 
perinealområdet, med feber eller malaise. Urogenital infek sjon eller pe-
rineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Ved mistanke skal 
Steglatro seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Hjerte
svikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse I-II. Ingen erfa-
ring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose- 
galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil glukose-
testing av urinen være positiv. Alternative metoder bør brukes for å 
overvåke glykemisk kontroll. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk 
effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan 
øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og/eller in-
sulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog kan være nød-
vendig. Ertugliflozin metaboliseres primært via UGT1A9 og UGT2B7. 
Klinisk relevante effekter forventes ikke med andre induktorer. Interak-
sjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til ertugliflozin ikke påvirkes 
av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, glimepirid eller simvastatin, 
og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken 
til sitagliptin, metformin og glimepirid. Graviditet, amming og fertili-
tet: Graviditet: Begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestu-
dier har vist påvirkning på renal utvikling og modning. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i 
melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke 
brukes under amming. Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. 
Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp infeksjon og andre genitale 
sopp infeksjoner hos kvinner. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Tør-
ste. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos 
menn. Kar: Hypovolemi. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. 
Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Un-
dersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, økt karbamid. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkrea-
tinin/redusert GFR. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ 
ernæring: Diabetisk ketoacidose (DKA). Ukjent frekvens: Infeksiøse: 
Nekro tiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).Overdosering/ 
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, gitt oralt, og 
gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste ingen toksi-
sitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk status. Fjern-
ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
Sist endret: 27.06.2019

Refusjon: 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemdiler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2. ICD: E11 Diabetes mel-
litus type 2. 
Vilkår: Ingen spesifisert.

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26

Som tillegg til metformin, 
diett og mosjon

Se video av Vertis sita 2  
studien her!2

 0,8%1 
HbA1c REDUKSJON PÅ

STEGLATRO 5 mg

HbA1c

Kontraindikasjoner ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR 
< 60. Skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose, under graviditet og amming. 
Kan gi genital soppinfeksjon, hypotensjon, ketoacidose. Før forskrivning, les preparatomtalen.

Før forskrivning av Steglatro®, se preparatomtalen
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Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivi tet, for å bedre 
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse 
eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC 
for informasjon om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll.

NÅR DET ER BEHOV 
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Effekt av Steglatro vs. placebo som tillegg til 
eksisterende behandling med sitagliptin  

og metformin. STEGLATRO® 5 mg ga  
ytterligere reduksjon av HbA1c hos 

pasienter med type 2 diabetes1

En SGLT2-hemmer  
ved type 2-diabetes1
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Voksne >18 år med 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å 
bedre glykemisk kontroll. Gis som mono terapi når metformin er ansett 
som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg 
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner og effekt på glykemisk kontroll. Dosering: Anbefalt 
startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 1 gang daglig, kan 
dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov for ytterligere glykemisk 
kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekretagog, kan 
reduk sjon av insulin- eller insulinsekretagogdosen være nødvendig for 
å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon av volumdeplesjon anbe-
fales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten 
husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved 
lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig ned-
satt lever funksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Vurde-
ring av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig. 
Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. 
Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyre-
funksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til dialysepasienter, pga. 
manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, 
ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig pga. alder. Nyrefunk-
sjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. Begrenset erfaring hos 
eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang daglig om morgenen. Tas 
med eller uten mat. Ved svelgevansker kan tabletten deles eller knu-
ses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. Hypoten
sjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir ertu gliflo zin 
osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært volum. 
Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behandlings start, 
spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved diuretika-
behandling, eller hos pasienter som behandles med antihypertensiver 
og tidligere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart bør volumsta-
tus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kontrolleres for 
tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander som kan føre 
til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales nøye overvåk-
ning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blodtrykksmålinger, 
laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Midlertidig behand-
lingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. Diabetisk 
keto acidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, tilfeller av 
DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I noen tilfel-
ler er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukoseverdier 
(<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt risiko for 
DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som kvalme, 
oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, 
uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. 
Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt eller diagnosti-
sert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopptas når tilstan-
den er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens anamnese vur-
deres for faktorer som kan predisponere for DKA, slik som lave reser-
ver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes og lavt 
C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankrea titt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasienter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (primært tær) er sett i 
studie med ertugliflozin gitt sammen med eksisterende behandling hos 
pasienter med diabetes mellitus type 2 og etablert kardiovaskulær syk-
dom, og i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Underliggen-
de mekanisme er ikke fastslått, og andre enn generelle risikofaktorer er 
ukjent. Faktorer i pasientens anamnese som kan gi økt risiko for ampu-
tasjoner bør vurderes før behandlingsstart. Pasienter med høyere risi-
ko for amputasjonshendelser bør monitoreres nøye og gis råd om 
viktig heten av rutinemessig forebyggende fotbehandling og opprett-
holdt adekvat hydrering. Ved bivirkninger som kan føre til amputasjo-
ner, slik som hudsår på underekstremiteter, infeksjon, osteomyelitt eller 
gangren, kan avslutning av behandlingen vurderes. Nedsatt nyrefunk
sjon: Effekten er avhengig av nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og 
deretter regelmessig, se Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av 
insulin og insulinsekretagoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjon
er: I kliniske studier med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlig-

het for at pasienter med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og 
uomskårede menn utviklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør 
overvåkes og behandles hensiktsmessig. Urinveisinfeksjoner: Glukose-
utskillelse i urinen kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfek-
sjoner. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling 
av pyelonefritt eller urosepsis. Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren): Rapportert hos kvinner og menn ved bruk av 
SGLT2-hemmere. Sjelden, men alvorlig og potensielt livstruende til-
stand som krever umiddelbar kirurgisk intervensjon og antibiotika-
behandling. Pasienter skal rådes til å oppsøke lege ved en kombina sjon 
av symptomer som smerte, ømhet, erytem, eller hevelse i genital- eller 
perinealområdet, med feber eller malaise. Urogenital infek sjon eller pe-
rineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Ved mistanke skal 
Steglatro seponeres og umiddelbar behandling igangsettes. Hjerte
svikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse I-II. Ingen erfa-
ring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose- 
galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil glukose-
testing av urinen være positiv. Alternative metoder bør brukes for å 
overvåke glykemisk kontroll. Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Kan øke diuretisk 
effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydrering og hypotensjon. Kan 
øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og/eller in-
sulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulinsekretagog kan være nød-
vendig. Ertugliflozin metaboliseres primært via UGT1A9 og UGT2B7. 
Klinisk relevante effekter forventes ikke med andre induktorer. Interak-
sjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til ertugliflozin ikke påvirkes 
av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, glimepirid eller simvastatin, 
og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken 
til sitagliptin, metformin og glimepirid. Graviditet, amming og fertili-
tet: Graviditet: Begrenset mengde data fra bruk hos gravide. Dyrestu-
dier har vist påvirkning på renal utvikling og modning. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i 
melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bør ikke 
brukes under amming. Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. 
Ikke sett effekt på fertilitet i dyrestudier. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp infeksjon og andre genitale 
sopp infeksjoner hos kvinner. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Tør-
ste. Infeksiøse: Candidabalanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos 
menn. Kar: Hypovolemi. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. 
Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Un-
dersøkelser: Endrede serumlipider, økt hemoglobin, økt karbamid. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkrea-
tinin/redusert GFR. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ 
ernæring: Diabetisk ketoacidose (DKA). Ukjent frekvens: Infeksiøse: 
Nekro tiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).Overdosering/ 
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, gitt oralt, og 
gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste ingen toksi-
sitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk status. Fjern-
ing av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt. Se Giftinforma-
sjonens anbefalinger A10B K04 på www.felleskatalogen.no. Egen - 
 skaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel SGLT2- 
hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal reabsorp-
sjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorpsjon: 
Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid 
reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men endrer 
ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant 
endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral biotil-
gjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 94%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halveringstid: 
Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk plasm a-
clearance etter i.v. dose på 100 µg er 11 liter/time.  Metabolisme: Vik-
tigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1557,30. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 472,30. 98 stk. (blister) 
kr. 1562,30.
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Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus 
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litus type 2. 
Vilkår: Ingen spesifisert.
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STEGLATRO® 5 mg reduserte HbA1c med 0,8% 
(gj.snitt baseline = 8,1%) vs 0,1% for placebo 

(gj.snitt baseline = 8,0%) P < 0,001

Totalt 462 pasienter med type 2 diabetes som ikke var tilstrekkelig kontrollert 
med metformin (1500 mg/dag) og sitagliptin 100 mg én gang daglig, deltok i 
en randomisert, dobbeltblind, multisenter, 26-ukers placebokontrollert studie 
for å evaluere effekten og sikkerheten til STEGLATRO. Pasientene ble ran-
domisert til STEGLATRO 5 mg, STEGLATRO 15 mg eller placebo en gang 
daglig, i tillegg til fortsatt basisbehandling med sitagliptin og metformin. Det 
primære endepunktet var endring fra baseline HbA1c i uke 26
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Tre uker i Syden
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Nye og effektive legemidler mot psoriasis har endret 
forutsetningene for behandlingsreiser til Gran Canaria.

Psoriasis er en kronisk, fluktuerende hudsykdom kjennetegnet  
av rødt, fortykket, skjellende utslett på ulike kroppsdeler. Mange 
pasienter med psoriasis har redusert livskvalitet (1). Frem til rundt 
årtusenskiftet ble pasienter med utbredt psoriasis gjerne innlagt  
på sykehus for tre–fire ukers lokalbehandling med ditranol, tjære 
eller andre klissete smøreregimer. Behandlingsreiser i offentlig  
regi til sydlige strøk, først Jugoslavia, senere Lanzarote og Gran 
 Canaria, kom i gang i 1970årene som et alternativ til slike sykehus
opphold. Klinisk erfaring og noe dokumentasjon tydet på at daglig, 
kontrollert soleksponering og bading i saltvann i tre uker var like 
velegnet og effektivt som et sykehusopphold. Pasientorganisasjonen 
Psoriasis og eksemforbundet var pådriver for disse reisene, som  
fikk – og fortsatt får – politisk støtte og egen plass på statsbudsjettet. 
Ordningen er hjemlet i egen forskrift (2).

Omfattende immunologisk og klinisk forskning har de siste  
10 – 15 årene gitt pasienter med utbredt psoriasis nye og langt bedre 
behandlingsmuligheter. Biologiske legemidler, rettet spesifikt mot 
visse cytokiner og andre sentrale punkter i den inflammatoriske 
prosessen, har revolusjonert behandlingen. De fleste pasienter med 

utbredt psoriasis kan nå behandles poliklinisk med jevnlige injek
sjoner eller infusjoner. Nye biologiske legemidler som har andre 
angrepspunkter, bedre effekt og få bivirkninger, og som gjør at en 
stor andel av pasientene oppnår nær utslettsfrihet, er på trappene. 
Legemidlene er svært dyre, men de regionale helseforetakenes 
 anbudsordning har gitt store prisreduksjoner, særlig etter at bio
tilsvarende legemidler ble tilgjengelige (3).

I dag blir nesten alle pasienter med moderat til utbredt psoriasis 
behandlet poliklinisk, enten med biologiske legemidler, lysbehand

ling (dvs. UVBbestråling) eller perorale legemidler, oftest metotrek
sat. Smøring med kremer blir mindre omfattende og mindre kre
vende. Hudavdelingen ved Oslo universitetssykehus, som er den 
eneste hudavdelingen i Helse SørØst, har ikke lenger 50 – 60 senger, 
slik som i 1980årene; nå er antall senger nede i 14. Tilsvarende 
 reduksjoner i antall sengeplasser har skjedd ved hudavdelingene  
i Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er knapt noen psoriasispasien
ter innlagt i det hele tatt.

Behandlingsreiser til Syden i offentlig regi er blitt aktuelt for 
 stadig færre pasienter med psoriasis. Antall søknader har gått ned,  
og et flertall av dem som reiser, har lite eller moderat utslett ved 
ankomst (upubliserte data). Oppholdet er i økende grad preget  
av opplæring, samtalegrupper og mestringshjelp. Sammen med 
solingen har dette en positiv effekt på sykdomsaktivitet, sykdoms
innsikt og livskvalitet, i hvert fall på kort sikt (4). Slike effekter skal 
ikke undervurderes (5). Likevel må man vurdere om utbyttet er stort 
nok til å forsvare tilbudet.

Forfatterne av en evalueringsrapport stilte i 2004 spørsmål om 
hvorvidt behandlingsreiser er et velferdstilbud eller et behandlings
tiltak, og etterlyste bedre pasientseleksjon og kostnadsanalyser  
og en revurdering av ordningen (6, 7). Forslaget møtte motstand  
fra pasienthold (8) og rant ut i sanden. Etter dette har utviklingen  
av biologiske legemidler skutt fart og ytterligere svekket grunnlaget 
for å sende psoriasispasienter til Syden i offentlig regi. Forutsetnin
gene for ordningen har endret seg. Hvilke følger for ordningen bør 
det få?

PETTER GJERSVIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er medisinsk redaktør i Tidsskriftet og professor i hudsyk
dommer ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet  
i Oslo.
Foto: Einar Nilsen

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Behandlingsreiser til Syden i offentlig regi  
er blitt aktuelt for stadig færre pasienter  
med psoriasis»

«De fleste pasienter med utbredt psoriasis 
kan nå behandles poliklinisk med jevnlige 
injeksjoner eller infusjoner»
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Koronavirusepidemien  
vil ram me Norge
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Le ge ne har en nøk kel rol le i å be gren se ska de virk nin ge ne 
av det ny opp da ge de vi ru set med ut spring i Kina.

Rett før det nye året opp da get hel se myn dig he te ne i Wu han i Kina en 
klyn ge av pa si en ter med pneu mo ni og for bin del se til et mar ked der 
det ble solgt og slak tet le ven de dyr. 7. ja nu ar meld te myn dig he te ne 
at et ny opp da get koronavirus var år sa ken til ut brud det. Vi ru sets 
ge nom ble raskt se kven sert (1), og en po ly me ra se kje de re ak sjons test 
(PCRtest) ble ut vik let. Det ny opp da ge te koronaviruset, fore lø pig kalt 
2019nCoV, er be slek tet med SARSCoV som i 2002/03 for år sa ket en 
epi de mi som spred te seg fra Kina til fle re land og for år sa ket rundt  
8 000 syk doms til fel ler og 800 døds fall.

Nå har det skjedd enda en gang: et vi rus fra dyr – tro lig flag ger
mus (2) – har tatt spran get over til men nes ker og satt i gang en epi
de mi. Så langt er det be kref tet rundt 7 000 til fel ler av 2019nCoV 
infek sjon og 100 døds fall (per 29.1.2020), ho ved sa ke lig i Wu han. 
Tal le ne øker raskt. En keltt il fel ler blant rei sen de fra Wu han er opp 
daget i et tyve talls land, in klu dert Tysk land og Frank ri ke, men en 
ved va ren de spred ning er fore lø pig bare sik kert i Kina. Sann syn lig 
heten for at en keltt  ilfel ler skal kom me til Norge, er nå nok så lav, 
men øker med tida og vil øke be ty de lig når epi de mi en ett er hvert 
spres i land med mer kon takt med Norge, som Thai land.

Ki ne sis ke hel se myn dig he ter og fors ke re har raskt delt kunn skap 
om si tua sjo nen (1, 3), men mye er fort satt usik kert. Syk dom men  
ser van lig vis ut til å star te med fe ber, hos te og mus kel verk ett er en 
in ku ba sjons tid på 4 – 8 da ger (4). Syk doms bil det ser ut til å kun ne 
va ri e re fra nes ten asymp to mat isk in fek sjon via pneu mo ni til akutt 
lun ge svikt syn drom og død, med eld re og kro nisk syke som mer 
ut satt for al vor lig for løp (3). Som ved alle nye syk dom mer er det de 
al vor lig ste til fel le ne som blir meldt og tes tet først. Den ob ser ver te 
le ta li te ten kry per ned over mot 1 % og sann syn lig vis enda la ve re ett er 
hvert som det blir klart at det er sto re mør ke tall av mil de til fel ler.

Syk dom men smitt er tro lig pri mært ved spytt drå per (1) og in di 
rekte via hen der og gjen stan der. Spred nings po ten si a let for syk dom
men på vir kes av gra den og tids for lø pet av pa si en te nes smitt som het 
og av hyp pig he ten av kon tak ter mel lom smitt e de og usmitt e de. 
Hvor raskt og vidt epi de mi en spres, be stem mes der med av både 
bio lo gis ke for hold ved vi ru set og dets in ter ak sjon med krop pens 
for svar samt av so si a le for hold, som be folk nings tett het og kon takt
mønst re i be folk nin gen. Sam let ser det ut til at syk dom men har litt 
høy ere spred nings po ten si al og le ta li tet enn in flu en sa. Der med kan 
vi tro lig vente at syk doms byr den blir noe stør re enn ved de år li ge 
in flu en sa epi de mi ene.

Inn til vi de re er må let for smitt e ver net i Norge å for sin ke star ten  
av epi de mi en og så be gren se den, men uten at til ta ke ne går uri me

lig ut over en kelt per so ner og sam funns li vet (4). Uten vak si ne og 
le ge mid ler som kan for kor te smitt som he ten, gjen står bare smitt e
vern til tak som kan re du se re kon takt hyp pig he ten og smitt som he
ten. Der som en stor an del av smitt en skjer i in ku ba sjons ti da el ler fra 
pa si en ter med bare mil de symp to mer, blir dis se til ta ke ne mind re 
ef ek ti ve (5).

Det vik tig ste til ta ket er å opp da ge mu li ge til fel ler tid lig, tes te dem 
og iso le re dem hjem me el ler i sy ke hus. I hel se tje nes ten be nytt es 
per son li ge ver ne til tak mot drå pe smitt e og for ster ke de til tak un der 
aero sol ska pen de pro se dy rer. Per so ner som har vært i et epi de misk 
om rå de, og nær kon tak ter til per so ner med be kref tet in fek sjon opp
ford res til å føl ge nøye med på symp to mer og, der som de får slike, 
iso le re seg og rin ge fast le ge el ler le ge vakt.

Lan dets le ger har en nøk kel rol le i beg ge dis se til ta ke ne, alt så tid lig 
opp da ging og iso le ring av smitt e de og mo ni to re ring av symp to mer 
hos mu lig smitt e de. Le ge ne må være år våk ne for pa si en ter som får 
symp to mer i de før s te par uke ne ett er opp hold i epi de misk om rå de. 
Le ge ne fin ner råd og opp da te rin ger om si tua sjo nen på Fol ke hel se 
insti tutt ets hjem me si der (https://fhi.no/sv/smitt som me-syk dom mer/
coro na/).

Be folk nin gen for øv rig kan bi dra med god hånd hy gie ne. Til tak for 
å re du se re kon takt hyp pig he ten i be folk nin gen er res surs kre ven de, 
har usik ker ef ekt og er der for ikke en del av stra te gi en i Norge. Det 
an be fa les ikke å sten ge sko ler, ar beids plas ser, kol lek tiv tra fikk el ler 
and re ste der der folk sam les.

Vi må reg ne med at den ne epi de mi en sprer seg til hele ver den. 
Den blir en pan de mi, som hel ler ikke Norge slip per unna. Med til 
take ne over kan vi vin ne noe tid, som kan be nytt es til å skaf e mer 
kunn skap om syk dom men og for be re de sy ke hu se ne på be hand ling 
av de al vor lig ste til fel le ne. Til ta ke ne kan for sky ve epi de mi en til ett er 
in flu en sa se son gen og fla te ut epi de mi kur ven slik at be last nin gen  
på hel se tje nes ten for de les over leng re tid. Sy ke hu se ne bør nå star te 
for be re del se ne til å kun ne ta imot pa si en ter med al vor lig syk doms
bil de.

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

«Det vik tig ste til ta ket er å opp da ge mu li ge   
tilfel ler tid lig, tes te dem og iso le re dem 
 hjemme el ler i sy ke hus»
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Trass i tek nis ke ut ford rin ger for blir mam mo gra fi stan
dard screen ing me to de for bryst kreft hos asymp to ma 
tiske kvin ner med kos me tis ke bryst im plan ta ter.

Inn leg gel se av bryst im plan ta ter (pro te ser) har økt i vest li ge land og 
er det hyp pig ste kos me tis ke inn gre pet i USA, med ca. 300 000 pro se-
dy rer år lig (1,2). Bryst im plan ta ter an ven des ved bryst for stør ring på 
kos me tisk in di ka sjon og ved bryst re kon struk sjon hos kvin ner ope-
rert for bryst kreft. For noen år til ba ke an tok man at nær me re 50 000 
nors ke kvin ner had de si li kon im plan ta ter og at ca. 2 000 kvin ner 
år lig fikk en slik ope ra sjon (3). De fles te kvin ner med im plan ta ter 
et er kos me tisk kir ur gi er godt for nøyd med inn gre pet (4).

Hyp pig ste kom pli ka sjon ved im plan ta ter og år sak til re ope ra sjon 
er kapselkontraktur (4). Bil de dia gnos tikk kan være in di sert ved 
mis tan ke om kapselkontraktur el ler proteseruptur. Ul tra lyd an be -
fales ved ukla re pal pa sjons funn hos kvin ner med im plan ta ter. 
 Bi op si kan ut fø res ultralydveiledet, men ri si ko for pro te se ska de  
ved grovnålsbiopsi gjør at ek si sjons bi op si ofte ut fø res (1). MR kan 
unn taks vis være på kre vet hos kvin ner med im plan ta ter.

Yng re kvin ner med kos me tis ke bryst im plan ta ter vil et er hvert 
kom me i en al der der bryst kreft er en ak tu ell pro blem stil ling. Det e 
er den van lig ste kreft for men hos kvin ner, og de fles te vest li ge land 
har inn ført mam mo gra fi screen ing. Det nors ke mam mo gra fi pro-
gram met har høy kva li tet med sen tralt da ta re gis ter (Kreft re gis te ret) 
og kon ti nu er lig re gist re ring av screeningparametre, in klu dert in ter-
vall kreft (kreft som opp står mel lom screen ing un der sø kel se ne).

Kvin ner i al de ren 50 – 69 år mot ar in vi ta sjon til screen ing. Mam-
mo gra fi byr imid ler tid på tek nis ke ut ford rin ger ved im plan ta ter. 
Både salt vann- og si li kon pro te ser samt submuskulære og især sub-
glandulære pro te ser re du se rer frem stil ling av bryst ve vet (1, 2). Sen si-
ti vi te ten re du se res yt er li ge re ved kapselkontraktur. Svak he ten ved 
stan dard toplans mam mo gra fi for på vis ning av bryst kreft hos kvin-
ner med im plan ta ter kan for bed res med sup ple ren de bil der der pro-
te sen pres ses bak over un der kom pre sjo nen (Eklunds mo di fi ser te 
bil der) (2). Eks tra strå le eks po ne ring an se es ikke for et strålebiolo-
gisk pro blem, og for bed ret kva li tet bør opp veie ube ha get ved noe 
leng re kom pre sjon.

Hof vind og med ar bei de re pre sen te rer nå i Tids skrif tet re sul ta ter 
fra Mam mo gra fi pro gram met hos kvin ner med kos me tis ke bryst -
implan ta ter (5). Stu di en er stor og in ter es sant selv i in ter na sjo nal 
sam men heng. Vik ti ge funn er at kvin ner med pro te ser som møt e  
til screen ing had de mind re ri si ko for på vis ning av bryst kreft, men  
at fle re had de spred ning til ak sil læ re lym fe knu ter, og at an de len 
med in ter vall kreft var stør re enn hos kvin ner uten im plan ta ter. 
For fat er ne me ner re sul ta te ne kan være be tin get av van ske li ge re 

gjen nom fø ring og ty ding av mam mo gra fi hos kvin ner med pro te ser 
(5). Lit over ras ken de var an de len bryst kreft på vist uten for Mam mo-
gra fi pro gram met la ve re hos kvin ner med im plan ta ter. Tal le ne er 
imid ler tid små, og stu di en in klu der te kun kvin ner som møt e til 
screen ing. An de len kvin ner med pro te ser som ikke møt e til scree-
ning, for blir ukjent.

Stu di en av dek ket fem til fel ler av kreft for men brystimplantatasso-
siert anaplastisk storcellelymfom (breast im plant as so ci ated ana-
plastic lar ge cell lymphoma, BIA-ALCL), en sjel den kom pli ka sjon  
ved pro te ser. Un der sø kel sen er en re gis ter stu die, og av den grunn 
for blir noen re le van te spørs mål ube svart. Ra dio lo gisk ville det vært 
av in ter es se å se hvor stor an del bryst kreft hos kvin ner med im plan-
ta ter som kun ble på vist ved mo di fi ser te Ek lund-bil der. Kli nisk ville 
in for ma sjon om pal pa sjons funn hos kvin ner med bryst im plan ta ter 
og screeningoppdagede svuls ter vært in ter es sant. For fat er ne de fi ne-
rer screeningoppdaget bryst kreft som «et er un der sø kel se på grunn 
av mam mo gra fi funn», men kvin ner med an ført pal pa sjons funn  
ved opp mø te kan eterundersøkes både for mam mo gra fi funn og 
kli  niske funn el ler en kom bi na sjon av dis se. Bryst kreft lo ka li sert 
for an pro te sen pal pe res let og for kla rer at de pal pab le svuls te ne 
ofte er noe mind re hos kvin ner med im plan ta ter (1).

Kvin ner med kos me tis ke bryst im plan ta ter har in gen økt ri si ko  
for bryst kreft, med unn tak av den sjeld ne for men anaplastisk stor-
cellelymfom. Mam mo gra fi sup plert med mo di fi ser te bil der for blir 
stan dard screen ing me to de (2, 6). «In di vi dua li sert» screen ing med 
and re mo da li te ter an se es ikke in di sert, men sup ple ren de ul tra lyd 
og en sjel den gang MR bør ut fø res der som mam mo gra fi med mo di-
fi ser te bil der er sub op ti mal som føl ge av tek nis ke van ske lig he ter, 
som ved kapselkontraktur. Kvin ner med pro te ser bør in for me res om 
ut ford rin ge ne for mam mo gra fisk på vis ning av bryst kreft. Umid del-
bar ut red ning med ul tra lyd er in di sert ved ny til kom met «kul i brys-
tet» el ler sus pek te pal pa sjons funn.
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mam mo gra fi screen in gen i Oslo.
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«Kvin ner med pro te ser bør in for me res om 
ut ford rin ge ne for mam mo gra fisk på vis ning 
av bryst kreft»
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Nøk kel til god bryst kreft kir ur gi
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For en kvin ne med ny dia gnos ti sert bryst kreft er det ikke 
åpen bart om kir ur gen gir sine an be fa lin ger ut fra on ko
lo gis ke el ler kos me tis ke hen syn. Et nytt samvalgsverktøy 
for bryst kreft kan bi dra til bedre pa si ent in for ma sjon  
og et li ke re be hand lings til bud.

Korvald og L’oran ge gir nå i Tids skrif tet en opp da tert og god over
sikt over kir ur ge nes ten ke må te i mo der ne bryst kreft be hand ling (1). 
Ut gangs punk tet er at mas tek to mi og bryst be va ren de be hand ling 
gir like god over le vel se, men skil ler lag når det gjel der livs kva li tet  
og es te tikk (2). On ko plas tis ke tek nik ker har bi dratt til en sterk 
 øk ning i bryst be va ren de be hand ling i Norge, for di man kan fjer ne 
stør re de ler av brys tet enn ved «en kel» bryst be va ren de be hand ling 
sam ti dig som et godt kos me tisk re sul tat iva re tas.

Samvalg er et ny ord som hand ler om at pa si en tens egne ver di er 
og pre fe ran ser skal vekt leg ges i val get av be hand lings form når det 
fin nes al ter na ti ver. Korvald og L’oran ge po eng te rer at den som eier 
brys tet, må få være med å be stem me, men samvalget byr på ut ford
rin ger. Like ett er en bryst kreft dia gno se kan det fø les uve sent lig  
å skul le dis ku te re et rent kos me tisk an lig gen de når tan ke ne kret ser 
om liv og død. Kir ur gens for slag om ope ra sjons tek nikk blir ikke 
sjel den opp fatt et som den tryg ges te vei en til over le vel se, selv om 
vur de rin gen også er gjort med tan ke på fram ti dig ut se en de og 
livs kva li tet. Bør det være kir ur gens an svar å ta kos me tis ke hen syn 
når pa si en ten «bare øns ker å bli frisk»?

Val get for bryst kreft pa si en ten, og for kir ur gen, blir mer kom pli
sert når al ter na ti vet til mas tek to mi er on ko plas tisk kir ur gi. Bryst 
beva ren de kir ur gi med fø rer til leggs mo men ter som eks tern strå le 
behand ling og ri si ko for re ope ra sjon, mens on ko plas tisk bryst be va

ren de kir ur gi øker om fan get av kir ur gi en ytt er li ge re, sær lig ved 
lappe plas tikk og symmetriserende kir ur gi på det fris ke brys tet. Det 
er ikke vist at kom pli ka sjons ra ten er høy ere ved on ko plas tisk kir ur
gi enn ved van lig bryst be va ren de be hand ling (3), men pa no ra ma et 
av po ten si el le kom pli ka sjo ner blir al li ke vel for skjel lig. Des to vik ti 
gere er det der for at pa si en tens pri ori te rin ger kom mer fram, og at 
hun kjen ner alle for de ler og ulem per ved be hand lings al ter na ti ve ne.

Samvalgsverktøy er hjel pe mid ler som gir kunn skaps ba sert in for
ma sjon om til gjen ge li ge be hand lings mu lig he ter, og som hjel per 
pa si en ter å re flek te re over dis se i lys av egne ver di er. Bruk av sam
valgsverktøy gir stør re pa si entt il freds het og en bedre in for mert 
pa si ent, sam ti dig som det kan på vir ke val get av be hand ling (4).  
Det før s te samvalgsverktøyet for bryst kreft kir ur gi i Norge ble pub li
sert i sep tem ber 2019 på helsenorge.no (5). Verk tøy et in klu de rer  
ikke alle de for skjel li ge on ko plas tis ke inn gre pe ne som Korvald  
og L’oran ge il lust re rer i sin ar tik kel, men det er hel ler ikke po en get. 
Verk tøy ets funk sjon er å sett e bryst be va ren de be hand ling i per spek
tiv og å for kla re hva val get hand ler om, slik at kvin nen får et bedre 
 ut gangs punkt for å kun ne vel ge.

En na sjo nal kil de til pa si ent in for ma sjon, som den nett ste det  
helsenorge.no/samvalg til byr, kan også vir ke guns tig for å sik re et 
li ke re be hand lings til bud i lan det. Ut vik lin gen av on ko plas tisk kir 
urgi i Norge har hatt godt mo ment det siste ti å ret, og da blir det 
na tur lig nok sprik i hva som til bys ved de uli ke sy ke hu se ne. De 
ster kes te på dri ver ne for ut vik lin gen er ikke all tid pa si en te ne – ofte 
er det fag mil jø ene som sett er pre mis se ne. De sent re ne som har 
mu lig het til godt sam ar beid mel lom bryst og plas tikki rur ger, til byr 
et bre de re spek ter av kir ur gi.

Det kor te mø tet mel lom pa si ent og kir urg stil ler sto re krav til 
kom mu ni ka sjons fer dig he ter. En spen nen de del av yr ket som bryst
kreft kir urg er nett opp å tit re re kir ur gi en rett i for hold til pa si en tens 
for vent nin ger. Her er vo lum be reg ning og tek nikk vik tig, men kan
skje like ut ford ren de er det å la eks per ten på eget liv og egne for
vent nin ger – pa si en ten – slip pe til.
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«Like et ter en bryst kreft dia gno se kan det fø les 
uve sent lig å skul le dis ku te re et rent kos me
tisk an lig gen de når tan ke ne kret ser om liv  
og død»
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EKG over lang tid
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Vi tren ger ret nings lin jer for hvor dan man skal bru ke 
lang tids re gist re ring av EKG for å på vi se at rie flim mer.

Jor tveit og med ar bei de re rap por te rer nå i Tids skrif tet i hvil ken  
grad lang tidsEKGre gist re ring får kon se kven ser for pa si en te ne (1). 
Bak grun nen for ana ly sen er at det ut fø res svært man ge slike un der
sø kel ser i Norge, og at an tal let er øken de. Imid ler tid mang ler vi,  
som for fatt er ne på pe ker, ret nings lin jer for når de skal bru kes. Vi  
vet hel ler ikke om un der sø kel se ne får be hand lings mes si ge kon se
kven ser.

For fatt er ne har tatt for seg 1 262 lang tidsEKGre gist re rin ger og 
kon klu de rer med at slik man i dag bru ker lang tidsEKG, vil en stor 
del av pa si en te ne være hen vist på grunn av «hjer te bank» og i li ten 
grad for di de har hjer te ryt me for styr rel se. Dett e gjel der sær lig yng re 
pa si en ter, som of te re er kvin ner, og der un der sø kel sen ikke får 
 be hand lings mes si ge kon se kven ser.

For fatt er ne del te pa si en te ne i to ho ved grup per: de uten tid li ge re 
kjent hjer te syk dom el ler hjer ne slag, og de med er kjent hjer te syk
dom. I den før s te grup pen, som ut gjor de cir ka halv par ten av de 
un der søk te, had de om lag 5 % en ryt me for styr rel se som krev de 
be hand lings mes sig opp føl ging. Blant de som var yng re enn 65 år, 
var an de len 3 %. Hos de med er kjent hjer te syk dom var ri me lig vis 
an de len langt høy ere, og hos fle re før te un der sø kel sen til end ret 
be hand ling.

EKGre gist re rin gen i de to grup pe ne had de selv sagt sam me for
mål, å av dek ke aryt mi er som even tu elt kan på vir ke ri si ko en for 
al vor li ge kom pli ka sjo ner, men grup pe ne had de helt ulik sann syn lig
het for slike kom pli ka sjo ner. For fatt er ne ar gu men te rer for at lang
tids re gist re ring av EKG i stør re grad bør bru kes hos pa si en ter der 
det ville være in di ka sjon for slag fore byg gen de be hand ling om det 
ble på vist at rie flim mer. De som al le re de har er kjent hjer te og kar
syk dom, har høy ere ri si ko for hjer ne slag. Der vil lang tidsEKG kun ne 
bi dra til å støtt e in di ka sjo nen for slag fore byg gen de inn sats. Men 
den hjer te fris ke grup pen er kan skje den mest in ter es san te fra et 
pri mær fore byg gen de stand punkt. Vil lang tidsEKGre gist re ring 
av dek ke in di vi der med høy ri si ko for hjer ne slag i den ne grup pen,  
og står ge vins ten i for hold til inn sat sen?

Det er in tui tivt for lok ken de å finne til sy ne la ten de fris ke in di vi der 
med høy ri si ko for syk dom, for så å gi et til bud som kan re du se re 
sann syn lig he ten for et al vor lig ut fall. Et slikt til bud kan være et 
in di vid rett et fore byg gen de til tak ba sert på en si ling av et ut valg av 
be folk nin gen, en ten sy ste ma tisk el ler som en del av en van lig kon
sul ta sjon for en hvil ken som helst an nen til stand (så kalt op por tu nis
tisk screen ing). Jor tveit og med ar bei de res ar tik kel vi ser at det er få 

til fel ler som opp da ges på den ne må ten, men kon se kven sen for 
en kelt in di vi det kan være dra ma tisk.

En fore byg gen de stra te gi der sann syn lig he ten er lav for at man 
fin ner et be hand lings tren gen de in di vid, med fø rer at man ge må 
un der sø kes, til sy ne la ten de unød ven dig. Dett e skil ler seg fra en kli
nisk si tua sjon, der be tyd nin gen av et pa to lo gisk av vik er langt vik ti
ge re. Den ne for skjel len mel lom kli nisk virk som het og in di vid rett et 
fore byg gen de inn sats er helt ve sent lig når vi skal vur de re om vi skal 
sett e i verk et pro gram for å lete ett er in di vi der med høy ri si ko for 
syk dom.

Jor tveit og med ar bei de re hen vi ser til Eu ro pean Society of Cardio
logy, som an be fa ler op por tu nis tisk si ling med pulspalpasjon, even
tu elt et EKG, hos alle pa si en ter over 65 år uan sett år sak til kon sul ta
sjo nen (2). Ar gu men tet mot op por tu nis tisk si ling har vært at man 
fan ger for få po ten si el le hjer ne slag pa si en ter.

Al ter na ti ve ne til op por tu nis tisk si ling er mål rett e de mas se un der
sø kel ser el ler ge ne rel le be folk nings un der sø kel ser. Ved mål rett e de 
silinger vel ger man ut ri si ko grup per som in di vi der med hjer te svikt 
el ler an nen kjent hjer te syk dom, hy per to ni, dia be tes, be ty de lig over
vekt el ler hy per ty re ose. Da gens di gi ta li ser te hel se tje nes te gjør dett e 
re la tivt en kelt, og tro lig øko no misk ef ek tivt. En rap port fra 2014 
vis te at det var like ef ek tivt å gjø re en op por tu nis tisk si ling som  
å in vi te re folk til en EKGun der sø kel se (3), men ana ly sen var ba sert 
på data som ble sam let inn for snart 20 år si den (4).

Dis ku sjo nen om å sile ut pa si en ter med at rie flim mer har på gått  
i fle re tiår. I en kom men tar ar tik kel så sent som i de sem ber 2019 
kon klu der te man med ikke å an be fa le sy ste ma tisk si ling (5). Ar gu
men te ne mot si ling var usik ker het når det gjel der ef ek ti vi tet og 
kost na der. Sam ti dig pek te man på hvor dan for eks em pel smart klok
ker fø rer til at folk selv opp da ger ure gel mes sig hjer te ak sjon (6). 
Der med skul le si ling bli unød ven dig, men en slik ut vik ling vil nep pe 
av las te hjer te av de lin ge ne. Det er åpen bart be hov for ret nings lin jer.
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«Den hjer te fris ke grup pen er kan skje den 
mest in ter es san te fra et pri mær fore byg gen de 
stand punkt»



Trajenta, Boehringer Ingelheim           Antidiabetikum, 
DPP-4-hemmer. ATC-nr.: A10B H05   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett 
inneh.: Linagliptin 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til 
behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som 
tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: 
Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. 
intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I 
kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, 
inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Dosering: Voksne: 5 mg 1 gang daglig. Som 
tilleggsbehandling med metformin, bør metformindosen 
fastholdes. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, 
kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for 
å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Ved 
uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker 
det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av én dag. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering er nødvendig, men klinisk erfaring 
mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er 
nødvendig. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering 
er ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos pasienter >80 
år, forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med 
eller uten mat, når som helst på dagen. Skal ikke knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes 
type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Det 
er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin 
legges til et sulfonylureapreparat, med metformin som 
basisbehandling. Sulfonylureapreparater og insulin er 
kjent for å forårsake hypoglykemi, se Dosering. Bruk av 
DPP4-hemmere er forbundet med risiko for å utvikle akutt 
pankreatitt. Pasienten må informeres om symptomene 
på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal 
linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal 
behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter som tidligere har hatt pankreatitt. Trajenta skal 
seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. 
Imidlertid bør pasienten gjøres oppmerksom på risikoen 
for hypoglykemi, særlig ved kombinasjon med sulfonylurea 
og/eller insulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra 
Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B H05  
Linagliptin er en svakt konkurrerende og svak til moderat 
hemmer av CYP3A4. Kliniske data tyder på at risikoen 
for relevante interaksjoner ved samtidig bruk av andre 
legemidler er lav. Relevante interaksjoner med andre P-gp-/
CYP3A4-hemmere forventes ikke. I kombinasjon med sterke 
P-gp-induktorer som rifampicin, vil muligens full effekt av 
linagliptin ikke oppnås, særlig ikke ved langtidsbehandling. 
Farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, 
warfarin, digoksin og orale prevensjonsmidler påvirkes ikke 
av linagliptin, noe som viser lav tendens til interaksjoner 
med substrater for CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-gp og 
OCT. Det forventes ikke interaksjon av klinisk betydning med 
sulfonylureapreparater. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko 
for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås 
fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger:
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Obstipasjon ved kombinasjon med insulin.
Sjeldne Pankreatitt
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Angioødem, bulløs pemfigoid, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Hypersensitivitet (f.eks. bronkial hyperreaktivitet)
Infeksiøse
Mindre vanlige Nasofaryngitt
Luftveier
Mindre vanlige Hoste
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypoglykemi ved kombinasjon med metformin og 

sulfonylurea.
Undersøkelser
Vanlige Lipaseøkning
Mindre vanlige Amylaseøkning

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser 
opptil 600 mg (120 ganger anbefalt dose) er generelt godt 
tolerert. Behandling: Vanlig støttebehandling som fjerning 
av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk 
overvåkning og ev. innledning av kliniske forholdsregler. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger: Dipeptidylpeptidase-4 
(DPP-4)-hemmere A10B H. Pakninger og priser: 5 mg: 
30 stk. (blister) 091493, pris (kr): 446,60. 5 mg: 90 stk. 
(blister) 518897, pris (kr): 1248,70.  Refusjon: Behandling 
av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre 
perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskode: ICPC: 
T90, Diabetes type 2, vilkår 232. ICD: E11, Diabetes mellitus 
type 2, vilkår 232. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon 
med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
Sist endret: 12.08.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 23.07.2019.
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Trajenta, Boehringer Ingelheim           Antidiabetikum, 
DPP-4-hemmer. ATC-nr.: A10B H05   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett 
inneh.: Linagliptin 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til 
behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som 
tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: 
Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. 
intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I 
kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, 
inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Dosering: Voksne: 5 mg 1 gang daglig. Som 
tilleggsbehandling med metformin, bør metformindosen 
fastholdes. I kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, 
kan en lavere dose sulfonylurea eller insulin vurderes for 
å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Ved 
uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker 
det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av én dag. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering er nødvendig, men klinisk erfaring 
mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er 
nødvendig. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering 
er ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos pasienter >80 
år, forsiktighet bør utvises. Administrering: Tas med 
eller uten mat, når som helst på dagen. Skal ikke knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes 
type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Det 
er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin 
legges til et sulfonylureapreparat, med metformin som 
basisbehandling. Sulfonylureapreparater og insulin er 
kjent for å forårsake hypoglykemi, se Dosering. Bruk av 
DPP4-hemmere er forbundet med risiko for å utvikle akutt 
pankreatitt. Pasienten må informeres om symptomene 
på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt skal 
linagliptin seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal 
behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos 
pasienter som tidligere har hatt pankreatitt. Trajenta skal 
seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. 
Imidlertid bør pasienten gjøres oppmerksom på risikoen 
for hypoglykemi, særlig ved kombinasjon med sulfonylurea 
og/eller insulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra 
Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B H05  
Linagliptin er en svakt konkurrerende og svak til moderat 
hemmer av CYP3A4. Kliniske data tyder på at risikoen 
for relevante interaksjoner ved samtidig bruk av andre 
legemidler er lav. Relevante interaksjoner med andre P-gp-/
CYP3A4-hemmere forventes ikke. I kombinasjon med sterke 
P-gp-induktorer som rifampicin, vil muligens full effekt av 
linagliptin ikke oppnås, særlig ikke ved langtidsbehandling. 
Farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, 
warfarin, digoksin og orale prevensjonsmidler påvirkes ikke 
av linagliptin, noe som viser lav tendens til interaksjoner 
med substrater for CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-gp og 
OCT. Det forventes ikke interaksjon av klinisk betydning med 
sulfonylureapreparater. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør ikke brukes 
under graviditet. Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko 
for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en 
beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås 
fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger:
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Obstipasjon ved kombinasjon med insulin.
Sjeldne Pankreatitt
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Angioødem, bulløs pemfigoid, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Hypersensitivitet (f.eks. bronkial hyperreaktivitet)
Infeksiøse
Mindre vanlige Nasofaryngitt
Luftveier
Mindre vanlige Hoste
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypoglykemi ved kombinasjon med metformin og 

sulfonylurea.
Undersøkelser
Vanlige Lipaseøkning
Mindre vanlige Amylaseøkning

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser 
opptil 600 mg (120 ganger anbefalt dose) er generelt godt 
tolerert. Behandling: Vanlig støttebehandling som fjerning 
av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk 
overvåkning og ev. innledning av kliniske forholdsregler. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger: Dipeptidylpeptidase-4 
(DPP-4)-hemmere A10B H. Pakninger og priser: 5 mg: 
30 stk. (blister) 091493, pris (kr): 446,60. 5 mg: 90 stk. 
(blister) 518897, pris (kr): 1248,70.  Refusjon: Behandling 
av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre 
perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin 
i tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskode: ICPC: 
T90, Diabetes type 2, vilkår 232. ICD: E11, Diabetes mellitus 
type 2, vilkår 232. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon 
med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
Sist endret: 12.08.2019. Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 23.07.2019.
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Fær re p-ver di er  
i «Van cou ver-ret nings-
lin je ne»

I hvil ke sam men hen ger kan det være re le
vant å rap por te re pver di er? Man ge vil  
være eni ge om at pver di er rap por te res i for 
man ge sam men hen ger i den me di sins ke 
fag lit e ra tu ren (1). Både som med for fat er, 
og som sta tis tisk fag fel le, opp le ver jeg re gel
mes sig at fors ke re også vil rap por te re pver
di er i sam men hen ger der de er klart ir re le
van te (2). De så kal te «Van cou verret nings lin
je ne», fra «International Com mit ee of Med i
cal Journal Edi tors» er kla re i sin an be fa ling  
i sit av snit «Statistics» (3):

«When pos sib le, quan ti fy fin dings and 
pre sent them with ap pro pri ate indicato rs  
of mea sure ment er ror or un cer tain ty (such 
as con fi dence intervals). Avoid re lying sole ly 
on sta tis ti cal hy poth e sis tes ting, such as P 
val ues, which fail to con vey importa nt in for
ma ti on about ef ect size and preci sion of 
estimates.»

Det e er et er mit syn et for nuf tig råd, og 
også i tråd med kon klu sjo nen i (1): Det vik
tig ste er ef ekt stør rel se, der et er usik ker het 
ut rykt ved for eks em pel kon fi dens in ter vall, 
og til slut even tu elt pver di. Men i Van cou
verret nings lin je ne fra August 2013 (4)  

fant man også føl gen de, som ble stå en de 
ufor and ret frem til de sem ber 2019, un der 
 «Results»:

«Give nu mer ic results not only as de ri va 
tives (e.g., percentages) but also as the abso 
lu te num bers from which the de ri va ti ves 
were cal cu lat ed, and spec i fy the sta tis ti cal 
sig nifi  cance atached to them, if any.»

Siste del av det e kun ne opp fat es som en 
ge ne rell opp ford ring til å rap por te re pver
di er. Jeg fant det e også i mot strid til an be fa
lin gen un der «Statistics». Jeg gjor de ICMJE 
opp merk som på det e i mai 2019. I de re vi
der te ret nings lin je ne av de sem ber 2019 (3) 
er det e nå end ret til:

«Give nu mer ic results not only as de ri va 
tives (for exam ple, percentages) but also as 
the absolu te num bers from which the de ri
va ti ves were cal cu lat ed.»

Det e set nings led det er alt så tat ut: «and 
spec i fy the sta tis ti cal sig nifi  cance atached 
to them, if any.»

Der med kan ikke len ger fors ke re på be 
rope seg «Van cou verret nings lin je ne» som 
grunn lag for å rap por te re ir re le van te pver
di er. Et lite skrit i en rik tig ret ning!

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved RKBU  
MidtNorge.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Stens rud MJ, Aa len OO. Skal vi skrin leg ge be gre pet 

sta tis tisk sig ni fi kans? Tidsskr Nor Legeforen 2019; 
139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0311.

2 Ly der sen S. Sta tis ti cal re view: fre quent ly gi ven 
comments. Ann Rheum Dis 2015; 74: 323 – 5. 

3 Recommendations for the Conduct, Re porting, 
Ed iting, and Pub li ca tion of Schol ar ly Work in 
Med i cal Jour nals. Up dated December 2019, 2019. 
Lest 16.1. 2020.

4 Recommendations for the Conduct, Re porting, 
Ed iting, and Pub li ca tion of Schol ar ly Work in 
Med i cal Jour nals. Up dated August 2013, 2013.  
Lest 16.1.2020.

Akutt svim mel het  
og be ho vet for økt 
otonevrologisk 
 kompe tan se

Cars ten Tjell be skri ver i Tids skrif tet (1) en 
dia gnos tisk al go rit me be stå en de av tre 
enk le kli nis ke un der sø kel ser for å av gjø re 
om pa si en ter med akut svim mel het har  
en sen tral el ler pe ri fer ves ti bu lær til stand.

Tjell be mer ker at ny stag mus ofte er van ske
lig å vur de re uten tre ning og hjel pe mid ler, 
og fore slår i ste det bruk av Rom bergs prø ve, 
ho ri son tal oku lær føl ge test og tragustrykk. 
Dis se tre me to de ne er nyt i ge sup ple ment, 
men er stat er ikke bil led dia gnos tikk el ler 
kom pe tan se i å vur de re ny stag mus, hode
impulstest, ka lo risk prø ve og au dio me tri.

Når mis tan ken om sen tral svim mel het 
først er vek ket, er det van ske lig å kom me 
uten om bil led dia gnos tikk. Mag net o mo 
grafi (MR) er i dag gull stan dar den for  
å av dek ke sen tra le år sa ker til akut svim mel
het, som hjer ne in farkt, blød ning, svuls ter  
i den cerebellopontine vin ke len el ler and re 
le sjo ner i bak re skal le grop, som MS. MR er  
i dag re la tivt ri me lig og let til gjen ge lig ved 
de fles te nors ke sy ke hus.

Pa si en ten er ikke fer dig be hand let når 

«Man ge vil være eni ge om 
at p-ver di er rap por te res i for 
man ge sam men hen ger i den 
me di sins ke fag lit te ra tu ren»

«Når mis tan ken om sen tral 
svim mel het først er vek ket,  
er det van ske lig å kom me 
uten om bil led dia gnos tikk»
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sen tral år sak til symp to me ne er ute luk ket, 
og MR er ikke løs nin gen på alle våre dia
gnos tis ke ut ford rin ger. Tek no lo gi en er  
i rask ut vik ling, men i skri ven de stund er 
MR ikke eg net til å på vi se noen av de van
ligste vertigotilstandene som BPPV, ves ti 
bulær mig re ne, vestibularisnevrit el ler 
Menières syk dom. Det e er til stan der som 
kan ha et lang va rig for løp med be ty de li ge 
symp to mer, og de kre ver ulik be hand ling. 
Kor rekt dif e ren si al dia gnos tikk er av gjø 
rende i hånd te rin gen av dis se pa si en te ne.

Iføl ge of ent lig til gjen ge lig sta tis tikk (2) 
var svim mel het el ler ves ti bu læ re syk dom
mer pri mær år sak til 5 521 sy ke hus opp hold  
i 2018. De fles te av pa si en te ne (58 %) ble 
ut skre vet med en uspe si fikk dia gno se  
(R42 svim mel het). Også dis se pa si en te ne 
for tje ner be hand ling av høy kva li tet. Det er 
be hov for opp rust ning av otonevrologisk 
ut styr og kom pe tan se ved nors ke sy ke hus.

FRE DE RIK KRA GE RUD GOP LEN
frederik.goplen@helse-bergen.no
er over le ge.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Tjell C. Akut ver ti go – skjeb ne svan ger el ler harm

løs? Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/
tidsskr.19.0671.

2 Hel se di rek to ra tet. Inn leg gel ser for dia gno se ne 
Svim mel het IKA (R42) og svim mel hets syn dro mer 
(H8183) ved nors ke sy ke hus i 2018.  Lest 30.1.2020.

I Tidsskriftets utgave 2/2020 skrev 
medisinsk redaktør Øyvind Stople 
Sivertsen om tilgangen til private 
helsetjenester og legene som jobber 
der. Her er to svar til hans innlegg:

Lett vint svart ma ling

Øy vind Stop le Sivertsen skrive i Tids skrif tets 
ut ga ve 2/2020 om det han kal ler «letvint
legene». «Man ge sy nes det er en god idé  
å be ta le en ukjent lege tre gan ger pri sen for 
en opp ga ve fast le gen egent lig kan løse. 
Hvor dan kom vi dit?», spør han. Ikke bare  
er spørs må let uny an sert. Han sva rer hel ler 
ikke på det.

I inn leg get av dek kes et gjen nom gå en de 
ne ga tivt syn på nye tje nes ter, der alle skjæ
res over én kam. Det lege fag li ge trek kes  
i tvil, og det hev des at hel se angst og pro fit 
er det enes te som dri ver dis se tje nes te ne. 
Den har vi hørt før.

Kan skje bør for fat e ren ta en run de til  
i ten ke bok sen. Ikke bare svart ma ler han 
hund re vis av yr kes stol te kol le ga er som 
job ber som del av de nye le ge tje nes te ne – 
 le ger som til dag lig job ber på sy ke hus,  
som fast le ger og på le ge vak ter (det er nem
lig de sam me le ge ne). Inn leg get for dum mer 
også pa si en te ne.

La oss hel ler anta at folk tar gjen nom 
tenkte valg. Hvor for vel ger noen å be ta le  
for tje nes ter, som el lers er helt el ler del vis 
dek ket av det of ent li ge? FHIs bru ker un der
sø kel se gir et hint: «Ut fra pa si en te nes per
spek tiv er det et stør re for bed rings po ten si al 
når det gjel der til gjen ge lig het; man ge sy nes 
ikke ven te ti den for å få time el ler ven te ti den 

på ven te rom met er ak sep ta bel» (1). Kan skje 
er det ikke hel se angst, som for fat e ren hev
der, men til gan gen til le ge ti me som dri ver 
frem veks ten av nye tje nes ter.

Man kan også und re om hel se ve se net har 
holdt føl ge med be folk nin gens for vent nin
ger. Mens sel ve me di si nen har tat sju mils
steg, har tje nes te ne ståt på ste det hvil. Nye 
tje nes ter vok ser frem som et kon kret svar, 
og noen vel ger alt så å be nyt e seg av dem.

Er det pro ble ma tisk at noen bru ker Hjem
me le ge ne? Nei, nye, se ri ø se hel se tje nes ter  
er et sup ple ment til et al le re de godt hel se 
vesen. Inn leg get be skri ver nye tje nes ter  
som om de er fast le ge nes stør ste trus sel. 
Sann he ten er en an nen, de ver ken kan el ler 
vil er stat e fast le ge ne. De er nep pe sto re trus
se len hel ler. År lig gjen nom fø res nær me re 
16 mil li o ner kon sul ta sjo ner hos fast le ger  
og le ge vak ter (2). Jeg vil an slå at pri va te 
tje nes ter – hvis man sum me rer hjem me 
besøk, vi deo og dropin – maks ut gjør et  
par pro sent av dis se.

For fat e ren hev der at kon sul ta sjo ne ne  
i det pri va te mar ke det er unød ven di ge,  
og ge ne ra li se rer igjen: «Alle er pro blem stil
lin ger som kun ne ha ven tet. Alle er pro blem
stil lin ger som fast le gen kun ne løst».

Vår er fa ring er en an nen. Pro blem stil lin 
gene lig ner de vi ser på le ge vakt og fast le ge
kon tor. Cir ka 60 pro sent av våre pa si en ter  
er eld re el ler små barn. De bru ker oss for di 
hjem me be søket, som før var en ve sent lig del 
av det of ent li ge til bu det, nes ten er bor te.

Jeg er ikke uenig i alt Sivertsen skri ver.  
Når han skri ver «Bør vi le ger i stør re grad se 
oss selv lit i kor te ne og ten ke mer på hvor

«Kan skje er det ikke hel se angst, 
som for fat te ren hev der, men 
til gan gen til le ge ti me som 
 driver frem veks ten av nye 
 tjenes ter»
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et sam ar beid mel lom Hel se og om sorgs 
depar te men tet, Kom mu ne nes Sen tral for
bund (KS) og Le ge for en in gen. Hva skjed de 
egent lig med det e tre parts sam ar bei det? 
Det er enorm for skjell på hva folk for ven ter 
og hva den of ent li ge pri mær hel se tje nes ten 
kla rer å le ve re. Det bør være et mye stør re 
pro blem enn at en li ten brøk del pa si en ter 
vel ger å be nyt e Dr.Dropin.

Fast le ge ne gjør så godt de kan, men er 
svik tet av sine egne le de re. Le ge for en in gen 
må spør re seg om den kan gjø re mer for  
å mo der ni se re pri mær hel se tje nes ten og 
for sva re sine med lem mers ret ig he ter. 
Uhold ba re lan ge ar beids da ger, økte krav  
til do ku men ta sjon, sta dig nye ar beids opp 
gaver og lav lønns vekst. Hvor dan kom vi dit?

DA NIEL SØR LI
daniel@drdropin.no
er lege og dag lig le der Dr.Dropin.
For fat e ren opp gir føl gen de in ter es se kon flikt: For fat er 
er dag lig le der og med ei er i Dr.Dropin AS.

RET TEL SER

As si stert be frukt ning blant kvin ner  
med epi lep si
Sa breen Zai dan, Karl O. Nak ken, Kari M.  
Lil le stø len, Sil je Al ve stad, Mor ten I. Los sius
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 51 – 3.

I Tids skrif tet nr. 1/2020 på s. 51 skal det stå: 
Hos kvin ne ne med epi lep si var 96 av 1 510 
bar ne føds ler (6,4 %) en føl ge av as si stert 
be frukt ning, mens til sva ren de tall i den 
ge ne rel le be folk nin gen i sam me pe ri ode var 
28 547 av 1 052 901 (2,7 %) (p < 0,001).

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

Ufokusert om spermier
Trine B. Haugen
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.19.0766.

Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet  
nr. 2/2020 på s. 182: Eter at anmeldelsen  
ble publisert er redaksjonen blit gjort opp-
merksom på at anmelderen er omtalt i boken. 

dan vi ver ner om vår rol le og vårt fag li ge 
ryk te? […] en vik tig for ut set ning for å kun ne 
yte hel se hjelp er til li ten be folk nin gen har til 
le ger» – så kun ne jeg ikke vært mer enig.

I Hjem me le ge ne er vi opp tat av vårt fag 
lige ryk te, og til li ten hos pa si en ter. Uten  
den, har vi ikke li vets ret. Men vi opp le ver  
et pa si enttil fang som vok ser dag for dag. 
Til ba ke mel din ge ne vi får fra tu sen vis av 
pa si en ter vi ser at vi de fi ni tivt har li vets ret, 
som et sup ple ment til et godt hel se ve sen.

NI CO LAI SKARS GÅRD
nicolai@hjemmelegene.no
er lege og dag lig le der i Hjem me le ge ne.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Folkehelseinstitutet. Pa si ent er fa rin ger med fast 

legen og fast le ge kon to ret i 2018/19.  Lest 6.2.2020.
2 Sta tis tisk sen tral by rå. All menn le ge tje nes ten.   

Lest 6.2.2020.

Lett vint fra Sivertsen 
om pri va te le ger

I Øy vind Stop le Sivertsens le der «Letvint
legene» i Tids skrif tets ut ga ve 2/2020 le ser  
vi om at man ge nå sy nes det er en god idé  
å droppe fast le gen til for del for pri va te le ger. 
Den me di sins ke re dak tø ren stil ler spørs må
let: «Hvor dan kom vi dit?».

Ald ri før har det vært så sto re pro ble mer 
med re krut e ring av yng re kol le g er inn i det 
som skal være fun da men tet for all hel se
hjelp i Norge. An tall kom mu ner som har 
sto re pro ble mer med å få re krut ert fast 
leger, er mer enn fi re dob let på to år. Me di
sin stu den te ne sø ker and re al ter na ti ver.

Sivertsen skri ver at Norge har en av ver
dens best ut byg de pri mær hel se tje nes ter. 
Fak tum er at fast le ge ord nin gen vak ler. En 
må ned et er at Dr.Dropin åp net sin før s te 

kli nikk gjen nom før te For bru ker rå det en 
un der sø kel se som vis te at fire av ti pa si en ter 
må vente mer enn fem da ger før de får time 
hos fast le gen. For bru ker rå det kal te det et 
lov brudd.

Kjer nen i ar gu men ta sjo nen til Sivertsen  
er at Dr.Dropin ut nyt er be ta lings vil je og 
hel se angst ved å til by en tje nes te skapt 
rundt pa si en tens be hov og livs si tua sjon.  
Ok, vi har en lav og fast pris. Le ge ne våre har 
in gen in sen ti ver om å gjø re un der sø kel ser, 
pro se dy rer el ler gi be hand ling når det ikke 
er in di ka sjon for det – de får be talt det sam
me uan set. Vi har kort ven te tid og er åpent 
tid lig og sent. Ja, det stem mer fak tisk at vi 
har skapt en le ge tje nes te rundt pa si en tens 
be hov og livs si tua sjon.

Og ja, det stem mer at man ge pla ger  
som folk opp le ver i hver da gen er selv 
begren sen de og strengt tat ikke tren ger  
en vur de ring av lege el ler an net hel se per 
sonell. Det skjer av og til. Det e er til fel let  
hos Dr.Dropin, på sam me måte som på 
fast le ge kon to ret. Da gjør vi det sam me som 
fast le ge ne gjør – tryg ger og opp ly ser. Når 
Sivertsen kri ti se rer Dr.Dropin og pe ker på 
pro blem stil lin ger som kun ne ven tet, så 
plas se rer han også pa si en te ne i mons ter 
rollen. For tje ner de det?

Sivertsen fryk ter vi de re at fast le ge hver 
dagen i frem ti den vil be stå av ute luk ken de 
tid kre ven de opp ga ver med dår lig be ta ling 
for di ak tø rer som Dr.Dropin tar unna enk le 
pro blem stil lin ger. Vi tror ikke det. Vi ser på 
fast le ge ord nin gen som fun da men tet i pri
mær hel se tje nes ten. Men slike hold nin ger 
som Sivertsen re pre sen te rer – pre get av frykt 
for end rin ger og for lite fo kus på pa si en tens 
be hov – bi drar til å tære vi de re på fast le ge
ord nin gen.

Da fast le ge ord nin gen star tet opp ved 
star ten av mil len ni et, var den ba sert på  

«Ja, det stem mer fak tisk  
at vi har skapt en le ge tje nes te 
rundt pa si en tens be hov  
og livs si tua sjon»

Du trenger ikke lete 
etter en bedre 
boliglåns rente. 

Legeforeningen har  
gjort det for deg.

Akademikerne Pluss tilbyr sammen med Danske Bank en bankavtale til alle med lemmene i 
Den norske legeforening og de 11 andre foreningene. Den kollektive avtalen sikrer at du kan 
være trygg på å alltid ha blant markedets beste betingelser.

Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset dine individuelle behov, planer 
og ambisjoner – nå og i fremtiden. Når og hvordan du ønsker å møte banken er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/legeforeningen eller ring oss på 987 05550

Boliglån

2,62 %  nom.

2,70 % eff. rente*

*Pr. 24.1.2020. Eff.rente 2,70 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 741 604. Forutsetter at låntakere har lønnsinngang og kort- eller regningsbetaling i Danske Bank.
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Na sjo nalt screen ing pro gram  
for tarm kreft

Inn fø ring av na sjo nalt pro gram 
for tarm screen ing for ut set er 
be ty de lig styr king av ko lo sko pi
ka pa si te ten i hele lan det.

Re gje rin gen har be stemt at det fra høs ten 
2020 skal inn fø res na sjo nal tarm kreft scree
ning for 55år in ger i Norge (1). Screen ing pro
gram met skal gjø res lands dek ken de i lø pet 
av en fem års pe ri ode (2). Norge får der med 
sitt tred je screen ing pro gram for kreft. En ny 
kart leg ging vi ser at det trengs fle re stil lin ger 
og økte res sur ser lo kalt for å få det til.

Screen ing me to den i pro gram met vil være 
en ten ko lo sko pi el ler tes ting for blod i av fø
ring med ett er føl gen de ko lo sko pi ved po si
tiv prø ve. Det er be reg net at ka pa si te ten for 
ko lo sko pi i Norge må økes med ca. 60 % for 
at screen in gen skal kun ne gjø res (3). Hel se 
SørØst har fått an sva ret for å plan leg ge og 
or ga ni se re screen ing pro gram met. Hel se 
regi o nen har etab lert en sty rings grup pe,  
der le ge spe sia lis ter fra gast ro en te ro lo gis ke 
fag, som skal ut fø re mes te par ten av ar bei
det, ikke er re pre sen tert.

Ett er å ha mott att be kym rings mel din ger 
fra gast ro en te ro lo gis ke fag mil jø er har in ter
es se grup pen for tarm kreft screen ing i Norsk 
gast ro en te ro lo gisk for en ing (NGF) ny lig 
gjen nom ført en na sjo nal spør re un der sø 

kelse. Hen sik ten var å kart leg ge om det 
fore lig ger nok res sur ser, og hvil ke res sur ser 
som even tu elt bør til fø res for at screen ing 
skal kun ne inn fø res. 22 av 39 le de re (56 %) 
for en do sko pi av de lin ger ved of ent li ge 
sy ke hus i Norge svar te på spør re un der sø kel
sen, som er gjen gitt i et ap pen diks på tids
skriftet.no. Re sul ta te ne ty der på at in gen  
av av de lin ge ne som vi fikk svar fra, vil kla re 
å inn fø re tarm kreft screen ing med da gens 
res sur ser: 19 av 22 had de ikke ut styr el ler 

fy sisk plass til å ut fø re screen ing, 18 av 
22 mang let over le ger og 12 av 22 had de for  
få le ger i spe sia li se ring (LIS). 19 av 22 svar te 
at det ikke var man gel på sø ke re, men at  
de had de for få le ge stil lin ger. For å møte 
frem ti dens be hov for screen ing for tarm
kreft svar te 18 av 22 at det må opp rett es fle re 
ut dan nings stil lin ger, og 22 av 22 at det må 
opp rett es fle re over le ge stil lin ger for opp læ
ring av yng re le ger. På spørs må let om det 
kun ne være en god idé å ut dan ne ikkele ger 
(f.eks. sy ke plei e re) i ko lo sko pi, men te kun  
5 av 22 at det ville løse pro ble me ne.

Vår un der sø kel se ty der på at lan dets en do
sko pi av de lin ger ikke har ka pa si tet til  
å gjen nom fø re det økte an tal let koloskopier 

som screen ing pro gram met for tarm kreft  
vil med fø re. Det kan kom me til å gå ut over 
til bu det til pa si en ter som hen vi ses for mis
tenkt el ler etab lert syk dom. Sva re ne i spør re
un der sø kel sen ty der på at sy ke hu se ne 
mang ler fy sisk plass og ut styr til å ta hånd 
om øk nin gen i an tal let koloskopier som 
screen ing pro gram met vil med fø re. Byg ging 
av nye rom og lo ka ler vil ta tid og bør der for 
pri ori te res raskt om screen in gen skal kom
me i gang i 2020.

Sta tis tikk over fer di ge spe sia lis ter fra 
Le ge for en in gen vi ser at det per mars 2019 
fan tes 230 god kjen te og yr kes ak ti ve spe sia
lis ter in nen gast ro en te ro lo gi i Norge (4). 
Pi lot pro sjek tet i tarm kreft screen ing de  
siste seks åre ne i Østfold og ved Bæ rum 
sy ke hus har re krutt ert tolv nye le ge spe sia lis
ter i gast ro en te ro lo gi (tall fra Kreft re gis te
ret). Dett e vi ser at det er mu lig å ut dan ne 
fle re le ger på en ef ek tiv og mål rett et måte, 
sam ti dig som man har klart å til by en god 
og tid lig kar rie re vei inn i gast ro en te ro lo 
gien. Le de re ved en do sko pi av de lin ger er 
ty de li ge på at det ikke er man gel på le ger 
som øns ker å jobbe med ko lo sko pi, men at 
det er for få stil lin ger som le ge ne kan søke 
på. Med da gens man gel på sy ke plei e re og 
sam ti dig over skudd av unge le ger i Norge  
vil ut dan ning av sy ke plei e re i ko lo sko pi ikke 
være en god idé.

Mottatt 11.10.2019, første revisjon innsendt 10.12.2019, 
godkjent 21.1.2020.

«In gen av av de lin ge ne vil kla re 
å inn fø re tarm kreft screen ing 
med da gens res sur ser»
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Internasjonale retningslinjer (ARIA)* anbefaler  
neseglukokortikoider som førstelinjebehandling 
ved sesongbasert og flerårig allergisk rhinitt.2 
Otrason (flutikasonpropionat) er en neseglukokortikoid som  
gir bred lindring av allergiske plager ved å blokkere 6 viktige  
inflammatoriske mediatorer. (Antihistaminer blokkerer bare en).3  
Lindrer både allergiske øye- og neseplager i 24 timer.

1

Leukotriener

Cytokiner

Histamin

Prostaglandiner

Kemokiner

Tryptaser



2,1 millioner  
nordmenn  
lider av 

*(ARIA, Allergic Rhinitis and its Impact on Astma, 2016). Referanser: 1. https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/fakta-om-allergi/ 2. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic rhinitis and its impact on 
asthma (ARIA) guidelines.-2016 revision. J Allergy Clin Immuna/. 2017;1-9. doi: 10.1016/j.jaci.2017.03.050. 3. Broide DH. The pathophysiology of allergic rhinoconjunctivitis. Allergy Asthma P.roc. 2007;28(4 ):398-403.

Otrason 50 mikrogram / dose nesespray (flutikasonpropionat). Reseptfritt legemiddel. Indikasjon: Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt som skyldes pollen (høysnue) eller andre luftbårne allergener (som støvmidd, 
muggsporer eller dyreflass). Dosering: Til voksne fra 18 år: To doser i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.  
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Bivirkninger: Svært vanlige: Epistakse. Vanlige: Halsirritasjon, neseirritasjon, tørr hals, uttørring av neseslimhinne, hodepine, 
ubehagelig smak/lukt. Svært sjeldne: Anafylaksi/anafylaktisk reaksjon, ansikts- eller tungeødem, bronkospasme, overfølsomhetsreaksjon, utslett, nasal septum-perforasjon, glaukom, katarakt, økt intraokulært trykk. Ukjent 
frekvens: Nesesår, tåkesyn. Systemiske glukokortikoidbivirkninger kan forekomme, særlig ved bruk av høye doser over lengre perioder. Forsiktighetsregler: Behandling bør stanses eller lege oppsøkes dersom bedring ikke 
opptrer i løpet av 7 dager. Lege bør også rådspørres dersom symptomer er lindret, men ikke tilstrekkelig kontrollert. Bør ikke brukes kontinuerlig i >3 måneder uten at lege er konsultert. Rådspør lege før bruk ved: Samtidig 
bruk av andre kortikosteroidpreparater, infeksjon i nesepassasje eller bihuler, nylig neseskade/-kirurgi, eller problemer med sår i nesen. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan føre til binyresuppresjon, og tillegg av systemiske 
kortikosteroider bør vurderes i perioder med påkjenninger eller ved planlagt kirurgi. Systemiske effekter: Kan forekomme, spesielt ved høye doser over lengre perioder, men mye mindre sannsynlig ved bruk av nesespray enn 
perorale kortikosteroider. Synsforstyrrelser: Er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi irritasjon, og spesielt ved langvarig bruk, ødem i neseslimhinnene. 
Interaksjoner: Under normale forhold oppnås lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering, og klinisk signifikante interaksjoner er dermed lite sannsynlig. Samtidig bruk av andre CYP3A-hem-
mere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger, spesielt ved langvarig bruk og med potente hemmere. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. Pakningsstørrelser: 60 doser. 
Reseptgruppe: F. Unntatt fra reseptplikt. Teksten er forkortet. For fullstendig tekst, se preparatomtale. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, DK-2605 Brøndby, Danmark. Varemerker eies av 
eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2020 GSK eller deres lisensgiver CHNO/CHOTRI/0011/20 Februar 2020

Internasjonale retningslinjer (ARIA)* anbefaler  
neseglukokortikoider som førstelinjebehandling 
ved sesongbasert og flerårig allergisk rhinitt.2 
Otrason (flutikasonpropionat) er en neseglukokortikoid som  
gir bred lindring av allergiske plager ved å blokkere 6 viktige  
inflammatoriske mediatorer. (Antihistaminer blokkerer bare en).3  
Lindrer både allergiske øye- og neseplager i 24 timer.

1

Leukotriener

Cytokiner

Histamin

Prostaglandiner

Kemokiner

Tryptaser



224

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  3,  2020;  140:  224 –7

Genpaneltesting

Ny DNA-se kven se rings tek no lo gi, så kalt nestegenerasjonssekvensering, 
har gjort det mu lig å se kven se re alle ge ne ne til en per son sam ti dig. 
Genpaneltesting har gitt man ge pa si en ter en år saks dia gno se, og in di ka-
sjo ne ne blir sta dig fle re. Hva bør kli ni ke ren ten ke gjen nom før blod prø ve ne 
re kvi re res?

Å se kven se re et gen er å be stem me 
rek ke føl gen – se kven sen – av nu
kleo ti de ne A, T, G og C i DNAtrå den 
til en pa si ent, for så å sam men lig ne 

re sul ta tet med en re fe ran se se kvens. Nukleo
tidendringer som av vi ker fra re fe ran se se
kven sen, tren ger ikke for år sa ke syk dom, 
men er et ut rykk for at vi er for skjel li ge. 
Hver per son har sin uni ke DNAse kvens.

Med nestegenerasjonssekvensering (next 
gen er a tion sequencing, NGS) kan man alt så 
se kven se re alle ge ne ne til en per son, even 
tuelt et ut valg av ge ner, sam ti dig. Med det e 
er mye av det dia gnos tis ke tan ke ar bei det 
for skjø vet. Før gjaldt det å ut fø re en grun dig 
kli nisk vur de ring før man be stil te gen ana ly
ser, for di hver en kelt ana ly se var så kost bar 
og spe si fikk. Da var det e ge ne ti ke rens bord. 
I dag re kvi re res ge ne tis ke ana ly ser av en 
rek ke le ge spe sia lis ter, og man bru ker sta dig 
of te re NGSba ser te gen pa ne ler der et stort 
an tall ge ner in nen for en syk doms el ler 
dia gno se grup pe un der sø kes sam ti dig.  
Den sto re ut ford rin gen nå er å tolke alle 
DNA vari an ter som på vi ses hos hver en kelt 
 pa si ent. Er en på vist DNAva ri ant år sa ken  
til pa si en tens syk dom el ler er den en nor
mal va ri ant uten be tyd ning? Det e er et team
ar beid. Me di sins ke ge ne ti ke re og kli nis ke 
laboratoriegenetikere (mo le ky lær bio lo ger) 
an ven der bioinformatiske pre dik sjons pro
gram mer, in ter na sjo na le va ri ant  data ba ser, 
kom pli ser te klas si fi ka sjons kri te ri er – i til legg 
til me di sinsk fag lit e ra tur og kli nisk skjønn 
– for å klas si fi se re gen va ri an ter.

NGSba sert gen tes ting er høy tek no lo gisk, 
men også ar beids kre ven de, kost bart og 
– som all an nen dia gnos tisk ut red ning – for
bun det med usik ker het. Med en gjen nom
tenkt test stra te gi er nyt e ver di en al li ke vel 
stor. Ne den for drøf ter vi ni mo men ter som 
er verdt å ten ke gjen nom før man fyl ler ut 
re kvi si sjo ne ne.

Ni punk ter å ten ke gjen nom  
før re kvi si sjons ut fyl ling
1. NGS-ba ser te gen pa ne ler  
har be grens nin ger
De NGSba ser te gen pa ne le ne som er til gjen
ge lig i dia gnos tik ken i Norge i dag er ikke 
eg net til å på vi se alle ty per ge ne tis ke av vik. 
De vil ikke kun ne fan ge opp tripletekspan
sjoner som ved dystrophia myotonica type 1 
el ler Huntingtons syk dom, me ty le rings av vik 
som ved Angelmans syn drom, mosaisisme 
som ved nev ro fib ro ma to se type 2, av vik  
i mi to kond ri elt DNA el ler he te ro zy go te 
de le sjo ner stør re enn 20 – 30 ba se par (som 
ved del vis de le sjon av et gen). I til legg vil  
det være va ria bel «dek nings grad» i de for
skjel  lige ge ne ne, dvs. at se kven se rin gen er 
mind re ro bust i en kel te de ler av DNAtrå den 
og at noen for and rin ger kan glip pe.

Ne ga tiv pre dik tiv ver di er ikke be reg net 
for de fles te NGSba ser te pa ne ler. Der for kan 
den ne ty pen dia gnos tikk ikke bru kes for  
å «ute luk ke» en dia gno se, f.eks. en ar ve lig 
pe ri fer nev ro pa ti el ler en an nen nev ro mus
ku lær til stand.

2. Noen ge ne tis ke av vik er ver ken en ty dig 
pa to ge ne el ler nøy tra le
Man ge DNAva ri an ter lar seg i dag ver ken 
klas si fi se re som nøy tra le el ler som pa to 
gene. Dis se be teg nes som va ri an ter med 
usik ker sig ni fi kans (VUS). Om lag 4 000  
av men nes kets ca. 20 000 ge ner er knyt et  
til en hu man fe no ty pe el ler syk dom (1). 
Res ten, alt så ge ner som per i dag ikke er 
as so siert med syk dom el ler ut vik lings av vik, 
kal les ge ner med usik ker sig ni fi kans (GUS). 
Tolk ning av va ri an ter i ge ner med usik ker 
sig ni fi kans og av kla ring av be tyd nin gen  
av va ri an ter med usik ker sig ni fi kans er 
ut ford ren de team ar beid som kre ver sy ste
ma tisk na sjo nalt og in ter na sjo nalt sam 
arbeid.

Si den det er usik kert om va ri an ter med 
usik ker sig ni fi kans er år sak til syk dom, kan 
de ikke bru kes til å tref e kli nis ke av gjø rel ser 
el ler til å ut re de slekt nin ger. In ter na sjo nalt 
og na sjo nalt er prak si sen noe ulik når det 
gjel der rap por te ring av dis se va ri an te ne. 
En kel te la bo ra to ri er vil opp ly se om samt li ge 
va ri an ter med usik ker sig ni fi kans i svar rap
por ten, and re la bo ra to ri er vil la det være. 
Når ny kunn skap blir til gjen ge lig, kan en 
tid li ge re va ri ant med usik ker sig ni fi kans 
tol kes på nyt, og klas si fi se rin gen kan end
res. De fles te av dis se va ri an te ne vi ser seg 
et er en de lig av kla ring å være nøy tra le nor
mal va ri an ter (2–4).

Få medisinskgenetiske la bo ra to ri er har 
etab ler te ru ti ner for retolkning av va ri an ter 
med usik ker sig ni fi kans og va ri an ter i ge ner 
med usik ker sig ni fi kans. Vi er der for av hen
gi ge av at be hand len de lege hen ven der  
seg på nyt når det er be hov for ny gjen 
nomgang av ek sis te re nde data. Sær lig ved 
al vor lig, do mi nant ar ve lig syk dom, f.eks. 
BRCA1/BRCA2as so siert ar ve lig bryst og 
 egg stokkreft, trengs gode sy ste mer for  
ny tolk ning og ny kon takt med af  ser te 
fa mi li er (2). Hel dig vis er det løs nin ger  
i sik te, f.eks. leg ger in ter na sjo na le da ta ba ser 
som DE CI PHER (5) og ClinVar (6) til ret e for 
registering av va ri an ter, slik at pa si en ter og 
 be hand le re vars les au to ma tisk hvis klas si fi
se rin gen end res.

3. Bi funn kan fore kom me
Util sik te de funn, alt så bi funn uten sam men
heng med ana ly sens in di ka sjon, er en 
 ut ford ring ved man ge ana ly ser og er spe   
sielt re le vant ved NGSba sert dia gnos tikk. 
Når og hvor dan la bo ra to ri et vil rap por te re 
et bi funn, vil av hen ge av det spe si fik ke fun
net og mu lig he ter for ef ek tiv syk doms fore
byg ging el ler be hand ling (7).

Sann syn lig he ten for å gjø re util sik te de 
funn av hen ger av både gen pa ne le nes stør
rel se og test stra te gi. Som tom mel fin ger re gel 
gjel der at sann syn lig het for bi funn øker 
med øken de an tall ge ner i et pa nel. Trio fil
tre ring av NGSana ly ser, nær me re be skre vet 
un der punkt 8, re du se rer imid ler tid an tall 
util sik te de funn be trak te lig på grunn av de 
bioinformatiske filt re rings al go rit me ne som 
an ven des ved dis se ana ly se ne.
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4. Man må vel ge rik tig ana ly se  
til rik tig pa si ent
Det er kan skje selv sagt, men i fa mi li er der 
man mis ten ker en ar ve lig til stand, er det 
all tid mer in for ma tivt å ut re de et af  sert 
fa mi lie med lem, der som det er mu lig, enn 
en ikkeaf  sert slekt ning.

Der som man mis ten ker en dia gno se som 
skyl des av vik i et be stemt gen, er det van lig
vis bedre å re kvi re re en spe si fikk test frem
for et gen pa nel. Mål ret et dia gnos tikk er 
ri me li ge re, ras ke re og gir mind re sann syn
lig het for både bi funn og va ri an ter med 
usik ker sig ni fi kans.

NGSba sert tes ting bør der imot være 
 før s te val get når det er stor ge ne tisk el ler 
fe no ty pisk he te ro ge ni tet, f.eks. ved ut vik

lings hem ning el ler ar ve lig hy per tro fisk 
kar dio myo pa ti. Et lite og mål ret et pa nel  
er ofte å fore trek ke, men hvis pa si en ten har 
en sam men sat fe no ty pe – kan skje både 
psy kisk ut vik lings hem ning, re du sert hør sel 
og im mun svikt – er det bedre å vel ge et stort 
gen pa nel for ut vik lings av vik enn et hør sels
pa nel el ler im mun svikt pa nel.

Vi an be fa ler at alle som re kvi re rer ge ne 
tiske ana ly ser, gjør seg kjent med Norsk 
por tal for me di sinskge ne tis ke ana ly ser (8). 
Der fin ner man over sikt over ana ly se til bu
det ved de for skjel li ge medisinskgenetiske 
la bo ra to ri e ne i Norge samt in for ma sjon  
om de en kel te gen pa ne le ne, in klu dert in di
ka sjo ner og be grens nin ger. Her fin ner man 
også re kvi si sjons skje ma og in for ma sjons 

mate ri ell be reg net på pa si en ter og på rø 
rende.

5. La bo ra to ri et må få gode kli nis ke  
opp lys nin ger
Gode, fyl di ge og re le van te kli nis ke opp lys
nin ger på re kvi si sjons skje ma et er av gjø
rende for at la bo ra to ri et skal kun ne vel ge  
rik tig ana ly se, og er es sen si elt for tolk nings
ar bei det. Husk at la bo ra to ri et tren ger opp
lys nin ger om pa si en tens ge ne rel le hel se, 
også ut over det som er re kvi ren tens spe si al
felt og prø vens ho ved in di ka sjon. Ved ut red
ning av barn skal vekstparametre opp gis. 
Fa mi lie anam ne sen er all tid re le vant, også 
når den ne er ne ga tiv.

Il lust ra sjon: Es pen Fri berg
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har vært drøf tet i kli nisk etikkko mi té både  
i Bergen og i Oslo, med noe ulikt re sul tat. 
På vis ning av nonpaternitet bæ rer i seg et  
så stort spek ter av di lem ma er, fø lel ser og 
po ten si el le fall gru ver at en mang len de 
kon sen sus ikke er over ras ken de – hel ler  
ikke inn ad i fag mil jø et.

Re kvi ren ten må der for lig ge i for kant:  
Alle som re kvi re rer trio tes ter må vite at 
nonpaternitet kan av dek kes, og de må ta 
an svar for å for mid le det til for eld re ne før 
blod prø ve ne blir tat. Der som en fa mi lie 
ikke kan el ler vil gjø re en trio test, vil la bo ra
to ri et i noen til fel ler kun ne leg ge til ret e for 
en spe si al til pas set ut red ning av bar net.

9. Noen ana ly ser gir både dia gnos tisk  
og pre dik tiv in for ma sjon
Et og sam me ge ne tis ke av vik kan ha fle re 
fe no ty pis ke ma ni fes ta sjo ner. For eks em pel 
kan funn av en pa to gen va ri ant i PTEN-ge net 
for kla re at et barn har makrokefali og læ re
van sker. Men av vik i det e ge net er også 
for bun det med økt sann syn lig het for fle re 
kreft y per i re la tivt ung al der, og in di vi du elt 
til pas set opp føl ging er in di sert.

Kon klu sjon
NGSba ser te gen ana ly ser er re la tivt dyre 
iso lert set, men kan være både tids og 
kost nads be spa ren de to talt set. Øns ker man 
å an ven de dis se ana ly se ne på en klok måte, 
er en for ut set ning å kjen ne til de ni om tal te 
mo men te ne. Ta gjer ne kon takt med en av 
lan dets medisinskgenetiske av de lin ger ved 
be hov. Kon takt in for ma sjon fin nes på Norsk 
por tal for me di sinskge ne tis ke ana ly ser (8).

Takk til Gun nar Hou ge, Si ren Ber land og Øy stein L. Hol la 
for gode inn spill til kro nik ken.

Mottatt 26.8.2019, første revisjon innsendt 8.11.2019, 
godkjent 4.12.2019.

6. Funn pro sen ten va ri e rer  
med dia gno se ka te go ri
I gode in ter na sjo na le ko hor ter opp gis en 
dia gnos tisk funn pro sent på 25 – 40 % ved 
bruk av NGSba ser te gen pa ne ler. Eks emp ler 
på dia gno se grup per med høy funn pro sent 
in klu de rer mo de rat til al vor lig ut vik lings
hem ning, sjeld ne me ta bols ke syk dom mer, 
epi lep tis ke encefalopatier, ar ve li ge net 
hinne syk dom mer, ikkesyndromal døv het 
og muskeldystrofier (9). Man kan spa re  
tid, pen ger og unø di ge un der sø kel ser ved  
å be nyt e ge ne tis ke ana ly ser tid lig i den 
dia gnos tis ke ut red nin gen. En kel te gan ger 
har også re sul ta tet stor be hand lings mes sig 
be tyd ning.

7. Re sul ta te ne kan få føl ger for slekt nin ger 
og for fa mi lie plan leg ging
Det er let å ten ke at en dia gnos tisk ut red
ning kun hand ler om å gi en sik ker dia gno
se til én pa si ent. Men ge ne tis ke dia gno ser 
kan få be tyd ning for fa mi lie med lem mer  
og de res hel se, yr kes valg, livs kva li tet og 
fa mi lie plan leg ging.

Ved en re ces sivt ar ve lig til stand er det 
of test kun for eld re ne til den syke som har 
økt sann syn lig het for å få fle re syke barn. 
Do mi nant ar ve li ge til stan der kan ha ufull
sten dig pe ne trans, alt så vil ikke alle som 
bæ rer fa mi li ens gen feil ut vik le den ak tu el le 
til stan den, el ler pe ne tran sen kan være 
 al ders el ler kjønnsavhenging. Da kan også 
ikkeaf  ser te fa mi lie med lem mer bli syke  
i frem ti den el ler få syke barn. Ved Xbun det 
ar ve gang kan man ge ikkeaf  ser te kvin ner  
i sam me slekt være bæ re re av fa mi li ens 
pa to ge ne va ri ant og ha høy sann syn lig het 
for å få af  ser te søn ner.

8. Trio tes ting kan gi uven tet in for ma sjon 
om fa mi lie re la sjo ner
For å unn gå å druk ne i tolk nings ar beid gjør 
man ofte så kalt trio tes ting når svært man ge 
ge ner skal se kven se res. Da blir DNAprø ver 
fra beg ge for eld re ne ana ly sert pa ral lelt med 
pa si en tens prø ve. I den bioinformatiske 
be ar bei del sen av prø ve ne blir bar nets 
 se kvens sam men lig net med for eld re nes,  
slik at man kun går vi de re med de DNAva ri
an te ne som er ny opp ståt hos bar net el ler 
ned ar vet fra beg ge for eld re ved re ces siv 
ar ve gang, med noen unn tak. Det e let er 
tolk nings ar bei det og gir bedre og mer pre 
sise ana ly se svar. Det be tyr også at de mest 
om fat en de ge ne tis ke ut red nin ge ne kre ver 
at beg ge pa si en tens bio lo gis ke for eld re kan 
og vil del ta i ut red nin gen.

Både in cest, nært slekt skap mel lom for eld
re ne og bar nets bio lo gis ke far skap (og mor
skap) av dek kes ved trio tes ting. Hvis for eld re
ne er nært i slekt, vil bar net ha en ufor holds
mes sig stor an del sjeld ne ho mo zy go te va ri
an ter, for di mor og far har mye fel les DNA. 
Hvis en av for eld re prø ve ne stam mer fra  
en per son som ikke er bio lo gisk for el der, 
på vi ses for man ge til sy ne la ten de ny opp 
ståte DNAva ri an ter i bar nets prø ve.

Pro blem stil lin ge ne er ikke nye. Sen si tiv 
DNAba sert kro mo som ana ly se (så kalt SNP
ma tri se el ler kopitallsanalyse) vil også på vi se 
ut bredt homozygositet, som i noen til fel ler 
kan vek ke mis tan ke om in cest. Nonpaterni
tet, alt så at bio lo gisk far ikke er den sam me 
som so si al far, er en hyp pi ge re pro blem stil
ling, med en an slåt pre va lens på 3 – 4 % (10).

Når en trio ana ly se vi ser at so si al far ikke 
er bio lo gisk far, opp står et etisk di lem ma 
med både men nes ke li ge, me di sins ke og 
ju ri dis ke ring virk nin ger. Hvor dan det e skal 
hånd te res av la bo ra to ri um og kli ni ker, er 
det fore lø pig ikke enig het om. Spørs må let 
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EFFEKTIV  
SMERTE LINDRING MED ET 
 ALTERNATIV TIL TABLETTER.

Voltarol Forte gel (diklofenakdietylamin 23,2 mg/g). Reseptfritt legemiddel. Korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning (>14 år) og ved smerter i fingre/knær ved slitasjegikt 
(artrose) (>18 år). Brukes ikke ved overfølsomhet mot diklofenak, acetyl salisylsyre eller andre NSAIDs. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon. Brukes ikke av gravide eller ammende. Bør 
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Voltarol Forte gel påføres direkte på 
leddene, og er både smertelindrende 
og betennelsereduserende.

Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasient-
journalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside. Informasjonen sendes ikke lenger 
på papir (1).  

Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av  «Kjære helsepersonell-
brev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser blant Tidsskriftets 
lesere viser at mange leger ikke leser brevene. Det er også gitt tilbakemeldinger om at det 
er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.  

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjonen til helsepersonell i samarbeid 
med Legemiddelverket. Informasjonen merkes med Legemiddelverkets sikkerhetslogo: 
 
 
 

Pilotprosjekt
Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og legemiddelindustrien  
mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å 
nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet
utelukkende distribueres via elektroniske kanaler til fastleger.

Pilotperioden vil vare frem til 1. februar 2021. Legemiddelverket vil deretter vurdere om en 
permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon kan innføres til fastleger.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkehets- 
informasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvor finnes informasjonen? 
Som fastlege vil du heretter bare motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivnings- 
øyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen 
ved søk på legemiddelnavn. Dette vises både på nettsiden og i appen.  
«Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket».

 

 

Alle «Kjære helsepersonell-brev», samt lenke til opplæringsmateriell hos Felleskatalogen, 
er tilgjengelig på legemiddelverket.no (2). Et utvalg av brevene blir også omtalt i «Nytt 
om legemidler» på denne siden i Tidsskriftet. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 3/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

«Kjære helsepersonell-brev» og  
opplæringsmateriell er viktig  
informasjon til helsepersonell om  
bivirkninger og sikkerhet.  
Opplæringsmateriell utarbeides ofte 
også til pasienter (2).

Kjære helsepersonell-brev 
Legemiddelmyndighetene og lege- 
middelfirmaene evaluerer  
kontinuerlig ny informasjon om  
bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et 
legemiddel. I noen tilfeller kan det være 
behov for å raskt formidle denne  
viktige informasjon til helsepersonell 
- ofte før preparatomtalen og paknings-
vedlegget er oppdatert.  

Opplæringsmateriell og  
graviditetesforebyggende program 
Opplæringsmateriell utarbeides når 
legemidlet blir godkjent og er et  
supplement til preparatomtalen og 
pakningsvedlegget. Dette blir bare 
brukt for et utvalg legemidler, hvor 
det er spesielt viktig å informere om 
forhold helsepersonell og pasienter må 
være oppmerksom på for at legemidlet 
skal brukes riktig.

Et graviditetsforebyggende program 
skal bidra til tryggere forskrivning 
og hindre bruk av legemidler som er 
skadelig for fosteret, både før og under 
graviditet.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir

Hva er sikkerhetsinformasjon?

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/fastleger-far-ikke-lenger-bivirkningsinformasjon-pa-papir
2.https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsmateriell-til-helsepersonell
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Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasient-
journalen (EPJ) og via Felleskatalogens app og nettside. Informasjonen sendes ikke lenger 
på papir (1).  

Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av  «Kjære helsepersonell-
brev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser blant Tidsskriftets 
lesere viser at mange leger ikke leser brevene. Det er også gitt tilbakemeldinger om at det 
er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.  

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjonen til helsepersonell i samarbeid 
med Legemiddelverket. Informasjonen merkes med Legemiddelverkets sikkerhetslogo: 
 
 
 

Pilotprosjekt
Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og legemiddelindustrien  
mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å 
nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet
utelukkende distribueres via elektroniske kanaler til fastleger.

Pilotperioden vil vare frem til 1. februar 2021. Legemiddelverket vil deretter vurdere om en 
permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon kan innføres til fastleger.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkehets- 
informasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvor finnes informasjonen? 
Som fastlege vil du heretter bare motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivnings- 
øyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen 
ved søk på legemiddelnavn. Dette vises både på nettsiden og i appen.  
«Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket».

 

 

Alle «Kjære helsepersonell-brev», samt lenke til opplæringsmateriell hos Felleskatalogen, 
er tilgjengelig på legemiddelverket.no (2). Et utvalg av brevene blir også omtalt i «Nytt 
om legemidler» på denne siden i Tidsskriftet. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 3/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

«Kjære helsepersonell-brev» og  
opplæringsmateriell er viktig  
informasjon til helsepersonell om  
bivirkninger og sikkerhet.  
Opplæringsmateriell utarbeides ofte 
også til pasienter (2).

Kjære helsepersonell-brev 
Legemiddelmyndighetene og lege- 
middelfirmaene evaluerer  
kontinuerlig ny informasjon om  
bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et 
legemiddel. I noen tilfeller kan det være 
behov for å raskt formidle denne  
viktige informasjon til helsepersonell 
- ofte før preparatomtalen og paknings-
vedlegget er oppdatert.  

Opplæringsmateriell og  
graviditetesforebyggende program 
Opplæringsmateriell utarbeides når 
legemidlet blir godkjent og er et  
supplement til preparatomtalen og 
pakningsvedlegget. Dette blir bare 
brukt for et utvalg legemidler, hvor 
det er spesielt viktig å informere om 
forhold helsepersonell og pasienter må 
være oppmerksom på for at legemidlet 
skal brukes riktig.

Et graviditetsforebyggende program 
skal bidra til tryggere forskrivning 
og hindre bruk av legemidler som er 
skadelig for fosteret, både før og under 
graviditet.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir

Hva er sikkerhetsinformasjon?

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/fastleger-far-ikke-lenger-bivirkningsinformasjon-pa-papir
2.https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsmateriell-til-helsepersonell
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Best å igang set e fød sel ved over ti dig svan ger skap

En stu die der man sam men lik net 
fødselsinduksjon ved over ti dig svan ger
skap mot av ven ten de be hand ling, måt
te av bry tes på grunn av fle re død føds ler 
ved av ven ten de be hand ling.

Ri si ko en for pe ri na ta le kom pli ka sjo ner øker 
ved over ti di ge svan ger skap, dvs. f.o.m. dag 
294 el ler uke 42+0. For svan ger skap mel lom 
uke 41+0 og 42+0 er det va ri e ren de prak sis 
i uli ke land for å igang set e fød sel, og do ku
men ta sjo nen er man gel full.

I en ny svensk stu die ble gra vi de kvin ner 
med lav ri si ko svan ger skap og ultralydverifi
sert svan ger skaps leng de mel lom uke 40+6 
til 41+1 ran do mi sert til igang set el se el ler 
av ven ten de be hand ling og igang set el se 
i uke 42+0 (1). Stu di en ble star tet i mai 2016, 
men måt e stop pes før ti den i ok to ber 2018  
pga. økt pe ri na tal dø de lig het i kon troll grup
pen, hen holds vis seks (hvor av fem døde 
in trau te rint) og in gen pe ri na ta le døds fall 
i de to grup pe ne. An de len som fød te spon
tant var hen holds vis 14,1 % og 66,7 %.

– Den ne stu di en er in ter es sant, har høy 
kva li tet og er ut ført i et skan di na visk land 
med sam men likn bar fød sels hjelp og kei ser
snit fre kvens som i Norge. Li ke vel må re sul
ta te ne tol kes med for sik tig het, sier Til de 
Øst borg, som er over le ge ved Kvin ne kli nik
ken, Stavanger uni ver si tets sju ke hus. I grup
pen som ble ran do mi sert til av ven ten de 
be hand ling, fikk kun kvin ner i Stock holm, 
som ut gjor de drøyt 40 %, opp føl ging i form 
av triv sels kon troll med kar dio to ko gra fi 
(CTGun der sø kel se) og ul tra lyd un der sø 
kelse, og det var in gen til fel ler av in trau te rin 
fos ter død.

– Alle de fem til fel le ne av in trau te rin fos
ter død fore kom ved in sti tu sjo ner hvor en 
slik triv sels kon troll ikke ble gjort. Fore koms
ten var høy ere enn det man kjen ner til fra 
Norge og in ter na sjo na le stu di er, sier hun.

– Iføl ge den nors ke vei le de ren i fød sels

hjelp skal triv sels kon troll til bys alle kvin ner 
i uke 41, og alle skal til bys in duk sjon mel lom 
uke 41+3 og 41+6. Kvin ner som ikke in du se
res, bør føl ges med ul tra lyd og kar dio to ko
gra fi hver 2.–3. dag, sier Øst borg.

– For fat er ne fant in gen for skjell i fore
komst av kei ser snit el ler ope ra tiv va gi nal 
for løs ning i grup pe ne. Vi kan der med stil le 
spørs mål om ge vins ten ved spon tan fød sels
start er verdt den po ten si el le ri si ko en, sier 
Øst borg, som sier at alle kvin ner uan set  
bør få grun dig og ny an sert in for ma sjon om 

be hand lings al ter na ti ver ved over ti dig svan
ger skap.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Wennerholm UB, Sal tvedt S, Wess berg A et al. 

In duc tion of lab our at 41 weeks ver sus ex pec tant 
ma na ge ment and in duc tion of lab our at 42 weeks 
(SWEdish Postterm In duc tion Study, SWEPIS): 
multicentre, open la bel, ran dom ised, su pe ri or i ty 
tri al. BMJ 2019; 367: l6131. 
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Tids skrif tet The Lan cet pub li ser te ny lig LEG
ENDHTNstu di en, en mul ti na sjo nal ana ly se 
av da ta ba se in for ma sjon om nes ten fem 
mil li o ner pa si en ter (1). I stu di en gjor de man 
sam men lig nen de ana ly ser av alle an be fal te 
førstevalgsmedikamenter ved hjelp av be reg
nin ger på tvers av da ta ba se ne både hva 
gjaldt ef ekt og bi virk nin ger.

Av over 22 000 ge ne rer te ha sard ra tio er 
(HR) vis te de fles te es ti ma te ne in gen for skjell 
i ef ekt mel lom me di ka ment grup pe ne. Men 
tia zi der og tiazidlignende diu re ti ka had de 
bedre pri mær ef ekt på ri si ko en for akut 
hjer te in farkt (HR 0,84, 95 % KI 0,75 – 0,95), hjer  
te svikt med be hov for sy ke hus inn leg gel se 
(0,83, 0,74 – 0,95) og hjer ne slag (0,83, 0,74 – 0,95).

– Den ne stu di en frem he ver igjen tia zi de nes 
plass i blod trykks be hand lin gen, sier Ei vind 
Me land, som er pro fes sor eme ri tus ved Insti
tut for glo bal hel se og sam funns me di sin  
ved Uni ver si te tet i Bergen. Han vi ser til at 
tia zi de ne var mye dis ku tert i  be gyn nel sen  
av 1990åre ne da in du stri en ville av re gist re re 
tia zi der i Norge til tross for ster ke pro tes ter 
fra det all menn me di sins ke mil jø et.

– Da gens ret nings lin jer for me di ka men tell 
fore byg ging av hjer te og kar syk dom mer 
li ke stil ler alle me di ka ment klas ser i pri mær
be hand ling av hy per ten sjon. Hvor vidt re vi
sjon av gjel den de ret nings lin jer er nød ven
dig ba sert på den ne stu di en, over la ter jeg  
til Hel se di rek to ra tet å av gjø re, sier Me land.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Suchard MA, Schuemie MJ, Krumholz HM et al. 

Com pre hen sive com par a tive ef ec tive ness and 
safety of firstline an ti hy per ten si ve drug clas ses: 
a sys tem at ic, multinational, lar gescale anal y sis. 
Lan cet 2019; 394: 1816 – 26. 

Tia zi der fort sat best 
ved hy per ten sjon?

Tia zi de nes plass i blod trykks  
be hand lin gen har vært mye dis ku tert. 
Ny forsk ning set er igjen spørsmåltegn 
ved gjel den de ret nings lin jer.

Ved bruk av MR i til legg til mam mo gra fi 
ble fle re svuls ter på vist, men man ge av 
dem var ikke ma lig ne.

Kvin ner med tet bryst vev har økt ri si ko for 
bryst kreft, men slikt vev gjør det sam ti dig 
van ske li ge re å opp da ge kreft ved bruk av 
mam mo gra fi.

I en stu die fra mam mo gra fi pro gram met 
i Ne der land, ny lig pub li sert i New Eng land 
Journal of Medicine, ble 40 000 kvin ner med 
svært tet bryst vev ran do mi sert til en ten 
mam mo gra fi og MR el ler kun mam mo gra fi 
(1). Blant dem som tak ket ja til MRun der sø
kel se, fikk kun 0,8 ‰ på vist in ter vall kreft, 
dvs. kreft som opp da ges mel lom to scree
ning un der sø kel ser, mot 5 ‰ i kon troll grup
pen. 300 kvin ner med mis ten ke li ge MRfunn 
ble kalt inn til bi op si, og av dis se fikk 79 
kvin ner på vist kreft, dvs. at an del falskt 
po si ti ve MRun der sø kel ser var hele 74 %.

– Den ne stu di en er et vik tig bi drag til 
kunn skaps grunn laget for bryst kreft screen
ing, sier Sol veig Hof vind, som er le der av 
Mam mo gra fi pro gram met i Norge og pro fes
sor ved Fa kul tet for hel se vi ten skap ved 
Os lo Met.

– Svuls te ne som ble på vist ved MRscree
ning, var små og lite ag gres si ve. Det e vi ser 
at det er nød ven dig med opp føl gen de ana ly
ser, sier hun. – Det er av gjø ren de å vite om 
slike funn er ut rykk for over dia gnos tikk av 
sak te vok sen de svuls ter el ler om det å opp da
ge dem re du se rer bryst kreft dø de lig he ten.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Bak ker MF, de Lange SV, Pijnappel RM et al. 

Supplemental MRI screen ing for wom en with 
ex treme ly dense breast tis sue. N Engl J Med 2019; 
381: 2091 – 102. 

Bryst kreft screen ing med MR

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix
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Net ba ser te un der vis nings opp legg 
kan mins ke angst og al ko hol for bruk 
blant ten årin ger, vi ser en stor stu die fra 
 Austra lia.

I en klyngerandomisert stu die i Au stra lia ble 
sko ler med til sam men rundt 6 000 ele ver 
i al de ren 13 – 14 år ran do mi sert til fire uli ke 
in ter ven sjo ner (1): et net ba sert un der vis
nings pro gram om al ko hol og can na bis, et 
net ba sert un der vis nings pro gram om angst 
og de pre sjon, beg ge un der vis nings pro gram
me ne el ler van lig klas se roms un der vis ning 
om de sam me em ne ne. Un der og et er 
 un der vis nin gen be svar te ele ve ne fle re 
 spør re skje ma er.

Ele ve ne som fulg te et net ba sert un der vis
nings opp legg, had de mer kunn skap om 
al ko hol, can na bis, angst og de pre sjon enn 
ele ve ne som fikk van lig un der vis ning i klas
se rom. 30 må ne der se ne re had de de la ve re 
ri si ko for å drikke al ko hol (odds ra tio 0,25, 
95 % KI 0,12 – 0,51), la ve re ri si ko for epi so disk 
høyt al ko hol inn tak og mind re angst symp
to mer.

– Den ne stu di en er stor og so lid, og be nyt
ter både tra di sjo nel le sko le ba ser te in ter ven
sjo ner og mo der ne so si a le me di er på en god 
måte, sier Jør gen G. Bramness. Han er psy
kia ter og se ni or fors ker ved Folkehelseinsti
tutet og ved Na sjo nalt kom pe tan se sen ter 
for sam ti dig rus mis bruk og psy kisk li del se.

– Fore byg gen de in ter ven sjo ner på rus mid
del og psy kisk hel sefel tet er sjeld ne, i hvert 
fall av den ne stør rel se og kva li tet, og tid li 
gere stu di er har vist spri ken de re sul ta ter, 
sier han.

– Stu di en vi ser en ef ekt på epi so disk høyt 
al ko hol inn tak, så kalt binging, noe som er 
gle de lig. Men det var in gen ef ekt på fore
koms ten av de pre sjon. Dess ver re fikk ikke 
fors ker ne lov til å spør re ung dom men om 
bruk av can na bis. Det ville vært in ter es sant 
å se om man kan fo re byg ge bruk av can na
bis i den ne al ders grup pen, sær lig for di bruk 
av can na bis er fore slåt av kri mi na li sert 
i Norge, sier Bramness.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Teesson M, New ton NC, Sla de T et al. Com bined 

pre ven ti on for substance use, dep res sion, and 
anx i ety in ad o les cence: a clus terran dom ised 
con trolled tri al of a di gi tal on li ne in ter ven ti on. 
The Lan cet Digital Health 2020; 2: PE74 – E84. 

Net ba sert un der vis
ning om rus og  
psy kisk hel se vir ker

Kjenn skap til for fat er nes in ter es se kon
flik ter ser ikke ut til å påvirke fag fel le
vur de rin ger av vi ten ska pe li ge ma nu
skrip ter.

De fles te me di sins ke tids skrif ter, også Tids
skrif tet, kre ver at for fat e re av inn send te 
ma nu skrip ter fyl ler ut et interessekon
fliktskjema. Det er imid ler tid gjort lite forsk
ning på hvor dan dis se skje ma ene på vir ker 
fag fel le nes vur de rin ger.

I en stu die som ny lig er pub li sert i BMJ, 
ble fagfellevurderere i et aner kjent me di
sinsk tids skrift ran do mi sert til en ten å mot
ta el ler ikke mot a interessekonfliktskjema
ene til for fat er ne av ma nu skrip tet de skul le 
vur de re. Stu di en om fat et 800 fagfellevurde
rere for rundt 1 500 ma nu skrip ter inn sendt 
i pe ri oden juni 2014 – 18 (1). Re dak tø re ne av 
tids skrif tet var ikke in for mert om stu di en.

Kva li te ten på ma nu skrip te ne ble vur dert 
likt av dem som had de mot at interesse
konfliktskjema og dem som ikke had de 
mot at det e. Nes ten 80 % av fagfellevurde
rerne som had de mot at skje ma, opp ga at 
de hus ket at de had de fåt det. De ble der 
eter bedt om å gi ma nu skrip te ne en ny skår 
git at de had de blit ran do mi sert til den 
and re grup pen av fagfellevurderere. Skå re ne 
ved det e tan ke eks pe ri men tet av vek ikke fra 
opp rin ne lig skår. Selv om fagfellevurdererne 
anså in ter es se kon flik ter som vik ti ge, og at 

de ville jus te re for in ter es se kon flik ter i fag
fel le vur de rin gen, vis te re sul ta te ne i den ne 
stu di en det mot sat e.

– Selv om fag fel ler ikke er re pre sen ta ti ve 
for alle le se re, tror jeg dis se fun ne ne kan si 
noe mer ge ne relt om hvor dan kjenn skap til 
in ter es se kon flik ter på vir ker le sing av forsk
nings ar tik ler, sier Mag nus Lø berg, som er 
før s te ama nu en sis ved Institut for hel se og 
sam funn ved Uni ver si te tet i Oslo. Han sy nes 
ikke det er så rart at kva li tets vur de rin gen 
ikke ble på vir ket av kjenn skap til in ter es se
kon flik ter.

– Kva li tet blir ofte for bun det med en 
 ob jek tiv vur de ring av om noe er gjort rik tig 
el ler galt. Kan skje er det hel ler tro ver dig 
heten som blir på vir ket av kjenn skap til 
in ter es se kon flik ter, sier Lø berg.

– Åpen het og trans pa rens om in ter es se
kon flik ter er helt nød ven dig for tro ver dig
het i forsk ning, men er sjel den til strek ke lig, 
sier Lø berg. Han me ner at vi må bli bedre til 
å hånd te re in ter es se kon flik ter in nen pub li
se ring, ret nings lin je ar beid og kli nis ke be
slut nin ger.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 John LK, Loewenstein G, Marder A et al. Ef ect of 

re veal ing authors’ conflicts of interests in peer 
re view: ran dom ized con trolled tri al. BMJ 2019; 367: 
l5896. 

Vil kjenn skap til in ter es se kon flik ter på vir ke 
fag fel le vur de rin ger?

Il lust ra sjon: Vipul Umretiya / iStock
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Vak si ne ring mot pan de misk in flu en sa 
A(H1N1) un der svan ger ska pet ga in gen 
uhel di ge føl ger hos bar na i en stor 
 kohort stu die.

I en re tro spek tiv ko hort stu die med rundt 
104 000 le ven de fød te barn født i pe ri oden 
2009 – 10 var rundt en tre del født av mød re 
som ble vak si nert mot pan de misk in flu en sa 
A(H1N1) un der svan ger ska pet (1). Ved kop lin
ger mel lom uli ke da ta ba ser ble sam men
hen gen mel lom eks po ne ring for vak si ne og 
ut vik ling av im mun re la ter te syk dom mer 
(bl.a. in fek sjo ner og ast ma), ikkeim mun 
rela ter te syk dom mer (bl.a. kreft og kog ni tiv 
svikt) og dø de lig het stu dert. Stu di en vis te 
in gen sik re sam men hen ger. Det var en svak 
as so sia sjon mel lom in flu en sa vak si ne og 
ast ma, og en svak in vers as so sia sjon med 
gas tro in tes ti na le in fek sjo ner.

– Den ne stu di en er vik tig for å styr ke sik
ker he ten og min ke skep si sen til in flu en sa
vak si ner til gra vi de, sier Siri El de vik Hå berg, 
som er fag di rek tør ved Folkehelseinstitutet.

– Sva ke sam men hen ger kan del vis for kla
res med kon fun de ring, dvs. at kvin ner som 
er vak si nert, kan ten kes å søke hel se hjelp 
of te re. Det er be tryg gen de at man ikke fant 
økt ri si ko for kreft, in fek sjo ner, kro nis ke 
syk dom mer, sy ke hus inn leg gel ser el ler død 
hos de eks po ner te bar na. An ti stof er fra mor 
over fø res til bar net un der svan ger ska pet, 
noe som vil be skyt e det ny fød te bar net mot 
in flu en sa de før s te le ve må ne de ne. Det e er 
vik tig, for di ny fød te har et umo dent 
 im mun sy stem og er for små til å vak si ne res, 
sam ti dig som de har økt ri si ko for al vor lig 
in flu en sa syk dom, på pe ker Hå berg, som 
un der stre ker at hel se per so nell må in for me
re godt om ri si ko ved in flu en sa i svan ger ska
pet og til by in flu en sa vak si ne til gra vi de.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Walsh LK, Donelle J, Dodds L et al. Health outcomes 

of young child ren born to moth ers who re ceived 
2009 pan dem ic H1N1 in fluen za vac ci na tion du ring 
preg nan cy: ret ro spec tive cohort study. BMJ 2019; 
366: l4151. 

In flu en sa vak si ne er 
trygt i svan ger ska pet

Na sjo na le pro gram med me di ka men
tell mas se be hand ling re du se rer fore
koms ten av schistosomiasis.

Schistosoma er en slekt pa ra sit er som kan 
set e seg i tar men (S. mansoni) el ler urin 
veiene (S. haematobium) hos men nes ker. 
Pa ra sit e nes egg skil les ut med av fø ring  
el ler urin og har et mel lom sta di um i fersk
vanns sneg ler, før de in fi se rer nye men nes
ker gjen nom hu den. Glo balt er mer enn 
140  mil li o ner men nes ker ram met, ho ved 
sake lig i Af ri ka sør for Sa ha ra. Schistosomia
sis kan gi fe ber, ane mi, dår lig vekst og ir re
ver si bel or gan ska de.

Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) har 
am bi sjon om å ut ryd de schistosomiasis 
in nen 2025, og sta tus for det e pro sjek tet er 
ny lig eva lu ert (1). Den an be fal te in ter ven sjo
nen er re gel mes sig mas se be hand ling med 
prazikvantel. Det e le ge mid let gis til sko le
barn i 5 – 15 års al der, si den den al ders grup
pen har høy est in fek sjons byr de og dess uten 
er let å nå gjen nom sko le ne. Den lo ka le 
fore koms ten av schistosomiasis be stem mer 
hyp pig he ten av mas se be hand lin gen: I om rå

der der mind re enn 10 % av be folk nin gen 
 er smit et, gis mas se be hand ling hvert 3. år, 
der 10 – 49 % er smit et, gis be hand lin gen 
hvert 2. år, og der over 50 % er smit et, gis 
be hand lin gen år lig.

Den ak tu el le stu di en ba se rer seg på data 
fra na sjo na le kon troll pro gram i ni land. 
Dis se lan de ne inn før te sine kon troll pro
gram på for skjel li ge tids punk ter i pe ri oden 
2003 – 12. Ved opp start va ri er te fore koms ten 
av S. mansoni fra 2 % til 45 % og fore koms ten 
av S. haematobium fra 10 % til 82 %. Til tross 
for den ne va ria sjo nen opp nåd de alle lan de
ne med unn tak av Ni ger det del må let som 
WHO de fi ne rer som kon troll, dvs. en fore
komst på mind re enn 5 %, al le re de et er  
én be hand lings run de. I tre land opp nåd de 
man et er tre be hand lings run der det WHO 
de fi ne rer som eli mi na sjon, dvs. en fore
komst på mind re enn 1 % i be folk nin gen.
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Kan schistosomiasis ut ryd des?

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix



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

1.  SmPC NO 06.09.2019, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 
3. Choi FD, Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. SmPC NO 06.09.2019, pt. 5.1  
5. SmPC NO 06.09.2019, pt 4.8

Sanofi and Regeneron are collaborating in the global development and commercialization for LIBTAYO® (cemiplimab).
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Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

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

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

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

39.3% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

63.6%

LIBTAYO safety profile5

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

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

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

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

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

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO 
due to irARs

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

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker
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▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling 
av voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og 
overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det 
kan være nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesi-
elle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra 
hetteglasset og overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen 
bør være 1-20 mg/ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administre-
ring: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Forskriver bør være kjent med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle 
organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mis-
tanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumo-
nitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt 
behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behand-
lingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelaterte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hyperty-
reose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasi-
enten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Diabetes mellitus type 1: Immunre-
latert diabetes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. 
Behandlingen bør avsluttes og antihyperglykemiske midler eller insulin administreres hos pasienter med alvorlig eller livstruende (grad ≥3) hyperglykemi. Behandlingen bør gjenopptas ved oppnådd metabolsk kontroll med insulintilførsel eller antihyperglykemis-
ke midler. Immunrelaterte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekroly-
se (TEN) (i noen tilfeller med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt 
behandlingsjustering og med bruk av kortikosteroider. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasi-
enten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi, og pasienten bør følges opp iht. anbefalte behand-
lingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt og meningitt. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og kortikosteroider. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behand-
lingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og 
cemiplimab seponeres. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk inter-
aksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. 
mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. 
Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til 
økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og 
risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: 
Pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, 
tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk 
inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati. Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling 
bør igangsettes. Egenskaper: Klassifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding 
til ligandene PD-L1 og PD-L2 som uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-cellere-
sponser potenseres, inkl. anti-tumorresponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total 
clearance reduseres med ca. 35% over tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i original-
pakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under 
aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbevaring og holdbarhet etter fortynning.

Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50 Sist endret: 13.12.2019 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 06.09.2019
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Therapeutic indication:
LIBTAYO as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with 
metastatic or locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma who are 

not candidates for curative surgery or curative radiation1

LIBTAYO has been studied in the largest prospective trial in patients with advanced  
CSCC to date1-3 

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

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

IMMUNOTHERAPY
- new systemic  

treatment option

PD-1 receptor inhibitor approved 
for the systemic treatment of adult 
patients with advanced cutaneous 
squamous cell carcinoma (CSCC)1,2

PD-L1 testing not required4

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
 assessment every   

9 weeks

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
CS

CC
m

CS
CC

Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)

la
CS

CC

Group 2
Patients with locally advanced 

CSCC  who were not candidates for 
curative  surgery or curative radiation

(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks

Graphically adapted by Sanofi Genzyme
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks

1.  SmPC NO 06.09.2019, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 
3. Choi FD, Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. SmPC NO 06.09.2019, pt. 5.1  
5. SmPC NO 06.09.2019, pt 4.8

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

© 2019 Sanofi A/S and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. GZNO.LIB.20.01.0027 FEBRUARY 2020

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

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

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

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

39.3% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

63.6%

LIBTAYO safety profile5

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

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

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

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

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

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO 
due to irARs

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

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

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no
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▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling 
av voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og 
overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det 
kan være nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesi-
elle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra 
hetteglasset og overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen 
bør være 1-20 mg/ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administre-
ring: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Forskriver bør være kjent med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle 
organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mis-
tanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumo-
nitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt 
behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behand-
lingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelaterte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hyperty-
reose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasi-
enten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Diabetes mellitus type 1: Immunre-
latert diabetes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. 
Behandlingen bør avsluttes og antihyperglykemiske midler eller insulin administreres hos pasienter med alvorlig eller livstruende (grad ≥3) hyperglykemi. Behandlingen bør gjenopptas ved oppnådd metabolsk kontroll med insulintilførsel eller antihyperglykemis-
ke midler. Immunrelaterte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekroly-
se (TEN) (i noen tilfeller med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt 
behandlingsjustering og med bruk av kortikosteroider. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasi-
enten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi, og pasienten bør følges opp iht. anbefalte behand-
lingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt og meningitt. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, 
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og kortikosteroider. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behand-
lingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og 
cemiplimab seponeres. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk inter-
aksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. 
mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. 
Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til 
økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og 
risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige 
(≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: 
Pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, 
tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk 
inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati. Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling 
bør igangsettes. Egenskaper: Klassifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding 
til ligandene PD-L1 og PD-L2 som uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-cellere-
sponser potenseres, inkl. anti-tumorresponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total 
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Therapeutic indication:
LIBTAYO as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with 
metastatic or locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma who are 

not candidates for curative surgery or curative radiation1

LIBTAYO has been studied in the largest prospective trial in patients with advanced  
CSCC to date1-3 

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

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

IMMUNOTHERAPY
- new systemic  

treatment option

PD-1 receptor inhibitor approved 
for the systemic treatment of adult 
patients with advanced cutaneous 
squamous cell carcinoma (CSCC)1,2

PD-L1 testing not required4

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
 assessment every   

9 weeks

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
CS

CC
m

CS
CC

Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)

la
CS

CC

Group 2
Patients with locally advanced 

CSCC  who were not candidates for 
curative  surgery or curative radiation

(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks
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EMMA CA RO LI NE BEK KE VOLD SONDÉN
Av de ling for pa to lo gi
Akershus uni ver si tets sy ke hus

SO FIE SE BU ØDE GÅRD
Kreft re gis te ret

Kos me tis ke bryst im plan ta ter  
og bryst kreft

BAK GRUNN
An tall kvin ner med kos me tis ke bryst im plan ta ter har  
økt de siste ti å re ne i Norge. Vi sam men lig net ri si ko en  
for å få på vist bryst kreft og his to pa to lo gisk ka rak te ri s
tikk av svuls te ne blant kvin ner med og uten im plan tat.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Fra Kreft re gis te rets da ta ba ser hen tet vi opp lys nin ger  
om im plan ta ter og bryst kreft blant kvin ner som had de 
del tatt i Mam mo gra fi pro gram met 1996 – 2016. Bruk av 
da ta ene er hjem let i kreftregisterforskriften. Vi iden ti 
fiser te 785 706 kvin ner, hvor av 10 086 (1,3 %) opp lys te  
at de had de im plan tat. Vi be reg net insidensrateratio 
(IRR) med 95 % kon fi dens in ter vall (95 % KI) for å få på vist 
bryst kreft og sam men lig net his to pa to lo gisk svulst 
karak te ris tikk blant kvin ner med og uten im plan tat  
ved hjelp av de skrip ti ve ana ly ser.

RE SUL TA TER
Insidensrateratio for bryst kreft var 30 % la ve re for 
kvin ner med im plan tat enn for kvin ner uten (IRR 0,70 
(95 % KI 0,60 – 0,81)). Kvin ner med im plan tat som fikk 
på vist bryst kreft had de svuls ter med stør re dia me ter 
enn kvin ner uten, og fle re had de spred ning til lym fe 
knuter i arm hu len.

FOR TOLK NING
Kvin ner med im plan tat som del tok i Mam mo gra fi pro
gram met had de la ve re ri si ko for å få på vist bryst kreft, 
men mer avan sert syk dom ved dia gno se enn de uten 
im plan tat. Dett e kan skyl des at im plan tat kan van ske lig
gjø re gjen nom fø ring og ty ding av mam mo gram me ne. 
Kvin ne ne bør in for me res om dett e før de gjør bryst for
stør rel se med im plan tat.

CHRIS TI AN KORVALD
Av de ling for plas tikk og re kon struk tiv kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

JON LØMO
Av de ling for pa to lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EL LEN SCHLICH TING
Sek sjon for bryst og endokrinkirurgi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

SIRI HE LE NE BER TEL SEN BRAN DAL
Bryst dia gnos tisk sen ter
Oslo uni ver si tets sy ke hus

SOL VEIG HOF VIND
solveig.hofvind@kreftregisteret.no
Kreft re gis te ret

Institutt for na tur vi ten skap
Os lo Met – stor by uni ver si te tet
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HO VED FUNN
Kvin ner med kos me tis ke bryst 
implan ta ter som del tok i Mam mo
gra fi pro gram met had de la ve re 
ri si ko for å få på vist bryst kreft, men 
syk dom men ble opp da get i et se ne re 
ut vik lings sta di um hos dem med 
im plan tat enn dem uten.

gjø re bryst for stør rel se med 
kos me tis ke bryst im plan tat 
(her  etter kalt im plan tat) blir 
sta dig van li ge re i Norge (1–3). 
Bryst  im plan tat ble tatt i bruk i 
1960åre ne i USA (4, 5). Så vidt 
vi vet har in gen stu di er vist at 
kvin ner med im plan tat har økt 

ri si ko for å ut vik le bryst kreft (6–9), sna re re det 
mot satt e (9, 10). Bryst kreft er den van lig ste 
kreft for men blant kvin ner i Norge, og i 2017 
fikk 3 623 kvin ner dia gnos ti sert syk dom men 
(11).

Det fin nes per i dag ikke noe na sjo nalt re gis
ter over kir ur gis ke pro se dy rer med kos me 
tiske bryst im plan tat i Norge, men en norsk 
stu die fra 2004 vis te at 8 % av nors ke kvin ner i 
al de ren 22 – 55 år had de fått ut ført en kos me
tisk ope ra sjon og halv par ten var bryst ope ra
sjo ner (3). I en rap port fra Hel se til sy net an gis 
det at bryst for stør rel se ut gjor de 31 % av kos me
tis ke inn grep i 2003, og det vi ses til en år lig 
øk ning på om lag 5 % i pe ri oden 2000 – 03 (1). 
Sta tis tisk sen tral by rå an gir at an tall pri va te 
ak tø rer i Norge som ut før te kos me tisk kir ur gi, 
har økt med om lag 50 % i pe ri oden 2003 – 11 (2).

Im plan tat kan van ske lig gjø re gjen nom 
føring og ty ding av mam mo gram mer (12–14). 
På vis ning av svuls ter kre ver god bil led kva li tet 
og over sikt over hele brys tet, noe som kan 
være van ske lig å opp nå hos en kel te kvin ner 
med im plan tat. Vi er ikke kjent med stu di er 
med data fra Norge der man har ana ly sert 
mu lig sam men heng mel lom im plan ta ter og 
bryst kreft. Det har der for ikke vært kjent om 
ri si ko en for å få på vist bryst kreft er an ner le
des for nors ke kvin ner med og uten im plan tat 
el ler om svulst ka rak te ris tik ken er for skjel lig 
hos dis se kvin ne ne. Stu di er har imid ler tid vist 
at kvin ner som vel ger å leg ge inn im plan tat 
kan ha noe ulik ri si ko for å ut vik le bryst kreft 
enn de uten im plan tat (15, 16), men tro lig er 
hel ler ikke dett e stu dert med nors ke data.

Ved å be nytt e opp lys nin ger fra kvin ner som 
had de del tatt i Mam mo gra fi pro gram met, 

ana ly ser te vi ri si ko en for å få på vist bryst kreft 
og om his to pa to lo gisk svulst ka rak te ris tikk 
var for skjel lig for kvin ner med og uten im
plan tat.

Ma te ria le og me to de

In for ma sjon om screen ing un der sø kel sen, 
 dia gno se dato og his to pa to lo gisk svulst ka rak
te ris tikk ble hen tet fra Kreft re gis te rets da ta
ba ser. Bruk av opp lys nin ge ne er hjem let i 
kreftregisterforskriften og hel se re gis ter lo ven 
(17, 18).

Mam mo gra fi pro gram met star tet i 1996 og 
ble lands dek ken de i 2005. Alle kvin ner i al de
ren 50 – 69 år blir til budt del ta kel se i pro gram
met an net hvert år (19). Tobildemammografi 
av hvert bryst er stan dard pro se dy re. Pro
gram met er be skre vet i rap por ter og fag fel le
vur der te ar tik ler (19, 20).

Del ta ker ne i Mam mo gra fi pro gram met 
gjen nom går et kort in ter vju før sel ve scree
ning un der sø kel sen (19). I til legg ut fø rer ra dio
gra fen en kli nisk in spek sjon av brys te ne, og 
even tu el le im plan tat skal re gist re res i scree
ning jour na len. I pe ri oden 2006 – 16 ble alle 
del ta ken de kvin ner opp ford ret til å be sva re et 
spør re skje ma der blant an net im plan tat ble 
kart lagt (21). Dis se da ta inn sam lings me to de ne 
dan net grunn laget for etab le ring av de to stu
die grup pe ne, kvin ner med og kvin ner uten 
im plan tat.

I stu die pe ri oden, 1996 – 2016, møtt e 786 529 
kvin ner uten tid li ge re bryst kreft til screen ing 
i Mam mo gra fi pro gram met. 10 086 (1,3 %) av 
dis se var re gist rert med im plan tat (fi gur 1). 
Kvin ner som had de re gist rert fjer ning av im
plan tat, ble eks klu dert (n = 823).

I den ne stu di en de fi ner te vi screeningopp
daget bryst kreft som bryst kreft på vist ett er en 
screen ing un der sø kel se med en ett er un der sø
kel se på grunn av mam mo gra fi funn. In ter
vall kreft ble de fi nert som bryst kreft på vist 
ett er en ne ga tiv screen ing un der sø kel se, men 
før nes te plan lag te screen ing un der sø kel se, 
el ler bryst kreft på vist > 6 må ne der ett er en 
falskt po si tiv screen ing un der sø kel se (22). De 
kvin ne ne som ikke had de møtt ett er den siste 
el ler de siste in vi ta sjo ne ne (to år el ler len ger 
si den screen ing) og fikk på vist bryst kreft på 
grunn av symp to mer el ler screen ing ved et 
pri vat in sti tutt, ble de fi nert som «på vist uten
for screen ing pro gram met». Bryst kreft ble 
 de fi nert som in filt re ren de bryst kreft el ler 
duktalt kar si nom in situ (DCIS).

Vi in klu der te kvin ne ne ved dato for før s te 
opp mø te i Mam mo gra fi pro gram met og f ulgte 
dem til 1.1.2017 el ler til de fikk på vist bryst kreft, 
døde el ler emi grer te. For å mi ni me re po ten 
siell feil klas si fi se ring ble kvin ner med im plan
tat in klu dert i stu di en først ved det opp mø tet 
hvor im plan ta tet ble re gist rert (venstresensu
rert). So sio de mo gra fis ke fak to rer som høy de, 
vekt, ut dan ning, røy ke va ner og ar ve lig dis  posi
sjon for bryst kreft ble hen tet fra spør re  skjema 

Fi gur 1  An tall kvin ner i stu die po pu la sjo nen, eks klu sjo ner og an tall kvin ner med og uten bryst im plan tat som 
fikk på vist bryst kreft i stu die pe ri oden 1996−2016.

Se også lederartikkel side 213
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som del ta ker ne i Mam mo gra fi pro gram met 
fyl te inn i pe ri oden 2006 – 16. Kropps mas se 
indeks (BMI) ble be reg net med in for ma sjon 
om høy de og vekt og delt inn i fire ka te go ri er: 
un der vek tig (18,4 el ler la ve re), nor mal vek tig 
(18,5 – 24,9), over vek tig (25,0 – 29,9) og med 
 fedme (30  el ler høy ere) (23). Re gist rer te ver  dier 
for høy de un der 120 cm og over 200 cm og 
vekt un der 40 kg el ler over 200 kg ble fjer net 
fra ana ly  sene.

Vi ut før te de skrip ti ve ana ly ser av kvin ne
nes so sio de mo gra fis ke kjen ne tegn og for de
ling av his to pa to lo gisk svulst ka rak te ris tikk 
for kvin ner med og uten im plan tat. Vi bruk
te khi kvad ratt est og Wilcoxon rank sumtest 
for å iden ti fi se re for skjel ler mel lom for de lin
ger i de to grup pe ne. En pver di på 0,05 el ler 
la ve re ble be trak tet som sta tis tisk sig ni fi
kant.

Vi til pas set en Poissonre gre sjons mo dell for 
å es ti me re insidensrateratio (IRR) for bryst
kreft blant kvin ner med og uten bryst im plan
tat, jus tert for al der og ka len der år ved in klu
sjon. Vi ut før te også sen si ti vi tets ana ly ser hvor 
fle re va riab ler var in klu dert: røy king, ut dan
ning, al der ved før s te fød sel, an tall barn, hor
mon bruk, bryst kreft i fa mi li en og BMI, i til
legg til al der ved dia gno se og ka len der år ved 
in klu sjon i stu di en. I sen si ti vi tets ana ly se ne 
in klu der te vi in di ka tor va riab ler for mang 
lende in for ma sjon om de so sio de mo gra fis ke 
fak to re ne for å kun ne in klu de re den to ta le 
stu die po pu la sjo nen.

Re sul ta ter

Av de 785 706 kvin ne ne i stu die po pu la sjo nen 
var det re gist rert im plan tat hos 10 086 (1,3 %) 
(fi gur 1). Kvin ne ne med im plan tat var yng re 
enn de uten im plan tat ved før s te opp mø te i 
pro gram met (gjen nom snitts al der 54,2 år ver
sus 54,9 år, p < 0,001) og had de la ve re gjen
nom snitt lig BMI enn de uten im plan tat (23,9 
ver sus 26,1, p < 0,001) (ta bell 1).

Blant de 10 086 kvin ne ne med im plan tat var 
det 174 (1,7 %) som fikk på vist bryst kreft, mens 
det var 30 746 bryst kreft til fel ler blant de 
775 620 (4,0 %) kvin ne ne uten im plan tat. I til
legg fant vi 5 til fel ler av anaplastisk storcelle
lymfom (BIAALCL), alle blant dem med im
plan tat. Blant kvin ne ne med im plan tat som 
fikk på vist bryst kreft, var 46 % (80/174) scree
ningoppdaget, 39 % (68/174) in ter vall kreft og 
15 % (26/174) opp da get uten for Mam mo gra fi
pro gram met (ta bell 2). An de le ne var hen
holds vis 62 % (19 107/30 746), 18 % (5 474/30 746) 

Tabell 1  Alder og sosiodemografisk karakteristikk hos kvinner med og uten brystimplantat som deltok i Mam 
mografiprogrammet 1996−2016. Prosentandeler dersom annet ikke er angitt.

Med implantat 
n = 10 086

Uten implantat 
n = 775 620 P-verdi

Alder ved inklusjon i studien (år)

Gjennomsnitt/median 54,2/52,3 54,9/52,3 < 0,0011

45−49 år 10 10 < 0,0012

50−54 år 59 54

55−59 år 17 15

60−64 år 10 11

65−69 år 5 9

70+ år < 1 < 1

Kroppsmasseindeks

Gjennomsnitt/median 23,9/23,3 26,1/25,4 < 0,0011

Undervektig 3 1 < 0,0012

Normalvektig 66 45

Overvektig 24 36

Fet 7 17

Informasjon ikke tilgjengelig n = 2 808 n = 311 386

Røyking

Aldri 28 42 <0,0012

Tidligere/nå 72 58

Informasjon ikke tilgjengelig n = 4 864 n = 398 233

Utdanning

Ingen 1 1 < 0,0012

Grunnskole 22 26

Videregående skole 46 41

Høyere utdanning ≤ 4 år 21 20

Høyere utdanning > 4 år 11 13

Informasjon ikke tilgjengelig n = 4 901 n = 398 507

Alder ved første fødsel (år)

Gjennomsnitt/median 22,6/22 23,5/23 < 0,0011

Antall barn

Gjennomsnitt 2,4 2,4 0,0031

Bruk av hormoner3

Aldri 46 39 < 0,0012

Tidligere/nåværende 54 61

Informasjon ikke tilgjengelig n = 5 315 n = 426 608

Brystkreft i familien

Ja 18 17 < 0,0012

Nei 82 83

Informasjon ikke tilgjengelig n = 4 971 n = 402 900

1 T-test 
2 Khikvadrattest 
3 Hormoner i forbindelse med overgangsalder
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og 20 % (6 165/30 746) for kvin ner uten im plan
tat. Blant kvin ner med im plan tat ble det på
vist 2,62 bryst kreftt il fel ler per 1 000 per son år 
(174/66 306) og blant kvin ner uten im plan tat 
3,64 til fel ler per 1 000 per son år (30 746/8 445 
400) (ta bell 3). Kvin ner med im plan tat had de 
30 % la ve re ri si ko for å få på vist bryst kreft (IRR 
= 0,70, 95 % KI 0,60−0,81) sam men lig net med 
kvin ner uten im plan tat, jus tert for al der og 
ka len der år ved in klu sjon. Es ti mert IRR for ble 
sta bil i sen si ti vi tets ana ly sen når vi jus ter te for 
al der og år ved in klu sjon samt ka te go risk BMI. 
Sen si ti vi tets ana ly sen hvor fle re va riab ler var 
in klu dert, vis te in gen sta tis tisk sig ni fi kant for
skjell i IRR sam men lig net med re sul ta te ne i 
ta bell 3.

Vi fant en la ve re an del duktalt kar si nom in 
situ blant kvin ner med im plan tat enn kvin ner 
uten im plan tat (7 % (13/174) ver sus 13 % (4 011/ 
30 746), p < 0,001) (ta bell 2). Gjen nom snitt lig 
svulst dia me ter for in filt re ren de svuls ter var 
hen holds vis 18,6 mm og 17,7 mm for kvin ner 
med og uten im plan tat (p = 0,072) (ta bell 4). 
Pro sent vis for de ling i uli ke grup per for svulst
stør rel se og lym fe knu te sta tus var sta tis tisk 
sig ni fi kant for skjel lig (p < 0,001 for beg ge). 
His to lo gisk grad, hormonreseptorstatus og 
HER2fore komst var ikke sta tis tisk sig ni fi kant 
for skjel lig i de to grup pe ne.

Dis ku sjon

Vår stu die vis te at kvin ner med im plan tat 
som had de del tatt i Mam mo gra fi pro gram
met, had de la ve re ri si ko for å få på vist bryst
kreft enn de uten im plan tat, men at svulst
dia me ter og lym fe knu te sta tus var mind re 
for del ak tig hos dem med im plan tat enn dem 
uten. Kvin ner med im plan tat had de en 
 høy ere fore komst av på vist in ter vall kreft enn 
dem uten im plan tat. Det er kjent at in ter vall
kreft har stør re svulst dia me ter og er mer 
 ag gres siv enn screeningoppdaget bryst kreft 
(22, 24).

En mu lig år sak til fun ne ne kan være knytt et 
til kva li te ten på mam mo gram me ne til kvin
ner med im plan tat. Ut ford rin ge ne knytt et til 
po si sjo ne ring og frem stil ling av kjer tel ve vet 
kan gjø re det van ske li ge re å tolke mam mo
gram mer hos kvin ner med im plan tat, da kjer
tel ve vet lig ger klemt for an im plan ta tet og 
kan van ske lig gjø re frem stil lin gen av kjer tel
ve vet (12−14). Våre re sul ta ter knytt et til his to
pa to  logisk ka rak te ris tikk sam sva rer med 
funn i and re stu di er (9, 14, 24−27), men det er 
også stu di er som ikke do ku men te rer den ne 

for skjel len (7, 26). En over sikts ar tik kel fra 2013 
vi ser at kvin ner med im plan tat of te re fikk på
vist ikkelo ka li sert syk dom og at de had de 
høy ere bryst kreft spe si fikk dø de lig het enn 
kvin ner uten im plan tat (27). Dett e kan tale for 
at kvin ner med im plan tat kan ha nytt e av til
leggs un der sø kel se med ul tra lyd el ler MR. 
Men, hver ken ul tra lyd el ler MR på vi ser mik
ro  kalk og er der for ikke til strek ke lig ale ne for 
å på vi se el ler ute luk ke duktalt kar si nom in 
situ.

Vi fant at kvin ner med im plan tat had de 
 la ve re ri si ko for å få på vist bryst kreft enn kvin
ner uten im plan tat. Til sva ren de re sul tat er 
også rap por tert fra en an nen stu die (25). En 
mu lig år saks for kla ring kan være ri si ko fak to
re ne for å ut vik le bryst kreft i de to grup pe ne 
vi har stu dert: Kvin ner med im plan tat had de 
la ve re BMI enn de uten im plan tat, de var 
 yng re ved før s te fød sel og fær re bruk te hor
mo ner. Til sva ren de funn er rap por tert fra 
 and re stu di er (15, 16), men her ble det også 
på pekt at det ble ut ført mam mo gra fi screen

ing før inn leg gel se av im plan tat, og at kvin ner 
med bryst kreft i fa mi li en sjeld ne re valg te 
 im plan tat (6−9).

En an nen år sak til at vi fant en la ve re ri si ko, 
kan knytt es til stu die de sign. Ett er som ri si ko en 
for bryst kreft øker med al der, og kvin ner med 
im plan tat får på vist bryst kreft se ne re i syk
doms for lø pet enn kvin ner uten im plan tat, vil 
det opp da ges fær re bryst kreftt il fel ler i en be
gren set al ders grup pe og i en be gren set stu
die pe ri ode blant de med im plan tat. Det lave 
an tal let kvin ner med im plan tat re pre sen te rer 
en be grens ning ved stu di en. Vår stu die in klu
der te kun kvin ner som had de møtt til scree
ning i Mam mo gra fi pro gram met, og vi vet lite 
om hvor stor an del av de med im plan tat som 
ikke møtt e til screen ing. Å bru ke screen ing 
popu la sjo nen be gren ser al ders grup pen til 50 
år el ler eld re ved dia gno se. Kvin ner med im
plan tat ble sann syn lig vis in klu dert se ne re i 
stu die pe ri oden enn kvin ner uten, si den spør
re  skje ma som in klu der te spørs mål om im
plan tat, først ble inn ført i 2006. Si den kvin ner 

Tabell 2  Deteksjonsmetode for kvinner med og uten implantat som deltok i Mammografiprogrammet 1996−2016 
(N = 10 086+775 620) og fikk påvist brystkreft. Prosentandeler dersom annet ikke er angitt.

Med implantat 
n = 174

Uten implantat 
n = 30 746 p-verdi

Deteksjonsmetode p < 0,0011

Screeningoppdaget brystkreft 46 62

Intervallkreft 39 18

Brystkreft utenfor programmet 15 20

Type brystkreft p < 0,0011

Duktalt karsinom in situ  7 13

Infiltrerende brystkreft 93 87

1 T-test

Tabell 3  Insidensrateratio (IRR) for brystkreft med 95 % konfidensintervall (KI) for kvinner med og uten bryst 
implantat som deltok i Mammografiprogrammet 1996−2016.

Med implantat Uten implantat

Kvinner (n) 10 068 766 987

Personår 66 306 8 445 400

Brystkrefttilfeller (n) 174 30 746

Brystkrefttilfeller (per 1 000 personår) 2,62 3,64

Ujustert IRR (95 % KI) 0,72 (0,62 – 0,84) 1,00

Justert IRR (95 % KI)1 0,70 (0,60 – 0,81) 1,00

Justert IRR (95 % KI)2 0,71 (0,61 – 0,82) 1,00

1 Justert for alder ved diagnose og år ved inklusjon i studien 
2 Justert for alder ved diagnose, år ved inklusjon i studien og BMI



24 0 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  3,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

som vel ger å leg ge inn im plan tat ofte er  yng re 
enn gjen nom snitts al der for bryst kreft, kan 
im plan tat re pre sen te re en ut ford ring in nen 
screen ing og bryst kreft dia gnos tikk som vil 
øke i om fang (1−3).

En svak het ved stu di en er det re la tivt høye 
an tal let av kvin ner som ikke had de in for ma
sjon om ri si ko fak to rer. En an nen be grens ning 
er at kvin ner med im plan tat kan ten kes å opp
sø ke lege se ne re ved symp to mer el ler for and
rin ger i brys te ne enn kvin ner uten im plan tat, 
for di teg ne ne kan mis tol kes og ba ga tel li se res 
til å være im plan tat re la ter te. Dett e had de vi 
in gen in for ma sjon om. At kvin ner med im
plan tat unn går mam mo gra fi for di de tror det 
er ueg net el ler de er red de for å ska de im plan
ta tet, kan også føre til en se lek sjon av stu die
po pu la sjo nen. Vi be nytt et his to pa to lo gisk 
svulst ka rak te ris tikk som et utt rykk for pro
gno se. Et sik re re en de punkt had de vært bryst
kreft spe si fikk dø de lig het, men da trengs be
ty de lig len ger opp føl gings tid.

Kon klu sjon

Av kvin ne ne som del tok i Mam mo gra fi pro
gram met, had de de med im plan tat la ve re 
 ri si ko for å få på vist bryst kreft enn de uten 
im plan tat, men svuls te ne blant dem med 
 im plan tat var stør re og mer avan ser te. Im
plan tat kan van ske lig gjø re bil de ta king og 
 ty ding av mam mo gram me ne. Dett e bør kvin
ne ne in for me res om. Økt kunn skap om dett e 
er nød ven dig for å kun ne gi det sta dig øken de 
an tal let kvin ner i screen ing al der med im plan
tat et til freds stil len de til bud om mam mo 
grafi screen ing.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 31.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 1.9.2019, 
 godkjent 3.1.2020.

Tabell 4  Histopatologisk svulstkarakteristikk for kvinner med og uten implantat som deltok i Mammografi
programmet 1996−2016 og ble påvist med infiltrerende brystkreft. Prosentandeler dersom annet ikke er angitt.

Med implantat 
 n = 161

Uten implantat 
 n = 26 735 P-verdi

Svulstdiameter

Gjennomsnitt (SD)/median (mm) 18,6 (11,3)/18 17,7 (11,7)/15 p = 0,0722

0−9 mm 20 23 p = 0,0011

10−19 mm 33 45

20−49 mm 44 29

> 49 mm 3 2

Informasjon ikke tilgjengelig n = 13 n = 3 120

Histologisk grad

1 25 27 p = 0,8191

2 49 48

3 27 25

Informasjon ikke tilgjengelig n = 7 n = 1 131

Lymfeknutestatus

Positiv 43 29 p < 0,0011

Informasjon ikke tilgjengelig n = 12 n = 3 697

Østrogenreseptorstatus

Positiv 90 87 p = 0,3031

Informasjon ikke tilgjengelig n = 27 n = 6 571

Progesteronreseptorstatus

Positiv 66 63 p = 0,4741

Informasjon ikke tilgjengelig n = 23 n = 5 334

HER2-forekomst

Positiv 10 13 p = 0,3531

Informasjon ikke tilgjengelig n = 60 n = 12 972

1 T-test 
2 Khikvadrattest
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Får kvin ner nok in for ma sjon  
til å ta in for mer te valg  
ved mam mo gra fi screen ing?

BAK GRUNN
Mam mo gra fi screen ing har skapt be ty de lig fag lig og 
of ent lig de batt. Den ne stu di en un der sø ker hvor vidt 
kvin ner får til strek ke lig in for ma sjon om nytt e og 
ulem pe ved det nors ke mam mo gra fi pro gram met til  
å kun ne ta in for mer te og selv sten di ge valg.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
In for ma sjons ma te ri ell fra det nors ke mam mo gra fi 
program met for 1996, 2003, 2009 og 2017 ble ana ly sert  
og sam men lik net med in for ma sjo nen fra den uav hen 
gige grans kin gen av mam mo gra fi pro gram met le det  
av Norges forsk nings råd. Kri te ri er som er ve sent lig for  
å ta in for mer te valg er: nytt e (ab so lutt og re la tiv dø de lig
hets re duk sjon), ulem pe (fals ke test svar, over dia gnos
tikk, over be hand ling og engs tel se), gjen nom fø ring 
(ett er inn kal ling og be hand lings kre ven de funn) og 
be grens ning (in ter vall kreft).

RE SUL TA TER
In for ma sjo nen til kvin ner er ve sent lig for bed ret fra 1996 
til 2017. Li ke vel mang ler in for ma sjo nen i 2017 vik ti ge 
opp lys nin ger om ulem pe ne ved screen ing, som over dia
gnos tikk og over be hand ling.

FOR TOLK NING
Det nors ke mammografiscreeningsprogrammet gir ikke 
til strek ke lig in for ma sjon til at kvin ner kan ta in for mer te 
og selv sten di ge valg. De in vi ter te «dytt es» til time ved at 
tids punk tet er for hånds re ser vert, og in for ma sjo nen er 
ikke ba lan sert og ny an sert nok.

BJØRN HOF MANN
bjoern.hofmann@ntnu.no
Institutt for hel se vi ten skap
NTNU Gjøvik

Senter for me di sinsk etikk
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Mam mo gra fi pro gram met for bed ret 
sin in for ma sjon ve sent lig fra 1996  
til 2017, men det var i 2017 fort satt 
ikke til strek ke lig in for ma sjon til at 
kvin ner kun ne ta in for mer te og 
selv sten di ge valg.

In vi ta sjons bre ve ne in ne holdt 
for hånds av ta ler som kun ne opp fat
tes som inn kal lin ger, og det ble ikke 
gitt ba lan sert in for ma sjon.

Det nors ke mam mo gra fi pro
gram met fei ret ny lig sitt 20års
ju bi le um og har gjen nom gått 
en eks tern og uav hen gig eva
lue ring styrt av Forsk nings 
rådet (1). Pro gram met ut mer

ker seg med høy del ta gel se, gode re gist re og 
om fatt en de forsk ning. Ny lig re vi der te man 
in for ma sjo nen som gis ved in vi ta sjo nen. 
 Dett e var del vis dre vet av ny kunn skap om 
 ut bytt et av screen ing og del vis av økt be visst
het om at in for ma sjo nen tid li ge re ikke har 
vært til strek ke lig ny an sert og ba lan sert (2–5).

Men er in for ma sjo nen som gis god nok? 
Dett e spørs må let er sær lig ak tu elt ett er at 
screen ing pro gram mer har blitt kri ti sert for å 
over sel ge nytt e (6, 7) og for å ikke gi ba lan sert 
in for ma sjon til pas set mål grup pen (2–5, 8–10). 
Sær lig har in for ma sjon om ri si ko for falskt 
po si ti ve test re sul ta ter, over dia gnos tikk og 
over be hand ling vært un der kom mu ni sert. 
 Fle re stu di er vi ser i til legg at kvin ner har li ten 
kunn skap om mam mo gra fi screen ing og 
bryst kreft (8, 9, 11, 12).

Den ne stu di en un der sø ker hvor vidt mam
mografiscreeningsprogrammet gir kvin ner 
til strek ke lig in for ma sjon om nytt e og ulem pe 
til at de kan ta in for mer te og selv sten di ge valg.

Ma te ria le og me to de

In for ma sjons ma te ri ell fra det nors ke mam
mo gra fi pro gram met er inn hen tet au gust 
2019. Det er sam let inn in vi ta sjons brev, bro sjy
rer, fakta ark, re ser va sjons skje ma, på min nel
ses brev og ut skrif ter fra nett si der. For å ana  ly
se re den his to ris ke ut vik lin gen er in for ma
sjons ma te ri ell inn hen tet for 1996 (13, 14), 2003 
(15, 16), 2009 (17, 18) og 2017 (19). Ma te ria let er 
sam men lig net med føl gen de inn holds  ele
men ter fra den uav hen gi ge grans kin gen av 
mam mo gra fi pro gram met le det av Norges 
forsk nings råd (1): nytt e (re du sert ri si ko for 

død ge ne relt og av bryst kreft spe si elt), ulempe 
(fals ke test svar, over dia gnos tikk, over be hand
ling og engs tel se), gjen nom fø ring (ett er inn
kal ling og be hand lings kre ven de funn) og 
be grens ning (in ter vall kreft). Dis se kri te ri e ne 
er ve sent lig for å ta in for mer te valg og er i 
tråd med hva som kre ves i hen hold til pa  sient 
og bru ker rett ig hets lo ven § 3 og § 4. Inn holds
ele men te ne som er brukt for data eks trak sjon 
er også i tråd med Mam mo gra fi pro gram mets 
kva li tets ma nu al (20).

Det ble fore tatt en kva li ta tivt ret tet inn
holds ana ly se (21). I til legg til å vur de re de 
 uli ke ele men te ne ble si ta ter mar kert og pre
sen te res i re sul tat de len. Teks ten er også ana
ly sert med tan ke på om inn hol det kan være 
le den de for kvin ne nes valg.

Re sul ta ter

Ta bell 1 vi ser hvor dan in for ma sjons ma te ri el
let pre sen te rer de uli ke inn holds ele men te ne. 
Alt ma te ri el let for kla rer hva en mam mo gra fi
un der sø kel se er, hvem som in vi te res, hvor 
lang tid un der sø kel sen tar, be ho vet for til
leggs un der sø kel ser, hvor dan kvin nen får re
sul ta tet samt prak tisk in for ma sjon til de som 
er bryst kreft ope rer te el ler har brystproteser. 
Med unn tak av i ma te ri el let fra 1996 står det 
også hva et screen ing pro gram er, hvor dan 
 un der sø kel sen ut fø res og hvor man kan finne 
mer in for ma sjon. Ikke noe av ma te ri el let for
kla rer hva som vil skje der som kvin nen skal 
be hand les for bryst kreft. Fra 2017 er det te 
imid ler tid til gjen ge lig på nett si den.

To tal dø de lig hets re duk sjon blir ikke opp
lyst i noe av in for ma sjons ma te ri el let. Før 2017 
var det hel ler ikke eks pli sitt in for mert om 
bryst kreft spe si fikk dø de lig hets re duk sjon. Det 
gis ikke eks pli sitt in for ma sjon om an tall falskt 
po si ti ve mam mo gra fi un der sø kel ser, men fra 
2009 be skri ves falskt po si ti ve funn og i 2017 er 
det mu lig å reg ne ut hvor man ge det er per 
1 000 kvin ner.

Over dia gnos tikk blir nevnt først i 2009, 
men det in for me res ikke om om fan get av 
 dett e, hel ler ikke i 2017. Over be hand ling, falskt 
ne ga ti ve test svar el ler byr den ved be hand ling 
nev nes ikke eks pli sitt i noe av in for ma sjons
ma te ri el let. Av and re ulem per nev nes ri si ko en 
knytt et til ioni se ren de strå ling. Med unn tak 
av in for ma sjo nen fra 2017 er strå le do se nevnt 
og opp lyst å være lav og med li ten hel se ri si ko. 
Kon fi dens in ter val ler blir ikke opp gitt for 
noen av tall ver di ene.

Alt in for ma sjons ma te ri ell un der stre ker nyt
ten av tid lig opp da gel se av kreft, og i noe av 
det frem he ves end ret be hand lings for løp ved 

tid li ge re opp da gel se: «Tid lig dia gno se, enk 
lere be hand ling, bedre le ve ut sik ter» og «Del
ta gel se i Mam mo gra fi pro gram met sik rer rask 
opp føl ging». In gen nev ner at for bed ret bryst
kreft be hand ling og re du sert hor mon be hand
ling i for bin del se med over gangs al de ren også 
bi drar til re du sert bryst kreft dø de lig het.

Alt in for ma sjons ma te ri ell in ne hol der tekst 
som kan opp fatt es som le den de (ta bell 1). Det 
har skjedd en stor end ring fra 1996, da kvin
ne ne klart ble opp ford ret til å del ta: «Tenk på 
frem ti den din», «Dett e til bu det bør du be nyt
te deg av» og «En mam mo gra fi un der sø kel se 
kan red de liv» til 2017: «Vil du del ta i Mam mo
gra fi pro gram met?».

I til legg in vi te res hver kvin ne med en gitt 
dato og tids punkt for sel ve mam mo gra fi 
under sø kel sen. For kvin ner som ikke øns ket 
å del ta, har in for ma sjo nen end ret seg fra 1996 
til 2017. I 1996 var det in gen in for ma sjon om 
hva man skul le gjø re om man ikke øns ket å 
del ta. I 2003 kun ne kvin nen fylle ut et re ser
va sjons skje ma med in for ma sjon om re ser va
sjo nen var mid ler ti dig el ler full sten dig, samt 
angi grun nen for at hun ikke øns ket å in vi te
res. Vi de re skul le hun også opp gi per son num
mer og sam tyk ket au to ma tisk til at da ta ene 
kun ne bru kes til forsk ning. I 2009 in ne holdt 
skje ma et tre al ter na ti ver: del ta gel se nes te 
gang, tids be gren set re ser va sjon og full sten dig 
re ser va sjon. Sam ti dig var det fri vil lig å opp gi 
grun ner til re ser va sjon, og det var ikke au to
ma tisk sam tyk ke til å del ta i forsk ning. I in for
ma sjo nen fra 2017 blir man bedt om å opp 
søke Kreft re gis te rets nett si de, rin ge el ler 
 sen de epost der som man ikke øns ker å del ta 
el ler vil re ser ve re seg. Fra nett si den blir man 
len ket til sik ker elek tro nisk løs ning el ler man 
kan laste ned et re ser va sjons skje ma som lig
ner på skje ma et fra 2009.

Dis ku sjon

I en tid der in di vi du el le valg vekt leg ges og til
gang til in for ma sjon er over vel den de og av 
va ri e ren de kva li tet, er god in for ma sjon om 
hel se til tak sær de les vik tig. Det gjel der spe si elt 
for hel se til tak som ikke er nød ven di ge, men 
som er av hen gi ge av den en kel tes pre fe ran ser, 
slik mam mo gra fi screen ing er. Re sul ta te ne 
 vi ser at in for ma sjo nen fra mam mo gra fi pro
gram met er ve sent lig for bed ret fra 1996 til 
2017. Sam ti dig er ikke vik ti ge in for ma sjons ele
men ter om ulem per til gjen ge li ge i in for ma
sjons ma te ri el let.

Tid li ge re er det gitt in for ma sjon det ikke er 
hold i. For eks em pel har det stått at re gel mes
sig mam mo gra fi gir «bedre le ve ut sik ter», men 
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Tabell 1  Innholdselementer i informasjonsmateriellet i de ulike revisjonene angitt ved årstall samt i den uavhengige granskingen ved Norges forskningsråd (NFR).

1996 (13 – 14) 2003 (15 – 16) 2009 (17 – 18) 2017 (19) NFRs gransking (1)

Redusert risiko for 
død (total døde
lighetsreduksjon)

Ikke opplyst Ikke opplyst Ikke opplyst Ikke opplyst Ikke opplyst

Brystkreftspesifikk 
dødelighetsreduk
sjon

«Dødeligheten av 
brystkreft kan 
reduseres med om 
lag en tredjedel ved 
systematiske helse
undersøkelser med 
mammografi.»

«Jevnlig deltakelse  
i Mammografiprogram
met reduserer risikoen 
for å dø av brystkreft.»

«Regelmessig mam
mografi reduserer 
dødeligheten av 
brystkreft.» 
«Oppdager årlig om 
lag 1 000 tilfeller av 
brystkreft eller for
stadier til brystkreft.»

«6 [av 1 000] kvinner 
får påvist brystkreft 
som må behandles»  
(i figur på faktaarket). 
«Den viktigste nytten 
ved mammografiscree
ning er at det fører  
til færre dødsfall av 
brystkreft blant kvin
ner i målgruppen.»

20 – 30 % for kvinner 
mellom 50 og 70 år. 
27 av 10 000 kvinner, 
50 år, screenet i 10 år, 
som møtte 10 ganger 
og med en oppmøte
prosent på 76 %.

Falskt positive 
testsvar

Ikke opplyst Ikke opplyst «Om lag 4 av 100  
som deltar, innkalles 
til grundigere under
søkelse.» 
«For de fleste viser 
det seg at forandrin
gene er ufarlige, og 
dette omtales da  
som en falsk positive 
mammografiunder
søkelse.»

24 av 1 000 
(Dette står ikke ekspli
sitt, men må beregnes: 
30−6 = 24). 
Derimot står det:  
«18 kvinner trenger  
nye mammografibilder  
og/eller ultralyd, og får 
deretter beskjed om at 
det ikke er ondartede 
funn.»

20 % ved deltagelse 
på alle undersøkelser 
i 10 år. 
1 520 av 10 000 fulgt  
i 10 år.

Overdiagnostikk Ikke opplyst Ikke opplyst Ingen tall. 
«Per i dag er det ikke 
mulig å forutsi hvor
dan eller hvor raskt  
et screening oppdaget 
forstadium eller 
tilfelle av brystkreft 
vil utvikle seg.» «Det 
er uenighet i fagmil
jøet om hvor stort 
problemet er.»

Det gis ingen anslag. 
«Mammografiscreening 
vil innebære en risiko 
for overdiagnostikk*.  
I dag er det ikke mulig 
å skille ut hvilke kreft
tilfeller som er 
overdia gnostiserte, og 
derfor får alle med 
påvist brystkreft tilbud 
om behandling.»

142 av 10 000 
15 – 25 % for kvinner 
mellom 50 – 79 år 
sammenlignet med 
dem som ikke får 
invitasjon. 
15 – 20 % for samme 
aldersgruppe om de 
blir invitert.

Overbehandling Nevnes ikke Nevnes ikke Nevnes ikke Nevnes ikke Nevnes, men tall
festes ikke

Intervallkreft 
(kreft oppstått  
i perioden mellom 
oppmøtene til 
mammografipro
grammet)

Nevnes ikke, men 
kvinner oppfordres 
til å undersøke 
brystene selv.

«Mammografi avdekker 
ikke alle forandringer  
i brystene.»

«Noen tilfeller av 
brystkreft oppdages 
ikke ved mammografi, 
eller oppstår i tiden 
mellom to mammo
grafiundersøkelser.»

2 av 1 000. 
«2 kvinner [av 1 000 
vil] få påvist brystkreft 
i tiden før neste under
søkelse.»

25 % av alle som 
deltar i screening. 
127 av 10 000 fulgt  
i 10 år. 
Opplyser også om  
42 falskt negative 
svar av 10 000

Engstelse, uro Nevnes ikke «En innkallelse til etter
undersøkelse kan gi 
engstelse, men som 
deltager i det offentlige 
programmet er du 
sikret rask oppfølging.»

«Mange kan oppleve 
engstelse og uro  
i forbindelse med 
mammografiundersø
kelsen, både i tiden 
fram til svar foreligger 
og ved innkalling til 
tilleggsundersøkelse.»

«I forbindelse med 
mammografiundersø
kelsen kan man opp
leve engstelse og uro, 
både i tiden fram til 
svaret foreligger og 
ved innkalling til til
leggsundersøkelse.»

Nevnes, men tall
festes ikke

Etter innkalling 1 av 20, 
5 av 100

3 av 100 4 av 100 3 av 100 1 520 av 10 000. 
20 % etter 10 invita
sjoner

Antall behand
lingskrevende 
funn

Ikke opplyst 6 av 1 000 5 – 6 av 1 000 6 av 1 000

Potensielt ledende 
tekst

«Tenk på fremtiden 
din – benytt deg  
av tilbudet om 
mammografiunder
søkelse!» 
«Dette tilbudet bør 
du benytte deg av.» 
«En mammografi
undersøkelse kan 
redde liv.»

«En mammografiunder
søkelse kan redde liv.» 
«Tidlig diagnose, 
 enklere behandling, 
bedre leveutsikter.» 
«Deltagelse i Mammo
grafiprogrammet sikrer 
rask oppfølging.» 
«Vi håper du velger  
å delta i det offentlige 
Mammografiprogram
met.»

«Tre av fire invi 
terte kvinner velger  
å delta.» 
«Regelmessig mam
mografi er i dag den 
viktigste metoden for 
å oppdage brystkreft  
i et tidlig stadium.»

«Vi setter stor pris  
på beskjed dersom du 
ikke kommer, da kan 
andre ha glede av din 
time.» 
«Vil du delta i Mammo
grafiprogrammet?»
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in gen stu di er kan vise til re du sert to tal dø de
lig het som føl ge av mam mo gra fi screen ing.

Ett vik tig funn i den ne stu di en er man ge len 
på in for ma sjon om over dia gnos tikk. Over dia
gnos tikk fikk lite opp merk som het fra fors  kere 
før 2004. I dag er dett e godt kjent og do ku
men tert i Norge. Li ke vel opp ly ses ikke kvin ner 
kon kret om den ne fa ren (19). Dett e er sær lig 
opp sikts vek ken de, da fors ke re til knytt et Kreft
re gis te ret selv har pub li sert data rundt over
dia gnos tikk (22). Det er van ske lig å for sva re at 
kvin ner ikke in for me res, for eks em pel gjen
nom tall fra den uav hen gi ge grans kin gen av 
pro gram met (1). Mang len de in for ma sjon om 
ulem per er i sam svar med det som be skri ves 
i in ter na sjo nal litt e ra tur (23). Eu ro pe iske ret
nings lin jer (24) og Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
spe si fi se rer 70 % del ta gel se som en sen tral kva
li tets in di ka tor for mam mo gra fi screen ing (25) 
og an be fa ler at in for ma sjons ma te ri el let frem
mer del ta gel se (26). Som et re sul tat av dett e 
bru ker Kreft re gis te ret for eks em pel Face book 
til å opp ford re kvin ner i dis trik ter der del ta
kel sen er «dår ligst i lan det» til å møte opp på 
screen ing. Fo kus på opp mø te som en kva li
tets in di ka tor kan føre til at po ten si ell nytt e 
over vur de res og at mu li ge ulem per un der
kom mu ni se res (12, 27, 28).

Uni ver si te tet i Sydney, som har ar bei det og 
fors ket mye på kom mu ni ka sjon av in for ma
sjon om screen ing pro gram mer, har lagd et 
godt eks em pel på in for ma sjon som kvin ner 
tren ger for å ta et in for mert valg, Ma king a 
choi ce: sum ma ry of over 25 years with and 
with out screen ing (29). Der er in for ma sjon om 
nytt e og ulem pe gitt i ab so lutt e tall og sam
men lik net med sam me en het (per 1 000 kvin
ner scree net), se ta bell 2. Til sva ren de in for ma
sjon er til gjen ge lig fra Na tio nal Health Service 
(NHS) Scot land (30). I Skott land in for me res 
også kvin ne ne om ri si ko en for kreft fra strå
ling ved mam mo gra fi un der sø kel sen: «For 
every 14,000 wom an screened reg u lar ly for 10 
years, 1 wom an may de vel op breast can cer 
 be cause of this ra di a tion.»

En av ut ford rin ge ne med in for ma sjon om 
ef ek ter av mam mo gra fi screen ing er at forsk
nings re sul ta te ne spri ker både når det gjel der 
nytt e og ulem pe (1, 31). Ba sert på tall ma te ria le 
fra Norge va ri e rer de re la ti ve tal le ne for re
duk sjon i bryst kreft spe si fikk dø de lig het mel
lom 7 % og 30 %, og mel lom 7 % og 52 % for 
over dia gnos tikk (1). Mammografiscreenings
programmet har ny lig hatt en grun dig pro
sess for å vur de re og for bed re in for ma sjons
ma te ri el let sitt (32). Li ke vel til freds stil ler de 
ikke sine egne kva li tets kri te ri er (20).

Når vik ti ge in for ma sjons ele men ter mang
ler, kan det skyl des ster ke in ter es ser hos ak tø

re ne. Det er ikke van ske lig å for stå at de som 
til dag lig ar bei der med mam mo gra fi, ser 
 dett e som svært me nings fullt. At myn dig 
hetene frem mer det de opp fatt er som et gode, 
er også for ståe lig. De har in ves tert be ty de li ge 
res sur ser og pre sti sje i pro gram met. Men når 
en tu si as men re du se rer kvin ners mu lig het til 
å ta in for mer te og selv sten di ge valg, blir dett e 
pro ble ma tisk. Kreft re gis te ret in for me rer i 
fore drag og på nett si der at re duk sjon i bryst
kreft dø de lig he ten er på 43 % (33–35), til tross 
for at en rek ke stu di er og den uav hen gi ge 
grans kin gen vi ser at re duk sjo nen i bryst kreft
dø de lig het er la ve re (1).

Et an net vik tig funn er at alle kvin ner får 
in vi ta sjon til mam mo gra fi screen ing som 
inne  hol der in for ma sjon om dato, tid og sted 
for un der sø kel sen. Tid li ge re var det van ske 
lige re «å av be stil le time» og man mått e opp gi 
grunn. Selv om dett e har blitt ve sent lig bedre, 
kan li ke vel slike for hånds re ser va sjo ner gjø re 
at in vi ta sjons brev opp fatt es som inn kal lin ger 
(36) el ler an be fa lin ger der man har et an svar 
for å møte opp (37). Dett e er en form for «dyt
ting» (nudging) som re du se rer den en kel tes 
mu lig het til å ta in for mer te og selv sten di ge 
valg (38).

Me to den i den ne stu di en er en kel og lett 
ett er prøv bar, men den har noen be grens nin
ger. For det før s te har kvin ner man ge and re 
kil der til in for ma sjon enn den som gis av 
Mam mo gra fi pro gram met. Man ge tar også 
sine be slut nin ger helt uav hen gig av slik in for
ma sjon og ba se rer seg på er fa rin ger og råd fra 
slekt og ven ner. Slik sett kan kvin ner ta in for
mer te og selv sten di ge valg selv om den of ent
li ge in for ma sjo nen er man gel full.

For det and re be gren ser den ne stu di en seg 

til teks ten i ma te ria let. En nær me re ana ly se 
av fi gu rer, bil der og far ger kun ne gitt vik tig 
kunn skap om hvor dan man øns ker å for 
midle og på vir ke le se ren. De ut valg te kri te 
riene for in for ma sjons ele men ter brukt i den
ne stu di en kan dis ku te res, men de ble valgt 
ba sert på so lid forsk ning (39, 40) og stem mer 
over ens med Mam mo gra fi pro gram mets egne 
kva li tets ma nu al (20).

Stu di en tar for gitt at kvin ner skal in for me
res på en måte som mu lig gjør selv sten di ge, 
in for mer te valg. Noen kan selv sagt fort satt 
hev de at fol ke hel sen er vik ti ge re enn in di vi
dets valg, slik det har vært tra di sjon for (12). 
Det kan også hen de at ett er spør se len ett er 
mam mo gra fi screen ing dri ves av en re gis sert 
risikoaversjon, der in for ma sjons inn hold uan
sett har li ten be tyd ning for kvin nens be slut
ning (41). Noen vil også mene at selv sten di ge 
og in for mer te valg er en il lu sjon. Li ke vel kan 
det være ver di fullt å un der sø ke om in for ma
sjons ma te ri el let støtt er opp un der slike opp
fat nin ger og om det for hol der seg til ide a ler 
ned teg net i det nors ke lov ver ket.

Kon klu sjon

Mam mo gra fi pro gram met har gjort ve sent 
lige for bed rin ger i in for ma sjo nen si den 1996. 
Li ke vel gis det fort satt ikke til strek ke lig in for
ma sjon til at kvin ner kan ta in for mer te og 
selv sten di ge valg. Det mang ler blant an net 
re le van te es ti mat for ulem pe ne, sær lig om 
over dia gnos tikk. Vi de re dytt es de in vi ter te 
gjen nom for hånds av ta ler, som gjør at in vi ta
sjons bre ve ne kan opp fatt es som inn kal lin ger 
og ikke som til gang til ba lan sert in for ma sjon.

Tabell 2  Informasjon utarbeidet ved Universitetet i Sydney, Making a choice: summary of over 25 years with and 
without screening (29).

Kjernespørsmål
Mammografiundersøkelser  
i 25 år fra 50 års alder

Ingen mammografiundersøkel-
ser i 25 år fra 50 års alder

Hva er sjansene for å dø 
av brystkreft?

14 av 1 000 kvinner dør av 
brystkreft.

19 av 1 000 kvinner dør av 
brystkreft.

Hva er sjansene for å bli 
diagnostisert og behand
let for brystkreft som 
ikke er skadelig for meg?

30 av 1 000 blir diagnostisert  
og behandlet for brystkreft  
som ikke er skadelig (overdia
gnostikk).

0 av 1 000 kvinner. 
Kvinner som ikke går til mam
mografiscreening vil ikke opp
leve å bli overdiagnostisert og 
overbehandlet.

Hva er sjansene for at 
jeg får et falskt  positivt 
svar som fører til ekstra 
under søkelser?

465 av 1 000 kvinner får falskt 
positive mammografisvar og 
ekstra testing uten at de har 
kreft.

0 av 1 000. 
Kvinner som ikke går til mammo
grafiscreening, vil ikke oppleve 
falskt positive testsvar.

Hva trenger jeg å gjøre? Om du bestemmer deg for  
å delta i screeningprogrammet, 
vil du inviteres til screening 
annethvert år i 25 år. 
Om du oppdager symptomer i 
brystet, må du oppsøke din lege.

Om du ikke ønsker å delta  
i screeningprogrammet nå,  
kan du alltid ombestemme deg  
i fremtiden. 
Om du oppdager symptomer i 
brystet, må du oppsøke din lege.
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Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 8.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 9.12.2019, 
 godkjent 13.1.2020.

En sær lig takk til Ma rit Sol bjør og John-Arne Skol bek ken 
for kri tisk gjen nom les ning av en tid li ge re ver sjon av det e 
ma nu skrip tet. Takk også til fire fag vur de re re og re dak-
sjon en for klo ke og nyt i ge for slag til for bed rin ger.
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BJØRN HOF MANN
er pro fes sor i me di sinsk fi lo so fi og etikk og fors ker 
og un der vi ser in nen for me di sinsk fi lo so fi, etikk, 
vi ten skaps teo ri og tek no lo gi vur de ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl-
gen de in ter es se kon flik ter: Han har vært med lem av 
en uav hen gig eks pert grup pe som har git inn spill til 
Kreft re gis te ret i for bin del se med re vi sjo nen av in for ma-
sjo nen for Mam mo gra fi pro gram met 2015–17. Inn hol det 
i den ne ar tik ke len er for fat e rens eget og ikke ut rykk 
for Eks pert grup pen, Kreft re gis te ret el ler Mam mo gra-
fi pro gram mets ana ly ser el ler vur de rin ger. Kreft re gis-
te ret har pub li sert en egen om fat en de rap port om 
pro ses sen.

Oppfølging av pasienter med fremskreden cancer prostata i allmennpraksis(1)

Sykdomsfase Urolog (U) Allmennpraksis (A) Kontroll

Lokalavansert CaP Starter eventuell hormon
behandling(2), vurderer lokal
behandling (kirurgi eller stråling)

Kontroll PSA(3), testosteron 
(kastrasjonsnivå)(4)

3 mnd. etter oppstart,  
deretter hver 3 mnd. (A)

1)  Heterogen gruppe, fra lokalavansert sykdom til metastaserende sykdom og etter hvert kastrasjonsrefraktær tilstand.
2)  Ved å starte behandlingen på et tidlig tidspunkt, må bivirkninger vurderes mot nytteverdi (gir behandling mer plager enn sykdommen?) 
3)  Sykdomsaktiviteten kan i stor grad følges med PSA. Andre viktige blodprøver er Hemoglobin, Kreatinin og ALP.
4)  Kastrasjonsnivå: Stestosteron <1,7 nmol/L (<0,5 ng/ml). Testosteron forblir i normalområde hos pasienter på antiandrogenmonoterapi.

Har du prostatacancerpasienter på  
hormonbehandling ved injeksjon?

Mål PSA ved hver injeksjon1,2

•  Retningslinjer anbefaler måling av PSA hver 3. måned hos pasienter  
som står på kastrasjonsbehandling. 

•  Dersom PSA viser tegn til stigning, ta kontakt med urolog eller onkolog for vurdering.

Astellas Pharma | Hagaløkkveien 26, 1383 Asker | Telefon 66 76 46 00 | kontakt.no@astellas.com | www.astellas.no

Kilder: 1. Norsk Urologisk forenings anbefalinger for allmennleger, Palliativ behandling av Cancer prostata, www.legeforeningen.no (01/20) 2. Corn
ford P, Bell  munt J, Bolla M et al. EAUESTROSIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part II: Treat ment of Relapsing, Metastatic, and CastrationResistant 
Prostate Cancer. Eur Urol. 2017;71(4):630–642. 
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Funn og kon se kven ser  
ved lang tids re gist re ring av EKG

BAK GRUNN
Lang tids-EKG-re gist re ring er en hyp pig be nyt et un der-
sø kel se. Det fin nes in gen kla re ret nings lin jer for hvem 
som bør un der sø kes med den ne me to den, og vi mang ler 
over sikt over funn og be hand lings mes si ge kon se kven-
ser av un der sø kel sen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle lang tids re gist re rin ger av EKG ut ført ved Sør lan det 
sy ke hus Aren dal i pe ri oden 2017 – 18 ble in klu dert  
i stu di en. Un der sø kel se ne ble iden ti fi sert ved søk på 
ak tu el le pro se dy re ko der i jour nal sy ste met, og alle 
jour nal no ta ter til knyt et un der sø kel sen ble gjen nom-
gåt i et er tid. Pa si ent ka rak te ris ti ka, hen vi ser, in di ka-
sjon, funn, vi de re ut red ning og be hand ling ble re gi-
strert.

RE SUL TA TER
Ved Sør lan det sy ke hus Aren dal ble det i pe ri oden 
2017 – 18 gjen nom ført 1 262 lang tids-EKG-re gist re rin ger. 
Me di an al der var 60 år, og 48 % av un der sø kel se ne ble 
ut ført hos kvin ner. To talt 253 (20 %) av re gist re rin ge ne 
vis te ryt me for styr rel ser og 168 (13 %) had de be hand lings-
mes si ge kon se kven ser. Hos pa si en ter uten kjent hjer te-
syk dom el ler tid li ge re hjer ne slag (n = 619 (49 %)) had de 
un der sø kel sen be hand lings mes si ge kon se kven ser i 32 
(5 %) til fel ler.

FOR TOLK NING
Lang tids-EKG-re gist re ring ble i stor grad be nyt et til  
å un der sø ke pa si ent grup per med lite hjer te ryt me for-
styr rel ser, og fikk sjel den be hand lings mes si ge kon se-
kven ser. Stu di en kan in di ke re at lang tids re gist re ring  
av EKG i stør re grad bør be nyt es til pa si en ter der funn 
ved un der sø kel sen vil få be hand lings mes si ge og pro-
gnos  tiske kon se kven ser, slik som hos pa si en ter med 
in di ka sjon for slag fore byg gen de be hand ling der som  
det på vi ses at rie flim mer.

TROND HEL GE LIS LE VAND
Hjer te sek sjo nen
Me di sinsk av de ling
Sør lan det sy ke hus, Aren dal

LARS RYS STAD
Me di sinsk av de ling
Sør lan det sy ke hus, Aren dal

THOMAS DAHL SLETT
Hjer te sek sjo nen
Me di sinsk av de ling
Sør lan det sy ke hus, Aren dal

BEN THE SJØLI
Hjer te sek sjo nen
Me di sinsk av de ling
Sør lan det sy ke hus, Aren dal
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HO VED FUNN
Ved Sør lan det sy ke hus Aren dal  
i 2017 – 18 ble 48 % av lang tids-EKG- 
regist re rin ge ne ut ført et er hen -
visning fra fast le ge el ler le ge vakt.

«Hjer te bank» var den hyp pig ste 
hen vis nings grun nen og år sak til  
36 % av alle un der sø kel se ne – in gen 
pa si en ter ble un der søkt pri mær fore-
byg gen de for å av dek ke even tu ell 
ikke-er kjent at rie flim mer.

49 % av un der sø kel se ne ble ut ført 
hos pa si en ter uten kjent hjer te syk-
dom el ler tid li ge re hjer ne slag, og  
i den ne grup pen fikk un der sø kel sen 
be hand lings mes si ge kon se kven ser  
i 5 % av til fel le ne.

De før s te re gist re rin ge ne av hjer-
tets elek tris ke im pul ser ble be-
skre vet i 1870-åre ne. Wil lem 
Einthoven var med sit streng-
galvanometer sen tral i ut vik lin-
gen av elek tro kar dio gra fi en 

(EKG) og fikk No bel pri sen i me di sin for det e 
i 1924 (1). Et EKG-opp tak gir et øye blikks bil de 
av hjer tets elek tris ke sig na ler, men syk dom-
mer i det elek tris ke sy ste met kan opp tre pe-
rio de vis. Norsk ame ri ka ne ren Norman Jefferis 
Hol ter ut vik let i 1950-åre ne ut styr for lang tids-
opp tak av EKG, og un der sø kel sen om ta les 
frem de les som «Hol ter-un der sø kel se» (2). I 
dag fin nes det fle re uli ke sy ste mer for kon ti-
nu er lig opp tak, opp tak ved au to ma tisk de tek-
ter te ryt me for styr rel ser (f.eks. R-test) og opp-
tak ini ti ert av bru ke ren selv (f.eks. tom mel-
EKG). Bruks ti den er ty pisk 1 – 3 døgn ved kon ti-
nu er lig opp tak og leng re ved in ter mit e ren de 
opp tak. Fel les for alle sy ste me ne er at de ho-
ved sa ke lig be nyt es ved sy ke hu se nes hjer te-
me di sins ke po li kli nik ker el ler i pri va te kardio-
logpraksiser, og må le ses av ved hjelp av spe-
si ell pro gram va re i et er tid.

To talt ble det re gist rert 65 349 lang tids-EKG-
re gist re rin ger (pro se dy re kode FPFE15 og 
FPFE30) i Norsk pa si ent re gis ter i 2018 (3), noe 
som til sva rer ca. 1  200 un der sø kel ser per 
100 000 inn byg ge re. An tall pro se dy rer økte 
med nes ten 70 % fra 2010 (n = 38 528). År sa ke ne 
til det e er ikke kjent.

Det fin nes in gen fel les ret nings lin jer for 
hvil ke pa si en ter som skal hen vi ses til lang tids-

EKG-registering ver ken i Eu ro pa el ler i Norge. 
Vi mang ler kunn skap om hvil ke pa si ent grup-
per som hen vi ses til un der sø kel sen, om funn 
ved un der sø kel sen og om hvor vidt un der sø-
kel sen har be hand lings mes si ge kon se kven ser 
for de som un der sø kes.

I den ne stu di en har vi ana ly sert hvil ke pa -
sien ter som ble un der søkt med lang tids re gi-
stre ring av EKG ved Sør lan det sy ke hus Aren-
dal i pe ri oden 2017 – 18, og vur dert funn og 
be hand lings mes si ge kon se kven ser av un der-
sø kel se ne.

Ma te ria le og me to de

Alle lang tids-EKG-re gist re rin ger (Hol ter- og 
R-test) ved Sør lan det sy ke hus Aren dal fra og 
med 1.1.2017 til og med 31.12.2018 ble in klu dert 
i stu di en.

Un der sø kel se ne ble iden ti fi sert ved søk på 
pro se dy re ko de ne for lang tids-EKG-re gist re-
ring (FPFE15 og FPFE30) i sy ke hu sets elek tro-
nis ke jour nal sy stem. Re tro spek tivt ble samt-
li ge jour nal no ta ter i til knyt ning til un der sø-
kel se ne gjen nom gåt, og opp lys nin ger om 
pa si en te nes al der, kjønn, tid li ge re hjer te syk-
dom mer, hen vi sen de lege/av de ling, funn ved 
un der sø kel sen, vi de re ut red ning på grunn av 
funn ved un der sø kel sen og di rek te be hand-
lings mes si ge kon se kven ser av funn ved un-
der sø kel sen ble re gist rert i et lo kalt elek tro-
nisk stu die re gis ter. Sel ve un der sø kel sen ble 
ikke vur dert på nytt, og opp lys nin ger om 
 vi de re pa si ent for løp ble ikke re gist rert.

Kon ti nu er li ge va riab ler er pre sen tert som 
me di an (interkvartilbredde), og ka te go ris ke 
va riab ler er pre sen tert med an tall (pro sent -
andel). For skjel ler mel lom grup per er ana ly-
sert med khi kvad rat est el ler ikke-pa ra me -
triske tes ter. P-ver di < 0,05 er vur dert som 
sta  tis tisk sig ni fi kant. Data ble ana ly sert i sta-
tis tikk pro gram met Stata (ver sjon 15).

Stu di en er vur dert som et kva li tets sik rings-
pro sjekt uten krav om god kjen ning fra re gio-
nal ko mi te for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings etikk (REK). Da ta inn sam ling og hånd te-
ring av per son da ta er god kjent av Norsk sen-
ter for forsk nings da ta (NSD).

Re sul ta ter

I pe ri oden 1.1.2017 – 31.12.2018 ble det re gist rert 
to talt 1 262 lang tids re gist re rin ger av EKG ved 
Sør lan det sy ke hus Aren dal. I til legg ble det 
ut ført ca. 600 un der sø kel ser år lig i en pri vat 

spe sia list prak sis i sam me sy ke hus om rå de 
(per son lig med de lel se). To talt til sva rer det e 
ca. 1 000 un der sø kel ser per 100 000 inn byg -
gere per år i Aust-Agder fyl ke (ca. 117 000 inn-
byg ge re i 2018).

To talt 606 (48 %) un der sø kel ser ble ut ført 
hos kvin ner, me di an al der var 60 år (inter-
kvartilbredde 46 – 71), og ved 643 (51 %) un der-
sø kel ser had de pa si en ten kjent tid li ge re hjer-
te syk dom el ler tid li ge re hjer ne slag (ta bell 1). 
Me di an al der var la ve re (52 år ver sus 67 år, 
p < 0,001) og an de len kvin ner var høy ere (60 % 
ver sus 36 %, p < 0,001) i de til fel le ne der un der-
sø kel sen ble ut ført hos pa si en ter uten kjent 
hjer te syk dom el ler tid li ge re hjer ne slag sam-
men lik net med un der sø kel ser ut ført hos pa-
si en ter med tid li ge re hjer te syk dom el ler hjer-
ne slag.

To talt 612 (48 %) un der sø kel ser ble ut ført 
som føl ge av hen vis ning fra fast le ge el ler le ge-
vakt, 403 (32 %) et er hen vis ning fra le ger ved 
hjer te av de lin gen, 117 (9 %) et er hen vis ning fra 
nev ro lo gisk av de ling og 130 (10 %) et er hen-
vis ning fra and re sy ke hus av de lin ger.

Se også lederartikkel side 215 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Tabell 1  Tidligere kjent hjertesykdom eller hjerneslag 
hos pasienter undersøkt med langtids-EKG-registre- 
ring ved Sørlandet sykehus Arendal 2017–18 (n = 1 262).

Tidligere sykdom  
eller inngrep n (%)

Hjerterytmeforstyrrelse 432 (34 %)

Kronisk atrieflimmer 42 (3 %)

Paroksysmalt  
atrieflimmer 244 (19 %)

Atrieflutter 31 (2 %)

Supraventrikulær 
takykardi 43 (3 %)

Ikke-vedvarende 
ventrikkeltakykardi 19 (2 %)

Ventrikkeltakykardi 9 (1 %)

Atrioventrikulært 
blokk 16 (1 %)

Pacemaker 5 (0 %)

Andre 23 (2 %)

Koronarsykdom 272 (22 %)

Hjerteinfarkt 98 (8 %)

Perkutan koronar 
intervensjon 134 (11 %)

Bypassoperasjon 40 (3 %)

Kardiomyopati 59 (5 %)

Hjerneslag 84 (7 %)
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Van lig ste in di ka sjon for lang tids-EKG-re gi-
st re ring i hen vis ning fra fast le ge el ler le ge vakt 
var «hjer te bank» (369 av 612 un der sø kel ser, 
60 %), mens kon troll av be hand ling og ut red-
ning av al le re de på vist ryt me for styr rel se var 
van lig ste år sak ved hen vis ning fra hjer te av de-
ling (251 av 403 un der sø kel ser, 62 %). In di -
kasjon for un der sø kel sen var svim mel het i 
to talt 79 (6 %) til fel ler og syn ko pe i to talt 121 
(10 %) til fel ler. To talt 84 (7 %) un der sø kel ser ble 
ut ført med spørs mål om hjer te ryt me for styr-
rel se som år sak til ce re bral em bo lis me, og 
samt li ge av dis se ble ut ført et er ut skri vel se 
fra opp hold ved nev ro lo gisk av de ling på 
grunn av hjer ne slag. In gen and re pa si en ter 
ble hen vist med økt ri si ko for hjer ne slag som 

eks pli sit be grun nel se for å lete et er ryt me-
for styr rel se.

To talt 253 (20 %) av lang tids-EKG-re gist re rin-
ge ne vis te ryt me for styr rel ser (ta bell 2), hvor av 
at rie flim mer el ler -flut er var re gist rert i 155 
(61 %) av til fel le ne. Ryt me for styr rel ser fore kom 
som for ven tet hyp pi ge re i un der sø kel ser av 
pa si en ter med kjent hjer te syk dom el ler tid li-
ge re hjer ne slag sam men lik net med un der sø-
kel ser av pa si en ter uten kjent hjer te syk dom 
el ler hjer ne slag (ta bell 2). Un der sø kel ser som 
føl ge av gjen nom gåt hjer ne slag vis te at rie-
flim mer el ler -flut er i 10 av 84 (12 %) til fel ler, 
hvor av 9 (90 %) ikke var tid li ge re kjent. Hos 
pa si en ter hen vist på grunn av svim mel het 
(n = 79) og syn ko pe (n = 121) ble det på vist be-

hand lings tren gen de sinoatrialt el ler at rio ven-
tri ku lært blokk ved hen holds vis < 5 (< 5 %) og 
7 (6  %) un der sø kel ser. Al vor lig ventrikkel-
arytmi ble re gist rert i < 5 til fel ler to talt.

Vi de re ut red ning som føl ge av un der sø -
kelsen ble ini ti ert hos 135 (11  %) pa si en ter 
 (ta bell 2), og to talt 168 (13 %) av un der sø kel se ne 
fikk be hand lings mes si ge kon se kven ser i form 
av me di ka men ter, ab la sjon, pace ma ker el ler 
hjer te star ter. Ny el ler end ret me di ka men tell 
be hand ling var van lig ste til tak (ta bell 2).

An tall lang tids-EKG-re gist re rin ger som fikk 
be hand lings mes si ge kon se kven ser hos pa -
sien ter uten kjent hjer te syk dom, va ri er te et er 
in di ka sjon og var hen holds vis 19 (6 %), < 5 
(< 5 %), 5 (5 %) og 8 (10 %) ved in di ka sjo ne ne 
hjer te bank (n = 327), svim mel het (n = 58), syn-
ko pe (n = 97) og hjer ne slag (n = 79). Ved de 
to talt 452 (36 %) un der sø kel se ne hvor pa si en-
ten var yng re enn 65 år og ikke had de tid li -
gere kjent hjer te syk dom el ler hjer ne slag, fikk 
lang tids-EKG-re gist re rin gen be hand lings mes-
si ge kon se kven ser i 12 (3 %) til fel ler. Hos fler-
tal let av dis se med før te un der sø kel sen ny 
me di ka men tell be hand ling.

Dis ku sjon

Den ne stu di en av prak si sen ved lang tids -
regist re ring av EKG ved Sør lan det sy ke hus 
Aren dal i pe ri oden 2017 – 18 vis te at om trent 
halv par ten av pa si en te ne ble hen vist fra fast-
le ge el ler le ge vakt og halv par ten fra spe sia list-
hel se tje nes ten. «Hjer te bank» var hyp pig ste 
in di ka sjon for un der sø kel sen (36 %). Hos pa -
sien ter uten og med tid li ge re hjer te syk dom 
el ler hjer ne slag ble det re gist rert ryt me for-
styr rel ser ved hen holds vis 6  % og 33  % av 
 un der sø kel se ne, og un der sø kel sen med før te 
ny el ler end ret be hand ling i hen holds vis 5 % 
og 21 % av til fel le ne (fi gur 1).

Vi har ikke fun net noen til sva ren de un der-
sø kel ser, og det er der for van ske lig å sam men-
lik ne prak si sen ved vårt sy ke hus mot prak sis 
and re ste der. Tall fra Norsk pa si ent re gis ter 
in di ke rer en be ty de lig øk ning i bru ken av 
lang tids-EKG i Norge de siste åre ne (3). An tall 
un der sø kel ser i vårt fyl ke (Aust-Agder, ca. 
1 000 un der sø kel ser per 100 000 inn byg ge re 
per år) var noe la ve re enn lands gjen nom snit-
tet i 2018 (ca. 1 200 un der sø kel ser per 100 000 
inn byg ge re per år). Det fore lig ger in gen over-
sikt over geo gra fis ke for skjel ler i Norge, men 
det an tas at bru ken av un der sø kel sen va ri e rer 
med blant an net al ders sam men set ning, geo-
gra fi og til bud.

Tabell 2  Funn og behandlingsmessige konsekvenser av langtids-EKG-registrering ved Sørlandet sykehus Arendal 
2017–18 (n = 1 262).

Ikke tidligere  
kjent hjerte sykdom 

eller hjerneslag  
(n = 619)

Tidligere  
hjertesykdom 

eller hjerneslag 
(n = 643)

Hjerterytmeforstyrrelser 39 (6 %) 214 (33 %)

Kronisk atrieflimmer < 5 (< 1 %) 641 (10 %)

Paroksysmalt atrieflimmer 5 (1 %) 62 (10 %)

Atrieflutter < 5 (< 1 %) 21 (3 %)

Supraventrikulær takykardi ≥ 5 min < 5 (< 1 %) 10 (2 %)

Ventrikkeltakykardi < 5 (< 1 %) 0 (0 %)

Ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi 9 (1 %) 18 (3 %)

Sinoatrialt blokk 6 (1 %) 10 (2 %)

Atrioventrikulært blokk, grad 2 og 3 8 (1 %) 16 (2 %)

Andre rytmeforstyrrelser < 5 (< 1 %) 13 (2 %)

Videre utredning 50 (8 %) 85 (13 %)

Ny langtids-EKG-registrering 20 (3 %) 33 (5 %)

Ekkokardiografi < 5 (< 1 %) 12 (2 %)

Belastnings-EKG og ekkokardiografi 19 (3 %) 19 (3 %)

Elektrofysiologisk utredning < 5 (< 1 %) 15 (2 %)

Annen utredning < 5 (< 1 %) 6 (1 %)

Ny eller endret behandling 32 (5 %) 136 (21 %)

Nytt medikament 22 (4 %) 35 (5 %)

Endret medikamentell behandling 0 (0 %) 61 (11 %)

Pacemakerimplantasjon 5 (1 %) 12 (2 %)

Implantasjon av hjertestarter (ICD) 0 (0 %) < 5 (< 1 %)

Ablasjonsbehandling < 5 (< 1 %) 13 (2 %)

Annen behandling < 5 (< 1 %) 11 (2 %)

1 Hvorav nyoppdaget kronisk atrieflimmer i 22 (34 %) tilfeller.
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Gjen nom fø ring og ana ly se av lang tids-EKG-
re gist re ring med fø rer et be ty de lig ar beid for 
hjer te av de lin ge ne, og vi et er ly ser der for kla-
re re ret nings lin jer for hvem som bør hen vi ses 
til en slik un der sø kel se.

Over en tred je del av alle un der sø kel se ne ble 
ut ført hos pa si en ter yng re enn 65 år uten tid-
li ge re hjer te syk dom el ler hjer ne slag. Fler tal let 
av dis se un der sø kel se ne (67 %) ble ut ført et er 
hen vis ning fra fast le ge el ler le ge vakt, men få 
(3 %) fikk be hand lings mes si ge kon se kven ser. 
Van lig ste hen vis nings år sak i den ne grup pen 
var «hjer te bank» (53 %). Det e er et van ske lig 
de fi ner bart be grep som sann syn lig vis rom-
mer et bredt spek ter av symp to mer. Selv om 
«hjer te bank» el ler «pal pi ta sjo ner» i Tromsø-
un der sø kel sen vis te seg å pre di ke re at rie flim-
mer se ne re i li vet, vil på vis ning av pa rok sys-
malt at rie flim mer hos el lers fris ke pa si en ter 
un der 65 år i li ten grad ha pro gno stisk be tyd-
ning (4, 5). Et er vår opp fat ning er det der for 
god grunn til å set e spørs måls tegn ved da-
gens hen vis nings prak sis.

At rie flim mer er den van lig ste hjer te ryt me-
for styr rel sen hos voks ne, og var også den hyp-
pigst fore kom men de ryt me for styr rel sen i 
den ne stu di en (6). And re be tyd nings ful le ryt-
me for styr rel ser var sjeld ne. Fore koms ten av 
at rie flim mer øker, og én av fire 40-år in ger kan 
for ven te å ut vik le at rie flim mer i lø pet av li vet 
(7, 8). Hos ca. en tred je del av pa si en te ne med 
at rie flim mer er ikke til stan den er kjent (9). 
Uopp da get el ler ube hand let at rie flim mer er 
en hyp pig år sak til hjer ne slag (10). Fore byg-
gen de be hand ling med an ti koa gu la sjons mid-
ler an be fa les der for til pa si en ter med at rie-
flim mer og økt ri si ko for hjer ne slag (5). Ri si-
ko en for hjer ne slag ved at rie flim mer øker ved 
til ste de væ rel se av én el ler fle re av føl gen de 
fak to rer: hjer te svikt, hy per ten sjon, al der over 
65 år, dia be tes, tid li ge re hjer ne slag, kar syk-
dom og kvin ne lig kjønn (5). Ved Sør lan det 
sy ke hus Aren dal i pe ri oden 2017 – 18 ble lang-
tids-EKG-re gist re ring med opp da gel se av ikke-
er kjent at rie flim mer som enes te in di ka sjon 
kun gjen nom ført hos pa si en ter som had de 
vært inn lagt ved nev ro lo gisk av de ling med 
hjer ne slag. Fore koms ten av ikke-er kjent at rie-
flim mer i den ne grup pen var re la tivt høy 
(11 %), selv om samt li ge av dis se pa si en te ne 
had de vært vur dert med van lig EKG el ler te le-
me tri i for bin del se med inn leg gel sen.

Eu ro pean Society of Cardiology an be fa ler 
op por tu nis tisk screen ing for at rie flim mer 
med van lig EKG el ler puls ta king hos alle over 
65 år (5). Lang tids re gist re ring av EKG øker 
sann syn lig he ten for å opp da ge pa rok sys malt 

at rie flim mer sam men lik net med et van lig 
EKG-opp tak, men per i dag fin nes det lite lang-
tids-EKG-opp taks ut styr som er eg net og bil lig 
og en kelt nok for screen ing for mål i en stør re 
be folk nings grup pe (11). Det e vil sann syn lig vis 
end res i nær frem tid slik at en dis ku sjon om 
atrieflimmerscreening for ut valg te grup per 
ak tua li se res.

Den ne stu di en har fle re svak he ter. Den er 
ba sert på re la tivt få pa si en ter og om fat er et 
be gren set geo gra fisk om rå de. Hen vis nings-
prak sis og ru ti ner kan va ri e re ved uli ke sy ke-
hus, og be folk nings sam men set ning og -møns-
ter kan ha be tyd ning for re sul ta te ne. Alle opp-
lys nin ger i stu di en er hen tet re tro spek tivt fra 
pa si ent jour na ler. Un der sø kel se ne er tol ket og 
be skre vet av fle re uli ke le ger med va ri e ren de 
kli nisk er fa ring, og EKG-opp ta ke ne er ikke ana-
ly sert på nyt. Stu di en har hel ler in gen opp føl-
gings data, og vi vet der for ikke om dia gno ser 
el ler be hand ling ble end ret i et er tid.

Opp sum mert vi ser den ne stu di en at lang-
tids-EKG-re gist re ring had de be hand lings mes-
si ge kon se kven ser hos bare 5 % av pa si en te ne 
uten kjent hjer te syk dom el ler tid li ge re hjer-
ne  slag. In gen pa si en ter ble hen vist kun på 
grunn av økt ri si ko for hjer ne slag og føl ge lig 
po ten si elt stor nyt e av un der sø kel sen. Vi an-
be fa ler at det etab le res na sjo na le an be fa lin ger 
for bruk av lang tids-EKG-re gist re ring, og me-
ner at un der sø kel sen i stør re grad bør be nyt-
tes til pa si ent grup per der funn får be hand-
lings mes si ge og pro gno stis ke kon se kven ser, 
slik som hos pa si en ter med økt ri si ko for hjer-
ne slag der som det på vi ses at rie flim mer. Før 
hen vis ning til langtidsregistering av EKG bør 
anam ne se og un der sø kel se in klu de re en vur-
de ring av ri si ko for hjer ne slag.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 21.6.2019, før s te re vi sjon inn sendt 24.9.2019, 
 godkjent 26.11.2019.

Fi gur 1  Lang tids re gist re rin ger av EKG hos pa si en ter uten og med tid li ge re kjent hjer te syk dom el ler hjer ne slag 
ved Sør lan det sy ke hus Aren dal 2017–18.
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On ko plas tisk bryst be va ren de 
kir ur gi

On ko plas tisk bryst be va ren de kir ur
gi ut vi der in di ka sjo nen for bryst be
va ren de kir ur gi. Med on ko plas tis ke 
tek nik ker om for mes el ler er stat es 
vev i brys tet sam ti dig med kreft kir
ur gi en for å bi be hol de livs kva li tet og 
et na tur lig bryst som også to le re rer 
nød ven dig et er be hand ling. On ko 
logisk an s es den ne be hand lin gen 
som trygg sam men lig net med tra di
sjo nell bryst be va ren de kir ur gi  
og mas tek to mi.

Bryst kreft be hand les kir ur gisk en
ten ved å fjer ne sel ve svuls ten og 
be va re res ten av brys tet, el ler ved 
å fjer ne hele bryst kjer te len. Beg ge 
de ler kan være mu ti le ren de for 
pa si en ten, men li ke vel er bryst 

beva ren de kir ur gi å fore trek ke så len ge ra di
kal fjer ning av kreft vev opp nås.

Halsteds ra di ka le mas tek to mi fra 1894, med 
se ne re mo di fi ka sjo ner, har vært rå den de be
hand ling av bryst kreft inn til slut en av for ri ge 

år hund re. Tek nik ken har vært be hef tet med 
be ty de lig mor bi di tet, spe si elt lymf ødem i ar
men. I dag har god og tid lig bil de dia gnos tikk, 
mål ret e de vevs prø ver, vaktpostlymfeknutetek
nikk som spa rer lym fe knu ter i arm hu len, og 
sta dig bed ret kje mo te ra pi gjort at man langt 
of te re kan til by mind re om fat en de kir ur gi. 
Hos ma jo ri te ten av kvin ner med ny dia gnos ti
sert bryst kreft vil bryst be va ren de kir ur gi være 
an be falt og trygg be hand ling (1). På lands ba sis 
ble 82 % av all bryst kreft kir ur gi for svuls ter 
med dia me ter mind re enn 30 mm ut ført bryst
be va ren de i 2018 (2). Neoadjuvant kje mo te ra pi 
spa rer også man ge kvin ner for mas tek to mi 
selv om de had de sto re svuls ter ini tialt (3, 4). 
På tross av be ty de lig la ve re post ope ra tiv mor
bi di tet kan bryst be va ren de kir ur gi med fø re 
pro ble mer i det ope rer te brys tet, som for ek
sem pel fast sit en de, smer te fullt arr, mang 
lende vo lum og asym me tri med mot sat, frisk 
side (fi gur 1). Mye av det e kan skyl des ad ju vant 
strå le te ra pi, som de al ler fles te gjen nom går 
(4), men det kan også bero på un der vur de ring 
av svuls tens vo lum i for hold til bryst stør rel se 
og svuls tens lo ka li sa sjon i brys tet (5). «En kel» 
bryst be va ren de kir ur gi, der man fjer ner svuls
ten med noe om kring lig gen de vev og luk ker 
så ret, har vært den van lig ste tek nik ken.

CHRIS TI AN KORVALD
ckorvald@ous-hf.no
Av de ling for plas tikk og re kon struk tiv kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

IN GER CHRIS TI NE L’ORAN GE
Sek sjon for bryst og endokrinkirurgi
Av de ling for kreft be hand ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Aker sy ke hus

On ko plas tisk bryst be va ren de kir ur gi er 
 ut vik let for å unn gå de ne ga ti ve si de ne ved 
en kel bryst be va ren de kir ur gi, sam ti dig som 
man opp rett hol der on ko lo gisk sik ker het 
(5 – 7). Onkoplastikk hand ler – slik nav net, som 
er av le det av gresk onkos ‘svulst’ og plas ti kos 
‘form bar’, an ty der – om å fjer ne svuls ten og 
sam ti dig om for me el ler er stat e vev i brys
tet. Må let er å mi ni me re arr dan nel se og gjø re 
ve vet mer ro bust for et er be hand ling, og på 
den må ten be va re livs kva li tet og kos me tisk 
ut se en de. I sin vi des te for stand kan det te 
hand le om alt fra hvor dan man får et lavt, 
pent arr med en jevn hud dek ning som to le re
rer eks tern pro te se godt, til avan sert to tal 
bryst re kon struk sjon med pro te se el ler fri 
mik ro kir ur gisk hud og fet lapp. Det kan også 
hand le om å ta hen syn til ana to mi i for bin 
delse med mas tek to mi slik at for hol de ne for 
re kon struk sjon blir op ti ma le, el ler å gjø re 
bryst re duk sjon sam ti dig med at svuls ten fjer
nes. I til legg gjør on ko plas tis ke tek nik ker oss 
i stand til å fjer ne stør re de ler av brys tet enn 
tid li ge re og sam ti dig få et godt kos me tisk re
sul tat. Vi gir her en over sikt over on ko plas tisk 
bryst be va ren de kir ur gi ba sert på egne kli 
niske er fa rin ger og ut valgt fag lit e ra tur. Pri
mær re kon struk sjon med si li kon pro te ser 
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Fi gur 2  Pro sent vis an del av hele brys tet man må for ven te å fjer ne ved uli ke tu mor stør rel ser. Kur ve ne re pre
sen te rer svuls ter med dia me ter fra 1 til 5 cm. Svuls ten er tenkt som en kule med 1 cm til lagt om kring lig gen de 
kir ur gisk sik ker hets mar gin. Ved fjer ning av stør re an del enn 15 % av brys tet (ho ri son tal strek) bør on ko plas tis ke 
tek nik ker vur de res pre ope ra tivt.

 el ler frie mik ro kir ur gis ke hud og fet lap per 
om ta les ikke.

For hvem?

Alle pa si en ter, uan set al der (5), som er dia
gnos ti sert med bryst kreft, bør vur de res som 
kan di da ter for on ko plas tisk bryst be va ren de 
kir ur gi (4).

Stør rel sen på en kreft svulst har, sam men 
med sta die inn de ling, kreft y pe og tu mor bio
lo gi, be tyd ning for hvil ken type be hand ling 
kvin nen vil få for sin kreft syk dom (4). Un der 
plan leg ging av kir ur gi en må man vur de re 
svuls tens stør rel se opp mot hele brys tet, 
 si den fjer ning av 10 – 20 % av to talt bryst vo lum 
kan gi end rin ger i form og vo lum som kvin
ner flest an ser som util freds stil len de (5). 
 Det e av hen ger av hvor i brys tet svuls ten er 
lo ka li sert, da fjer ning av 15 – 20 % i øvre la te  rale 
kva drant kan gi et til freds stil len de re sul tat, 
mens 5 – 10 % i ned re me di a le kva drant kan gi 
en ut talt de for mi tet ved en kel bryst be va 
rende kir ur gi.

Fi gur 2 vi ser hvor stort vo lum bryst vev 
(i pro sent) man må for ven te å fjer ne ved for
skjel li ge tu mor stør rel ser (dia me ter 1 – 5 cm) 
som funk sjon av brys tets to tal vo lum (4). Dia
gram met kan bru kes til grovt å an ty de hvil
ken me to de som er best eg net til å re pa re re 
de fek ten i brys tet et er at svuls ten er fjer net 
(5). Sam me stør rel se og lo ka li se ring av en 
svulst vil så le des kun ne lede til en ten en kel 
bryst be va ren de el ler on ko plas tisk kir ur gi i 
hen holds vis stort og lite bryst.

Kvin nens øns ker og opp fat el se av egen 
kropp bør være med på å lede valg av be
hand lings al ter na tiv. Le ver hun godt med 
brys tet slik det er i dag? Har hun pla ger på 
grunn av tun ge bryst? Skjem mes hun av at 
kjer tel vev har se get ned og struk ket ut hu
den? Hvil ke og hvor lan ge arr kan hun ak sep
te re? Hvil ken grad av ak ti vi tet er hun av hen
gig av? In di vi du el le til pas nin ger bør klar leg
ges i den pre ope ra ti ve sam ta len og føl ges 
opp gjen nom den re kon struk ti ve pro ses sen. 
Eks em pel vis vil en li ten kreft svulst i et stort 
bryst «en kelt» be hand les med lo kal ek si sjon, 
mens bi la te ral re duk sjons plas tikk er en bedre 
be hand ling der som kvin nen sam ti dig sli ter 
med tyng de symp to mer fra hy per tro fe bryst 
(se fi gur 4). En an nen kvin ne kan øns ke å be
va re vo lu met i det syke brys tet og sam ti dig 
be va re brys tet på mot sat side urørt. Vev kan 
da til fø res i ste det for å om for me det, slik vi 
ser i fi gur 6.

Fi gur 1  Re sul tat et er bryst be va ren de kir ur gi av 
tu mor i øvre la te ra le del av venst re bryst med på føl
gen de strå le be hand ling. Bryst vor ten er truk ket inn 
mot vevs de fek ten som føl ge av arrskrumpning. On ko
plas tisk tek nikk ble ikke be nyt et.

Fi gur 3  In ci sjons lin jer som har mo ni se rer med  onko 
plas tis ke tek nik ker, og som vil kun ne skju les godt  
i et er kant.

Hvor dan?
Snit fø ring er vik tig i et on ko plas tisk per
spek tiv. Et kir ur gisk snit skju les best i hud
fol der og pig ment over gan ger, f.eks. rundt 
areo la. En hver svulst i bryst kjer te len kan fjer
nes via in ci sjo ner en ten periareolært, ra di ært 
la te ralt el ler kau dalt fra areo la el ler i in
framammærfuren (se fi gur 3) (8). An nen 
snit fø ring bør et er vår me ning unn gås for
di ar re ne blir van ske li ge re å skjule, se ne re 
reeksisjon el ler mas tek to mi med be hov for 

onkoplastikk el ler an nen re kon struk sjon kan 
bli van ske li ge re, og hud sir ku la sjo nen kan 
kom pro mit e res.

Gjør man en kel bryst be va ren de kir ur gi, kan 
det li ke vel være på kre vet å sam ti dig gjø re en 
enk le re plas tikk om kring areo la for å kor ri 
gere for for ven te de arr for and rin ger. Halv 
måne, flag ger mus vin ge og smult ring plas
tikk er eks emp ler på det e og er i man ge pub
li ka sjo ner be nevnt som on ko plas tis ke «nivå 
1pro se dy rer» (9). Dis se pro se dy re ne om ta les 
ikke nær me re her.

Se også lederartikkel side 214
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Fi gur 4  On ko plas tisk bryst re duk sjon med symmetrisering av mot sat side. a) Før ope ra sjon. Svuls ten er mar kert med prik ket sir kel. b) Svulst og resektat er tat ut i én 
bit. Lap pen av hud og bryst vev som bæ rer bryst vor ten, ro te res opp og inn i de fek ten, og hud kan ter sys mot hver and re. c) Post ope ra tivt re sul tat to år et er endt strå le be
hand ling.

Fi gur 5  On ko plas tisk bryst løft. Kun venst re bryst er ope rert. a) Før ope ra sjon. Svuls ten lig ger opp ad me dia lt i brys tet og er mar kert med sir kel med kryss. Hud fjer nes mel
lom stre ke ne ne den for bryst vor ten. b) Hud un der mi ne res me dia lt slik at me di a le del av bryst kjer te len kan ro te res inn i de fek ten et er svuls ten. De ver ti ka le hud kan te ne 
sys mot hver and re og luk ker så ret et er hud fjer ning. c) Re sul tat fjor ten må ne der et er ope ra sjon og seks må ne der et er strå le be hand ling.

Fi gur 6  Er stat nings plas tikk. Kun høy re side er ope rert. a) Stor tu mor i ned re la te ra le kva drant av høy re bryst (stip let sir kel), som med fø rer fjer ning av rundt 25 % av brys
tets vo lum. b) De fek ten i brys tet og LICAPlapp som hen tes fra to raks veg gen la te ralt. Over fla te hud fjer nes fra LICAPlap pen, som der et er fol des inn i brys tet. c) Re sul tat seks 
må ne der et er ope ra sjon og tre må ne der et er endt strå le te ra pi.
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mer uklart av gren se de svuls ter gjen nom går 
of te re rereseksjon. I slike til fel ler kan det der
for være lurt å ut set e den re kon struk ti ve pro
se dy ren til his to lo gisk un der sø kel se er fer dig 
(et er 2 – 4 uker) og man har sik ret en fri mar
gin, si den om rå det hvor svuls ten sat, kan 
være van ske li ge re å de fi ne re i et er kant, og 
sel ve re kon struk sjo nen kan gå tapt. Tom rom
met et er svuls ten hol des åpent i ven te ti den 
ved å fylle det med ste rilt vann og luk ke hud 
vann tet over. Bryst plas tik ken full fø res så i en 
ny ope ra sjon, sam ti dig med en even tu ell 
 ut vi det ek si sjon (5).

Dis ku sjon

On ko plas tisk bryst be va ren de kir ur gi må ikke 
gå på be kost ning av nød ven dig on ko lo gisk 
be hand ling. Stu di er vi ser at on ko plas tisk 
bryst be va ren de kir ur gi gir like god kon troll 
på syk dom men sam men lig net med en kel 
bryst be va ren de kir ur gi el ler mas tek to mi om 
man ser på reseksjonsmargin, re si div og over
le vel se (6, 7, 11, 14, 15). Vi har også inn trykk av 
fær re ope ra ti ve inn grep, mind re smer ter og 
ras ke re re ha bi li te ring blant våre pa si en ter. 
Hvor vidt be hand lin gen er kost nads ef ek tiv, er 
spar somt do ku men tert – hit il er det kun vist 
at on ko plas tisk bryst re duk sjon er mer kost
nads ef ek tivt enn sub ku tan mas tek to mi med 
pri mær im plan tat ba sert re kon struk sjon (16).

Med tan ke på eget kropps bil de, selv opp levd 
ut se en de av ope rert bryst og tid bor te fra jobb 
kom mer on ko plas tisk bryst be va ren de kir ur gi 
bedre ut enn mas tek to mi med pri mær re kon
struk sjon (14), også i de til fel le ne der strå le be
hand ling ikke had de vært nød ven dig ved valg 
av mas tek to mi (14). Et lite ma te ria le vi ser også 
la ve re grad av sår kom pli ka sjo ner ved on ko
plas tisk bryst be va ren de kir ur gi (17). I noen få 
til fel ler kan kom pli ka sjo ner ut set e ad ju vant 
be hand ling (18). Det ope rer te brys tet vil et er 
on ko plas tisk bryst be va ren de kir ur gi og strå
le be hand ling van lig vis både se og fø les fas te re 
enn brys tet på mot sat side. Li ke vel be skri ves 
det av kvin ne ne som na tur lig (5). Man må på 
lang sikt på reg ne en viss grad av fet vevs nek
ro se el ler ujevn he ter (19) – noe som har lite å 
si for brys tets form, men som kan være til be
kym ring for pa si en ten. God opp føl ging og 
in for ma sjon om van lig for løp er vik tig.

Til tross for det oven nevn te kan man ikke, 
on ko lo gisk set, si at onkoplastikk er bedre 
enn mas tek to mi el ler stan dard bryst be va 
rende kir ur gi, mye grun net man gel på stør re, 
pros pek ti ve stu di er. Un der sø kel ser som fore

Mer avan sert on ko plas tisk kir ur gi blir ak 
tuelt ved stør re re sek sjo ner og ba se rer seg på 
plas tikkir ur gis ke tek nik ker som re duk sjons
plas tikk, bryst løft (mastopeksi) el ler flyt ing 
av hud og fet lap per (5). Ho ved for skjel len 
mel lom en bryst re duk sjon og et bryst løft er 
meng den vev som fjer nes. I man ge pub li ka
sjo ner er dis se tek nik ke ne be nevnt som «nivå 
2pro se dy rer» (9).

On ko plas tisk bryst re duk sjon

For skjel li ge tek nik ker for re duk sjons plas tikk 
føl ger be stem te møns ter for hud snit og ut ak 
av fet og kjer tel vev, og plan leg ges i on ko plas
tisk sam men heng slik at svuls ten kan føl ge 
med i resektatet. Blod sir ku la sjon til bryst vor
ten be va res gjen nom egne hud og kjer tel lap
per, av hen gig av tek nikk (10). En kvin ne med 
re la tivt sto re bryst (> 700 ml) der svuls ten lig
ger in nen for plan lagt resektat og som sam ti
dig øns ker og ak sep te rer re du sert bryst vo lum 
og løf ting av brys tet, er kan di dat for slik be
hand ling (fi gur 4) (5). Snit fø ring ved slike 
inn grep vil van lig vis re sul te re i arr til sva ren de 
det vi kal ler «an ker snit» (fi gur 4) (8). I til fel ler 
der svuls ten er lo ka li sert uten for van lig møns
ter for re duk sjons plas tikk, må man im pro vi
se re med ut for min gen av både hud, kjer tel 
og areo lamamillelappene for å fylle de fek ten 
et er ut ak av tu mo ren. I eks tra sto re bryst 
be nyt es også va ri an ter av kileeksisjon uten å 
be va re bryst vor ten (10). Det vik tig ste er at 
man ved dis se tek nik ke ne gjør vid ek si sjon av 
svuls ten med kjer tel vev og der med opp når 
gode mar gi ner til kreft for and rin ge ne (11). 
Sam ti dig med at det syke brys tet ope re res, 
til bys en symmetriserende re duk sjons plas
tikk på det and re brys tet, slik at  pa si en ten kan 
unn gå be hov for yt er li ge re kir ur gi.

On ko plas tisk bryst løft

Kvin ner som har mid dels sto re bryst 
(400 – 700 ml), helst med en viss grad av ned
fall av kjer tel vev (ptose) og sam ti dig hud over
skudd, vil ofte kun ne bli til budt et bryst løft 
(se fi gur 5) som ledd i be hand lin gen (5, 10, 12). 
Som føl ge av at svuls ten fjer nes, må hun ak
sep te re at bryst vo lu met blir let e re re du sert. 
Til for skjell fra en re duk sjons plas tikk fjer nes 
kun svuls ten med god mar gin til friskt vev. 
Res te ren de vev vil ved et on ko plas tisk bryst
løft van lig vis ro te res for å luk ke de fek ten et er 
svuls ten med sam ti dig kor rek sjon av over

skudds hud. Blod for sy ning til bryst vor ten sik
res en ten di rek te fra sam me vevs lapp, som 
ro te res, el ler fra en se kun dær sub ku tant ba
sert lapp. Her til byr man også van lig vis et 
symmetriserende inn grep i sam me ope ra
sjon.

Er stat ning av vev

I små og mid dels sto re bryst (vo lum 100 – 
700 ml) med re la tivt stor svulst vil ikke kjer
tel plas tikk være til strek ke lig for å luk ke de fek
ten et er re sek sjon av svuls ten. I slike til fel ler 
kan en hud og fet lapp fra brys tets om gi vel
ser bru kes som vevs er stat er (5, 13).

Hud og fet lap per tren ger blod for sy ning. 
Fra to ra ka le aor ta går det in ter kos ta le kar ut 
mel lom hvert rib ben som av gir per fo re ren de 
gre ner til sub ku tant vev på bryst kas sen (inter-
costal ar tery per fo ra tor, ICAP), sto re nok til å 
for sy ne re la tivt sto re hud og fet lap per. ICAP
lap pe ne kan fylle de fek ter i ned re og la te ra le 
del av brys tet og ka te go ri se res et er lo ka li se
ring av perforatorene: me di al (MICAP), an ter
i or (AICAP) el ler la te ral (LICAP). Epi te let fjer
nes, og hele lap pen fol des el ler ro te res og 
be gra ves inni brys tet. En LICAPlapp kan høs
tes i opp mot 30 cen ti me ters leng de og kan 
bi dra med be ty de lig vo lum, spe si elt la te ralt i 
brys tet (fi gur 6). Tek nik ken gir in gen arr på 
sel ve brys tet, si den in ci sjo nen leg ges i fol den 
un der brys tet og even tu elt ut la te ralt på bryst
kas sen, der det kan skju les av en BH.

De fek ter i øvre og me di a le de ler av brys tet 
er van ske li ge re å fylle med ICAPlap pe ne. Lap
per ba sert på perforatorer fra arteria thora
cica lateralis (la te ral thoracic ar tery per fo ra tor, 
LTAP) el ler arteria thoracodorsalis (thoraco-
dorsal ar tery per fo ra tor, TDAP) er da al ter na ti
ver. Dis se kan nå alle de ler av brys tet el ler 
even tu elt er stat e hele bryst kjer te len. Tid kre
ven de dis sek sjon av per fo ra tor gjen nom mus
cu lus latissimus dorsi med sam ti dig be vart 
mo tor ner ve be gren ser ru ti ne mes sig bruk av 
TDAPlap pen, men kan gjø res ras ke re der som 
de ler av el ler hele m. latissimus dorsi og mo
tor ner ve of res sam ti dig (13).

For sin ket onkoplastikk

Mang len de fri mar gin til kreft vev et er før s te 
ope ra sjon kan fore kom me og le der da til an
be fa ling om ny ope ra sjon for å sik re frie kan
ter. Pa si en ter med ut bredt duktalt kar si nom 
in situ (DCIS), in va siv lobulær bryst kreft el ler 
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Na sjo nalt kva li tets re gis ter for bryst kreft (via 
Kreft re gis te rets elek tro nis ke mel de tje nes te, 
KREMT) med spe si fi sert be hand lings valg på 
et skje ma tisk nivå for å bedre over sik ten.

Kon klu sjon

Må let med be hand ling av bryst kreft er å fjerne 
syk dom men. Sam ti dig bør vi mi ni me re de 
fy sis ke ska de ne av be hand lin gen. On ko plas
tisk bryst be va ren de kir ur gi gir en mer in di vi
dua li sert kir ur gisk be hand ling av bryst kreft, 
der kvin nens be hov for et godt ut se en de og 
godt be vart livs kva li tet for sø kes iva re tatt. 
 On ko lo gisk sik ker het er all tid vik tigst og 
 iva re tas også gjen nom den ne be hand lin gen.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 27.5.2019, før s te re vi sjon inn sendt 11.9.2019, 
 godkjent 2.1.2020.

samt bil de gjen nom gang og kom mu ni ka sjon 
med strå le on ko log av øket be tyd ning i for bin
del se med on ko plas tis ke pro se dy rer (4, 21).

Vi har lagt oss på en noe la ve re gren se ver di 
(> 15 %) for når man skal vur de re on ko plas tisk 
bryst be va ren de kir ur gi i ste det for en kel 
bryst be va ren de kir ur gi enn eks em pel vis den 
som bru kes i USA (> 20 %) (9). Inn de lin ger og 
gren se ver di er la ges for å gjø re ting enk le re å 
for hol de seg til, men vil også po ten si elt kun ne 
inn skren ke mu lig he te ne for avan sert onko
plastikk hos man ge kvin ner. Med la ve re gren
se ver di er og roms li ge re in di ka sjo ner tror vi 
på øket år vå ken het for alle for mer for on ko
plas tisk kir ur gisk be hand ling.

I mo der ne bryst kreft be hand ling og hand
lings pro gram mer har on ko plas tisk bryst  beva
ren de kir ur gi en sen tral plass (4, 5). Det er 
fle re sent re i Norge som har et godt etab lert 
on ko plas tisk til bud til kvin ner med ny dia
gnos ti sert bryst kreft, mens noen er i start 
fasen. Det fin nes dog in gen god na sjo nal over
sikt over til bu det av den ne ty pen be hand ling. 
On ko plas tisk kir ur gi kan og bør re gist re res i 

lig ger, er av re tro spek tiv ka rak ter og fra en
kelt stå en de in sti tu sjo ner (6, 7, 11). I en ny ere 
me ta ana ly se av ni tid li ge re stu di er som sam
men lig net on ko plas tisk bryst be va ren de med 
en kel bryst be va ren de kir ur gi, med be gren set 
ob ser va sjons tid, fant man sig ni fi kant la ve re 
reeksisjonsrate og sam ti dig en ten dens til 
 fær re lo kal re si div et er on ko plas tisk bryst 
beva ren de kir ur gi (evi dens nivå 2a) (20).

Kvin ner un der 40 år an be fa les så kalt boost
be strå ling lo ka li sert til om rå det i brys tet der 
svuls ten sat et er bryst be va ren de kir ur gi (4, 
21). Boost gis også til kvin ner un der 50 år ved 
man ge sent re i Norge. On ko plas tisk kir ur gi 
kan van ske lig gjø re boostbe strå ling både med 
tan ke på lo ka li se ring og mål vo lum for strå le
be hand lin gen. For å sik te inn den ne strå le 
behand lin gen best mu lig set es små me tall
mar kø rer (klips) igjen i tom rom met et er 
svuls ten. Li ke vel kan reseksjonsflatene være 
for flyt et i for hold til hver and re et er on ko
plas tisk re kon struk sjon og så le des van ske li ge 
å tyde ved plan leg ging av strå le be hand lin gen. 
Der for er nøy ak tig ope ra sjons be skri vel se 

CHRIS TI AN KORVALD
er dr.med., spe sia list i plas tikkir ur gi og over le ge. 
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Bar ne av de ling for nev ro fag
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Nev ro ge ne blæ re for styr rel ser 
hos barn

Nev ro ge ne blæ re for styr rel ser er 
år sak til en li ten del av vann la tings
pro ble mer hos barn. Uli ke nev ro lo
gis ke grunn til stan der kan føre til en 
for and ring i ner ve sty rin gen av blæ re 
og i til legg også tarm. Noen av dis se 
til stan de ne er åpen ba re ved fød sel. 
And re opp da ges ved et se ne re tids
punkt og er vik ti ge å være opp merk
som me på i pri mær hel se tje nes ten, 
slik at mål ret et be hand ling kan gis.

Nev ro gen blæ re for styr rel se (ofte 
om talt som nev ro gen blæ re) er 
en nev ro lo gisk dys funk sjon av 
blæ ren som føl ge av trau me, 
syk dom el ler med fød te mis
dan nel ser (1). Symp to me ne va

ri e rer og skyl des uli ke kom bi na sjo ner av 
 un der og over ak ti vi tet i blæ re mus ke len og i 
luk ke mus ke len, av hen gig av hvor ska den el ler 
mis dan nel sen er lo ka li sert. Hos barn er nev
ral rørs de fek ter van lig ste år sak til til stan den. 

Ade kvat be hand ling kan for hind re ny re svikt 
og re la ter te pro ble mer i vok sen al der (2, 3). 
Det er der for vik tig å ha en sy ste ma tisk til nær
ming til vann la tings for styr rel ser hos barn i 
pri mær hel se tje nes ten, slik at barn med nev
ro ge ne blæ re for styr rel ser fan ges opp og får 
mu lig het til mål ret et be hand ling.

Kunn skaps grunn laget i ar tik ke len byg ger 
på for fat er nes egne kli nis ke er fa rin ger, re le
van te ret nings lin jer og skjønns mes sig ut valg 
av an nen lit e ra tur.

Etio lo gi

Når vi blir født, sty res miksjonsrefleksen av 
det au to no me ner ve sy ste met. Med øken de 
al der vil for skjel li ge hjer ne struk tu rer i pons 
og i stor hjer nen kun ne kon trol le re og mo di
fi se re de au to no me im pul se ne. Pa ra sym pa 
tiske (S2–S4) og sym pa tis ke (Th12–L1) ner ve 
fibre og sen tra le sent re (det pontine vann 
latings sen te ret i hjer ne stam men og gyrus 
frontalis su pe ri or i høy re fron tal lapp) regule
rer miksjonsrefleksen, dens hem ming og fre
kvens av blæ re tøm min ger (fi gur 1) (4). En 
rek ke syk dom mer som ram mer sen tral ner ve
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sy ste met, men også mis dan nel ser i ned re del 
av bek ke net, som os sac rumano ma li er el ler 
ano rek ta le mal for ma sjo ner, kan for år sa ke 
nev ro gen blæ re for styr rel se (4). Til de sen tral
ner vø se syk dom me ne hø rer for skjel li ge nev
ral rørs de fek ter (spe si elt åpent rygg margs
brokk (myelomeningocele)), svuls ter, trau ma
tis ke spi na le ska der, nevropatier (for eks em
pel GuillainBarrés syn drom) samt in fek sjo ner 
(for eks em pel her pes sim plexen ce fa litt). 
 Ce re bral pa re se, sær lig i kom bi na sjon med 
psy kisk ut vik lings hem ning, er as so siert med 
nev ro gen blæ re for styr rel se, hyp pigst med 
 re du sert blæ re ka pa si tet, detrusoroveraktivi
tet og økt meng de rest urin (5).

Klas si fi se ring

Nev ro ge ne blæ re for styr rel ser fø rer i ho ved
sak til fire ty per urodynamiske for styr rel ser: 
 over ak tiv blæ re (ukoor di ner te el ler økte kon
trak sjo ner i detrusormuskulatur) med over
ak tiv el ler un der ak tiv sfinkt er (ukoor di nert 
el ler mang len de kon trak sjon av luk ke mus
kel) og un der ak tiv blæ re (ned satt detru
soraktivitet) med over ak tiv el ler un der ak tiv 
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sfinkt er (fi gur 2) (9). Ty pis ke funn ved over
ak tiv blæ re er høye trykk ved cys to me tri og 
vesikoureteral re fluks (VUR). Pa si en ten har 
hyp pig vann la ting og sterk vann la tings
trang. Ved un der ak tiv blæ re er ty pis ke funn 
ned sat urintømning ved flowmetri og for
høy et meng de rest urin. Ved detrusorsfink
terdyssynergi vil det være et mis for hold 
mel lom kon trak sjon i detrusormuskelen og 
sfinktermuskelen, som i sin tur kan føre til 

over ak tiv blæ re og/el ler rest urin. Ved cysto
metriundersøkelse mang ler den nor ma le 
trykk øk nin gen mot slut en av fyl lings fa sen, 
som gjen spei ler miksjonsrefleksen. Pa si en
ten har gjer ne van s ker med å star te miksjo
nen og kan lett få urin veis in fek sjo ner på 
grunn av rest urin.

Nev ro ge ne blæ re funk sjons for styr rel ser 
hos barn i vekst er ofte pro gres si ve til stan der 
med ri si ko for for and ring og for ver ring av 

det pa to lo gis ke møns te ret over tid (6). En 
nev ro gen blæ re for styr rel se kan for eks em pel 
for and re seg fra en un der ak tiv blæ re til en 
over ak tiv blæ re pga. økt tjo ring av rygg mar
gen (dvs. at rygg mar gen fes ter seg til de ler av 
rygg søy len). Opp føl ging med re gel mes sig 
nev ro lo gisk vur de ring og urodynamiske 
 un der sø kel ser er der for vik tig. Barn med 
rygg margs brokk har et eget opp føl gings 
regime (7).

Fi gur 1  Dis tal in ner va sjon av blæ ren.
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Ut red ning

Ta bell 1 vi ser en over sikt over nevrourologisk 
ut red ning og opp føl ging av barn med nev ro
ge ne blæ re for styr rel ser (7).

Kli nisk kart leg ging
Sjel den el ler hyp pig miksjon, in kon ti nens, 
kro nisk for stop pel se og/el ler hyp pi ge urin
veis in fek sjo ner hos barn er symp to mer som 
bør vek ke mis tan ke om nev ro gen blæ re for
styr rel se, sær lig i kom bi na sjon med ana  to
miske for and rin ger i bak re midt lin je (søkk, 
he vel se el ler hår dusk). Fast le gen bør i slike 
til fel ler hen vi se til spe sia list hel se tje nes ten. 
Her bør bar net un der sø kes med full nev ro lo
gisk sta tus, rektaleksplorasjon, un der sø kel se 
av perianal sen si bi li tet og bulbokavernøs re
fleks.

Bil de dia gnos tikk
Ul tra lyd av urin vei er gir en in di ka sjon på om 
det fore lig ger hyd ro ne fro se, for tyk ket blæ re
vegg el ler di ver tik ler. Un der sø kel sen er godt 
eg net til å føl ge opp ut vik lin gen ved nev ro gen 
blæ re for styr rel se (7–9). Even tu ell hyd ro ne 
frose bør vi de re ut re des med miksjonsure
throcystografi (MUCG) med tan ke på vesi
koureteral re fluks (9). Miksjonsurethrocysto
grafi kan også gi in for ma sjon om even tu el le 
ana to mis ke av vik som blæredivertikler el ler 
ure ter/urethraavvik. DMSA (dimercaptosuc

cinic acid)scin ti gra fi kan på vi se arr i ny re ne 
og MAG 3 (mercaptoacetyltriglycine)reno
grafi kan bru kes for å på vi se ana to mis ke 
 av løps hin der. Uro gra fi gjø res ved mis tan ke 
om mis dan nel ser i urin vei ene. Ved mis tan ke 
om nev ro gen blæ re for styr rel se bør MR tas av 
hele spinalkanalen (7).

Urodynamiske un der sø kel ser
Før pa si en ten kom mer til kon sul ta sjon hos 
spe sia list/uro te ra peut bør fore sat e føre mik
sjonslister med bleieveietest for at miksjons
frekvens og lek ka sje skal kun ne vur de res. For
ven tet blæ re ka pa si tet be reg nes slik: blæ re 
volum (BV) = 30 ml × al der + 30 ml (10). Bar
nets kropps ut vik ling har en viss på virk ning 
på blæ re vo lum, og ved kort vokst het må blæ
revolumberegningen kor ri ge res til sva ren de.

Miksjonsobservasjon med resturinbestem
melse ut fø res av uro te ra peut med tids ram me 
på fire ti mer hos de yng ste bar na. Miksjons
volum og rest urin kart leg ges.

Fra ca. 4 – 5 års al der kan bar net ofte gjen
nom fø re en flowmetri med resturinbestem
melse. Flowmeteret re gist re rer en strøm kur ve 
i ml/se kund ved en miksjon. Ret et er miksjo
nen blir rest urin be stemt med hjelp av en 
blæ re skan ner. For men på strøm kur ven og 
urin strå lens has tig het kan også gi en in di ka
sjon på om det fore lig ger dår lig ko or di na sjon 
mel lom blæ re mus ke len og luk ke mus ke len. 
Un der sø kel sen må ofte gjen tas fle re gan ger, 

si den op ti malt re sul tat ofte kre ver til ven ning 
til un der sø kel ses si tua sjo nen.

Ved mis tan ke om høyt trykk i blæ ren bør 
det gjen nom fø res cys to me tri (7–9). Of test sees 
det e ved klas sisk rygg margs brokk. Ved cys to
me tri leg ges det inn en trykk må ler i rek tum 
og i blæ ren, og det in fun de res iso to nisk salt
vann med 5 % av an tat fy sio lo gisk blæ re ka pa
si tet per mi nut. Blæ ren fyl les som re gel til 
vo lum til sva ren de for ven tet blæ re ka pa si tet 
for al der. Fore lig ger det trykk over 40 cm H2O, 
bør pa si en ten van lig vis be hand les med anti
kolinergika (7, 8). Det er også mu lig å kom bi
ne re cys to me tri med elektromyelografi av 
luk ke mus ke len, men av prak tis ke grun ner 
blir det sjel den gjort i prak sis. Der som det 
fore lig ger vesikoureteral re fluks, kan cys to
me tri vise et feil ak tig lavt blæ re trykk. Er det 
blit opp da get en be ty de lig grad av re fluks før 
cystometriundersøkelsen, vil man an be fa le å 
gjen nom fø re en videocystometri (7, 8). Da 
kom bi ne res cys to me tri med kon trast fyl ling 
av blæ ren. Ved hjelp av gjen tat gjen nom lys
ning kan man un der fyl lings pro ses sen be
stem me tids punkt for refluksoppstart samt 
trykk for hold ved og gra den av re fluks. Jo tid
li ge re i fyl lings pro ses sen re fluks opp står, jo 
stør re er in di ka sjon for antikolinerg be hand
ling (7).

Ved mis tan ke om nev ro gen blæ re for styr 
relse bør det un der sø kes om det også fore lig
ger nev ro gen tarm for styr rel se. Kro nisk for
stop pel se er en hyp pig ko mor bid til stand ved 
nev ro gen blæ re for styr rel se. Den ana to mis ke 
nær he ten mel lom rek tum og blæ ren til si er at 
et kro nisk fylt rek tum vil ha en ne ga tiv ef ekt 
på både blæ rens lag rings ka pa si tet og tøm
ming. For stop pel se over s es ofte både av bar
net og for eld re ne. Der for er re gist re ring av 
av fø rin gens fre kvens gjen nom en uke samt 
kon sis tens be stem mel se et er Bris tolska la en 
nyt ig for å av gjø re om det fore lig ger be hand
lings in di ka sjon (11). Det er også mu lig å be
stem me rek tum dia me ter, som bør være un
der 3 cm, ved hjelp av ul tra lyd (12).

La bo ra to rie prø ver
Ny re funk sjo nen kan føl ges med re gel mes si ge 
kreatininmålinger. Si den krea ti nin er av hen
gig av mus kel mas sen og man ge barn med 
rygg margs brokk har re du sert mus kel mas se, 
kan imid ler tid ver di en være falskt lav. Ved 
 be hov vil der for be stem mel se av glo me ru lær 
filt ra sjons rate (GFR) være gull stan dard for å 
måle ny re funk sjon, sær lig hos barn som har 
pa re ser og re du sert mus kel mas se i un der eks

Fi gur 2  De fire ho ved ty pe ne av urodynamiske for styr rel ser ved nev ro gen blæ re for styr rel se: over el ler un der 
aktiv blæ re mus ku la tur (detrusor) med over el ler un der ak tiv luk ke mus kel (sfinkt er) (9).
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tre mi te ter. Al ter na tivt kan man måle cystatin 
C, som i man ge stu di er har vist en god kor re
la sjon til glo me ru lær filt ra sjons rate og er uav
hen gig av mus kel mas se (13, 14).

Be hand ling

Be hand lin gen av nev ro gen blæ re for styr rel se 
har som over ord net mål å for hind re ny re 
skade, urin veis in fek sjo ner og å hjelpe de 
 bar na som har lek ka sje pro ble mer til å bli 
kontinente.

Ge ne rel le råd
Movicol og salt vanns klys ter bru kes ofte for å 
be hand le for stop pel se, som blant an net øker 
ri si ko for rest urin og urin veis in fek sjon. Kan 
ikke obs ti pa sjo nen be hand les til freds stil 
lende, an be fa les an leg gel se av ap pen di kos to

mi for anterograd skyl ling, som om talt i ar tik
ke len om kir ur gisk be hand ling ved urin 
inkon ti nens hos barn (15).

For pa si en ter som tis ser selv, an be fa les dob
belmiksjon for å tøm me ut rest urin. Ved hyp
pi ge urin veis in fek sjo ner og vesikoureteral 
re fluks an be fa les an ti bio ti ka pro fy lak se (9). 
Der som det er tegn til ned sat ny re funk sjon 
el ler av løps hin der, må bar net også hen vi ses 
til bar ne kir urg for vur de ring.

Ren in ter mit e ren de ka te te ri se ring
Blant in di ka sjo ne ne for ren in ter mit e ren de 
ka te te ri se ring (RIK) er over el ler un der ak tiv 
blæ re med over ak tiv sfinkt er, mye rest urin, 
høy intravesikal trykk pro fil (detrusortrykk 
over 40 cm H2O) samt vesikoureteral re fluks 
og ut vik ling av pyelonefrit (7–9). Ka te te ri se
ring ut fø res gjer ne 4 – 5 gan ger dag lig og kre
ver opp læ ring av for eld re og barn. Ved åpent 

rygg margs brokk læ rer for eld re om ka te te ri
se ring helt fra bar net er ny født. Ren in ter mit
te ren de ka te te ri se ring star tes opp i ny født 
perio den, i tråd med an be fa lin ger fra USA (14), 
Sve ri ge (8) og Eu ro pe isk sel skap for uro lo gi 
(9). Fra 4 – 6 års al de ren bør bar net be gyn ne å 
hjelpe til med ka te te ri se rin gen og et er hvert 
over ta selv. Noen kan ha van ske lig he ter med 
det e på grunn av ned sat be ve ge lig het i over
eks tre mi te te ne. Må let er at bar na skal kla re 
det e selv fra 8 – 10års al de ren.

Me di ka men tell be hand ling
Hyp pigst an vendt er antikolinerge me di si ner 
som hem mer ace tyl ko lin re sep to rer i pa ra
sym pa tis ke nerveendinger og fø rer til re lak
sa sjon av blæ re veg gen og hem ming av mik
sjonsrefleksen. Ko li ner ge re sep to rer sit er 
både i blæ re mus ke len og i blæremukosa. 
Antikolinerge me di si ner bru kes ved over ak tiv 

Ta bell 1  Nev ro lo gisk ut red ning og opp føl ging ved nev ro gen blæ re for styr rel se hos barn. x = bør gjen nom fø res. Ta bel len er en be ar bei det ver sjon av en over sikt i Ge ne rell 
vei le der i pe dia tri (7).

Undersøkelser Nyfødt
3 – 4 måne-
ders alder

1 års 
alder Årlig Kommentar

Bildeundersøkelser

Ultralyd av urinveier, ev. med resturin‑
bestemmelse

x x x Oppfølging av nyrestørrelse og ‑tilvekst,  
nyrebekken‑ og ureterpatologi, hydronefrose

Miksjonsurethrocystografi (MUCG) x Gjentas hvis indikasjon, f.eks. ved påvist  
hydronefrose eller pyelonefritt

DMSA (dimercaptosuccinic  
acid)‑ scintigrafi

Ved indikasjon, f.eks. ved hyppige pyelonefritter 
eller operative tiltak

MAG 3 (mercaptoacetyltriglycine)‑
renografi

Ved mistanke om forskjell i funksjon mellom 
nyrene og ved avløpshinder

Urografi (x) Ved mistanke om misdannelser i urinveier

Urodynamiske undersøkelser

Bleieveietest x x x

Miksjonsobservasjon med resturin‑
bestemmelse

x x x x Resturinbestemmelse gjøres ved ultralyd eller 
kateterisering

Flowmetri med resturinbestemmelse Fra 4 – 5 årsalderen ved nevrogen blæreforstyr‑
relse og intakt miksjon

Cystometri x x x Kun hvert andre år for dem som har lavt trykk  
i blæren eller ikke har urinveisinfeksjoner

Laboratorieprøver

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) (x) Ved tegn på nyresvikt eller komplisert nevrogen 
blære (høyt blæretrykk og tilleggskomplikasjo‑
ner), ellers ved 10 og 17 års alder

Cystatin C x

Urinstiks og ‑dyrkning x x x Månedlig første leveår, deretter ved behov
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ka ment inn tak og noen gan ger uten at man 
set er høye be hand lings mål. TRS kom pe  tanse
sen ter for sjeld ne dia gno ser ved Sunn aas 
 sy ke hus har gode bro sjy rer om sek sua li tet og 
kropp, spe si elt for ung dom mer med rygg
margs brokk, men også an net nyt ig ma te ria
let for fag per so na le og pa si en ter (20).

Ope ra ti ve til tak
Tjo ret marg ved rygg margs brokk er en til
stand hvor rygg mar gen går len ger ned enn 
van lig i rygg margs ka na len og er fes tet for 
 ek s em pel i en fet pute el ler i hin ner i rygg
margs  ka na len i ste det for å ende frit. Det e 
kan være med født el ler opp stå et er pri mær 
luk ning av rygg margs brokk i ny født pe rio den. 
Når rygg mar gen mis ter sin flek si bi li tet, kan 
den kom me i spenn, også kalt tjo ring. Der
med for styr res mik ro sir ku la sjo nen i rygg mar
gen. Det e kan end re ner ve sig na le ne til blæ
ren, slik at blæ re musk le ne trek ker seg mer 
sam men og tryk ket i blæ ren blir høy ere. Noen 
gan ger kan løs ning av tjo ret marg være et vir
ke mid del for å re du se re høyt trykk i blæ ren.

For and re ope ra ti ve pro se dy rer for kor rek
sjon av in kon ti nens el ler obs ti pa sjon som føl
ge av nev ro gen blæ re og tarm for styr rel se 
 vi ses det til en kom men de ar tik kel om kir ur
gis ke pro se dy rer ved urinveisanomalier (15).

Opp sum me ring

Nev ro ge ne år sa ker til vann la tings for styr rel ser 
hos barn er sjeld ne, men vik ti ge å opp da ge. 
Ved mis tan ke om nev ro gen blæ re for styr rel se 
er nev ro lo gisk un der sø kel se, fø ring av mik
sjonslister og ade kva te ra dio lo gis ke un der sø
kel ser på krevd. Barn som har fåt på vist en slik 
til stand, føl ges opp med stan dar di ser te pro
to kol ler (7).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 22.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 11.4.2019, 
 godkjent 21.1.2020.

pig hos barn som ut fø rer ren in ter mit e ren de 
ka te te ri se ring. Asymp to mat isk bakteriuri bør 
som re gel ikke be hand les, selv ved sig ni fi kant 
bak te rie meng de, si den re ko lo ni se ring ofte 
skjer raskt og det er fare for se lek sjon av høy
pa to ge ne bak te ri er. Hyp pig ste bak te rie funn 
ved asymp to mat isk bakteriuri er E. coli. 
 Den ne bak te rie ty pen vir ker ofte be skyt en de 
mot mer vi ru len te stam mer i uri nen. Der imot 
bør man over veie pro fy lak se mot bak te ri er 
med opp vekst ved dyr king ved ut alt vesiko
ureteral re fluks, med nitrofurantoin som 
 før s te valg (7–9). Kon fe rer også med bar ne le ge, 
bar ne kir urg el ler barnenefrolog.

Tegn på be hand lings tren gen de urin veis 
infek sjo ner er fe ber, ned sat all menn til stand 
og pa to lo gisk funn på urinstiks, med spe si elt 
ery tro cyt er som tegn på fersk in fek sjon (19). 
Re gel mes si ge dyrk nings prø ver vil kun ne på
vi se for and rin ger i bak te rie stam me som sup
ple ren de tegn på in fek sjon. Dy su ri er ikke et 
på li te lig symp tom i pa si ent grup pen med 
rygg margs brokk, si den barn med ned sat sen
si bi li tet i un der eks tre mi te ter hel ler ikke vil 
kun ne kjen ne dysurisymptomer.

Det kan være in di sert å av ven te be hand ling 
og opp ford re til hyp pi ge re ka te te ri se ring og 
økt drikke meng de samt sur gjø ring av urin 
(tra ne bær jus/kaps ler, vi ta min C).

Barn med nev ro gen blæ re for styr rel se, fe ber 
og ned sat all menn til stand uten sik kert an net 
in fek sjons fo kus bør be hand les for urin veis 
infek sjon inn til det mot sat e er be vist. Urin 
bør dyr kes, og an ti bio ti kum vel ges et er re si
stens skje ma.

Be hand ling hos ung dom
Ung dom tar ikke all tid me di si ner som fore
skre vet og føl ger ikke all tid opp et even tu elt 
re gi me med ren in ter mit e ren de ka te te ri se
ring. Man ge ung dom mer med nev ro gen 
blære for styr rel se har dess uten pro ble mer 
med å få et godt for hold til egen kropp og sek
sua li tet. Det er vik tig med svært tet opp føl
ging, spe si elt ved dår lig et er le vel se av me di

blæ re, ned sat trykk to le ran se av blæ re mus ke
len og detrusorsfinkt erdyssynergi. Dis se skal 
dem pe blæ re ak ti vi te ten, sen ke tryk ket, bedre 
blæ re elas ti si te ten og re du se re even tu ell in
kon ti nens (9).

Det antikolinerge mid de let oksybutynin 
kan gis intravesikalt via ka te ter. Lo kal an ven
del se i blæ ren er å fore trek ke med hen syn til 
ef ekt, mu lig het for va ria bel do se ring og for å 
unn gå bi virk nin ger som på virk ning av kog ni
sjo nen ved høye do ser (16). Det an be fa les å 
star te med lave intravesikale do ser på 
0,05 mg/kg kropps vekt hos barn un der et års 
al der. Vår kli nis ke er fa ring ty der på ut alt ef
fekt av antikolinergika i den ne al ders grup
pen.

Det er også mu lig å bru ke intravesikal in jek
sjon av bo tu li num tok sin (Bo tox) ved sterkt 
for høy et blæ re trykk (9).

Bio feed back/elek trisk sti mu le ring
Et mind re an tall pa si en ter med ce re bral pa 
rese kan også ha detrusorsfinkt erdyssynergi. 
Hos dis se kan bio feed back for sø kes for å 
mins ke over ak ti vi te ten i blæ ren. Man an ven
der da vi sua li se ring av miksjonskurven og 
fø lel se av mus kel ak ti ve ring som hjel pe mid del 
for at bar net let e re skal kjen ne miksjons
trang og se ef ek ten av av slap nings øv el ser.

Elek trisk tibialisstimulering har vært for
søkt ved an nen te ra pi svikt, spe si elt ved slapp 
nev ro gen blæ re for styr rel se som føl ge til stand 
av en transvers mye lit, men vår er fa ring er 
dess ver re at den ne be hand lin gen har li ten 
ef ekt hos barn. Det e til tross for at elek tro sti
mu le ring har vært vel lyk ket som be hand ling 
hos voks ne, bl.a. ved mul tip pel skle ro se og 
for skjel li ge ty per nev ro ge ne blæ re for styr rel
ser (17). I noen stu di er har elek trisk tibialis
stimulering vist god ef ekt ved over ak ti ve 
blæ re for styr rel ser hos barn (18).

Be hand ling av urin veis in fek sjon
In fek sjo ner i urin vei ene bør skil les fra asym
p to mat isk bakteriuri, som fore kom mer hyp
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Stetoskopet
T I D S S K R I F T E T  H A R  STA R T E T  N Y  P O D K A ST

Hver 14. dag snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.



Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

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

Referanser:
1.  FHI, vaksinasjonsveilederen, Pneumokokkvaksine: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner- mot- 

de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ (01.10.2019)

2.  FHI, Vaksinasjonsveilederen, vaksinasjon av personer 65 år og eldre: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-personer-65-ar-og-eldre/(01.10.2019)

3. FHI, Helseregistre og registre, SYSVAK : https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/ (01.10.2019)

4. Pneumovax SPC oktober 2019. Avsnitt 4.1.
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(Pneumokokkpolysakkaridvaksine, MSD) 

MSD (Norge) AS  |  Pb.458 Brakerøya  |  N-3002 Drammen  |  msd.no Copyright © 2019 MSD (Norge) AS. All rights reserved. 

Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her
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Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses.

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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NOE Å LÆRE AV

KRIS TIN HAM MERS BØ EN BJØRLYKKE
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Gas tro me di sinsk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

LARS LOH NE EF TANG
Gas tro kir ur gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

En mann i 50-åre ne med  
ma ge smer ter, kløe og vekt ap

En mid del ald ren de mann ble inn lagt 
på grunn av for høy e de leververdier 
og ik te rus. Grun net mis tan ke om 
ma lig ni tet gjen nom gikk man nen 
om fat en de le ver kir ur gi. His to lo 
giske un der sø kel ser av operasjons
resektatet av dek ket en uven tet  
og un der dia gnos ti sert syk dom.

En mann i 50-åre ne opp søk te fast le gen 
et er to må ne ders sy ke his to rie med 
sen tra le ma ge smer ter. Han had de 
urin sy re gikt og bruk te kolkisintab-
leter (0,5 mg) ved be hov. Han had de 
ald ri røykt og had de et ube ty de lig al-

ko  hol for bruk. Orien te ren de blod prø ver vis te let 
for høy et amy la se på 168 U/l (re fe ran se om rå de 
10 – 65 U/l). Ver di ene av levertransaminaser, bi li-
ru bin og al ka lisk fos fa ta se var nor ma le. Ul tra lyd-
un der sø kel se og mag ne tisk resonanstomografisk 
ko lan gio pan krea ti ko gra fi (MRCP) vis te nor ma le 
funn i le ver og gal le vei er, men pan kre as var at ro-
fisk med ure gel mes sig pan kre as gang for ene lig 
med kro nisk pan krea tit.

Fast le gen hen vis te pa si en ten til gas tro kir ur gisk 
po li kli nikk for vi de re ut red ning. Ved den ne kon-
sul ta sjo nen, som fant sted åte uker se ne re, ble 
det tat blod prø ve som vis te til nær met nor ma li-
sert amy la se ver di på 68 U/l (10 – 65 U/l). Øv ri ge 
blod prø ver, in klu dert ana ly se av levertransami-
naser og al ka lisk fos fa ta se, var nor ma le. Gal le-
blæ ren lot seg ikke vur de re ved gjen nom ført 
 bil de dia gnos tikk. Ny ul tra lyd un der sø kel se av 
ab do men ble der for re kvi rert med spørs mål om 
gal le steins syk dom, men det e ble ute luk ket. Vår 
pa si ent had de ikke ty pis ke bil de dia gnos tis ke 
funn for au to im mun pan krea tit, der man van lig-
vis ser ho mo gen opp lad ning i en øde ma tøs og 
for stør ret pan kre as. Au to im mun pan krea tit ble 
der for ikke vur dert som en dif e ren si al dia gno se 
på det e tids punk tet.

De van lig ste år sa ke ne til kro nisk pan krea titt 
er al ko hol og røy king, og en god anam ne se er 
der for vik tig. Ob struk sjon av pan kre as gan gen 
som føl ge av gal le stein, strik tu rer el ler tu mor 
må ute luk kes (1). Au to im mun pan krea titt er 
en dif e ren si al dia gno se som er vik tig å av 
klare på grunn av god re spons på be hand ling 
med ste ro i der. Au to im mun pan krea titt de les 
inn i type 1 og type 2: Type 1 har for høy et nivå 

KRZYSZ TOF GRZYB
Av de ling for pa to lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

PÅL-DAG LINE
Av de ling for trans plan ta sjons me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

KRIS TOF FER LAS SEN
Gas tro kir ur gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

JØR GEN JAHN SEN
Gas tro me di sinsk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

av IgG4 (im mun glo bu lin G sub klas se 4) og 
reg nes som en ma ni fes ta sjon av IgG4re la tert 
syk dom, mens IgG4ni vå et er nor malt ved 
type 2 (2). Hyperlipidemier, hy per kal se mi, kro
nisk ny re svikt og me di ka men ter er and re år
sa ker til kro nisk pan krea titt. Pan krea titt kan 
også være ge ne tisk be tin get, og det er even 
tuelt vik tig å av dek ke dett e for di pa si en ter 
med ar ve lig pan krea titt har økt ri si ko for ade
no kar si nom i pan kre as. Det er spe si elt den 
au to so malt do mi nan te PRSS1mu ta sjo nen 
som gir for høy et ri si ko. Ge ne tisk vei led ning 
er an be falt til pa si en ter un der 25 år med 
første  gangs idio pa tisk pan krea titt og til dem 
som har  fle re førs te grads slekt nin ger med kro
nisk pan krea titt (1). I 2018 ble det pub li sert en 
over sikts  artik kel om kro nisk pan krea titt i 
Tids skrif tet (1).

Pa si en ten opp søk te fast le gen på nyt halv an nen 
må ned et er kon sul ta sjo nen ved gas tro kir ur gisk 
po li kli nikk. Pa si en ten had de hat et grad vis vekt-
tap på 16 kg, fra 83 til 67 kg, de siste seks må ne-
de ne. De siste uke ne had de han fåt dia ré med 
opp til 10 – 15 tømninger i døg net. Av fø rin gen var 
grå lig og fløt i do skå len, og uri nen var mørk. Han 
had de for stør re de gland ler på hal sen, og den 
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siste uken had de han hat in tens hud kløe som 
på vir ket nat e søv nen. Det var in gen nate svet e, 
og ma ge smer te ne had de på det e tids punk tet 
gåt over. Fast le gen tok nye blod prø ver, som nå 
vis te ut fall i le ver prø ver med gammaglutamyl-
transferase (GT) 1 170 U/l (15 – 115 U/l), al ka lisk fos-
fa ta se 243 U/l (35 – 105 U/l), alaninaminotransfe-
rase (ALAT) 380 U/l (10 – 70 U/l) og bi li ru bin 28 
µmol/l (< 25 µmol/l). In fek sjons prø ver vis te leu-
ko cyt er 4 ∙ 109/l (3,5 – 8,8 ∙ 109/l), senk nings re ak-
sjon 15 mm/t (< 20 mm/t) og CRP 6 mg/l (< 5 mg/l). 
Grun net mis tan ke om uav klart al vor lig syk dom 
ble pa si en ten hen vist til ind re me di sinsk av de ling 
og pak ke for løp for kreft.

Pa si en ten kom til po li kli nisk kon sul ta sjon da-
gen et er mot at hen vis ning. Det had de nå gåt 
åte må ne der si den symp tom de but. Ved un der sø-
kel se var blod tryk ket 150/105 mm Hg og pul sen 73 
slag/min. Pa si en ten had de lym fa de no pa ti med 
4 × 3 cm sto re gland ler på beg ge si der av hal sen 
og en mind re lym fe knu te i venst re lys ke, som ble 
vur dert til å sann syn lig vis være pa to lo gisk. All-
menn til stan den frem stod let re du sert. Pa si en ten 
ble ut re det med CT-lymfomprotokoll, som vis te en 
stor, dif us oppfylning i leverhilum som voks te inn 
i duc tus hepaticus com mu nis (fi gur 1a). Gland -
lene på hal sen ble be skre vet som fyl di ge sub man-
di bu læ re spyt kjert ler og var ikke metastasesus-
pekte (fi gur 1b). Pan kre as var at ro fisk som ved 
tid li ge re MR-un der sø kel se (fi gur 1c). Fun net ga 
sterk mis tan ke om et perihilært kolangiokarsi-
nom.

Kolangiokarsinomer kan opp stå i alle seg
men ter av gal le tre et og er en sjel den kreft syk

dom i den vest li ge ver den med en in si dens på 
rundt 1 – 2 per 100 000 (3).

Pri mær skle ro se ren de kolangitt er den vik
tig ste ri si ko fak to ren, men de fles te kolangio
karsinomer opp står spo ra disk. Perihilære 
kolangiokarsinomer er den van lig ste ty pen 
og opp står nær konfluens av høy re og venst re 
hovedgallegang (3). Perihilært kolangiokarsi
nom kal les også Klatskintu mor ett er le gen 
Ger ald Klatskin, som be skrev til stan den for 
over 50 år si den (4). Dia gno sen stil les som re
gel sent, og 90 % av pa si en te ne de bu te rer med 
stil le ik te rus. Pro gno sen ved kolangiokarsi
nom er svært dår lig med fem års over le vel se 
for hele grup pen på mind re enn 20 %. Den 
enes te ku ra ti ve be hand lin gen er kir ur gi, men 
bare 25 – 30 % av pa si en te ne an se es som ope
rab le på dia gno se tids punk tet (3). Ten den sen 
de siste åre ne går mot mer ag gres siv kir ur gisk 
be hand ling og in klu de rer le ver trans plan ta
sjon for strengt ut valg te pa si en ter.

Pa si en ten ut vik let ik te rus og ble inn lagt ved gas-
tro kir ur gisk av de ling. Blod prø ver ved inn komst 
vis te bi li ru bin 130 µmol/l. Ut red ning med MRCP-
un der sø kel se vis te en lang ok klu sjon i konfluen-
sen mel lom høy re og venst re hovedgallegang 
med di la ta sjon av in tra he pa tis ke gal le gan ger. 
Det ble ikke set ka li ber veks ling som ved pri mær 
skle ro se ren de kolangit, og ver di en av tu mor mar-
kø ren karbohydratantigen 19 – 9 (CA19 – 9) var nor-
mal på 7 kU/l (< 35 kU/l). Høye se rum ver di er av 
CA19 – 9 kan på vi ses ved kreft i pan kre as el ler 
 gal le gan ge ne, men sees også ved in flam ma sjon 
og gallestase av be nig ne år sa ker. Lave ni vå er av 

CA19 – 9 kan sees selv om det fore lig ger avan sert 
kolangiokarsinom (3). Pa si en ten ble dis ku tert på 
multidisiplinære team-mø ter, og fun ne ne ble vur-
dert å høyst sann syn lig skyl des kolangiokarsi-
nom. Pa si en ten ble vur dert å ha resektabel syk-
dom.

På grunn av sti gen de bilirubinnivå på 190 
µmol/l og in tens hud kløe ble det ut ført en do sko-
pisk re tro grad ko lan gio pan krea ti ko gra fi (ERCP) 
og lagt inn en dob bel pigtail-stent gjen nom det 
tran ge om rå det i leverhilum. Det ble tat børste-
cytologisk prø ve, og den ne vis te nor malt gal le-
gangs epi tel. På tross av vel plas sert stent ble pa-
si en ten til ta gen de ikte risk, og blod prø ver vis te 
sti gen de bilirubinverdier fra 190 µmol/l til 230 
µmol/l. Det var ikke kli nisk el ler bio kje misk mis-
tan ke om kolangit. Man anla per ku tan dre na sje 
via per ku tan transhepatisk ko lan gio gra fi (PTC-
dren) i venst re hovedgallegang, og ved ny ERCP 
ble pigtail-stenten er stat et med to ret e plaststen-
ter i hen holds vis høy re og venst re hoved galle-
gang. På tross av det e var bilirubinkonsentrasjo-
nen ved va ren de for høy et med en ver di på 200 
µmol/l.

Hos vår pa si ent ble det ut ført pre ope ra tiv dre
na sje av le ve ren for å mins ke ri si ko en for post
ope ra tiv le ver svikt. I noen til fel ler er det nød
ven dig å kom bi ne re en do sko pisk og per ku tan 
dre na sje. Ved ERCPun der sø kel se kan det plas
se res en el ler fle re sten ter for bi tu mo ren som 
ob strue rer. På grunn av kom pli ka sjons ri si ko 
gjø res un der sø kel sen i dag nes ten ute luk 
kende i te ra peu tisk sam men heng (5).

Til tross for vel plas ser te sten ter i gal le 

Fi gur 1  a) CT ab do men vi ser oppfylning i leverhilum med di la ter te in tra he pa tis ke gal le gan ger. b) CT col lum vi ser bi la te ralt for stør re de sub man di bu læ re spytt kjert ler 
 (såkalt Küttnertu mor). c) CT ab do men med funn av at ro fisk pan kre as med di la tert og ure gel mes sig pan kre as gang.
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veiene holdt bilirubinverdien seg fort satt høy. 
Man kan ten ke seg at dett e skyl des deltabili
rubin, som dan nes ved lang va rig okklu
sjonsikterus og har en lang hal ve rings tid på 
to–tre uker. Pa si en ten ble på dett e tids punk tet 
over flytt et di rek te til Riks hos pi ta let for ope
ra sjon.

Seks da ger et er overflytning ble det ut ført ut vi det 
høy re si dig le ver re sek sjon med hepatikojejunos-
tomi. Post ope ra tivt ut vik let pa si en ten le ver svikt 
med på føl gen de is ke misk nek ro se i gjen væ ren de 
le ver vev. Til stan den ble be dømt som me get al vor-
lig med li ten sjan se for spon tan bed ring. Resek-
sjonspreparatet ble der for un der søkt som cito-
prø ve i til fel le til stan den skul le være be nign og 
der med til la te trans plan ta sjon. His to lo gisk prø ve 
fra leverhilum vis te ikke tegn til ma lig ni tet, men 
lymfoplasmacytære in fil tra ter og ri ke lig med 
eosi no fi le gra nu lo cyt ter. Im mun his to kje misk 
 un der sø kel se på vis te over vekt av IgG4-po si ti ve 
plas ma cel ler og for høy et IgG4/IgG-ra tio på over 
0,4 (fi gur 2). Se rum-IgG4-prø ve ble tat post ope-
ra tivt og var for høy et på 6,0 g/l (0,03 – 2,01 g/l). 
Fun ne ne var for ene li ge med IgG4-re la tert syk-
dom.

Pa si en ten ble sat på ven te lis te til le ver trans-
plan ta sjon. I mel lom ti den ble den kli nis ke til stan-

den be ty de lig for ver ret med snøv let tale, ord le ting 
og la tens, og 14 da ger et er le ver re sek sjo nen ble 
han over flyt et til in ten siv av de lin gen for over -
våkning. Det til kom en sig ni fi kant stig ning i kon-
sen tra sjo nen av am mo ni akk (78 µmol/l, re fe ran-
se om rå de <  35  µmol/l), lak tat (5,8  mmol/l, 
< 2,0 mmol/l), laktatdehydrogenase (659 U/l, 
105 – 205 U/l), aspartataminotransferase (ASAT) 
(1 232 U/l, < 45 U/l) og ALAT (784 U/l). INR var 1,5 
og krea ti nin 48 µmol/l (60 – 105 µmol/l). Bilirubin-
verdien holdt seg sta bil rundt 200 µmol/l. Det var 
sti gen de ver di er for CRP og prokalsitonin på hen-
holds vis 135 mg/l og 1,9 µg/l (< 0,1 µg/l) på tross 
av på gå en de in tra ve nøs be hand ling med pipera-
cillin og tazobaktam. CT ab do men vis te pro gre-
sjon av nek ro tis ke om rå der i le ve ren og øken de 
ascites med tegn til pe ri to nit. På grunn av kli nisk 
for ver ring med en ce fa lo pa ti og be ty de lig re du sert 
all menn til stand ble pa si en tens sta tus på ven te-
lis ten til le ver trans plan ta sjon om gjort til «ur-
gent». 17 da ger et er le ver re sek sjo nen gjen nom-
gikk pa si en ten en le ver trans plan ta sjon, og tre 
uker et er trans plan ta sjo nen kun ne han ut skri ves 
til hjem met.

Pa si en ten er nå immunsupprimert med pred-
ni so lon, mykofenolatmofetil og takrolimus. Ved 
kon troll et år et er le ver trans plan ta sjo nen har 
pa si en ten in gen pal pab le spyt kjert ler, og se rum-

IgG4 er nor ma li sert på 1,1 g/l (0,03 – 2,01 g/l). Han 
føl ges opp med tan ke på re si div av IgG4-re la tert 
syk dom.

Dis ku sjon

IgG4re la tert syk dom er en sy ste misk, im
mun me di ert syk dom ka rak te ri sert ved in
flam ma sjon og pro gre die ren de fib ro se. Til
stan den ble før s te gang be skre vet i litt e ra tu
ren i 2003, og i 2011 ble be gre pet IgG4re la tert 
syk dom de fi nert. I 2017 ble det pub li sert en 
over sikts ar tik kel om IgG4re la tert syk dom i 
Tids skrif tet (2).

Den ty pis ke pa si en ten med IgG4re la tert 
syk dom er en mid del ald ren de el ler eld re 
mann. Au to im mun pan krea titt type 1 er den 
van lig ste ma ni fes ta sjo nen og ut gjør 60 % av 
til fel le ne. Der ett er kom mer af ek sjon av spytt
kjert ler, ny rer, tå re kjert ler og re tro pe ri to ne al 
fib ro se. Halv par ten av pa si en te ne har af ek
sjon av to el ler fle re or ga ner (6).

Ty pis ke funn i vevs bi op si med lymfoplas
macytær be ten nel se, storiform fib ro se og et 
for hold mel lom IgG4 og IgGpo si ti ve plas ma
cel ler på over 0,4 ved im mun his to kje misk 
un der sø kel se reg nes som gull stan dard, men 
dia gno sen må stil les ut ifra en kom bi na sjon 
av ra dio lo gis ke, pa to lo gis ke og se ro lo gis ke 
funn (6). De mest kjen te dia gnos tis ke kri te 
riene er HI SORtkri te ri e ne (his tol o gy, im aging, 
serology, other or gan in volve ment og re sponse 
to ste ro id ther a py), som ble ut ar bei det for dia
gnos tikk av au to im mun pan krea titt og se ne re 
mo di fi sert for IgG4re la tert skle ro se ren de 
kolangitt (7).

Se rumIgG4 er lite sen si tiv og spe si fikk, og 
etab lert gren se ver di mang ler (6). For høy et 
IgG4 kan sees ved ma lig ni tet og an nen in flam
ma to risk syk dom som for eks em pel hos 
10 – 15 % av pa si en ter med pri mær skle ro se 
rende kolangitt (8). For høy et IgG4 i se rum må 
der for tol kes med var som het. Vur de ring av 
IgG4/IgG1ratio (> 0,24) og IgG4/to talIgGra tio 
(> 0,1) er an gitt å ha høy ere spe si fi si tet enn 
se rumIgG4 ale ne (8). IgG4/IgGRNAra tio har 
vist lo ven de re sul ta ter som en mer pre sis mar
kør, men er ikke til gjen ge lig for kli nisk bruk 
(9).

An tall plasmablaster per mil li li ter er ofte 
for høy et og kan ha dia gnos tisk nytt e ver di 
sam men med se rumIgG4 (10). Se rumplas ma
blaster ana ly se res i dag ved Oslo uni ver si tets
sy ke hus, Riks hos pi ta let. For høy et IgE og eosi

Fi gur 2  His to lo gisk snitt fra leverhilum med lymfoplasmacytær be ten nel se og ri ke lig med eosi no fi le gra nu lo
cytt er. Ved im mun his to kje misk un der sø kel se ble det på vist IgG4po si ti ve plas ma cel ler (de røde cel le ne) og IgG4/
IgGra tio på over 0,4.
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no fi li er van lig, og økt CRP og senk nings re ak
sjon kan sees. Ved mis tan ke om sy ste misk 
IgG4re la tert syk dom gjø res PETCTun der sø
kel se for å vur de re syk doms ut bre del se og be
hand lings re spons (6).

Pa si en ter med IgG4re la tert skle ro se ren de 
kolangitt de bu te rer ofte med ik te rus, vektt ap 
og ma ge smer ter, slik som til fel let var for vår 
pa si ent. Det kan være van ske lig å skille IgG4
re la tert skle ro se ren de kolangitt fra pri mær 
skle ro se ren de kolangitt for di funn ved MRCP 
og ERCPun der sø kel se kan være helt iden tis ke. 
Dif e ren si al dia gnos tik ken er svært vik tig for di 
det får kon se kven ser for te ra pi, opp følg ning 
og pro gno se (6).

Vår pa si ent fikk på vist IgG4re la tert syk dom 
med af ek sjon av pan kre as, gal le gan ger og 
spytt kjert ler. Sy ke his to ri en de bu ter te med 
funn av kro nisk pan krea titt, og det er sann
syn lig at pa si en ten har hatt re si di ve ren de 
IgG4re la tert au to im mun pan krea titt selv om 
bil de dia gnos tis ke funn ikke var ty pis ke for 
dett e på dia gno se tids punk tet.

Operasjonsresektatet av dek ket at pa si en ten 
had de IgG4re la tert in flam ma to risk pseu do
tu mor i leverhilum, som tro lig had de be tyd
ning for mang len de ef ekt av gal le dre na sje. 
IgG4re la tert pseu do tu mor er hyp pigst be
skre vet i lun ge, nyre og øye hu le, og er en sjel
den år sak til oppfylninger i leverhilum. Bi  opsi 
av malignitetssuspekte perihilære struk tu rer 
unn gås i stor grad for di man er redd for tu
mordisseminering og på grunn av ri si ko for 
pan krea titt og kolangitt (3).

Pa si ent his to ri en vi ser hvor vik tig det er å 
ten ke bredt dif e ren si al dia gnos tisk når kart 
og ter reng ikke stem mer. I til fel let med vår 
pa si ent var det kom bi na sjo nen av mang len de 
re spons på gal le dre na sje og af ek sjon av fle re 
or ga ner som gjor de at man bur de ten ke i ret
ning av sy stem syk dom. Analyse av se rum
IgG4 ble ikke gjort un der ut red nings fa sen, 
men det har be gren set dia gnos tisk nytt e ver di 
ale ne for di se rumIgG4 også kan være for 

høyet ved ma lig ni tet. Nor mal børstecytolo
gisk prø ve og nor mal CA19 – 9ver di kan man 
ikke vekt leg ge tatt i be trakt ning den lave sen
si ti vi te ten til dis se un der sø kel se ne. Der som 
man had de vur dert IgG4re la tert syk dom tid
li ge re i for lø pet, kun ne det ha vært re le vant å 
ta vevs bi op si fra de for stør re de spytt kjert le ne 
og gjø re et be hand lings for søk med ste ro i der. 
Di lem ma et er at man i den ne pe ri oden ville 
ha ri si kert at pa si en ten ut vik let et ikkeresek
tabelt kolangiokarsinom.

IgG4re la tert syk dom er an tatt å være un
der dia gnos ti sert på grunn av mang len de opp
merk som het rundt til stan den (6). Syk dom
men må vur de res som en dif fe ren si al dia 
gnose ved oppfylninger i pan kre as og strik tu
rer i gal le vei ene. I en stu die fra Ne der land 
had de 15 % av pa si en te ne som gjen nom gikk 
ope ra sjon på grunn av mis tan ke om perihi
lært kolangiokarsinom, en be nign strik tur, og 
av dis se var det 42 % som had de IgG4re la tert 
syk dom (11).

For å for hind re fib ro se ut vik ling og ir re ver
si bel or gan ska de er det vik tig å kom me tid lig 
til med be hand ling. I 2015 in tro du ser te en in
ter na sjo nal eks pert grup pe be hand lings an be
fa lin ger for IgG4re la tert syk dom (12). Per oral 
pred ni so lon (30 – 40 mg dag lig) i to–fire uker 
og der ett er grad vis ned trap ping er før s te val
get i be hand lin gen, og de fles te pa si en ter re
spon de rer godt på dett e (13). Til ba ke fall un der 
ned trap ping og se po ne ring er van lig, og lang
tids be hand ling med pred ni so lon (5 – 7,5 mg 
dag lig) re du se rer ri si ko en for re si div (13). 
Prak sis ved rø ren de andrelinjebehandling 
 va ri e rer in ter na sjo nalt. Pros pek ti ve stu di er på 
tra di sjo nel le steroidsparende me di ka men ter 
som azatioprin, metotreksat og mykofenolat
mofetil fin nes ikke, og det er lite data som 
støtt er at dis se me di ka men te ne er ef ek ti ve 
ved IgG4re la tert syk dom (12).

Rituksimab er et mo no klo nalt an ti stof mot 
Bcel le mar kø ren CD20 og har vist lo ven de re
sul ta ter (14). Rituksimab re du se rer se lek tivt 

an tal let CD20po si ti ve Blym fo cytt er, noe som 
se kun dært re du se rer an tal let sir ku le ren de 
plas ma cel ler som pro du se rer IgG4. Dett e gjen
spei les i at an tal let plasmablaster (et cel le 
stadi um mel lom mod ne Bcel ler og dif e ren
sier te plas ma cel ler) per mil li li ter re du se res 
sig ni fi kant ett er be hand ling med rituksimab 
(6). Be hand ling med in tra ve nøs rituksimab 
med to do ser på 1 gram gitt med 14 da gers 
mel lom rom har vist seg ef ek tivt for å in du 
sere re mi sjon, og me di ka men tet to le re res 
som re gel svært godt (14). Kli nisk er fa ring til
si er at rituksimab bør til bys pa si en ter som 
ikke to le re rer el ler ikke opp når øns ket ef ekt 
av pred ni so lon. Do ku men ta sjo nen for ved 
like holds be hand ling med rituksimab er spar
som (14, 15). Pa to ge ne sen ved IgG4re la tert 
syk dom er bare del vis kart lagt, men den gode 
re spon sen på rituksimab in di ke rer at Blym
fo cytt er spil ler en sen tral rol le.

Kon klu sjon

IgG4re la tert syk dom kan for veks les med fle re 
ma lig ne og in flam ma to ris ke til stan der, og 
dia gnos tik ken kan være van ske lig. Ved mis
tan ke om ma lig ni tet i pan kre as el ler gal le 
veiene er IgG4re la tert syk dom en ak tu ell dif
fe ren si al dia gno se, og man bør ak tivt søke et
ter an nen or gan ma ni fes ta sjon. Til stan den 
kan i prin sip pet af  se re alle krop pens or ga
ner, og kunn skap om den ne dia gno sen er 
 re le vant for alle sub spe sia li te ter.

Takk til ra dio log Ey stein Arnø ved Bil de dia gnos tisk 
av de ling ved Akershus uni ver si tets sy ke hus for bil der til 
ar tik ke len.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 31.5.2019, før s te re vi sjon inn sendt 20.10.2019, 
 godkjent 28.11.2019.

KRIS TIN HAM MERS BØ EN BJØRLYKKE
er spe sia list i ind re me di sin og i gast ro en te ro lo gi 
og overlege.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LARS LOH NE EF TANG
er ph.d., spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i gast ro en te
ro lo gisk kir ur gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRZYSZ TOF GRZYB
er spe sia list i pa to lo gi og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PÅL-DAG LINE
er spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i kar ki rur gi, over
le ge, av de lings le der og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KRIS TOF FER LAS SEN
er spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i gast ro en te ro 
logisk kir ur gi, over le ge og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JØR GEN JAHN SEN
er spe sia list i ind re me di sin og i gast ro en te ro lo gi, 
over le ge og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1 g: Panodil: 
Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, resp. 1 g, 
kaliumsorbat (E 202), hjelpestoffer. Indikasjoner: 
Lette til moderate kortvarige smerter som men-
struasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og 
leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag 
ved feber. Under legekontroll forebyggende mot 
komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodes-
merter og muskel- og leddplager. Reseptfri bruk: 
Kortvarige lette til moderate smerter som hodepi-
ne, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og 
leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag 
ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Do-
sering: Maks. varighet av sammenhengende bruk 
uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager 
ved smerter. Minimum doseringsintervall: 4 timer. 
Oppgitte doser skal ikke overstiges. Maks. døgndo-
se 3000 mg. Laveste effektive dose bør benyttes, 
og med kortest mulig behandlingstid. Ikke over-
skrid angitt dose. Panodil: Voksne: 1-2 tabletter à 
500 mg (eller ½-1 tablett à 1 g) 3 ganger i døgnet. 
Barn: Til barn anbefales generelt en enkeltdose på 
ca. 15 mg/kg, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg/
kg. Maks. døgndose 60-75 mg/kg.

15-25 kg

25-40 kg

Over 40 kg

Administrering: Panodil: Kan tas med eller uten 
mat. Bør kun deles 1 gang (delestrek). Kan knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholds-
stoffene. Akutt hepatitt. Forsiktighetsregler: Skal 
ikke brukes sammen med andre preparater som 
inneholder paracetamol. Leversvikt er sett hos 
pasienter med utarmede glutationnivå, f.eks. pga. 
alkoholmisbruk, anoreksi, feilernæring eller sepsis. 
Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig 
protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverre-
aksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. 

Vedvarende bruk eller maks. doser, spesielt ved 
svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, 
anoreksi eller feilernæring, gir økt risiko for lever-
påvirkning. Behandling av febertilstander hos barn 
bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for 
nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. 
Ved lavt glu-tationnivå kan paracetamol øke risiko-
en for metabolsk acidose. Interaksjoner: For utfyl-
lende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Paracetamol interagerer med 
antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol 
og probenecid. Dosejustering kan være nødven-
dig. Den antikoagulerende effekten av warfarin og 
andre kumariner kan forsterkes av langvarig dag-
lig bruk av paracetamol, med økt risiko for blød-
ninger. Sporadisk bruk har ingen signifikant effekt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: En stor 
mengde data fra gravide kvinner indikerer verken 
misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epide-
miologiske studier på nevronal utvikling hos barn 
utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige 
resultater. Hvis klinisk nødvendig kan paracetamol 
brukes under graviditet med lavest mulig effektiv 
dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens. 
Amming: Beregnet dose barnet får i seg er maks. 
4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av para-
cetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes 
påvirkes. Bivirkninger:

Frekvens
Sjeldne
Immunsystemet
Svært sjeldne
Blod/lymfe

Hud
Immunsystemet

Lever/galle
Luftveier

1/2 tablett à 
500 mg

1 tablett à 
500 mg eller 
½ tablett à 1 g

Voksen dose

Bivirkning

Allergisk reaksjon

Hemolytisk anemi, leukopeni, 
trombocytopeni
Alvorlig hudreaksjon
Anafylaktisk reaksjon
Overfølsomhetsreaksjoner i hu-
den som kløe, angioødem, Ste-
vens-Johnsons syndrom og tok-
sisk epidermal nekrolyse
Nedsatt leverfunksjon
Bronkospasme hos pasienter 
som er overfølsomme for acetyl-
salisylsyre eller andre NSAID

3 ganger i døgnet

3 ganger i døgnet

3 ganger i døgnet

Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har op-
pstått ved alkoholmisbruk. Overdosering/Forgift-
ning: Ved overdose eller mistanke om overdose 
bør pasienten umiddelbart henvises til nærmeste 
akuttmottak for håndtering og behandling av eks-
perter. Øyeblikkelig medisinsk behandling kreves, 
selv om symptomer på overdose ikke er synlige. 
Symptomene kommer etter en latenstid på ≥2 
døgn. Akutt, massiv overdosering av paracetamol 
kan gi leverskade, som kan føre til behov for lever-
transplantasjon eller død. Levertoksisk dose er indi-
viduell, men faren for le-verskade er vanligvis liten 
ved doser <10 g. Administrering av N-acetylcystein 
kan være påkrevd. Akutt pankreatitt er sett, van-
ligvis med nedsatt leverfunksjon og levertoksisitet. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger N02B E01 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virknings-
mekanisme: Perifer og sentral analgetisk effekt, 
antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret 
i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irri-
terer ikke gastrointestinalslimhinnen, og tolereres 
også godt av pasienter med ulcus. Paracetamol for-
bruker glutation som beskytter mot skadelig effekt 
av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutatio-
ninnhold i utsatte vev disponerer for organskade. 
Absorpsjon: Panodil: Raskt og nær fullstendig etter 
oralt inntak. Tmax ½-1 time. Proteinbinding: Ved te-
rapeutisk nivå 0-25%. Fordeling: Vd ca. 1 liter/kg. 
Halveringstid: 2-3 timer. Terapeutisk serumkonsen-
trasjon: 0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml). Meta-
bolisme: Over 80% konjugeres til glukuronat og sul-
fat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres 
med CYP450. Ca. 3% forblir uomdannet. Utskillelse: 
Paracetamol og metabolitter utskilles renalt. Pak-
ninger uten resept: Panodil tabletter 500 mg 20 
stk. er unntatt fra reseptplikt. Pakninger og priser: 
Panodil: 500 mg: 20 stk. (blister) 083621. 96 stk.1 
(blister) 083666. 300 stk.1 (boks) 083865. 1 g: 100 
stk.1 (boks) 085944. Refusjon: 1Se N02B E01 2 i Re-
fusjonslisten.
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Her er smertepasienten Kjersti.

Omtrent

25 %
av alle voksne har 
problemer med å 
svelge tabletter1.

Hun har ikke lenger problemer 
med å svelge pillene sine.
Panodil 1g er en avlang tablett med filmdrasjering,
som gjør tabletten glatt og lettere å svelge.  
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SHI MA RAFEY
shiraf@vestreviken.no
Av de ling for or to pe di og akutt mott ak
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

Rygg frak tu rer og svan ger - 
skaps- og laktasjonsassosiert  
os teo poro se

Svan ger skaps- og laktasjonsasso-
siert os teo po ro se er en sjel den 
til stand. Vi be skri ver en ung pa si ent 
som et er et lite løft på dro seg fle re 
rygg frak tu rer.

En kvin ne i slutt en av 20-åre ne fikk 
to uker et ter fød sel av sitt før s te 
barn akutt e rygg smer ter i for bin-
del se med et lite løft. Smer te ne var 
lo ka li sert mel lom skul der bla de ne 
og i ned re del av torakalcolumna. 

Hun var el lers frisk, ikke-røy ken de, had de et 
nor malt kost hold og had de trent tre gan ger i 
uken frem til gra vi di te ten. Hun had de blitt 
gra vid ett er in vitro-fer ti li se ring. Ved før s te 
svan ger skaps kon troll var hun 168  cm og 
55 kg, ved fød sel var vek ten 69 kg. Svan ger ska-
pet had de for løpt nor malt, med unn tak av 
bek ken pla ger. Dis se ble be hand let av fy sio -
tera peut og ki ro prak tor. Fød se len var ukom-
pli sert, og hun full am met.

Da rygg smer te ne had de vart i tre må ne der 
ble pa si en ten hen vist til or to pe disk po li kli-
nikk, der un der sø kel se av dek ket smer ter ved 

pal pa sjon og be ve gel se i torakalcolumna. MR 
vis te frak tu rer og benmargsødem i øvre dekk-
pla te i virvelcorpus T7, i ned re dekk pla te i T9 
(fi gur 1) samt i øvre og ned re dekk pla te i L1 og 
L3 (fi gur 2).

Pa si en ten ble hen vist til os teo po ro se ut red-
ning ved rev ma to lo gisk sek sjon. Hun had de 
ikke os teo po ro se i fa mi li en el ler tid li ge re frak-
tu rer. Un der gra vi di te ten had de hun brukt 
kostt il skudd for gra vi de som in ne holdt bl.a. 
kal si um og vi ta min D. Hun ble an be falt å av-
slutt e am min gen for å unn gå ytt er li ge re ben-
tap (1, 2). Blod prø ver vis te nor mal senk nings-
re ak sjon og nor ma le ver di er av C-re ak tivt 
pro tein, krea ti nin, vi ta min D, kal si um, para-
thyreoideahormon, fos fat, mag ne si um, na-
trium, ka li um, thy reoi dea sti mu le ren de hor-
mon, ty rok sin, al ka lisk fos fa ta se, alanina-
minotransferase, s-transglutaminase-an ti stoff 
og s-elek tro fo re se.

Ben mi ne ral tett het i lumbalcolumna målt 
med rønt gen ba sert ab sorp sjons me tri var la-
ve re enn for ven tet for al der (fi gur 3, fi gur 4). 
Til stan den ble tol ket som svan ger skaps- og 
laktasjonsassosiert os teo po ro se grun net 
svært lav ben mi ne ral tett het og fle re rygg frak-
tu rer.

LARS M. HÜBSCHLE
Av de ling for or to pe di og akutt mott ak
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

ÅS HILD BJØR NE REM
Kvin ne kli nik ken
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge
Institutt for kli nisk me di sin
UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet

TOVE T. BOR GEN
Rev ma to lo gisk av de ling
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken
Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

Pa si en ten star tet med 20 µg teriparatid sub-
ku tant, 1 000 mg kal si um og 800 IE vi ta min D 
per oralt dag lig. Hun ble syk meldt, og bar ne-
far over tok per mi sjo nen. Hun ble fulgt opp av 
lege, os teo po ro se sy ke plei er, fy sio te ra peut og 
er go te ra peut ved os teo po ro se en he ten. Teri-
paratidbehandling ble gitt i to år, ett er fulgt av 
en dose zoledronsyre 5 mg in tra ve nøst. Ben-
mi ne ral tett he ten ble målt år lig. Ett er tre år 
had de ben mi ne ral tett he ten økt med 36,2 % i 
lumbalcolumna, 14,5 % i høy re lår hals og 11,7 % 
i venst re lår hals sam men lig net med ut gangs-
ver di ene (fi gur 3). Ben mi ne ral tett he ten økte 
over alle måle om rå der og var like un der for-
ven tet nivå for al der i lumbalcolumna ett er 
tre år (fi gur 4). Zoledronsyre gis van lig vis én 
gang år lig, men ett er som pa si en ten plan la ny 
gra vi di tet og be hand ling un der gra vi di tet er 
kon tra in di sert, av ven tet man be hand ling.

Dis ku sjon

Svan ger skap og am ming med fø rer et for bi-
gåen de ben tap for di kal si um over fø res fra 
mor til barn for opp byg ging av skje lett et (1, 3). 
Svan ger skaps- og laktasjonsassosiert os teo -
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poro se ka rak te ri se res av høy ben om set ning, 
som først kom mer til utt rykk i tap av trabeku-
lært ben vev der ben over fla ten per vo lum  enhet 
er størst (3). Kom pre sjons frak tu rer i ned re 
torakalcolumna el ler lumbalcolumna er van-
ligst. År sa ken til til stan den er ukjent, men de 
ram me de har ofte en spi se for styr  relse, lavt 
inn tak av kal si um el ler vi ta min D el ler en fa-
mi li ær dis po si sjon for os teo po ro se (4).

Rygg smer ter som føl ge av rygg frak tu rer 
kan være utt al te med et for bi gå en de el ler kro-
nisk for løp. Tid lig dia gnos tikk og be hand ling 
er vik tig for å for hind re fle re frak tu rer og kro-
nis ke pla ger samt for å op ti ma li se re ben struk-
tu ren (5).

Vår pa si ent had de be ty de li ge rygg smer ter 
og kun ne ikke løf te bar net sitt i tre må ne der 
før til stan den ble dia gnos ti sert. Hun ble an-
be falt å av slutt e am min gen. Van lig vis an be fa-
les full am ming i inn til seks må ne der hvis til-
stan den ikke kre ver umid del bar me di ka men-
tell be hand ling. Benresorpsjonshemmende 
be hand ling i form av bis fos fo natt ab lett er er 
ofte før s te valg. Den ne be hand lin gen er bil lig 
og en kel å ad mi nist re re. Be hand lings eff ekt er 
der imot ikke do ku men tert hos premenopau-
sale kvin ner, og for sik tig het skal ut vi ses hos 
kvin ner som plan leg ger svan ger skap (6).

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  MR av torakalcolumna med sa gitt al T1-se kvens vi ser frak tu rer og ben- 
margsødem i øvre dekk pla te i virvelcorpus T7 og ned re dekk pla te i T9.

Fi gur 2  MR av lumbalcolumna med sa gitt al T1-se kvens vi ser frak tur og benmargs- 
ødem i øvre og ned re dekk pla te i L1 og L3.

Fi gur 3  År lig ben mi ne ral tett het (g/cm2) i lumbalcolumna, høy re og venst re lår hals målt med rønt gen ba sert 
ab sorp sjons me tri un der be hand ling.
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Vi be hand let pa si en ten med ben opp byg-
gen de be hand ling i form av teriparatid i 
24 må ne der grun net man ge rygg frak tu rer, 
be ty de li ge smer ter og svært lav ben mi ne ral-
tett het (3,7 stan dard av vik un der for ven tet 
nivå for al der). Det fore lig ger en kel te ka sui-
stik ker som har be skre vet eff ekt av teriparatid 
ved den ne til stan den (7). For å kon so li de re 
den ana bo le eff ek ten ble zoledronsyre gitt 
kort tid ett er siste teriparatiddose.

Svan ger skaps- og laktasjonsassosiert os teo-
po ro se opp står of te re i før s te svan ger skap enn 
i se ne re svan ger skap (7). Be hand lings må let 
var å brin ge ben mi ne ral tett he ten opp til et 
nivå hvor pa si en ten kun ne gjen nom fø re et 
nytt svan ger skap og på føl gen de am ming med 
la vest mu lig ri si ko for nye rygg frak tu rer. 
Tverr fag lig opp føl ging ved os teo po ro se en he-
ten var vik tig for rask be hand ling og mo bi li-
se ring til nor malt ak ti vi tets ni vå.

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

Mott att 23.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 1.7.2019, 
 godkjent 4.12.2019.

Fi gur 4  Z-skår (stan dard av vik fra al ders gjen nom snitt et) av år lig ben mi ne ral tett het i lumbalcolumna, høy re-  
og venst re lår hals og av mer ket om rå de for for ven tet Z-skår for al der.

SHI MA RAFEY
er lege i spe sia li se ring.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LARS M. HÜBSCHLE
er sek sjons over le ge.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ÅS HILD BJØR NE REM
er over le ge og pro fes sor.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TOVE T. BOR GEN
er over le ge og dok tor grads sti pen di at.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun har mott att ho no rar  
fra Lil ly i 2015.
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MEDISINEN I  BILDER

Glu ko kor ti koi der med bi smak

Bil det vi ser ut al te bi virk nin ger av glu
ko kor ti koi der hos en kvin ne i 70åre ne 
med stor ak ku mu lert byr de av ste  roid
bruk gjen nom li vet. Vi ser ku ta ne for

and rin ger med hud at ro fi, striae, hy per pig
men te ring, ekkymoser og net ak tig arr dan
nel se som føl ge av gjen tat e hudrupturer. Det 
er tegn til prok si malt mus kel svinn og lipodys
trofi med sen tral fed me og fet pute i nak ken 
og rundt an sik tet. I til legg had de pa si en ten 
man ge til stan der som kan re la te res til sy ste
misk be hand ling med glu ko kor ti koi der: os
teo  po ro se, gas tro øso fa ge al re fluks syk dom, 
glau kom, hu mør sving nin ger, de pre sjon, hy
per ten sjon og dia be tes mellitus type 2. Hun 
had de yt er li ge re hjer te og kar syk dom i form 
av at rie flim mer og ate ro skle ro se, som beg ge 
er as so siert med be hand ling med glu ko kor ti
koi der (1).

Kor ti sol un der støt er livs nød ven di ge funk
sjo ner og har sterk inn virk ning på krop pens 
ener gi om set ning, vekst, im mun pro ses ser, 
lun ge funk sjon, kar to nus og sy re pro duk sjon 
i ven trik ke len (2). Glu ko kor ti koi der har et vidt 
bruks om rå de i alle al ders grup per, men ek so
gen til før sel i høye do ser over lang tid kan gi 
bi virk nin ger. Pa si en ter med ut al te bi virk nin

ger kan ofte også ha se kun dær bi ny re bark
svikt. Bi ny re bark svikt kan føre til livs tru en de 
kri ser om do sen glu ko kor ti koid ikke økes ved 
in fek sjo ner, trau mer, ope ra sjo ner el ler and re 
til stan der som gir fy sio lo gisk stress. Be visst
het rundt rik tig bruk av glu ko kor ti koi der er 
vik tig for å fo re byg ge bi virk nin ger og se kun
dær bi ny re bark svikt. Der det er in di sert, kan 
man bru ke al ter na ti ve le ge mid ler for å unn gå 
for høy ak ku mu lert dose. At glu ko kor ti koi der 
har en bred bi virk nings pro fil, sy nes å være 
godt kjent hos be hand le re. Vi mis ten ker li ke
vel at man ge le ger over ser tegn på bi ny re bark
svikt og der med unn la ter å gi pa si en te ne 
 eks tra glu ko kor ti koid ved akut stress. Det 
kan få al vor li ge kon se kven ser.

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

Mottatt 4.8.2019, første revisjon innsendt 30.11.2019, 
godkjent 3.1.2020.
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JEVTANA® (cabazitaxel)

Jevtana «sanofi-aventis» Cytostatikum, taksan. ATC-nr.: L01C D04 KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass 
(1,5 ml nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann 
til in jeksjonsvæsker. Indikasjoner: Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk 
prostatakreft som tidligere har gjennomgått et behand lingsregime med docetaksel.Dosering: Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av 
cytostatika, og bør bare gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig For siktighetsregler. Premedisinering: Følgende bør gis minst 
30 minutter før hver administrering av kabazitaksel for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller 
difenhydramin 25 mg eller tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). 
Tilstrekkelig hydrering må sikres under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt. Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral 
prednison eller pred nisolon 10 mg daglig under hele behandlingen. Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bi virkninger: 

Bivirkning Dosejustering 

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for  egnet  behandling, 
inkl. G-CSF 

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3,  reduser  deretter 
 dosen til 20 mg/m2. 

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil  nøytrofiltallet er 
>1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

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

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

Perifer nevropati grad1 >2 Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

1 Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0). 

Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser 
<20 mg/m2 er begrenset. Spe sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved total bilirubin >1 til <1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 
× ULN, reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved total bilirubin >1,5 til <3 × ULN reduseres dosen til 15 mg/m2; begrensede effektda-
ta er tilgjengelig. Ved total bilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nød vendig 
ved nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. 
Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt. Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å 
utføre tilberedningsprosedyren korrekt. Het teglassene med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 
5,67 ml skal tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsentrasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruks-
anvisning. Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyure-
tan må ikke brukes under til beredning og administrering av infusjonsvæsken. Administrering: Gis som 1-times i.v. infusjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for kabazi-
taksel, andre taksaner eller noen av hjelpestoffene, inkl. polysorbat 80. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≥3 × ULN), samtidig vaksinering 
med gulfebervaksine. Forsiktighetsregler: Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. hypersensitivitetsreaksjoner, 
særlig under 1. og 2. infusjon. Hypersensi tivitetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av noen få minutter etter oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av 
hypotensjon og bronkospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytem, hypotensjon og bronkospasme, kan 
inntreffe og krever umiddelbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Ben margssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropeni, ane-
mi, trombocytopeni eller pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytro-
penikomplikasjoner (febril nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 
år, redusert funksjonsevne, tidligere episoder med febril nøytropeni, om fattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status, eller annen alvorlig komorbiditet, 
som predisponerer for økte komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF be grenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av 
fullstendig blodtall er helt nødvendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres 
dersom febril nøytropeni eller vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytro filtallet er økt til ≥1500/
mm3. Gastrointestinale lidelser: Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og 
kre ver rask behandling. GI-blødning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. nøytropeni, eldre, 
bruk av NSAID, antitrom botika, eller antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten 
behandles med et vanlig brukt antidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregi onen. Dehydrering 
er vanligst hos pasienter ≥65 år. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å re hydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. 
Behand lingsutsettelse eller dosereduksjon kan være nødvendig ved diaré grad1 ≥3. Ved kvalme eller opp kast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer 
nevropati, perifer sensorisk nev ropati (f.eks. parestesier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nev-
ropati som smerte, brennende følelse, prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling 
bør utsettes inntil bedring av symptomene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert 
i forbindelse med sepsis, alvorlig dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifise-
re årsak og iverksette intensiv behandling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rappor-
tere enhver signifikant endring i daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskil lelse. 
Behandlingen bør stoppes ved nyresvikt grad1 ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearyt-
mier: Hjertearyt mier er rapportert, takykardi og atrieflimmer er vanligst. Eldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlig het for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril 
nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, ob stipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før 
behandling og ved tegn eller symptomer på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter kli nisk 
indikasjon. Hjelpestoffer: Oppløsningsvæsken inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholikere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrup-
per som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Evne til å kjøre bil og bruke maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever 
bivirkninger som utmattelse og svimmelhet. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.In vitro-studier har vist at kaba-
zitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A (80-90%) og hem mer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av ka bazitaksel, 
og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere 
konsentra sjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som 
statiner, valsartan og repaglinid, an befales ikke gitt 12 timer før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås 
hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemotera peutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan 
imidlertid være redusert.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser 
og at kabazitaksel krysser placentabarrieren. Kan forårsake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gra vide. Amming: Utskillelse 
av kabazitaksel og metabolitter i morsmelk er påvist hos dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming. Fertilitet: Dyrestudier har vist at 
kabazitaksel påvirker reproduksjonssystemet hos hannrotter og hannhunder. En effekt på fertili tet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnscel-
ler og potensiell ekspo nering via seminalvæske, bør menn som behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingspe rioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. 
potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele be handlingsperioden. 
Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.Bivirkninger: Se SPC for utfyllende opplysninger. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Nøytrope ni, 
anemi, leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, konstipasjon, ab dominale smerter. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelett-
systemet: Rygg smerte, artralgi. Nevrologiske: Dysgeusi. Nyre/urinveier: Hematuri. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvri ge: Utmattelse, asteni, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastroin testinale: Dyspepsi, smerter i øvre del av magen, hemoroider, gastroøsofageal reflukssykdom, rek tal blødning, tørr munn, oppblåst 
mage. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, hypotensjon, dyp ve netrombose, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hetetokter, flushing. Hud: Tørr hud, erytem. Immunsys-
temet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Septisk sjokk, sepsis, cellulitt, urinveisinfeksjon, influensa, cystitt, øvre luftveisinfeksjon, herpes zoster, candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: 
Bekkens merter. Luftveier: Orofaryngeal smerte, pneumoni. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremite tene, muskelspasmer, myalgi, muskel-skjelett-brystsmerte, smerter 
i flanken. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet, hodepine, parestesi, letargi, hypoestesi, isjias. Nyre/urinveier: Nyresvikt, inkl. akutt ny-
resvikt, dysuri, renal kolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, obstruksjon i urethra. Psykiske: Uro, forvirring. Stoffskifte/ernæ ring: Dehydrering, hyper-
glykemi, hypokalemi. Undersøkelser: Vektnedgang, ASAT-økning, tran saminaseøkning. Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Perifert ødem, inflammasjon i mucosa, smerte, 
brystsmerte, ødem, kuldegysninger, uvelhet. Øye: Konjunktivitt, økt tåreflod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Nyre/urinveier: Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. he-
moragisk cystitt. Ukjent: Gastrointestinale: Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt, blødning, perforering, ileus, tarmobstruksjon. Luftveier: Interstitiell pneumoni/
pneumonitt, inter stitiell lungesykdom. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Forverring av bivirkninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser. Behand-
ling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende tiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for taksaner L01C D side c. 
Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller 
pakningsvedlegg for oppbe varing og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) 50928,30 kr. Sist endret: 18.04.2017 (priser og ev. refusjon oppda-
teres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2019
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Radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS):

median rPFS 8.0 mnd. vs 3.7 mnd.  
(HR=0.54, 95% CI: 0.40-0.73; P<0.001)1

Overall survival (OS):

median OS 13.6 mnd. vs 11.0 mnd.  
(HR=0.64, 95% CI: 0.46-0.89; P=0.008)1

JEVTANA i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne 
pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som tidligere har gjennomgått 
et behandlingsregime med docetaxel 

Bivirkninger

Bivirkninger av grad 3 eller mer oppsto hos 56.3% av pasientene som fikk Jevtana og hos 52.4% av pasientene som fikk AR-rettet 
behandling. Ingen nye bivirkninger ble observert.

Alvorlige bivirkninger

• Forekomsten av alvorlige bivirkninger var sammenlignbare i Jevtana gruppen (38.9%) og i gruppen som fikk AR-rettet 
behandling (38.7%)

• Bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd var hyppigere i Jevtana gruppen (19.8%) sammenlignet med gruppen som fikk 
AR-rettet behandling (8.9%)

• Bivirkninger som førte til død i løpet av evalueringsperioden fra randomisering til 30 dager etter at den siste behandlingen ble 
administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]) 

• Bivirkninger grad 3 ≥ som oppsto oftere med Jevtana versus i gruppen som fikk AR-rettet behandling var asteni, eller fatigue  
(i 4.0% vs. 2.4% av pasientene), diarè (3.2% vs. ingen pasienter), perifer nevropati  
(3.2% vs. ingen pasienter), og febril neutropeni (3.2% vs. ingen pasienter)

•  Nøytropeni grad 3 ≥ ble observert hos 55 av 123 pasienter (44.7%) som fikk Jevtana
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*mCRPC= metastaserende, kastrasjonsresistent, prostatakreft

: A SUPERIORITY STUDY1

Sammenlignet JEVTANA® med abiraterone eller enzalutamide hos pasienter med mCRPC*  
som tidligere hadde fått behandling med docetaxel, og som hadde sykdomsprogresjon i  
løpet av 12 mnd. på alternativ AR-rettet behandling.

JEVTANA® forbedret rPFS og OS signifikant sammenlignet med abiraterone eller enzalutamide:

• 46% relativ risikoreduksjon for radiografisk progresjon

• 36% relativ risikoreduksjon for død
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JEVTANA® (cabazitaxel)

Jevtana «sanofi-aventis» Cytostatikum, taksan. ATC-nr.: L01C D04 KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass 
(1,5 ml nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann 
til in jeksjonsvæsker. Indikasjoner: Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk 
prostatakreft som tidligere har gjennomgått et behand lingsregime med docetaksel.Dosering: Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av 
cytostatika, og bør bare gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig For siktighetsregler. Premedisinering: Følgende bør gis minst 
30 minutter før hver administrering av kabazitaksel for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller 
difenhydramin 25 mg eller tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). 
Tilstrekkelig hydrering må sikres under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt. Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral 
prednison eller pred nisolon 10 mg daglig under hele behandlingen. Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bi virkninger: 

Bivirkning Dosejustering 

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for  egnet  behandling, 
inkl. G-CSF 

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3,  reduser  deretter 
 dosen til 20 mg/m2. 

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil  nøytrofiltallet er 
>1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

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

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

Perifer nevropati grad1 >2 Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

1 Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0). 

Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser 
<20 mg/m2 er begrenset. Spe sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved total bilirubin >1 til <1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 
× ULN, reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved total bilirubin >1,5 til <3 × ULN reduseres dosen til 15 mg/m2; begrensede effektda-
ta er tilgjengelig. Ved total bilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nød vendig 
ved nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. 
Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt. Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å 
utføre tilberedningsprosedyren korrekt. Het teglassene med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 
5,67 ml skal tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsentrasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruks-
anvisning. Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyure-
tan må ikke brukes under til beredning og administrering av infusjonsvæsken. Administrering: Gis som 1-times i.v. infusjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for kabazi-
taksel, andre taksaner eller noen av hjelpestoffene, inkl. polysorbat 80. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≥3 × ULN), samtidig vaksinering 
med gulfebervaksine. Forsiktighetsregler: Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. hypersensitivitetsreaksjoner, 
særlig under 1. og 2. infusjon. Hypersensi tivitetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av noen få minutter etter oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av 
hypotensjon og bronkospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytem, hypotensjon og bronkospasme, kan 
inntreffe og krever umiddelbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Ben margssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropeni, ane-
mi, trombocytopeni eller pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytro-
penikomplikasjoner (febril nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 
år, redusert funksjonsevne, tidligere episoder med febril nøytropeni, om fattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status, eller annen alvorlig komorbiditet, 
som predisponerer for økte komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF be grenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av 
fullstendig blodtall er helt nødvendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres 
dersom febril nøytropeni eller vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytro filtallet er økt til ≥1500/
mm3. Gastrointestinale lidelser: Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og 
kre ver rask behandling. GI-blødning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. nøytropeni, eldre, 
bruk av NSAID, antitrom botika, eller antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten 
behandles med et vanlig brukt antidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregi onen. Dehydrering 
er vanligst hos pasienter ≥65 år. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å re hydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. 
Behand lingsutsettelse eller dosereduksjon kan være nødvendig ved diaré grad1 ≥3. Ved kvalme eller opp kast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer 
nevropati, perifer sensorisk nev ropati (f.eks. parestesier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nev-
ropati som smerte, brennende følelse, prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling 
bør utsettes inntil bedring av symptomene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert 
i forbindelse med sepsis, alvorlig dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifise-
re årsak og iverksette intensiv behandling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rappor-
tere enhver signifikant endring i daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskil lelse. 
Behandlingen bør stoppes ved nyresvikt grad1 ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearyt-
mier: Hjertearyt mier er rapportert, takykardi og atrieflimmer er vanligst. Eldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlig het for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril 
nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, ob stipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før 
behandling og ved tegn eller symptomer på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter kli nisk 
indikasjon. Hjelpestoffer: Oppløsningsvæsken inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholikere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrup-
per som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Evne til å kjøre bil og bruke maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever 
bivirkninger som utmattelse og svimmelhet. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.In vitro-studier har vist at kaba-
zitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A (80-90%) og hem mer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av ka bazitaksel, 
og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere 
konsentra sjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som 
statiner, valsartan og repaglinid, an befales ikke gitt 12 timer før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås 
hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemotera peutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan 
imidlertid være redusert.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser 
og at kabazitaksel krysser placentabarrieren. Kan forårsake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gra vide. Amming: Utskillelse 
av kabazitaksel og metabolitter i morsmelk er påvist hos dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming. Fertilitet: Dyrestudier har vist at 
kabazitaksel påvirker reproduksjonssystemet hos hannrotter og hannhunder. En effekt på fertili tet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnscel-
ler og potensiell ekspo nering via seminalvæske, bør menn som behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingspe rioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. 
potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele be handlingsperioden. 
Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.Bivirkninger: Se SPC for utfyllende opplysninger. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Nøytrope ni, 
anemi, leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, konstipasjon, ab dominale smerter. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelett-
systemet: Rygg smerte, artralgi. Nevrologiske: Dysgeusi. Nyre/urinveier: Hematuri. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvri ge: Utmattelse, asteni, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastroin testinale: Dyspepsi, smerter i øvre del av magen, hemoroider, gastroøsofageal reflukssykdom, rek tal blødning, tørr munn, oppblåst 
mage. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, hypotensjon, dyp ve netrombose, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hetetokter, flushing. Hud: Tørr hud, erytem. Immunsys-
temet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Septisk sjokk, sepsis, cellulitt, urinveisinfeksjon, influensa, cystitt, øvre luftveisinfeksjon, herpes zoster, candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: 
Bekkens merter. Luftveier: Orofaryngeal smerte, pneumoni. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremite tene, muskelspasmer, myalgi, muskel-skjelett-brystsmerte, smerter 
i flanken. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet, hodepine, parestesi, letargi, hypoestesi, isjias. Nyre/urinveier: Nyresvikt, inkl. akutt ny-
resvikt, dysuri, renal kolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, obstruksjon i urethra. Psykiske: Uro, forvirring. Stoffskifte/ernæ ring: Dehydrering, hyper-
glykemi, hypokalemi. Undersøkelser: Vektnedgang, ASAT-økning, tran saminaseøkning. Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Perifert ødem, inflammasjon i mucosa, smerte, 
brystsmerte, ødem, kuldegysninger, uvelhet. Øye: Konjunktivitt, økt tåreflod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Nyre/urinveier: Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. he-
moragisk cystitt. Ukjent: Gastrointestinale: Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt, blødning, perforering, ileus, tarmobstruksjon. Luftveier: Interstitiell pneumoni/
pneumonitt, inter stitiell lungesykdom. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Forverring av bivirkninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser. Behand-
ling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende tiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for taksaner L01C D side c. 
Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller 
pakningsvedlegg for oppbe varing og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) 50928,30 kr. Sist endret: 18.04.2017 (priser og ev. refusjon oppda-
teres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2019

sanofi-aventis Norge AS • Professor Koths Vei 5-17 • 1366 Lysaker • Norway

47354 Jevtana Card Studie Annonce 2 sider A4.indd   2 27/01/2020   12.47

G
ZN

O.
G

Z.
20

.0
1.

00
28

 F
eb

ru
ar

 2
02

0

Radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS):

median rPFS 8.0 mnd. vs 3.7 mnd.  
(HR=0.54, 95% CI: 0.40-0.73; P<0.001)1

Overall survival (OS):

median OS 13.6 mnd. vs 11.0 mnd.  
(HR=0.64, 95% CI: 0.46-0.89; P=0.008)1

JEVTANA i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne 
pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som tidligere har gjennomgått 
et behandlingsregime med docetaxel 

Bivirkninger

Bivirkninger av grad 3 eller mer oppsto hos 56.3% av pasientene som fikk Jevtana og hos 52.4% av pasientene som fikk AR-rettet 
behandling. Ingen nye bivirkninger ble observert.

Alvorlige bivirkninger

• Forekomsten av alvorlige bivirkninger var sammenlignbare i Jevtana gruppen (38.9%) og i gruppen som fikk AR-rettet 
behandling (38.7%)

• Bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd var hyppigere i Jevtana gruppen (19.8%) sammenlignet med gruppen som fikk 
AR-rettet behandling (8.9%)

• Bivirkninger som førte til død i løpet av evalueringsperioden fra randomisering til 30 dager etter at den siste behandlingen ble 
administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]) 

• Bivirkninger grad 3 ≥ som oppsto oftere med Jevtana versus i gruppen som fikk AR-rettet behandling var asteni, eller fatigue  
(i 4.0% vs. 2.4% av pasientene), diarè (3.2% vs. ingen pasienter), perifer nevropati  
(3.2% vs. ingen pasienter), og febril neutropeni (3.2% vs. ingen pasienter)

•  Nøytropeni grad 3 ≥ ble observert hos 55 av 123 pasienter (44.7%) som fikk Jevtana

sanofi-aventis Norge AS • Professor Koths Vei 5-17 • 1366 Lysaker • Norway

References: 
1. de Wit R, de Bono J, Sternberg CN, et al. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate 

cancer [published online ahead of print September 30,2019]. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1911206

*mCRPC= metastaserende, kastrasjonsresistent, prostatakreft

: A SUPERIORITY STUDY1

Sammenlignet JEVTANA® med abiraterone eller enzalutamide hos pasienter med mCRPC*  
som tidligere hadde fått behandling med docetaxel, og som hadde sykdomsprogresjon i  
løpet av 12 mnd. på alternativ AR-rettet behandling.

JEVTANA® forbedret rPFS og OS signifikant sammenlignet med abiraterone eller enzalutamide:

• 46% relativ risikoreduksjon for radiografisk progresjon

• 36% relativ risikoreduksjon for død
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MEDISIN OG TALL

Er ef ek ten li ten el ler stor?

Hvor dan tall fes ter vi re sul ta
tet av en stu die? Er det ef ek ten 
målt på ori gi nal ska la en el ler 
en stan dar di sert ef ekt stør rel se 
som er mest re le vant?

Rein dal og med ar bei de re (1) stu der te al de ren 
til barn da de gikk uten støt e før s te gang. For 
bar na som fikk dia gno sen au tis me spek ter for
styr rel se, var den gjen nom snit li ge al de ren 
(stan dard av vik) 14,74 (4,28) må ne der. For bar na 
uten au tis me spek ter for styr rel se var den 13,76 
(2,88) må ne der. For skjel len var alt så 14,74 − 
13,76 = 0,98 må ne der. Det e kal les ef ekt målt 
på ori gi nal ska la en, el ler ustandardisert ef ekt
stør rel se. I til legg opp gir for fat er ne en stan
dar di sert ef ekt stør rel se i form av dif e ran sen 
delt på stan dard av vi ket i sam men lik nings
grup pen, alt så 0,98 / 2,88 = 0,34. Den ne kan 
tol kes som an tall stan dard av vik i for skjell 
mel lom grup pe ne (se fi gur 1). Hvil ken av dis se 
stør rel se ne er mest re le vant?

Hva er ef ekt stør rel se?
Ter men ef ekt stør rel se er ikke pre sis. Noen for
fat e re bru ker den i be tyd nin gen Cohens d 
el ler et re la tert mål som Glass’ del ta el ler Hed
ges’ g (2). Dis se er dif e ran sen mel lom to gjen
nom snit, delt på et stan dard av vik, og er ek
semp ler på stan dar di ser te ef ekt stør rel ser. 
And re eks emp ler på stan dar di ser te ef ekt stør
rel ser er Pearsons kor re la sjons ko ef fi si ent, 
stan dar di sert re gre sjons ko ef  si ent i li ne ær 
re gre sjon og par ti ell eta kvad rert i va ri ans ana
ly ser (ANOVA).

Det er ikke uvan lig å opp gi stan dar di ser te 
ef ekt stør rel ser in nen ad ferds vi ten ska pe ne. 
Men hvil ken rol le har de egent lig? Fors ke re 
som opp gir stan dar di ser te ef ekt mål, si te rer 
van lig vis boka Sta tis ti cal Power Anal y sis for 
the Be hav ior al Sciences av Ja cob Cohen 
(1923 – 98) (3, 4). Cohen inn fø rer i den ne boka 
stan dar di ser te ef ekt stør rel ser som grunn lag 
for å be reg ne sta tis tisk styr ke el ler ut valgs
stør rel se i en frem ti dig stu die. Men han skri

ver ikke noe om bruk av stan dar di ser te ef ekt
stør rel ser ut over den ne an ven del sen.

Hva som er en re le vant ef ekt stør rel se i en 
stu die et er at den er gjen nom ført, er av hen
gig av kon teks ten. Eks emp ler på ustandardi
serte ef ekt stør rel ser er dif e ran se mel lom to 
gjen nom snitt, ustandardisert re gre sjons 
koef si ent, odds for hold (odds ra tio) og ri si ko
dif e ran se. Fle re for fat e re an be fa ler ge ne relt 
å rap por te re ustandardiserte ef ekt stør rel ser 
(5, 6). En bre de re dis ku sjon av ustandardi
serte og stan dar di ser te ef ekt stør rel ser fin nes 
i ar tik le ne (7) og (8).

Cohen selv klas si fi se rer Cohens d som li ten, 
mo de rat, el ler stor hvis den er lik hen holds vis 
0,2, 0,5 el ler 0,8 (4, s. 26). And re for fat e re klas
si fi se rer stan dar di ser te ef ekt stør rel ser i in ter
vall, og til dels noe an ner le des enn Cohen, se 
f.eks. (4, s. 79 – 80) og (9, s. 123). Klas si fi se ring av 
stan dar di ser te ef ekt stør rel ser kan være nyt
tig ved be reg ning av styr ke og ut valgs stør 
relse, men an s es av fle re for fat e re å være lite 
re le vant for å klas si fi se re ob ser vert ef ekt i en 
gjen nom ført stu die (5, 8).

Ustandardisert er lett å for stå
Når man opp gir at dif e ran sen i al der for å gå 
uten støt e mel lom to grup per er 0,98 må ne
der, er det e let å for stå. Gir den stan dar di 
serte ef ekt stør rel sen Cohens d = 0,34 noen 
kli nisk re le vant til leggs in for ma sjon? Stan dar
di ser te ef ekt stør rel ser kan som nevnt være 
nyt i ge som grunn lag for be reg ning av sta tis
tisk styr ke el ler ut valgs stør rel se i en frem ti dig 

stu die, og i til legg kan de være nyt i ge som 
da ta grunn lag i me ta ana ly ser (2), men ut over 
det e sy nes de å være lite re le van te.
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Cohens d = 0,98 / 2,88 = 0,34

Alder i måneder

13 14 15 16

  Barn med autismespekterforstyrrelse 
14,74 (4,28)

 Barn uten diagnose 
13,76 (2,88)

Differanse: 0,98 måneder 

Fi gur 1  Gjen nom snit for al der (stan dard av vik) da de gikk uten støt e før s te gang, hos 376 barn med dia gno 
 sen au tis me spek ter for styr rel se og 114 uten dia gno sen (1). Dif e ran sen var 0,98 må ne der, som til svar te Cohens  
d = 0,34.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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FR A L A BO R A TO RI  ET

Al bu min jus te ring av kal si um  
har li ten nyt e

Al bu min jus te ring av to tal 
kalsium hjel per oss ikke med  
å opp da ge kal si um for styr rel ser. 
Ujus tert to tal kal si um har best 
dia gnos tisk nøy ak tig het.

Kal si um fore kom mer i tre for mer i plas ma. 
Ca. 40 % er pro tein bun det, ca. 10 % dan ner 
kom plek ser med ani o ner, og ca. 50 % er fritt 
(fi gur 1). Ved ana ly se av to tal kal si um med
bestem mes alle tre for me ne. Fritt kal si um er 
den bio lo gisk ak ti ve frak sjo nen som vi har 
nytt e av å kjen ne til.

Det er enk le re å måle to tal kal si um enn fritt 
kal si um: Først nevn te ana ly se res på au to ma ti
ser te in stru men ter, mens fritt kal si um må 
ana ly se res ma nu elt på blodgassinstrumenter. 
Hvis to tal kal si um var en di rek te funk sjon av 
fritt kal si um, og man all tid kjen te den frie 
frak sjo nen om man kjen te den to ta le, kun ne 
man nøyd seg med å måle to tal kal si um. Men 
kon sen tra sjo nen av to tal kal si um er en funk
sjon av fritt kal si um og en rek ke and re fak to
rer, som kon sen tra sjo nen av ani o ner og pH, 
og er der for ikke all tid et på li te lig utt rykk for 
fritt kal si um. I ho ved sak gjel der dett e ved end
ret al bu min kon sen tra sjon el ler syrebasefor
styr rel ser. Pasienter med lav albuminkonsen
trasjon kan ha lav konsentrasjon av totalkal
sium, men normal konsentrasjon av fritt 
kalsium, fordi mindre kalsium er bundet til 
albumin. Man ge bru ker der for al bu min jus
tert kal si um som en sur ro gat mar kør for fritt 
kal si um når de skal vur de re om det fore lig ger 
en kal si um for styr rel se.

Hvor dan la ges form ler  
for al bu min jus tert kal si um?
En van lig brukt for mel er (1): kor ri gert Ca2+ = 
målt Ca2+ + 0,02 (40 − al bu min). Slike form ler 
es ti me res ty pisk fra po pu la sjo ner hvor man 
har målt et spek ter av to tal kal si um og al bu
min kon sen tra sjo ner og gjort en kel li ne ær 
re gre sjon av to tal kal si um mot al bu min. I 
prak sis be reg nes her at to tal kal si um på po pu
la sjons nivå fal ler med 0,02 en he ter for hver 
en hets fall i al bu min kon sen tra sjo nen.

Hvor for er slike form ler upå li te li ge?
Al bu min jus tert kal si um har vist seg å være 
dår lig i dia gnos tikk av kal si um for styr rel ser 
hos bl.a. ny re svikt pa si en ter (2) og in ten siv  pa
si en ter (3). Dett e kan skyl des at en gitt for mel 
kun gjel der for den po pu la sjo nen (2) el ler de 

ana ly se me to de ne (4) for me len ble ut le det fra. 
Uli ke la bo ra to ri er kan bru ke uli ke me to der for 
å ana ly se re al bu min og to tal kal si um, noe som 
vil re sul te re i uli ke re gre sjons ko ef  si en ter. 
Derfor har man foreslått at laboratorier bør 
bruke lokalt konstruerte formler, men dette 
har heller ikke vist seg å hjelpe. Hvor sterkt 
kal si um bin der til al bu min, kan end res med 
al bu min kon sen tra sjo nen. Det er man ge fak
to rer som spil ler inn, og in gen  en kel, li ne ær 
sam men heng mel lom to tal  kalsium og fritt 
kal si um. På li te lig he ten til slike form ler ble un
der søkt al le re de i 1978 (5). For fatt er ne sam
men lig net da to tal kal  sium, fritt kal si um og 
al bu min jus tert kal si um ut reg net på bak grunn 
av 13 uli ke form ler hos ca. 450 pa si en ter. In gen 
av form le ne gav kal  sium ver di er som kor re 
lerte bedre med fritt kal  sium enn ujus tert kal
si um. Li ke vel er albuminjusteringsformler 
fort satt hyp pig brukt i kli nisk prak sis.

Vi sam let inn data fra 6 549 pa si en ter som 
had de fått målt fritt kal si um (stan dar di sert til 
pH 7,40), to tal kal si um, krea ti nin, fos fat og 
 al bu min i sam me prø ve i pe ri oden 2006 – 15 
ved St. Olavs hos pi tal. Vi un der søk te den dia
gnos tis ke nøy ak tig he ten til seks van li ge albu
minjusteringsformler, i til legg til vår egen, 
lo ka le jus te rings for mel. Vi fant at det som 
best pre di ker te om pa si en ten had de en kal 
sium for styr rel se el ler ikke, når fa si ten var fritt 
kal si um, var ujus tert to tal kal si um (figur 2 på 
tidsskriftet.no) (6).

Ba sert på egne og and res funn vil vi an be 
fale at man slutt er å al bu min jus te re to tal kal
si um. Hvis det er tvil om kal si um sta tu sen til 
pa si en ten, bør man hel ler måle fritt kal si um.

Prak tisk in for ma sjon
Fritt kal si um (stan dar di sert til pH 7,40) kan 
må les i se rum. Prø ven må be hand les anae robt 

(ikke ta av kor ken før ana ly se), slik at ikke CO2 
for dam per og pH end res. Sen tri fu ge ring bør 
skje in nen én time ett er prø ve ta king. Ett er 
 dett e er prø ven hold bar i inn til syv da ger ved 
4 °C og kan sen des med van lig post.
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Fi gur 1  For de ling av kal si um i plas ma.

Figur 2 på tidsskriftet.no



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 vurder-ing 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 lever-funksjon (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 kriter-ier 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 forebygging 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: Forebyg-ging 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. Pasi-enter 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 misdan-nelser, 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 ek-sponering, 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. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 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 punks-jon: 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 hemo-stasen. 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 interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 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 bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. 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. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 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 apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-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 bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, 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, plateaggregas-jonshemmere, 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. ASA. 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 y-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), operasjonsblød-ninger. 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, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. 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. Immunsyste-met: 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 administreringsste-
det, 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: Retroperito-neal 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, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-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: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: 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 ferskfrosset 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.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 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 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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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
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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 vurder-ing 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 lever-funksjon (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 kriter-ier 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 forebygging 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: Forebyg-ging 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. Pasi-enter 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 misdan-nelser, 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 ek-sponering, 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. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller 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 punks-jon: 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 hemo-stasen. 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 interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger 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 bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. 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. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 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 apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-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 bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, 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, plateaggregas-jonshemmere, 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. ASA. 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 y-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), operasjonsblød-ninger. 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, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. 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. Immunsyste-met: 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 administreringsste-
det, 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: Retroperito-neal 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, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-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: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: 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 ferskfrosset 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.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 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 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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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
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Ge ri a te ren som ha ter  
å gå på tom gang

Anet e Hy len Ran hoff har skre vet fle re bø ker om hvor dan en kan hol de seg frisk og rask så len ge som 
mu lig. Selv har hun et am bi va lent for hold til det å bli gam mel.

Det an går oss alle, det her. Det 
er ikke sik kert du ten ker på 
det i hver da gen, men mye 
ty der på at du kom mer til å bli 
gam mel. La oss si at du slip per 
unna al vor lig syk dom, uhell 

og ulyk ker. Da vil du, der som du lik ner på 
gjen nom snitts nord man nen, leve til du er 
omtrent 82 ½ år gam mel. Tro lig blir du enda 
eld re.

Som ge ri a ter vet Anett e Hy len Ran hoff 
mer enn de fles te om hva som skjer med 
kropp og hjer ne ett er hvert som vi blir eld re. 
Så hva ten ker hun selv om det å bli gam mel?

– Ak ku rat det er jo et spørs mål som …
Det blir stil le på le ge kon to ret.
– Jeg tror at jeg, som de fles te, har et am bi

va lent for hold til det. Jeg pleier å si at al ter
na ti vet er mye ver re. Det skal man hol de på, 
sier hun be stemt.

Så leg ger hun til:
– Det er jo på man ge må ter en gave å få lov 

til å bli gam mel.

Nye spørs mål
– Da jeg be gyn te med ge ria tri, tenk te vi at 
folk over 75 var or dent lig gam le. Nå er de 
fles te av mine pa si en ter langt over 80, for 
teller Anett e Hy len Ran hoff.

Det er man dag ett er mid dag, og Ran hoff 
be fin ner seg på kon to ret på Dia kon hjem met 
Sykehus, hvor hun job ber som sek sjons over
le ge i ge ria tri. Her har hun vært si den 2005, 
da sy ke hu set, som et av lan dets før s te, opp
rett et en egen av de ling for be hand ling av 
hof te brudd (for øv rig en av hen nes sto re 
in ter es ser).

Om noen ti mer skal hun pak ke sa ke ne 
sine og syk le hjem for å spi se mid dag med 
ek te man nen Fro de, som hun ble kjæ res te 

med al le re de som ten åring. Men ak ku rat  
nå er hun vår, og det er best at vi kom mer  
i gang. Ryk te ne skal ha det til at hvis man 
rin ger Ran hoff, har man ak ku rat to mi nut
ter på seg til å kom me til po en get før hun 
blir utål mo dig. Dess uten er hun tra vel.  
I til legg til stil lin gen som over le ge er hun 
pro fes sor ved Uni ver si tet i Bergen og se ni or
fors ker til knytt et Folkehelseinstituttet. For 
ti den er hun også Norges re pre sen tant i et 
EUpro sjekt som skal mun ne ut i fel les ret
nings lin jer om fore byg ging av funk sjons tap 
hos eld re som er skrø pe li ge, el ler frail, som 
hun me ner er det fag lig kor rek te be gre pet.

– Jeg er i en grup pe som har sett på in si
dens og pre va lens. Vi har sett på hvor man ge 
nye som blir skrø pe li ge i lø pet av et år. Og så 
har vi sett på hvor dan det kan end re seg, sier 
Ran hoff, og fort sett er:

– Ak ku rat det er jeg opp tatt av. Er det sånn 
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ANET TE HY LEN RAN HOFF

Født 1956

Gift, to barn og fire barnebarn

Cand.med., Universitetet i Oslo 1985

Spesialist i indremedisin og i geriatri 1998

Avdelingssjef ved Akuttmottaket, Ullevål 
universitetssykehus 2000–05

Professor ved Universitetet i Bergen  
2009–d.d.

Seksjonsoverlege i geriatri ved Diakon
hjemmet Sykehus 2004–d.d.

Forskningsleder for Helsetjenesten til eldre 

Har publisert mer enn 120 vitenskapelige 
artikler 

Forfatter av bøkene Godt liv i eldre år  
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at en per son som er skrø pe lig på ett tids
punkt, kan bli ster ke re og mer ro bust igjen? 
Det er det vel dig lite forsk ning på.

Føde tje nes te som ny bakt mor
Hun voks te opp på Frog ner, som eld ste 
søs ter i en søs ken flokk på tre. Fa ren  
var in gen iør, mo ren job bet i bank. Selv 
 be stem te hun seg for å bli lege da hun  
gikk på gym na set.

– Men det siste året på gym na set gjor de 
jeg vel ikke så vel dig stor inn sats for  
å kom me inn på me di sin. Det mått e jeg  
ta igjen se ne re, hum rer hun.

Som 22år ing fikk hun plass på me di sin
stu di et ved Uni ver si te tet i Oslo, ett er å ha 
brukt tre år på å ta opp fag og stu de re på 
Blin dern for å sam le po eng. I til legg tok hun 
jobb som pleie med hjel per på Ge ria trisk 
av de ling på Ul le vål sy ke hus.

Res ten av kar rie re lø pet har vært pre get av 
eff ek ti vi tet. Da hun fem år ett er stu die start 
ble mor for før s te gang, tok det ikke lang tid 
før hun had de med seg ves le jen ta på fore les
ning. Anett e Hy len Ran hoff had de nett opp 
vært på ut veks ling til Au stra lia, og had de 

ikke lyst til å være bor te fra stu di e ne noe 
mer.

– Det mest slit som me var føde tje nes te, 
mim rer hun.

– Vi mått e være med på et visst an tall 
føds ler for å få god kjent kurs, og jeg gjor de 
føde tje nes te en må ned ett er at jeg had de 
født selv. Jeg am met jo, så man nen min 
mått e kom me ned med henne mens vi satt 
på Ul le vål og ven tet på føds ler, for tel ler 
Ran hoff.

– Det var slit somt, hus ker jeg. Men el lers 
gikk det gan ske greit.

Fra ung til gam mel
Pla nen var opp rin ne lig å bli bar ne le ge.  
At hun i ste det valg te å bru ke kar rie ren på 
gam le men nes ker, er det Knut Låke som skal 
ha skyl den for. Den da væ ren de pro fes so ren  
i ge ria tri i Oslo lur te på om Anett e ville del ta 
i et forsk nings pro sjekt. Det var i 1988. Anett e 
Hy len Ran hoff tak ket ja, og har ikke ang ret 
si den.

– Jeg li ker at det er et bredt felt. Ge ria tri er 
lik som ikke én en kelt syk dom, det er hele 
krop pen. Man må for hol de seg til pa si en
tens men ta le hel se, fy sis ke hel se, mil jø, 
om gi vel ser og nett verk.
– Jeg har all tid tenkt at ge ria tri hø res litt trist 
ut?

– Det er ikke trist. Noe jeg li ker vel dig godt, 
er alle de spen nen de livs his to ri e ne jeg får ta 

«Pla nen var opp rin ne lig  
å bli bar ne le ge»
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tre ning kom de som stup te. Jeg så på det,  
og tenk te: «Fy sø ren, det ser jo mye mor som
me re ut». Så be gyn te jeg på det, men jeg var 
så pass gam mel at det egent lig var litt for 
seint.
– For seint til hva?

– For seint til å bli vel dig god. Jeg var vel  
14 år. Men jeg li ker fort satt å stu pe. Jeg sy nes 
det er vel dig gøy.
– Er det sant at du stu per fra ti me te ren?

– Nei, ti me ter stu per jeg ikke len ger fra. 
Men jeg stu per fra fem–seks.

Hun står bak fle re bø ker om al der og 
fy sisk ak ti vi tet. På spørs mål om hva en kan 
gjø re for å hol de seg i form så len ge som 
mu lig, opp sum me rer hun alt dett e i én 
set ning:

– Spis sunt og va ri ert, ikke røyk, ikke drikk 
for mye al ko hol og hold fred med dine 
nær mes te. Dett e med so si a le nett verk er 
vel dig vik tig.

Så en kelt. Mo sjon er bra, men hard tre ning 
er unød ven dig og kan til og med på vir ke 
hel sen i ne ga tiv ret ning. Hen nes egne stu 
dier på del ta ke re i Bir ke bei ner ren net vi ser 
at for hard tre ning for eks em pel kan føre  
til at rie flim mer. Fak tisk – når man kom mer  
litt opp i åre ne er det til og med for del ak tig 
å være bittelitt tykk.

– Det stem mer. Når man er over 65. Så jeg 
nær mer meg, hum rer Ran hoff.

IRE NE THORESEN RØ NOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no
Tids skrif tet

del i. Her på po li kli nik ken dri ver vi blant 
an net med ut red ning av de mens og fall ten
dens. Da må vi ska pe oss et bredt bil de av 
per so nen og av li vet de har hatt. Da får vi 
inn sikt i en del spen nen de ting.

I lø pet av kar rie ren har Anett e Hy len Ran
hoff fors ket på alt fra de mens, de li ri um og 
me di si ne ring på sy ke hjem til gang lag hos 
eld re og år sa ker til hof te brudd. Hun har 
skre vet læ re bø ker i ge ria tri og fle re po pu
lær vi ten ska pe li ge bø ker om hvor dan en 
be va rer god hel se så len ge som mu lig.
– Du li ker å jobbe?

– Ja, jeg gjør det.
– De som kjen ner deg, sier du er vel dig struk
tu rert?

– Hvis du ser på Macen min, så er jeg 
kan skje ikke det. Men at jeg er gan ske eff ek
tiv, det tror jeg nok. Jeg har en viss evne til  
å skille det vik ti ge fra det mind re vik ti ge.  
Og så kje der jeg meg hvis jeg ikke har noe  
å gjø re. Jeg ha ter å gå på tom gang.
– Hva er mind re vik ti ge ting?

– Jeg er ikke vel dig hus lig av meg. Jeg er 
ikke in ter es sert i oppus sing og in ter iør. Sånt 
noe bru ker jeg ver ken tid el ler pen ger på.
– Når var sist dere for ny et noe hjem me? 
Kjøp te nye gar di ner, for eks em pel?

– Hehe. Det er nok ikke så ofte vi gjør det. 
Men man nen min er hel dig vis li ke dan.

Fant kjær lig he ten som 15-år ing
Som me ren 1972. Anett e er 15 år gam mel og 
på fe rie i Sta vern med fa mi li en. I San de fjord 
av hol des det et som mer dis ko tek som hun er 
for ung til å kom me inn på, men hun sni ker 
seg til å dra dit li ke vel. Der mø ter hun en 
an nen ten åring. Han er fra Røa og på fe rie  
i San de fjord, he ter Fro de Ran hoff og har 
også sne ket seg inn.

– Vi har egent lig holdt sam men si den, sier 
Anett e Hy len Ran hoff.
– Hva var det du lik te med ham?

– Nei … Han var stor, sterk og kjekk, hum
rer Ran hoff, før hun sam ler seg:

– Vi har vel dig man ge fel les in ter es ser.  
Det har vi all tid hatt, og vi har all tid brukt 
mye av fri ti den vår sam men. Det har vært 
bra. Beg ge er vel dig gla de i fri lufts liv. Det har 
vært pe ri oder hvor man nen min har syn tes 
jeg har job bet litt for mye. Men fe rie og sånt 
har vi all tid hatt fel les.

Av de tre bar na er det én som har gått  
i mo rens fot spor. Datt e ren Ma ren – hun som 
ble in tro du sert for me di sin stu di et da hun 
bare var tre må ne der gam mel – er nå ph.d.
sti pen diat og fors ker på am bu lan se me di sin.
– Datt e ren din for tal te oss at hun var med  
i am bu lan sen da hun var gan ske li ten?

– Ja, det var da jeg var i dis trikts tur nus på 
Mel hus i SørTrøn de lag. Hun har fått en sterk 
re la sjon til am bu lan se tje nes ten.

– Hva ten ker du om at hun har gått sam me 
vei som deg?

– Jeg ble ikke vel dig over ras ket. Hun had de 
ab so lutt in gen pla ner om det og be gyn te på 
stats vi ten skap. Da hun had de gått der i ett 
år, lur te hun på om jeg kun ne skaff e henne 
som mer jobb. Jeg fikk skaff et henne jobb  
i re sep sjo nen på Ul le vål. Ett er å ha vært der 
noen uker, kom hun og sa: «Du, mam ma, jeg 
tror jeg har lyst til å stu de re me di sin li ke vel, 
jeg».
– Blir det mye prat om fag når dere mø tes?

– Ja, det gjør det nok. Men det er mest prat 
om bar ne bar na, smi ler Ran hoff.

Stu ping og lang renn
På veg gen på le ge kon to ret hen ger en teg
ning av en lang renns lø per. I snirk le te løk ke
skrift står det: «Per son lig mo sjo ne rer jeg 
ikke for å bli yng re – jeg mo sjo ne rer for å bli 
eld re».

– Er ikke det fint? Det der kjøp te jeg fak tisk 
på lør dag. Det falt jeg full sten dig for.

Og det vi ser seg fak tisk, kan Ran hoff for 
telle, at de som er fy sisk ak ti ve også er de 
som er mest in tel lek tu elt ak ti ve.

Selv har hun all tid vært opp tatt av id rett.  
I dag fore trek ker hun lang renn, men som 
barn drev hun først med svøm ming, så med 
stu ping. Det siste ble red nin gen fra det 
før s te.

– Jeg gikk på svøm me tre ning og syn tes det 
ble kje de li ge re og kje de li ge re. Ett er oss på 

«Per son lig mo sjo ne rer  
jeg ikke for å bli yng re  –  
jeg mo sjo ne rer for å bli eld re»
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Ny be gyn ner liv

Når du er kom met langt på me di sin stu di et, for vand les 
le ge rol len fra en spen nen de drøm til en nær rea li tet med 
an svar og fall høy de. Om du for tvi let ten ker «Er jeg den 
enes te som fø ler at jeg ikke kan noe?», så stram ma gen. 
Du er ikke ale ne.

Fem te stu die år er mye sy ke hus prak sis. Vi går fra bok til buk, fra teo ri 
til te ra pi. Vi får øken de an svar, som seg hør og bør. Vi hil ser pent og 
gjør vårt beste for å tolke pa si en ters og på rø ren des fø lel ses la de te 
svar på våre tek nis ke spørs mål. Spør de hva vi ser et er når vi perku
terer ma gen, el ler hvor dan pro gno sen er, blir vi ille be rørt. Vi vil 
helst bare sva re på ting vi vet hund re pro sent sik kert.

Som flue på veg gen i kon sul ta sjo ner med flin ke rol le mo del ler kan 
vi der imot lene oss til ba ke og med be und ring ten ke «Det er sånn det 
gjø res!» Og inn se at vi nok ald ri vil kla re å bli like gode. Når vi for sø
ker å et er lik ne pro fe sjo na li tet og trygg het uten egen er fa ring, kan 
pa si ent mø te ne fø les som kei te te kraft an stren gel ser. Bak mas ken må 
vi tåle mind re ver dig hets kom plek ser, kunn skaps hull og man gel på 
inn ar bei det knowhow, mens vi tar oss sam men og, så flinkt vi kan, 
«spil ler lege».

Jeg gjor de i dag en ny be gyn ner feil som ikke had de prak tis ke 
kon se kven ser, men som tvang meg til å god ta at jeg ikke kan gå fra 
nivå 2 til nivå 50 i pe dia tri på et halv år. I Gö te borg, hvor jeg er på 
ut veks ling, var vi to som skul le un der sø ke hvert vårt barn. Først 
 møt e vi Marias pa si ent. Ma ria er svensk, har job bet med li sens og  
er fer dig lege om to uker. Der for fulg te jeg nøye med på hva hun 
gjor de. Den tre må ne der gam le jen ta plud ret på mam mas fang 
mens hun iv rig be ve get på ar mer og ben – en pigg jen te med lit 
ob struk  tive re spi ra sjons ly der. Ma ria la med mo rens god kjen ning 
ba by en på sen gen og un der søk te henne. Jeg sa til meg selv at jeg 
måt e huske å leg ge bar net på seng el ler un der sø kel ses benk når  
vi skul le inn til min pa si ent et er på.

At jeg skul le un der sø ke en helt an nen pa si ent, had de jeg glemt  
å ten ke på. Min pa si ent vis te seg å være et 13 da ger gam melt sped
barn som had de kas tet opp, blit sløv og fåt tem pe ra tur på 40 °C  
i går. Det var mis tan ke om hjer ne hin ne be ten nel se. Han sov i fos ter
stil ling på mo rens bryst med et ve ne ka te ter fes tet på skal len, 

 om slut et av en opp klip pet sokk. Et er å ha pra tet svorsk med den 
slit ne mo ren gjor de jeg som plan lagt: Jeg fore slo å leg ge det lil le 
gut e bar net på un der sø kel ses bor det. Min ob ser van te med stu dent sa 
på en fin måte at det kan skje var greit å un der sø ke ham på mo rens 
bryst. Det gikk opp for meg at hun jo had de helt ret! Før s te inn tryk
ket her var et gan ske an net enn i for ri ge rom: Det e var en syk og 
skjør ny født. Had de jeg tenkt meg om iste den for å føl ge «opp skrif
ten» jeg had de laget meg, så had de jeg for hå pent lig vis kom met frem 
til det selv. Jeg ble flau og opp git.

Hen del sen min net meg om hvor dan jeg som ny be gyn ner sjå før 
prøv de å kon trol le re po ten si elt van ske li ge tra fikk si tua sjo ner ved på 
for hånd å ana ly se re hvert lys kryss på Google Maps. Så skjøn te jeg at 
fer di ge form ler ikke ville gjø re meg til en trygg sjå før. Jeg måt e sto le 
på at jeg kun ne kjøre bil og løse si tua sjo nen når den opp stod. Som 
le ge stu den ter læ rer vi nød ven di ge ma ler for sam ta le og un der sø 
kelse, syk dom mer og be hand ling. Men pa si ent mø tet er all tid et nyt, 
ikkekart lagt land skap. Vi må set e oss selv og våre tilkortkommen
heter i pa ren tes for å få plass i sin net til å være nys gjer ri ge på men
nes ket vi har for an oss og se hva slags hjelp ved kom men de tren ger.

At vi som le ger vil gjø re feil, er sik kert. Det har det hel dig vis vært 
snak ket om fra før s te stund på me di sin stu di et. Im po ne ren de in ten
siv me di si ne re har åpent for talt om pa si en ter som har dødd på 
grunn av små feil grep i fel ten. Slik har for bil de ne byg get ned pres set 
om at le ger må være per fek te. Det må sam ti dig være lov å grue seg 
til å være den som gjør fei len. Jeg må gi meg selv en tab be kvo te, og 
god ta at jeg må kom pen se re for mang len de im pro vi sa sjons evne når 
jeg støt er meg til ru ti ner og inn øv de væ re må ter i star ten.

Slik en fjord blir til ved å sli pes ned av is bre er i åre vis, vil vi pre ges 
og for mes av lag på lag med er fa rin ger. En dag vil jeg nys gjer rig 
åpne dø rer, gå inn i ukjen te rom og vite at jeg vil finne ut av det når 
jeg er in nen for dør stok ken. Frem til da har jeg lov til å være yd mykt 
usik ker og sår bart læ ren de i det e spe si el le, hel li ge, nære, ster ke 
yr ket som jeg er så hel dig å få prø ve meg på.

VIC TO RIA SCHEI
victoria.schei.92@gmail.com
er fem te års me di sin stu dent ved Uni ver si te tet i Bergen.
Foto: Anja Berntsen Wær nes

«Pa si ent mø tet er all tid et nytt, ikke-kart lagt 
land skap»

«Jeg må gi meg selv en tab be kvo te, og god ta  
at jeg må kom pen se re for mang len de  
im pro vi sa sjons evne i star ten»



LY T T  T I L  T I D S S K R I F T E T S  N Y E  P O D K A ST

 
Hver 14. dag snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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Hva er egent lig en kunst feil?

I mine snart seks år som me di sin stu
dent har jeg ofte hørt er far ne le ger  
slå fast at «det er en kunst feil å …».  
Hver gang har jeg lurt på hva de egent
lig me ner.

Jeg har fun net or det kunst feil de fi nert i bare 
én ord bok på norsk. Her står det: «brudd på 
le ge kuns tens reg ler som med fø rer ska de for 
pa si en ten» (1). Den ne for kla rin gen er in ter
es sant på fle re plan. Den in ne bæ rer at or det 
ene og ale ne bru kes i me di sinsk sam men
heng og at det ikke er en hvil ken som helst 
feil, men en som med fø rer pa si ent ska de.  
De fles te feil vi gjør i me di si nen, har hel dig
vis sjel den sto re kon se kven ser. Kunst fei le ne 
blir der for sær lig al vor li ge. Kunst feil er det 
me di sin stu den ter og kli ni ke re fryk ter kan
skje mest av alt, nem lig å ska de pa si en ten.

Opp ha vet
I Na sjo nal bib lio te kets di gi tal bib lio tek fin nes 
or det kunst feil før s te gang i 1847 (2). Her  
blir det an vendt om et me di sinsk tema,  
men al le re de året et er duk ker det opp i en 
dikt sam ling. Or det kunst feil ble alt så opp rin
ne lig brukt i fle re sam men hen ger enn den 
me di sins ke, men av en el ler an nen grunn 
ser det ut til at det med ti den er blit be gren
set til le ge virk som het.

Le ge kunst
Iføl ge ord bo ka in ne bæ rer kunst feil «brudd 
på le ge kuns tens reg ler». Hva me nes med 
det?

Or det kunst er et tysk lån ord og om fat et 
opp rin ne lig langt mer enn bare bil de kunst, 
skulp tu rer og lik nen de. Or det har grunn 
betyd nin gen «det å kun ne» (3). Når man 
snak ker om le ge kunst, me ner man alt så den 
pro fe sjo nel le fer dig he ten man be hers ker.

Man skil ler gjer ne mel lom le ge vi ten skap 
og le ge kunst (4). Le ge vi ten skap bru kes om 
læ ren om syk dom mer og be hand ling, mens 
le ge kunst de fi ne res som «den prak tis ke 
bru ken av le ge vi ten ska pen i møte med den 

en kel te pa si ent». Et ve sent lig for mål i le ge 
utdan nel sen er å sik re at le ge ne får øv el se  
i å gjø re le ge vi ten skap om til le ge kunst i sit 
dag li ge vir ke (4). Lit for enk let kan man si  
at le ge kunst hand ler om mø tet mel lom  
lege og pa si ent i den kli nis ke hver da gen.

Or det kunst feil bru kes ukri tisk
I prak sis har jeg er fart at or det kunst feil ikke 
bru kes i hen hold til de fi ni sjo nen. Man ge av 
un der vi ser ne kal ler det å glem me noe de 
sy nes er vik tig for en kunst feil. Men det er 
ikke nød ven dig vis en kunst feil der som vi 
ikke re kvi re rer en be stemt blod prø ve el ler 
vel ger feil mo da li tet for bil de un der sø kel sen. 
Et vik tig for mål med et aka de misk stu di um 
er å lære pre si se de fi ni sjo ner av fag ord, og 
der har fag læ re re et an svar.

At un der vi se re li ker å snakke om kunst feil 
er visst ikke noe nyt. For en del år si den 
skrev Per Stens land, en er fa ren lege: «I stu
die ti den inn gikk pro fes so re nes his to rie for
tel lin ger om kunst feil som en ri tua li sert 
inn fø ring i me di sinsk kul tur. Kunst feil var 
noe som noen had de gjort og som på før te 

pa si en ten pro ble mer. Dis se noen var ald ri 
læ re ren» (5).

Uhel di ge hen del ser er en del av prak tisk 
me di sinsk ar beid. Det er ikke mu lig å fjer ne 
dem helt, men vi må lære av dem for å re du
se re fore komst og uhel di ge kon se kven ser 
(5). Skal vi ha en me nings full sam ta le om 
det, må vi bru ke be gre pe ne korrekt.

JU LIE STA BURS VIK
juliestabursvik@gmail.com
er sjet e års me di sin stu dent ved Uni ver si te tet  
i Oslo.

LIT TE RA TUR
1 Kunst feil. I: Det nors ke aka de mis ord bok.  Lest 

22.11.2019.
2 For slag til Lov om Medicinalvæsenet i Norge. 

 Chris ti ania: Mallings Bogtrykkerie, 1847: 52.   
Lest 22.11.2019.

3 Kunst. I: Det nors ke aka de mis ord bok.  Lest 
22.11.2019.

4 Braut GS. Le ge vi ten skap. I: Sto re me di sins ke lek si
kon.  Lest 22.11.2019.

5 Stens land P. Har du hørt om and res kunst feil? 
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Det er bare en fase … el ler?

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Er «for styr ret ad ferd» bare en na tur lig del av å være ung dom? En ar tik kel i Tids skrif tet nr. 14/1973 un der søk te det e nær me re,  
blant an net ved å gå gjen nom hvor dan unge har gåt fra å ikke ses på som noe an net enn små voks ne, til at sam fun net 
 behand ler både barn dom men og ung doms ti den som egne fa ser. Har de ut bred te «far ve ri ke be skri vel se ne av ung doms å re nes 
man gel på psy ko lo gisk sta bi li tet» fak tisk noe for seg? Un der føl ger et ut drag (Tidsskr Nor Lægeforen 1973; 93: 1000 – 7).

Syns punk ter på ung doms ti den 
som psy ko lo gisk ut vik lings fa se: 
Hva er nor malt?
Av Per Ny hus

Dis se fore stil lin ger om ung dom som mer 
el ler mind re «gal» skri ver seg ve sent lig fra 
psy ko ana ly tisk hold og vi ser at psy ko ana ly
tis ke kli ni ke re be trak ter det som nor malt  
at det i ung doms ti den fore kom mer for bi 
gåen de psy ko pa to lo gis ke for styr rel ser. (…) 
Her skal bare kort nev nes en del un der sø kel
ser som sy nes å gå imot fore stil lin gen om at 
det er nor malt for ung dom å være mer el ler 
mind re psy ko lo gisk for styr ret el ler ute av 
emo sjo nell ba lan se.

Den mest om fat en de do ku men ta sjo nen 
(…) drei er seg om Doucan & Adelsons grun
di ge un der sø kel ser av over 3 000 ung dom
mer som av slør te lite «Sturm und Drang»
kon flik ter og emo sjo nell la bi li tet. De fant 
tvert imot at de res ung dom mer frem tråd te 
som ad sta di ge for sik ti ge og kon ser va ti ve.  
De vis te hver ken selv tegn til for styr rel ser  
i noen sær lig grad el ler noen ut pre get lyst  
til å opp sø ke el ler kaste seg inn i kon flik ter. 
De un der stre ker at de res ung dom mer ikke 
vis te ster ke li den ska per, rast løs het og vi va si
tet – egen ska per som de selv anså som vik 
tige for en op ti mal ut vik ling i ung doms 
fasen. Ross & Johnson fant det også ka rak te
ris tisk for nor mal ung dom at den var kon 
serva tiv. Det er selv føl ge lig slik at ung dom  
mens ho ved pro blem er å fri gjø re seg fra sin 
bin ding til for eld re ne, men det e drei er seg  
i de fles te til fel le om en grad vis eman si pa
sjon og ikke som noen am pu ta sjon el ler 
vold som re volt. Of er, Sabshin & Mar cus fant 
at de ung dom me ne som de un der søk te for di 
de var nor ma le nok, var opp tat av å kon trol 
lere og mest re sine im pul ser inn ad, men 
utad var de vel kon trol ler te og for sik ti ge  
i sin ad ferd.

For vent nin ge ne om eks trem og for styr  
ret ad ferd hos ung dom er hel ler ikke blit 

 be kref tet av un der sø kel ser over sta bi li te ten  
i selv bil det hos ten årin ger. En gel fant at 
det e var i høy grad sta bilt, og Hertz’ over sikt 
over Rorscachundersøkelser av ung dom 
ty der på at ung dom flest ar til strek ke lig 
jegstyrke til å kla re på kjen nin ge ne med de 
nye er fa rin ge ne, at de stort set har ade kvat 
kon troll og er i stand til å in ves te re emo sjo
nell ener gi ef ek tivt i so si alt ak sep tab le 
virk som he ter. Ames, Metraux & Walker har 
gjen nom sine un der sø kel ser av ung dom 
med pro jek ti ve tes ter vist at de har god evne 
til rea li tets tes ting ved at de vi ser nøy ak tig
het i percepsjon og en rea lis tisk opp fat ning 
av sit for hold til vir ke lig he ten.

Ung dom mens «gal skap» –  
rea li tet el ler myte?
(…) Det ville være galt og lite i sam svar med 
de er fa rin ger vi har høs tet som kli ni ke re  
å be nek te at for man ge ung dom mers ved
kom men de vil ung doms ti den net opp være 
pre get av den «Sturm und Drang» som helt 
si den Halls tid er blit for bun det med ung
dom mens psy ko lo gis ke ut vik ling og som 
psy ko ana ly ti ke re fra Freud til Eriksson har 
be skre vet som for bi gå en de, nor ma le psy ko
lo gis ke for styr rel ser og kri ser med et umis
kjen ne lig preg av psy ko pa to lo gi over seg.  
På bak grunn av de un der sø kel ser som er 
re fe rert for an, og som ba se rer seg på re pre
sen ta tivt ut valg av ung dom mer, er det li ten 
grunn til å be skri ve den psy ko lo gis ke ut vik
lin gen i ung doms å re ne ge ne relt som en 
kri se til stand på gren sen av el ler over gren
sen til det pa to lo gis ke. Hvis den ne opp fat
ning er rik tig, vil den ha kon se kven ser for 
vår hold ning til psy ko pa to lo gis ke fe no me
ner når de opp trer i ung doms ti den. Det er 
lite ri me lig å av skri ve dem som fase spe si fik
ke fe no me ner. De re pre sen te rer sann syn lig
vis re ell psy ko pa to lo gi som har krav på å bli 
tat al vor lig og be hand let der et er.

Hva kan år sa ken til den ste reo ty pe  
opp fat ning av ung dom være?
Adel son har re flek tert over hva grun nen til 
at my ten om ung doms å re ne som en kao tisk 
og usta bil pe ri ode kan ha opp ståt. Han 
be skri ver 2 ka ri ker te opp fat nin ger av ung
dom som han me ner er blit mer og mer 
ty de lig i vår tid: Ung dom som «the vi sion ary
vic tim» – en edel, mar tyr lig nen de per son, 
mo ralsk uplet et, men for rådt, ut nyt et og 
for sømt av den voks ne ver den som et er 
hvert kor rum pe rer ham og gjør han til et 
pas sivt of er for de onde kref ter. Og på den 
an nen side: ung dom som «the victimizer» – 
en gru som, far lig, amo ralsk per son som 
sprer øde leg gel se og sorg over uskyl di ge, 
som hjel pe løst, men for gje ves for sø ker  
å be skyt e seg mot ham.

Adel son for kla rer hvor le des my ten er 
opp ståt ved å hen le de opp merk som he ten 
på den ufor holds mes sig sto re opp merk som
het som er blit viet dis se 2 iøy ne fal len de, 
men aty pis ke grup per av ung dom som 
re pre sen te rer ek sep sjo nel le re ak sjo ner  
på ung doms ti dens «kri se». «The vi sion ary
vic tim»ty pen sva rer til den sen si ti ve in ten se, 
in tel lek tu elt vel ar ti ku le ren de mel lom el ler 
over klas se ung dom som så me get av den 
psy ko ana ly tis ke opp fat ning av ung dom 
byg ger på. «Victimizer»ty pen er den for oss 
så vel kjen te kri mi nel le ung dom med ut al te 
ad ferds og til pas nings van s ker, hvis es ka pa
der ustan se lig blir pub li sert gjen nom våre 
mas se me dia.

Hans kon klu sjon er at den i lit e ra tu ren  
så ofte be skrev ne «tur bu len te» ung doms fase 
har li ten re le vans til de over vel den de fler tall 
av ten årin ger hvis ad ferd vek ker li ten el ler 
in gen opp merk som het. Det er mest sann
syn lig sier han at gra den av spen ning og 
for styr rel se i ung doms ti den all tid har vært 
mer syn lig enn vir ke lig. Det er all tid slik at 
ster ke li den ska per, opp rør og li del se vil 
vek ke folks opp merk som het mens de mer 
tri vi el le hver dags li ge og far ve lø se for mer  
for ad ferd blir over set.

«Gra den av spen ning og for
styr rel se i ung doms ti den all tid 
har vært mer syn lig enn vir ke lig»



293TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  3,  2020;  140

TIDLIGERE I  ÆSCULAP

Li vet uten for fa kul te tets veg ger

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Blir man en god lege av å bare pugge på le se sa len, el ler bur de man også være so si al og ta seg en fest? Det e spørs må let var 
 alle re de ak tu elt i en de bat i 1930. Dis ku sjo nen opp sto et er Medicinerforeningens (M. F.) be ryk te de 100-års ju bi le um i 1929. 
 Jubile et ble fei ret med en fest som var så stor at den re sul ter te i en de bat om le gers al ko hol(mis)bruk og hva som bur de være 
for en in gens egent li ge mi sjon (Æsculap 1930; 11: 1 – 2).

Me di si ner for en in gen  
og „Æsculap‘‘.

Den dis ku sjon som blev åp net i siste num
mer av «Æsculap» før jul, fort set er også  
i det e num mer.

Dis ku sjo nen tok først og fremst sit 
 ut gangs punkt i den form festligholdelsen  
av Me di si ner for en in gens hund re årsju bi 
leum had de fåt, men om fat et til dels også 
noe vi de re, nem lig hele Me di si ner for en in
gens ar bei de, den tone som har hers ket der, 
de mål for en in gen syn tes å sti le mot. Ikke 
minst et av inn leg ge ne idag fort set er og 
ut byg ger den kri tikk som blev på be gynt  
i siste num mer. Det e spørs mål, Me di si ner for
en in gens na tur li ge opgaver blandt me di  sins
ke stu den ter, og den måte dis se opgaver nu 
lø ses på, dan ner efter vår me ning det punkt  
i de bat en som har in ter es se, og et punkt 
hvor vi håper dis ku sjo nen kan bære fruk ter.

Vi har nu efter fa kul tets sek re tæ rens 
 opgave i Oslo 1350 me di sins ke stu den ter.  
En del av dis se er folk hvis øko no mi er så 
slet at de må ta alleslags job ber ved si den  
av stu di et for å hol de det gå en de, sam ti dig 
som jo me di si nens ut vik ling og vår egen 
stu die ord ning stil ler sta dig øke de krav til 
in tenst studiearbeide. Men selv bort set fra 
dis se fak to rer er tal let 1350 av den be skaf en
het at det i sig selv frem kal ler en una tur lig 
flid, en kniv skarp kon kur ran se, en be gra 
velse av hode og for stand i læ re bø ke ne, ofte 
med sky si de blikk til si de man nen om han  
er kom met len ger. Det e opdrevne ar beids
press har jo selv sagt sine gode si der. Selv  
om en stor del av den bok li ge lær dom man 
til eg ner sig på den ne måte, er unyt ig, må 
man al li ke vel gå ut fra, at hvad me di sins ke 
fag kunn ska per an går, står de flit i ge me di si
ne re av idag gan ske godt rus tet.

Sam ti dig er det imid ler tid klart at den ne 
ut vik ling har en me get be ten ke lig side. Den 
tvin ger me di si ne re i sta dig høiere grad bort 
fra alt som ikke har di rek te be tyd ning for 

re sul ta te ne til eks amen, snev rer in ter es se
kret sen sta dig mere inn, umu lig gjør del ta
gel se i det liv som pul se rer uten for det 
 me di sins ke fa kul te tets veg ger.

Det er nu fak tisk kom met så langt at 
 me di si ne re gjennemgående er be hers ket av 
et dog me, hvis inn hold er det at me di si ne re 
og læ ger ikke bør be fat e sig med spørs mål 
uten for de res fag. Her hjel per svært lite 
en kel te ut mer ke de pro fes so rers an be fa ling 
ved se mest rets be gyn nel se: «Dyrk de para
me di sins ke in ter es ser!» 

Det er så me get mere be kla ge lig at det e 
er til fel le i vår tid, da lægevidenskapen, ikke 
minst av hen syn til pro fy lak sen, i sta dig 
høiere grad må søke til knyt ning til og skaf e 
sig kunn skap om si der ved samfundslivet 
som lig ger uten for fag me di si nen.

I det billede av si tua sjo nen som her er 
skis sert er det klart at Me di si ner for en in gen 
har fle re na tur li ge opgaver.

For det før s te den enk le, som alle er eni ge 
om, å skaf e me di sins ke stu den ter ad spre
del se, fornøielse, ka me rats lig sam vær. Man 
kan drøf te den form dis se ad spre del ser gis, 

men in gen kan være i tvil om at M. F. her har 
et be hov å imø te kom me.

Like klart er det imid ler tid at M. F. også 
bør være noe mere, bør være bin de led det 
mel lem me di si ner ne og sam fun det forøvrig, 
bør til en hver tid hol de sine med lem mer  
à jour med de betydningsfulleste strøm nin
ger i det land og i den ver den hvori de le ver.

M. F. bør, for å bru ke et høitidelig ut rykk, 
være me di si ner nes «øie mot uten ver de nen».

Når nu kri tikk rei ses mot M. F. kom met 
det ikke minst av at den ne opgave har værr 
for sømt.

En de lig har M. F. mu lig het for å sup ple re 
den nuværende un der vis ning, ved å ta op, 
dels i fore drags form, dels i studiecirkler, 
em ner som lig ger på gren sen mel lem fag
me di sin og samfundslære og som en læge 
bør ha kjenn skap til. Vi vil nev ne em ner som 
bo lig for hold, be folk nings spørs mål, hy gie
nen i erhvervslivet og i det dag li ge liv, den 
me di sins ke oplysningsvirksomhets be tyd
ning og den form den før ta, mød re hy gie ne 
og bar ne for sorg etc.

«Æsculap» ser med for håp ning på den 
dis ku sjon som er reist, og håper den vil  
ta en såvidt mu lig po si tiv ka rak ter. Bladet  
er åpent for inn legg fra alle hold, og vil 
opfordre me di si ne re til å si sin me ning  
i et spørs mål som an går dem såvidt vi talt.

«Det te opdrevne ar beids press 
har jo selv sagt sine gode si der»

Le se sa len på uni ver si tets bib lio te ket. Foto: Olaf Martin Pe der Væ ring
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Grundig om 
tilknytning

BARN OG 
RELASJONSBRUDD
Lars Smith, Ida Brandt- 
zæg, Stig Torsteinson
Bind 1: Makroseparasjoner. 
177 s, tab. Bergen: Fagbok
forlaget, 2019. Pris NOK 339 
ISBN 9788245025019

BARN OG 
RELASJONSBRUDD
Ida Brandtzæg, Stig Tor-
steinson, Lars Smith
Bind 2: Mikroseparasjoner. 
367 s, tab. Bergen: Fagbok
forlaget, 2019. Pris NOK 539 
ISBN 9788245025026

En ty de lig stem me

Ebba Wergeland er en ty de lig stem me  
i norsk ar beids me di sin, og den ne bo ken er 
in tet unn tak. Med fare for live og hel se – ufor
svar li ge ar beids ti der og hvor dan vi av skaf er 
dem er gjen kjen ne lig les ning for oss som 
sjong le rer da ger og net er. Wergeland tar 
sy ste ma tisk for seg te ma er som ar beids tids-

MED FARE FOR  
LIV OG HEL SE
Ebba Wergeland
Ufor svar li ge ar beids ti der  
og hvor dan vi av skaf er 
dem. 129 s, tab, ill. Oslo: 
 For laget Ma ni fest, 2019.  
Pris NOK 199  
ISBN 9788283420777

ord nin ger og for svar lig het, og ser på både 
de fy sis ke, psy kis ke og sam funns mes si ge 
kon se kven se ne av å jobbe i uguns ti ge 
 ar beids ti der.

Ar beids li vet er i stor end ring, med svek -
kede ret ig he ter og øken de krav til så kalt 
flek si bi li tet, og bo ken gir et nyt ig his to risk 
blikk på hvor for da gens ord nin ger er blit 
som de er blit. For fat e ren flet er også  
inn anek do ter fra ar beids ta ke re som har 
av vi ken de ar beids ti der, hel se per so nell in tet 
unn tak. Det e ak tua li se rer bo kens inn hold 
og gir oss le se re en fø lel se av at det vir ke lig 
has ter å end re da gens ord nin ger. Det er 
in spi re ren de at fle re av ka pit le ne av slut es 
med av snit som fore slår løs nin ger på pro-
ble me ne. Nyt ig for de til lits valg te blant oss.

Pro ble met med le gers ar beids tid er ikke 
bare spørs må let om an tal let ti mer, men 
også hva du fak tisk for ven tes å gjø re de 
ti me ne du er på jobb. Man ge vaktgående 
yr ker har en be grens ning på ar beids be last-
nin gen (f.eks. an tal let pa si en ter man har 
an sva ret for), men for en he te ro gen grup pe 
som le ger blir det e van ske lig. Råd i bo ken, 
som å «re du se re ar beids meng den på vakt», 

blir der for van ske lig å et er le ve og mind re 
re le van te for le ge grup pen som hel het.

Noe av det mest tan ke vek ken de Werge-
land be skri ver i bo ken, er ut brent het som et 
tegn på en usunn or ga ni sa sjon. Når strik ken 
er struk ket for langt, og an sat e slut er el ler 
blir sy ke meldt, kom mer ar beids gi ver på 
ba nen med til tak som stress mest rings kurs, 
tre nings rom og mind ful ness-se an ser. An sva-
ret for pro ble met flyt es over til den en kel te 
ar beids ta ker, og sees ikke på som et sy stem-
pro blem.

Bo ken er uro vek ken de les ning for oss  
som le ver på sam fun nets gren se hva gjel der 
ar beids tid. Det er bra med et skarpt blikk  
på våre bru ta le tur nu ser, og bo ken kan 
an be fa les for dem som er in ter es sert i fakta 
om ufor svar lig ar beids tid. Wergeland har  
en ty de lig stem me i en skrem men de rask 
ut vik ling, og hen nes ad vars ler er verdt  
å mer ke seg.

CLA RA BRATHOLM
Lege i spe sia li se ring
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

Tobindsverket Barn og relasjonsbrudd er 
forfatet av Lars Smith, professor emeritus 
ved Psykologisk institut, Universitetet  
i Oslo, og de kliniske psykologspesialistene 
Ida Brantzæg og Stig Torsteinsson.

Bind 1, Makroseparasjoner, tar for seg 
brudd i relasjoner hvor barn fysisk er atskilt 
fra sin omsorgsperson. Bind 2, Mikrosepara
sjoner, omtaler de mer subtile brudd i rela-
sjonen i et «mikrosamspill», der omsorgs-
personen ikke er tilstrekkelig sensitiv over-
for barnets behov i ulike situasjoner.

Tobindsverket har som målsetning å gi 
leseren en forståelse av problematikken 
relasjonsbrudd og tap, og hvordan den påvir-
ker oss som barn, men også inn i ungdoms-
tid og voksen alder. Den kan også leses som 
en gjennomgang av tilknytningspsykologisk 
teori, dens sammenheng opp mot nevrobio-
logi og ulike tilknytningsmønsters påvirk-
ning i utviklingen av psykopatologi. I tillegg 
gir bøkene innblikk i utrednings måter og 
behandling. Der får foreldreveiledningspro-
grammet Circle of Security (COS) en fremtre-
dende rolle som metode, men andre meto-
der belyses også. Teksten kan framstå som 
noe kompakt og  begrepstung dersom man 
ikke har kjennskap til teorien, undersøkel-
sene eller tankemåten. Bøkene har dessuten 
få illustrasjoner.

Bøkene anbefales som en god og fyldig 
innføring i hvordan tilknytning og et passe 
inntonet samspill med barnet er med på  
å støte barnets emosjonelle utvikling og 
derigjennom kunne forebygge psykiske 
vansker.

For en leser uten tidligere kjennskap til 
teorien kan det være noe vanskelig å se for 
seg hvordan undersøkelsesmåter og behand-
lingstilnærming vil se ut i praksis. Biologiske 
forutsetninger angis både som differensial-
diagnoser (for eksempel utviklingsforstyrrel-
ser) og som sensitivitet for tilknytningsvans-
ker (følsom vs. robust for ytre påvirkning). 
Likevel kan det synes som om forfaterne  
i bind to har en forståelse av tilstandsbilder 
som for eksempel ADHD og OCD som reak-
sjoner eter traumer eller kronisk traumati-
sering, noe som er omdiskutert.

For barn med nevrobiologiske tilstander 
vil man imidlertid kunne tenke at det er 
enda større risiko i tilknytningsprosessen  
og at dete stiller enda større krav til denne. 
Dermed vil kunnskapen i dete tobindsverket 
være desto mer relevant for den gruppen.

BJØRG ROSLAND
Barne- og ungdomspsykiater,  
Tokanten spesialistpraksis, Bergen
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Kjær kom ment bi drag 
til sexo lo gi fel tet

Den ne bo ken hen ven der seg først og fremst 
til hel se per so nell og and re fag per so ner  
som job ber med sek su ell hel se, og stu den ter 
in nen hel se- og om sorgs fa ge ne. Det e er den 
før s te læ re bok ut git i Dan mark som tar for 
seg hele sexo lo gi fel tet  si den pro fes sor Pre-
ben Hertofts bok Kli nisk sexo lo gi fra 1976.

For fat er nes in ten sjon med bo ken er  
å bi dra til å styr ke det sexo lo gis ke fag om rå-
det i Nor den med kunn skap om fore byg-

SEXO LO GI
Chris ti an Graugaard,  
An na ma ria Gi ral di, 
Bo Møhl, red.
Fag li ge per spek ti ver på 
sek sua li tet, 1055 s, ill. 
 Kø ben havn: Munks gaard, 
2019. Pris DKK 675  
ISBN 97862813489

ging, forsk ning og kli nisk prak sis.
Bo ken er byg get opp med fire ho ved de ler: 

uli ke per spek ti ver på sek sua li tet, sek sua li te-
tens ut rykk i men nes kers uli ke livs fa ser, 
sek sua li tet ved hel se og syk dom og kli nis ke 
sexo lo gis ke pro blem stil lin ger. Den har 44 
ka pit ler skre vet av 39 for fat e re, hvor av én 
ikke er dansk.

Bo ken dek ker alle de mest sen tra le om rå-
de ne in nen sexo lo gi fel tet. De fles te ka pit -
lene er godt il lust rert med bil der og gra fikk. 
Den gode struk tu ren, med lo gisk opp del te 
ka pit ler, gjør bo ken over sikt lig. Til tross for 
at den er svært om fat en de, er bo ken let  
å slå opp i, og både det kunn skaps- og hold-
nings stoff et en sø ker er der med let å finne. 
Til sam men gir for fat er ne et svært godt 
bi drag til fa get sek su ell hel se. Et kunn-
skapsstoff som i alt for li ten grad er sat  
på pen sum (i alle fall i Norge), både in nen 
me di sin stu di et og de and re pro fe sjons -
utdan nin ge ne in nen hel se- og vel ferds -
fagene. Bo ken er der for et sær de les vik tig  
og nød ven dig bi drag som styr ker det kunn-
skaps fel tet som om fat er sek su ell hel se.

Sær lig er ka pit le ne som om hand ler kvin-
ners sek sua li tet fine og et er leng te de bi drag. 

Det e er et om rå de det fra før fin nes lite om  
i nor disk lit e ra tur.

Bo ken er opp da tert med ny forsk ning. 
Den har bred dek ning in nen den dans ke 
sexo lo gi en. Og selv om sam ar bei det og 
fag fel tet er svært godt sam kjørt i hele Nor-
den, ville bo ken an ta ke lig fåt yt er li ge re 
tyng de om fle re bi drags yte re også var fra  
de and re nor dis ke lan de ne.

Fag lig set er bo ken de fi ni tivt et svært 
kjær kom ment og ab so lut nyt ig bi drag  
til sexo lo gi fel tet og vik tig som pen sum lit e-
ra tur for alle som stu de rer el ler er opp tat  
av sek su ell hel se.

HAAKON AARS
Spe sia list i psy kia tri, sam funns me di sin og kli nisk 
sexo lo gi
Institut for kli nisk sexo lo gi og te ra pi, Oslo

Ufer dig om 
avmedisinering  
i psy kia tri en

Avmedisinering er både en me to de og en 
fi lo so fi. Som me to de er det en plan mes sig 
pro sess der uhen sikts mes si ge le ge mid ler 
trap pes ned og/el ler se po ne res for å fo re -
bygge al vor li ge bi virk nin ger og gi bedre 
hel se og livs kva li tet. Den teo re tis ke be grun-
nel sen er at multimorbiditet, polyfarmasi 
og re du sert or gan funk sjon kan end re le ge-

DEPRESCRIBING  
IN PSY CHI A TRY
Swanil Gup ta, Re bec ca  
Miller, John D. Ca hill
247 s, tab, ill. Ox ford: Ox ford 
Uni ver si ty Press, 2019.  
Pris GBP 33  
ISBN 9780190654818

mid lers nyt e–ri si ko-pro fil slik at mid le ne 
gjør mer ska de enn gagn. Me to den har blit 
tat i bruk sær lig in nen ge ria tri og all menn-
me di sin.

Mål grup pen for den ne bo ken er først  
og fremst be hand le re. For fat er nes hen sikt 
er å sti mu le re pa si en ter, be hand le re og 
om gi vel ser til å sam ta le om ned trap ping og 
se po ne ring av psy ko far ma ka gjen nom sam-
valg. Øns ket er å om dan ne psy kisk hel se vern 
slik at det blir mer opp tat av til frisk ning  
og sen trert om den en kel te per so nen.

Bo ken er delt i to ho ved de ler. I før s te  
del be skri ves kon sep te ne avmedisinering, 
 be slut nings ta king og samvalg. Den ne de len 
in ne hol der to ka pit ler om fak to rer som 
van ske lig gjør avmedisinering, f.eks. ri si ko 
for til ba ke fall, se po ne rings re ak sjo ner, 
 risikoaversjon, mang len de ret nings lin jer  
og tids bruk. I bo kens and re del be skri ves 
avmedisinering som me to de. Først skis se res 
stra te gi er pa si en ten kan bru ke for å støt e 
avmedisinering (som fy sisk ak ti vi tet, fa mi-
lie støt e, selv hjelps grup per og kri se plan), 
der et er in ter ven sjo ner be hand ler kan til by 
som støt e (blant an net kog ni tiv te ra pi, god 
søvn, selv hjelps grup per, net ba sert støt e  

og Åpen dia log-til nær min gen). Vi de re 
 be skri ves sel ve avmedisineringsprosessen  
i syv trinn og fram gangs må te for ho ved-
grup pe ne av psy ko far ma ka. Her re fe re res 
det til gjel den de ame ri kans ke be hand lings-
an be fa lin ger. Det er mye om ri si ko ved se po-
ne ring, som til ba ke fall, og noe om bi virk -
ninger. Polyfarmasi og for skyv ning av nyt e–
ri si ko-pro fil dis ku te res kun i ka pit let om 
an ti psy ko ti ka, mens for skjel ler mel lom 
se po ne rings re ak sjo ner og til ba ke fall kun 
dis ku te res un der de len om an ti de pres si va.

Bo ken in ne hol der spar somt med re fe ran-
ser og val get av dem vir ker til fel dig. Det 
kun ne vært nyt ig med de fi ni sjon av be gre-
per i star ten av hvert ka pit el. Bruk av man ge 
psy ko far ma ka i høye do ser og over lang tid 
er ikke uvan lig i psy kia tri en, det er hel ler 
ikke te ra pi svikt. Mu lig he ten for å feil tol ke 
bi virk nin ger som en ny til stand er be ty de lig. 
Det e nev nes i bo ken. Det jeg imid ler tid 
sav ner, er en syn lig gjø ring av at avmedisine-
ring også har en mu lig hel se ge vinst.

SIG RID NA RUM
Sek sjons over le ge, Senter for psy ko far ma ko lo gi
Dia kon hjem met Sykehus
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

ES PEN NORD HEIM
Pancreas transplantation and normoglycaemia. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 8.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hen rik Birn, Aarhus Uni
ver si ty, Dan mark, Ce ci lia Mar ga re ta Mont go me ry 
Øien, Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni
ver si tet, og Tore Julsrud Berg, Institutt for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Trond Jens sen, Anders Hart mann  
og Dag Olav Dah le.

PATJI HAAKON ALNÆS-KATJAVIVI
Decidual acu te atherosis: immunohistochemical 
def  ni tion, im mu ne cell in volve ment, and tis sue 
heterogeneity. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 16.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Marc E. A. Spaanderman, 
De part ment of Obstetrics and Gynaecology, 
 Maas tricht Uni ver si ty Med i cal Centre, Maas tricht, 
Ne der land, Chris ti na Vogt, Institutt for kli nisk  
og mo le ky lær me di sin, Norges tek niskna tur vi ten
ska pe li ge uni ver si tet, og In ge bjørg Sel je flot, Det 
me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Annetine Staff.

EL LEN WI KE NI US
Pre na tal ma ter nal stress and infant DNA methylation. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
16.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Bizu Gelaye, Har vard T.H. 
Chan School of Pub lic Health, USA, Siri El de vik 
 Hå berg, Senter for frukt bar het og hel se, Folke
helseinstituttet, og Ran di Ul berg, Det me di sins ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ei nar Røs hol Hei er vang og Dag E. 
 Und li en.

ING VILD HOL DØ
Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants  
and Todd lers. A pharmacoepidemiological study.  
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
17.1.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Mor ten Andersen, De part
ment of Drug Design and Pharmacology, Uni ver si ty 
of Co pen ha gen, Dan mark, Ma rit Waa seth, Kli nisk 
far ma si og farmakoepidemiolog, Uni ver si te tet  
i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, og Jør und 
Straand, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet  
i Oslo.
Vei le der: Jør gen G. Bramness.

LARS CHRIS TI AN BRÅ TEN
Chron ic low back pain with Modic chan ges – Anti bi ot ic 
treat ment and clin i cal cha rac te ri stics. Ut går fra Insti
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 21.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Pe ter Croft, Keele Uni ver
si ty, Staff ord shi re, Stor bri tan nia, Ray mond W. J. G. 
Ostelo, Vrije Universiteit, Ams ter dam, Ne der land, 
og Mona Eli sa beth Skjelland, Institutt for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Kjers ti Stor heim, JohnAn ker Zwart,  
Jens Ivar Brox og Eli na Schi stad.

ÅS MUND AV DEM FRET LAND
Mi nor sur gery for ma jor dis ease – a ran dom ized con
trolled tri al of laparoscopic and open li ver sur gery. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
21.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Go Wakabayashi, Ageo 
 Cen tral Ge ne ral Hospital, Ja pan, Cor ne lis (Kees)  
H. C. Dejong, Maas tricht Uni ver si ty, Ne der land,  
og El len Schlich ting, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Bjørn Ed win, Kjers ti Flat mark, Bjørn  
Atle Bjørn beth og Airazat M. Kazaryan.

ELSE QUIST-PAUL SEN
Acu te En ceph a li tis and Asep tic Meningitis; Clin i cal cha
rac te ri stics, im mu ne ac ti va tion and out come. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 22.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ma rie Studahl, In sti tu te  
of Bio med i cine, Uni ver si ty of Gothenburg, Sve ri ge, 
Chris ti an Ve de ler, Kli nisk in sti tutt 1, Uni ver si te tet  
i Bergen, og Truls Lee gaard, Institutt for kli nisk 
 me di sin, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Vi dar Orm aasen, Oona Dun lop og  
AnneMar te Bak ken Kran.

NILS BOL STAD
Heterophilic Antibody In ter fer ence in Immunometric 
Assays. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu
tas 22.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anders Larsson, Upp sa la 
Uni ver si ty, Sve ri ge, Chris ti an Löwbeer, SYNLAB 
Me di lab, Sve ri ge, og Hei di Kiil Blom hoff, Det me di
sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Tri ne Bjø ro.

CHRIS TI AN SHE TE LIG
In flam ma tion in STEMI pa ti ents: Associations with 
myocardial in ju ry, ad verse remodelling and clin i cal 
outcomes. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 23.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ste fan James, De part ment 
of Med i cal Sciences, Upp sa la Uni ver si ty, Sve ri ge, 
Stein Ørn, Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet, Uni ver
si te tet i Stavanger, og Aud Høi eg gen, Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Geir Øy stein Andersen, Jan Erits land  
og In ge bjørg Sel je flot.

ANET TE BAK KA NE BEN DIX EN
Anx i ety symp toms among ol der adults in spe ci a list 
men tal health ser vi ces. Ut går fra Institutt for hel se  
og sam funn. Dis pu tas 24.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Kjeld Andersen, Syddansk 
Uni ver si tet, Dan mark, Eva Bi rin ger, Hel se Fon na, 
Hau ge sund, og Stein E. Op jords mo en Il ner, Uni ver
si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ce ci lie Bhan da ri Hart berg, Knut En ge dal 
og Geir Sel bæk.
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UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

ALEK SAND RA PIRNAT
Num ber of child ren: pre and postpreg nan cy li pids, 
ef ect of preg nan cy out come and mod i f ca tion by 
 pe ri na tal loss. Ut går fra Institutt for glo bal hel se  
og sam funns me di sin. Dis pu tas 7.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ce ci lie RamlauHansen, 
Aarhus Uni ver si ty, Dan mark, Hans Ivar Ha ne vik, 
 Sy ke hu set Telemark, og In gunn Ma rie S. En ge bret
sen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: NilsHalv dan Mor ken og Rolv Skjær ven.

JUS TIN BRU NO TONGUN
Breast feeding prac tices and health fa cil i ty births  
in South Su dan. Ut går fra Institutt for glo bal hel se  
og sam funns me di sin. Dis pu tas 9.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Geir Gunnlaugsson, 
 Uni ver si ty of Ice land, Island, Liv Elin Tor heim, 
 Os lo Met, og Gun nar Tschu di Bondevik, Uni ver si te
tet i Bergen.
Vei le de re: Thor kild Tylleskär og James K. Tumwine.

YU HONG
The neu ro mus cu lar junc tion, myasthenia gra vis and 
re le vant autoantibodies. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. 
Dis pu tas 10.1.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Maar ten Titulaer, Eras mus 
Uni ver si ty, Rott er dam, Ne der land, Anna Rostedt 
Pun ga, Upp sa la Uni ver si ty, Sve ri ge, og KarlJo han 
Tron stad, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Nils Erik Gil hus og Geir Olve Skeie.

ØY UNN KLEI VEN
The clin i cal sig nif  cance of ex er cisein duced car di ac 
bio mar kers. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 
17.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jo stein Grimsmo, Lands
for en in gen for hjer te og lun ge sy ke, Thijs Eijsvogels 
Radboud Uni ver si ty Med i cal Center, Ne der land,  
og Hei di Grundt, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Stein Ørn, Tor bjørn Om land, Tor Har ald 
Mel berg og Ken neth Dick stein.

MARTIN PIL SKOG
Pre dic tive bio mar kers for re sponse to treat ment with 
sunitinib in re nal can cer pa ti ents. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 1. Dis pu tas 23.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Max Levin, Göteborgs 
uni ver si tet, Sve ri ge, Elin Ri chard sen, Uni ver si te tet 
i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, og Hans 
 Pett er Ei kes dal, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Odd bjørn Strau me, Chris ti an Beis land 
og Lars A. Aks len.

KRIS TIN MA RIE KNUD SEN-BAAS
Gli o maas so ci ated epilepsy and the treat ment with 
antiepileptic drugs. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. 
 Dis pu tas 23.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Eli nor BenMenachem, 
Göteborgs Uni ver si tet, Sve ri ge, Es pen Sax haug 
Kris toff er sen, Uni ver si te tet i Oslo, og Kath rine 
Skarstein, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Anett e Stor stein, Nils Erik Gil hus,  
Bernt An dre as En gel sen og Jone Fur lund Owe.

PRIYANTHI BOR GEN GJERDE
Li pid ef ects du ring antipsychotic drug treat ment and 
their rel e vance for clin i cal outcomes. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 2. Dis pu tas 29.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Olli Kampman, Uni ver si te
tet i Tam pe re, Finland, Eva Malt, Uni ver si te tet i Oslo, 
og Jørn V. Sa gen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Vi dar M. Steen, Ing rid Mel le, Erik John
sen og Sil je Skre de.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

SIV BOON MUN DAL
Pathological pro cesses in the ute ri ne wall decidua  
in preeclampsia and fetal growth re stric tion. Ut går  
fra Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin. 
 Dis pu tas 13.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Graham J. Bur ton, Uni ver
si ty of Cam brid ge, Stor bri tan nia, Se bas ti an Bru sell 
Gidlöf, Karolinska Institutet, Sve ri ge, og To ril Ho li
en, Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: AnnChar lott e Iversen, Ga nesh Acha rya 
og Line Bjør ge.

AN DRE AS KAT TEM HUS ØY
Headache and brain mor phol o gy in the ge ne ral 
 mid dleaged pop u la tion. Ut går fra Institutt for 
 nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 
17.1.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Anders Hou ga ard, Dansk 
Hovedpinecenter, Rigs hos pi ta let, Dan mark, Hil de 
Ka ren Ofte, Nev ro lo gisk av de ling, Nord lands  syke  
 hu set Bodø, og Eylert Brodtkorb, Institutt for 
 nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap, Norges 
 tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Lars Ja cob Stov ner, Knut Hagen og Asta 
Hå berg.

GIT TA ROHWEDER
Poststroke Complications and Prog no sis: Func tion al 
Out come, Hospital Readmissions, Sur viv al and Causes 
of Death. Ut går fra Institutt for nev ro me di sin og 
be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 17.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Per Wes ter, Umeå Uni ver
si ty, Sve ri ge, Chris ti ne Roffe, Guy Hil ton Re search 
Centre, Stoke, Stor bri tan nia, og To ril Skand sen, 
Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Bent Ind re da vik og Han ne El le kjær.

JES SI CA MIRA GABIN
Mod i f able risk fac tors for de men t ia – A study ex a
mining the as so cia ti on be tween de men t ia and blood 
pressu re, low gra de in flam ma tion, and re nal im pair
ment. The NordTrøn de lag Health Study (HUNT). The 
Health and Me mory Study (HMS). Ut går fra Institutt 
for sam funns me di sin og sy ke pleie. Dis pu tas 
24.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Kai su Pitkälä, Uni ver si ty  
of Hel sin ki, Finland, Bjørn Hei ne Strand, Folke
helseinstituttet, og Kris tine Pape, Norges tek nisk
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Jo stein Holmen og Ing vild Sal tvedt.
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JER MUND LIL JE DAL

Jeg har i lø pet av kar rie ren fått møte men 
torer som har for met mitt vir ke som lege. 
De res eks em pel er en av de av gjø ren de grun
ne ne til at jeg, som i ut gangs punk tet er på 
rask vei inn i for mell pen sjons al der, kjen ner 
en sta dig øken de driv kraft til lege kal let og 
opp dra get som lig ger i dy pet av hel se ve se
net. Jer mund Lil je dal gikk bort 8. sep tem ber 
2019, 84 år gam mel. Han var en slik men tor 
– og jeg vil takke han fra hjer tet.

I de åre ne jeg ar bei det på Grav dal sy ke hus 

snak ket om pen ger. Vi snak ket om pa si en 
tene. Når alle var en ga sjer te og fo ku ser te  
på ar beids opp ga ve ne, var også sy ke fra væ ret 
lavt og bud sjett e ne i ba lan se. Det var når  
vi be gyn te å snakke om pen ger og inn spa
rin ger, da Lil je dals au to ri ta ti ve sty ring  
ble av løst av by rå kra ter uten er fa ring fra 
pa si ent ar beid, at bud sjett e ne sprakk.

Lil je dal var et fyr tårn. Om han nå er gått 
bort, le ver han like sterkt i meg og i and re 
som har fått mer ke hans eks em pel, kunn
skap og in spi ra sjon. Slik fun ge rer ekte men
to rer. De er for evig he ten.

AU DUN MYS KJA

på mid ten og slutt en av 1980tal let, var 
 Jer mund Lil je dal den ube strid te le de ren. 
Lil je dal var en lege av et sjel dent ka li ber.  
I åre ne vi ar bei det sam men, kun ne jeg lære 
av hans over leg ne er fa ring og skar pe inn
sikt. Jeg kan ikke huske at jeg så han gjø re 
en enes te stør re feil vur de ring, selv i van ske
li ge og kom pli ser te til fel ler. En slik lege 
øns ket jeg å være. Men det vik tig ste med 
men to rer er ikke det fag li ge, men det men
nes ke li ge. Lil je dal var etisk rett skaf en, inn 
til mar gen. Må ten han all tid var en ga sjert  
i and re men nes kers beste på, le ver vi de re 
som en va rig driv kraft.

Jeg kjen ner meg sær lig pri vi le gert som 
har vært sy ke hus le ge i en fase der vi ald ri 

TOR DREV VAT NE

Tor Drev vat ne var født i Oslo 10.11.1924 og 
døde på Bæ rum sy ke hus 2.12.2019. Han tok 
me di sinsk em bets eksa men i Oslo i 1951. 
Hans sto re tek nis ke in ter es se før te ham til 
spe sia li te ten dia gnos tisk ra dio lo gi. Ett er en 
grun dig spe sia list ut dan nel se kom han til 
Ra di um hos pi ta let i 1966. Der var han av de
lings sjef fra 1979 til 1995.

Fa get ra dio lo gi gjen nom gikk en ri ven de 
ut vik ling i hans tid, og han fry det seg som  
et barn over mam mo gra fi, an gio gra fi, CT, 
ul tra lyd og MR. Hans inn sikt bi dro til at han 
fore tok klo ke valg ved inn kjøp av nytt ut styr, 
til beste både for den fag li ge ut vik lin gen  
og for av de lin gens og sy ke hu sets øko no mi. 
På in ter na sjo na le kon gres ser var han spe 
sielt in ter es sert i den tek nis ke de len og  
ble ofte tatt for å være sy ke hus fy si ker. Al le 

for en ing og Nor disk Forening for Medicinsk 
Ra dio lo gi. Han var æres med lem i beg ge 
for en in ger.

Som sjef tok Tor Drev vat ne godt vare på 
sine an satt e. Han stil te seg selv i bak grun
nen og gle det seg all tid over and res frem
gang. De tre siste tiår slet han med syk dom, 
men hans ar beids gle de og fag li ge en ga sje
ment gjor de at han holdt det gå en de in nen 
mam mo gra fi screen in gen til han var nes ten 
80 år.

Pri vat triv des han best hjem me med sine 
nær mes te. Vi min nes Tor Drev vat ne med 
gle de og takk nem lig het. Tan ke ne går til 
hans so li de støtt e spil ler gjen nom 68 år, 
Ran di, og til res ten av hans lil le fa mi lie.

Tid li ge re kol le g er ved Ra dio lo gisk av de ling, 
Ra di um hos pi ta let
HANS HEN RIK LIEN, ARNE HEI LO,  
IN GE BORG TAKS DAL, MA RIT MURI HOLMEN, 
KRIS TI AN TAL LE

rede på 1960tal let had de han ide en til en 
«path fin der», et nytt ig verk tøy ved an gio 
grafi, men dess ver re tok in gen av ma skin
pro du sen te ne sjan sen på å sett e den i pro
duk sjon. Ide en var imid ler tid for lø pe ren  
for di gi tal sub trak sjons an gio gra fi, som  
ofte be nytt es i dag.

Tor Drev vat ne så po ten si a let til sine yng re 
kol le g er. Hans kva li tets krav sti mu ler te til 
inn sats, og han til del te hver en kelt de 
 opp ga ve ne de had de best for ut set ning for  
å fylle. Der ved fikk han en vel fun ge ren de 
av de ling med prak tisk an lag te le ger til 
in ter ven sjons ar bei det og de mer teo re tisk 
an lag te til den avan ser te bil led tolk nin gen.  
I mid ten av 1980åre ne satt e han unge, da ta
in ter es ser te kol le g er på opp ga ven å ut vik le 
et pa si ent ad mi nist ra tivt sy stem for rønt gen
av de lin gen. Dett e var bil lig og tjen te av de lin
gen godt inn til 2003, da stør re, svært dyre 
sy ke hus sy ste mer over tok.

Hans ad mi nist ra ti ve ev ner kom til sin rett 
i en rek ke til lits verv i Norsk ra dio lo gisk 
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stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

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. 
 
 
 
 

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger. 19

stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Foto: Thinkstock
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3 av våre ALIS-leger vil gjennomføre tjeneste i allmenn-
praksis, og Larvik kommune ved Helse og Mestring søker 
i den forbindelse leger til 3 vikariater i ALIS-stillinger, med 
mulighet for forlengelse. For fullstendig utlysningstekst se 
kommunens nettside eller Legejobber.no. 

ALIS-lege vikariat - 3 stillinger i 100 %

Søknadsfrist: 27.02.2020
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En fastlønnet utdanningsstilling som ALIS-lege er ledig i 
Larvik kommune. Stillingen er ledig fra 1. mars. Stillingen 
vil ved oppstart ha arbeidssted ved Larvik legevakt, som 
vaktlege ved legevakten. For fullstendig utlysningstekst se 
kommunens nettside eller Legejobber.no. 

ALIS-lege fast  - 100 % stilling

Søknadsfrist: 02.03.2020

Fastlegeavtale i Molde
kommune
Det er ledig stilling som fastlege ved Legesenteret Molde
fra 01.08.2020. Legesenteret er et veldrevet
kontorfellesskap med seks leger lokalisert sentralt i Molde.
Listelengde per i dag er 1220.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille
krav for Helforefusjon. Legene deltar i interkommunal
legevakt. 

Info: 
Cato Innerdal, kommuneoverlege, tlf. 926 21 245
Neelesh Kasbekar, fastlege, tlf. 71 20 29 50
Søknadsfrist 19. mars 2020

Fullstendig utlysning finner du på: molde.kommune.no

Fastlegeavtale ved Trøgstad Legekontor  
i velfungerende 2-legepraksis

Kontakt: Kontortlf.: 69828676, Søren Larsen: 90988981, 
Hege Holand Hansen: 92463392.

For fullstendig utlysningstekst se Legejobber.no

Søknadsfrist: 01.03.2020

Indre Østfold kommune / Trøgstad Legekontor

GISKE KOMMUNE

Fastlegeheimel med listestorleik 1020
Det er ledig fastlegeheimel med listestorleik 1020 med 

oppstart 01.07.2020 eller etter avtale. 
For fullstendig utlysning se Legejobber.no eller  

kommunens nettside. 

Søknadsfrist 17.03.2020Le
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Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Flaktveit 
legesenter - Åsane bydel 
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 01.03.2020
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

Risør Kommune

Fastlege ved Solsiden legesenter
Solsiden legesenter ligger sentralt i Risør sentrum.
Legekontoret søker nå en arvtaker da den ene av de to
legene går av med pensjon.  Risør kommune ønsker å
tilrettelegge stillingen på en god måte og vil derfor
diskutere ansettelsesform og drift av senteret. Slik
stillingen foreligger i dag er det 100% hjemmel som
selvstendig næringsdrivende fastlege, men om ønskelig
kan du ansettes som fastlønnet lege på kommunale
vilkår. Tiltredelse i juni er ønskelig.

For spørsmål kontakt Thomas Kongsvik på 92030784
Senior rådgiver i Randstad Care
På vegene av Risør Kommune

Søknadsfrist: 30.04.2020
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Det lyses ut en null-hjemmel med ca 350 pasienter, med 
tiltredelse 1. mai 2020. Sentrum legekontor er et veldrevet 
3-legekontor i Larvik sentrum. Legekontoret har to hjemler, 
hvorav en deleliste.  For fullstendig utlysningstekst se  
kommunens nettside eller Legejobber.no. 

0-hjemmel med 350 pasienter ved Sentrum legekontor

Søknadsfrist: 17.03.2020

Saltdal kommune

- Imøtekommende, Løsningsfokusert og Ansvarlig

8250 Rognan • tlf. 75 68 20 00 • www.saltdal.kommune.no

Vil du bli vår nye fastlege?
Saltdal helsesenter er kjent som en arbeidsplass der arbeidsmiljøet er
kjempegodt, kunnskapsnivået høyt og læringskulturen sterk! Saltdal
kommune skal i løpet av de nærmeste årene bygge nytt helsehus.
Legekontorene planlegges inn i nye lokaler der bruk av moderne
teknologiske løsninger, innovasjon og nytenkning skal stå sentralt. Vi
søker nå deg som er klar for å ta del i denne spennende utviklingen!

Vi lyser nå ut 100% fastlegestilling hvor ca. 25% av tiden er avsatt til
arbeidsmedisinsk arbeid etter avtale mellom Saltdal kommune og Hemis
AS bedriftshelsetjeneste. Eventuelt kan søkes 75% fastlegestilling uten
arbeidsmedisindelen. 

Fastlegestillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver
inntil 5,6 timer ukentlig (ved 75% fastlegestilling). Vi ønsker at ny
stillingsinnehaver skal være legekontorets dataansvarlige etter
nødvendig opplæring. Ca. 15-delt deltakelse i Indre Salten legevakt, med
bemannet legevaktsentral på Fauske, 30 km fra Rognan.
Bedriftslegedelen av stillingen omfatter arbeidsmedisinske vurderinger,
konsultasjoner og bedriftsbesøk i kommunen, noe arbeid i
nabokommuner må også påregnes.

Søknadsfrist: 16. mars 2020
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Ledige fastlegehjemler
Indre Østfold kommune har ledige fastlegehjemler.  
For fullstendig utlysningstekst se Legejobber.no eller  
kommunens nettside.

Indre Østfold kommune 

Søknadsfrist: 29.02.2020

Spesialist i allmennmedisin
Ledig 100 % stilling som kommunalt ansatt spesialist i 
allmennmedisin. For fullstendig utlysningstekst se  
Legejobber.no eller kommunens nettside. 

Indre Østfold kommune 

Søknadsfrist: 29.02.2020
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Immunologi og transfusjonsmedisin, Lungesykdommer

IMMUNOLOGI OG TR ANSFUSJONSMEDISIN

Surnadal kommune
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Surnadal kommune ligg på Nordmøre i Møre og Romsdal. Surnadal kommune har ca 6000 innbyggjarar. Vi har eit 
variert næringliv og barnehage- og skuletilbodet er godt utbygd. Kommunen har eit svært allsidig kultur- og  
organisasjonsliv. Naturen er flott og variert og med lett tilgang til skog og mark, fjell, fjordar og elver.

Arbeidsoppgåver:
Surnadal kommune deltek i interkommunal legevaktordning 
lokalisert ved St. Olavs hospital , Orkdal sjukehus. Ein må rekne 
med 1-2 vakter i månaden, samt legevakt på dagtid ved Surnadal 
legesenter ca. ein dag pr. veke.

Kvalifikasjonar:
Søkjar må vere spesialist i allmennmedisin. Ikkje-spesialistar 
som er godkjent allmennlege, kan søkje dersom kriteria om 
overgangsordningar omtalt i «Forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskrift-
en)» er til stades. Norsk autorisasjon som lege, rekvisisjonsrett, 
refusjonsrett frå Helfo og norskkunnskapar på eit høgt nivå er 
påkravd.Søkjarar som har fullført LIS1, og som ikkje har starta 
spesialisering i allmennmedisin, må forplikte seg til å starte 
spesialisering snarast. Kommunen vil vere med å legge forholda 
til rette for at spesialisering kan gjennomførast.

Tilsettingsvilkår:
Tilsetting av fastlegeheimel skjer etter dei vilkåra som til ei kvar tid 
går fram av gjeldande lov- og avtaleverk (ASA 4130). Kommunen si 
tildeling av avtaleheimel er enkeltvedtak etter Forvaltningslova § 2 
første ledd bokstav b. Vedtak blir fatta av kommunen.
Det blir kravd politiattest av den tilsette og attesten skal ikkje vere 
eldre enn 3 månader.

Søknader blir vurdert forløpande. Tiltreding etter avtale.

Vi tilbyr
Gode arbeidsforhold med fine lokale og trivelege arbeidskollegaer,  
flyttegodtgjering i medhald av kommunen sin personalplan.
Vi kan hjelpe til med å skaffe bustad. Det er god barnehagedekning 
i kommunen.
Søknad skal sendast på epost til post@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist: 31. mars 2020

Surnadal kommune har ledig fastlegheimel med eit listetak på 1050 pasientar
Kommunen har tilsaman seks fastlegeheimlar og ein LIS1 lokalisert ved Surnadal legesenter. Legesenteret blir drive som ei DA, har fine  
funksjonelle lokale i sentrum og har tilknytt hjelpepersonell.Det er ingen krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for heimelen. 
Perfekt for å prøve ut livet som fastlege i ei bygd med flott natur og eit rikt kulturliv utan å måtte kjøpe heimelen. Som fastlege kan ein 
arbeide som sjølvstendig næringsdrivande etter ein såkalla “nullavtale” (ASA 4310 pkt.8.2) eller som fastlønna lege.

Overlege innen immunologi og transfusjonsmedisin

Sentrallaboratoriet er en avdeling i Klinikk medisinsk diagnostikk 
og består av to fagområder: Medisinsk biokjemi og Blodbank. 
Hovedavdelingen er i Tønsberg, men avdelingen har også en  
seksjon i Larvik og Sandefjord innen begge fagområdene. 

Sentrallaboratoriet har per i dag tre overleger som er spesialister 
i medisinsk biokjemi, og en LIS. Som overlege hos oss vil du inngå 
i et team med de øvrige legene i avdelingen og ha arbeidssted 
i Tønsberg. Stillingen omfatter også medisinskfaglig ansvar for 
blodbankvirksomheten i Sandefjord og Larvik og er administrativt 
underlagt avdelingssjef. 

Stillingen medfører ingen vaktbelastning. Aktuelle kandidater blir 
vurdert fortløpende.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se www.siv.no 
eller www.legejobber.no. Webcruiter ID: 4186001697.

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetje-
nester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner 
i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.  I 
SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les 
mer om oss på www.siv.no.

Kontaktinformasjon:
Avdelingsoverlege Helle B. Hager
Tlf.: 33 34 30 53

Søknadsfrist: 01.04.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i indremedisin- 
lungesykdommer - lokalisert til Nordre Follo
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 17.03.2020

LUNGESYKDOMMER
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Nevrologi,  Plastikkirurgi, Psykiatri, Vikariat i privat praksis  LEGEJOBBER

PLASTIKKIRURGI VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

NEVROLOGI

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hove-
doppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud 
innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon
Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, 
Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre 
(DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). 
Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre 
Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering 
og en forskningsavdeling

Overlege/spesialist i nevrologi
Vikariat i ett år med mulighet til forlengelse.

Vi ser etter en spesialist i nevrologi med erfaring med utredning 
og behandling av epilepsi.
Vi tilbyr arbeid  i et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte 
kollegaer.
Vi ønsker at du bidrar i foretakets fokus på utvikling av fagområdet 
voksenhabilitering.

Avdeling voksenhabilitering gir spesialisttjenester til pasienter 
med medfødt eller tidlig ervervet hjernedysfunksjon, ofte knyttet 
til genetisk betingete tilstander, utviklingsforstyrrelser eller 
hjerneskader. Avdelingen har sterkt fokus på fagutvikling og  
forskning og samarbeider med relevante fag- og forskningsmiljøer.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se vår nettside 
eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 17.03.2020

Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården

PLASTIKKIRURG
Vi söker en erfaren specialist med självständig  
kompetens inom avancerad mikrokirurgisk  
rekonstruktion eller/och kirurgi vid könsdysfori.  
Ett inspirerande och utmanande uppdrag på  
Sveriges modernaste universitetssjukhus.

Information om tjänsten lämnas av: 
Inkeri Leonardsson Schultz,  
Sektionschef/överläkare. Tel: 0725-95 72 66

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-08

Ref-nr: 167675

Läs mer och ansök på www.karolinska.se/jobb

PSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF søker:

Spesialrådgiver/legespesialist i psykiatri
Spesialrådgiveren vil være ansatt i enhet for psykisk helsevern 
og rusbehandling i avdeling medisin og helsefag, og  
rapporterer til avdelingsdirektør for enhet psykisk helsevern og 
rusbehandling.  
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 11.03.2020

Vikariat i privat praksis
Grunnet utenlandsopphold søkes psykiater som kan ta over min private
praksis i et år fra september 2020.
Det foreligger godkjenning fra Helse Sør-Øst for å ta inn vikar i 100%
stilling i perioden. Inntektene kommer fra (fullt) driftstilskudd, refusjon
fra Helfo samt pasientenes egenandeler.
Jeg holder til i Vestre legesenter sentralt i Kristiansand. Leier her kontor
m/nettilgang (via norsk helsenett) og venteværelse. Vestre legesenter er
et veldrevet legesenter med 4 erfarne og hyggelige allmennleger og
sekretærer.
Søker må være godkjent spesialist i psykiatri. Vikariatet må avklares med
nåværende arbeidsgiver og det må forelegges skriftlig godkjenning fra
leder (Krav fra Helse Sør- Øst).

Jeg vil selvfølgelig kunne være behjelpelig med opplæring i
journalsystem, rapportering til Helfo og andre rutiner.
Dersom det er aktuelt kan jeg også ordne med boligleie.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Kontakt: Psykiater Øystein Severinsen, Tlf: 41431101,
oseverinsen@hotmail.com
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LEGEJOBBER  Rus og avhengighetsmedisin

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

Lovisenberg DPS 
Vi søker en dyktig leder som vil være med på å utvikle
rusbehandlingstilbudet i Oslo!

Seksjonsleder Ruspoliklinikken

Lovisenberg DPS har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150 000
innbyggere som hovedopptaksområde. Lovisenberg DPS har bred kompetanse på
storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende, sykehusets
avdelinger og Oslo kommune. Ruspoliklinikken dekker fagområdet 'Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling' (TSB) i spesialisthelsetjenesten og tilbyr poliklinisk utredning og behandling av
rus- og avhengighetsproblematikk. Ruspoliklinikken er også vurderingsinstans av henvisninger
fra fastlege og NAV til døgninstitusjoner innenfor TSB. 

Vi søker en engasjert leder som skal videreutvikle Ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS i tett
samarbeid med de ansatte og resten av DPS’et. Du vil få fag-, personal-, og resultatansvar. Din
nærmeste leder er klinikksjef ved LDPS, og du blir en del av en tverrfaglig ledergruppe med
gode lederkollegaer hvor utfordringer løses i fellesskap.

Du vil få ansvar for å planlegge og videreutvikle organisering og behandlingstilbud i henhold til
gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter, og ansvar for å drifte seksjonen i tråd
med sykehusets overordnede handlingsplan og klinikkens lokale handlingsplan. Du vil videre få
ansvar for god og samhandlende personalledelse, og for samhandling med alle relevante
samarbeidspartnere internt og eksternt. Vi ønsker at du kan bidra til helhetstenkning og
synergieffekter. Du vil arbeide med noen kliniske oppgaver i begrenset omfang.

Du må ha helse- eller sosialfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne med
spesialisering innen rus- og avhengighetsbehandling og/eller psykisk helsevern. Vi ønsker at du
har klinisk erfaring, kjennskap til og erfaring fra TSB og psykisk helsevern eller annen relevant
virksomhet, eksempelvis kommunal virksomhet. Du må ha ledererfaring - gjerne også med
dokumentert lederutdanning

Du bør ha en tydelig og samhandlende lederstil og god organisasjonsforståelse med evne til å
se og tenke helhetlig i tråd med samfunnsoppdraget. Du må ha god gjennomføringsevne basert
på refleksjon og analyse, system- og økonomiforståelse og god arbeidskapasitet. Personlig
egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning via KLP
• Bedriftsidrettslag med bredt aktivitetstilbud
• Gode velferdsordninger.

Søknadsfrist: 01.03.2020
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Diverse annonser  LEGEJOBBER

DIVER SE ANNONSER

Utlysing av stipendmidler

Civitan Norges Forskningsfond  
for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom 
ble etablert i 1999. Fondets formål er å støtte norske 
forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. 
Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. 
årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for 
de som er rammet av sykdommen.

Vi utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 
200.000. -Man kan søke på hele eller deler av  
summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å dele 
ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader.

Søknadsskjema finnes på www.civitan.no
Søknad sendes til Fondets leder: Eva H. Johnsen, 
h-johnse@online.no

Søknadsfrist 15.mai 2020

Geilomo Seksjon for  
barne- og ungdomshabilitering

Geilomo er vår habiliteringsseksjon for barn og 
ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt  

hjertefeil, nyre- og leversykdom (transplanterte).

Et av hovedvirkemidlene i behandlingen er fysisk  
aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene 
er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til 

ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng. Oppholdene 
planlegges i nært samarbeid med de respektive  

brukerorganisasjonene.

For henvisningsmal og mer informasjon, se: 
www.oslo-universitetssykehus.no/steder/geilomo-barnesykehus

Besøksadresse: Øyovegen 14 Geilomo, 3581 Geilo 
Telefon: 32 09 50 00

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

«Helseseminar om samiske eldres helse – hva 
vet vi og hva trenger vi å vite?»

Samisk legeforening vil den 15.-16. april 2020 arrangere 
seminaret «Helseseminar om samiske eldres helse – hva 
vet vi og hva trenger vi å vite?»
Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om 
eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de 
kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og 
trygge helse og sosialtjenester og forebyggende tiltak.

Seminaret er søkt godkjent med 11 timer som valgfritt kurs 
for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning 
for allmennmedisin, samfunnsmedisin, og geriatri.  
Seminaret er også søkt godkjent med 11 timer som valgfritt 
kurs for klinisk spesialist i sykepleie/spesialistsykepleie og i 
psykologi. 

For program og påmelding:
www.samisklegeforening.no 
Påmeldingsfrist: 10. mars 2020

«Sámi boarrásiid dearvvaš¬vuohta – maid die-
htit ja maid ain dárbbašat diehtit?»

Sámi doaktáriid searvi doallá 15.-16. b. cuoŋománus 2020 
seminára «Sámi boarrásiid dearvvaš¬vuohta – maid diehtit 
ja maid ain dárbbašat diehtit?» Seminára čalmmustahttá 
makkár máhttu mis lea boarrásiid fysalaš ja psykálaš dearv-
vašvuođas ja čálggus, ja makkár máhtolašvuođadárbbut 
ain leat, ásahan dihtii buriid ja oadjebas dearvvašvuođa- ja 
sosiálabálvalusaid ja eastadeaddji doaimmaid.

Seminára leat ohcan dohkkehuvvot 11 diibmosaš válljen-
friija kursan doaktáriidda spesialiserema vuolde ja dábálaš-
doaktáriid, servvodatmedisiinna ja gerijatriija spesialisttaid 
lassiohppui. Mii leat ohcan seminára dohkkehuvvot maid-
dái 11 diibmosaš válljenfriija kursan klinihkkalaš  
spesialistan buohccidivšus/spesialbuohccidivššus ja 
psykologiijas.

Prográmma ja dieđiheapmi:
www.samisklegeforening.no
Dieđihanáigemearri: 10.03. 2020
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Utdanningen starter med 1-årig Grunnleggende trinn eller 
2-årig Trinn A. Kandidater uten tilstrekkelig teori- og  
erfaringsbakgrunn for opptak på Trinn A, starter med 
Grunnleggende trinn. Utdanningen er tverrfaglig og 
arrangeres som blokk-kurs med fem årlige samlinger 
á tre dager. Utdanningen består av teori, veiledning og 
egenerfaring i grupper. Lokale kollegiale veilednings- 
grupper mellom delkursene tilkommer. 

Grunnleggende trinn formidler basiskunnskap om  
gruppeprosesser og gruppepsykoterapi.

Trinn A utdanner kandidaten til å arbeide kvalifisert og 
systematisk med gruppepsykoterapi i førstelinjen og på 
spesialistnivå. 

Trinn B, også 2-årig, setter kandidatene i stand til å 
arbeide selvstendig med gruppepsykoterapi og gruppe- 
analyse og gir grunnlag for å veilede i gruppepsykoterapi. 

Full gruppeanalytisk utdanning inkluderer godkjenning av 
skriftlig oppgave etter fullført Trinn B. 

IGA tilbyr også moduler tilknyttet hovedprogrammet i 
mentaliserings-basert terapi (MBT) og Rus- og  
avhengighetsbehandling i grupper.

BUP psykoterapispesialitet for LIS – disse går i egen 
teori- og veiledningsgruppe, har egne forelesninger 
kvelden før hvert delkurs og egen forberedelsesdag, 
men følger ellers fellesprogrammet. LIS har prioritet, men 
andre interesserte fra BUP-feltet kan også søke.

Godkjent psykoterapiveiledning LIS: Ett år på IGA 
(Grunnleggende eller 1. år Trinn A) tilfredsstiller krav 
til valgfri psykoterapi til spesiali-teten i psykiatri og til 
psykoterapiveiledning i spesialiteten rus- og avhegighets-
medisin. 

IGA er også godkjent til opprettholdelse av spesialitet 
i psykiatri. 

Undervisningen foregår på Voksenåsen kurs- og  
konferansehotell. 

For nærmere informasjon og for søknadsskjema se vår 
hjemmeside www.iga.no. Søknadsfrist 15. april 2020.

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi - IGA
Fr. Nansens vei 2, 0369 Oslo
Tel: 466 11 630, E-post: iga@iga.no

Utdanning i GRUPPEPSYKOTERAPI 
og GRUPPEANALYSE

med ny 2-årig psykoterapispesialitet for LIS i BUP

Utdanning i Basal Eksponeringsterapi (BET)  
for leger og psykologer

BET er en psykoterapeutisk behandlingsmodell utviklet for å 
fremme funksjonell selvregulering hos pasienter med alvorlige og 
sammensatte psykiske lidelser. Helsepolitiske føringer pålegger 
psykisk helsevern å vektlegge samvalg og reduksjon av tvangs-
bruk. BET har fokus på likeverd og autonomi, herunder mulighet 
til å velge medisinfri behandling. Den toårige BET-utdanningen 
gir leger og psykologer kunnskap og ferdigheter som kan styrke 
pasientenes recoveryprosess. 

Oppstart:  25. januar 2021
Søknadsfrist:  30. juni 2020
Hvem kan søke:  Psykologer, psykologspesialister, leger og  
  psykiatere 
Deltakerantall:  16
Deltakeravgift:  For deltakere fra Vestre Viken kr. 20 000.  
  For eksterne deltakere kr. 60 000 (før 15.  
	 	 mai	kr.	40.000).	Ved	flere	søkere	fra	samme		
  sted kr. 40 000 for hver påfølgende person.
Sted:   Vestre Viken

Oppstart forutsetter nok deltakere. Utdanningen godkjennes av 
Den norske legeforening med 192 timer for spesialistenes etter-
utdanning i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri; av Norsk 
Psykologforening med 72 timer vedlikeholdsaktivitet.

Mer informasjon og søknadsskjema: www.vestreviken.no/bet- 
utdanning. For informasjon om faglig innhold: bet-utdanning@
vestreviken.no eller telefon: 986 83 759 (Didrik Heggdal).

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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Ansvarlig spesialist Lars Rustad
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Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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En e-hel se lov som ikke  
er til pas set vir ke lig he ten

Re gje rin gen har kom met med for- 
slag til ny e-hel se lov som Stor tin get 
snart skal ved ta. Vil lo ven bi dra  
til en mer ef ek tiv og bedre hel se- 
tje nes te for pa si ent og lege? Le ge for-
en in gen me ner klart nei, dess ver re.

For må let er klart be skre vet: Styr ke di gi ta li - 
se rin gen i hel se- og om sorgs sek to ren og bi dra 
til at e-hel se løs nin ger tas ras ke re i bruk. Men 
hvil ke ut ford rin ger skal lø ses ved di gi ta li se
ring? Nes ten alt av jour nal in for ma sjon  
i hel se tje nes ten er di gi tal al le re de. Man ge 
le ger opp le ver i dag in for ma sjons over flod 
og krong le te ar beids flyt som en stor ut ford
ring. Ehel se lo ven tar ikke ut gangs punkt  
i den vir ke lig he ten le ge ne mø ter hver dag. 
Lo ven vil vir ke mot sin hen sikt og føre til økt 
by rå kra ti se ring. Det e vil hem me in no va
sjon, di gi ta li se ring og næ rings liv, og også 
kun ne øke kost na de ne i hel se tje nes ten.

Til tross for his to ri er om pa pir ut skrif ter 
og gule lap per, bru ker spe sia list hel se tje nes
ten og fast le ge ord nin gen godt etab ler te 
jour nal løs nin ger som er i sta dig ut vik ling. 
Gode kom mu ni ka sjons løs nin ger er al le re de 
i bruk, med blant an net di gi tal mel dings  
ut veks ling, og straks er kjer ne jour nal med 
do ku ment de ling på plass. Le ge for en in gen 
er be kym ret for at man ikke ser be tyd nin
gen av den ne ut vik lin gen som fak tisk fore
går i hel se tje nes ten og le ve ran dør mar ke det, 
men i ste det sta ker ut en helt ny kurs mot 
fjer ne mål.

In no va sjons kraf ten som fin nes i hel se 
 tje nes ten må aner kjen nes og un der støt es. 
End rings vil jen i hel se tje nes ten er stor.  
Myn dig he te ne må de fi ne re mål og tek nis ke 
ITstan dar der – og la hel se tje nes ten og in du
stri en sam men ska pe de gode løs nin ge ne. 
Slik kan vi få en dy na misk, trinn vis ut vik
ling. Vi fryk ter en over dre ven tro på gi gan

tis ke IKTpro sjek ter, stor drifts for de ler og 
sty ring gjen nom na sjo nal stan dar di se ring 
av hel se tje nes ter. «One size fits all» fun ge rer 
ikke for en kom pleks hel se tje nes te som skal 
løse be ho ve ne for alt fra hjem me tje nes ter, 
til la bo ra to rie tje nes ter og akut mot ak. 
Tek nis ke stan dar der må der for være fleksible 
i bruk, slik at høyst for skjel li ge be hov kan 
iva re tas der tje nes te ne ut vik les.

Hø rings for slaget leg ger i til legg opp til 
alt for stor vekst i di rek to ra tet ved å flyt e 
mye makt til for valt nin gen. Alle in no va
sjons pro sjek ter som ut vik les lo kalt, skal  
mel des inn til Di rek to ra tet for ehel se hvis 
det kan ha na sjo nal in ter es se. Her skal så 
pro sjek tet sty res og for val tes. Hvor vil det  
bli av lo ka le ini tia tiv og lo kal ut vik ling?

På noen om rå der trengs ty de lig myn dig
hets ut øv el se. In fra struk tu ren som skal  
bin de de uli ke sy ste me ne sam men slik at 
in for ma sjo nen går raskt og rik tig mel lom 
sy ste me ne, bør drif tes og fi nan si e res av 
sta ten. Det e bur de ha ty de li ge re opp merk
som het i hø rings ut kas tet.

For slaget til ny ehel se lov mang ler det 
al ler vik tig ste per spek ti vet. Di gi ta li se ring 
skal være et vir ke mid del for å løse hel se  
tje nes tens kjer ne opp ga ver: pa si ent be hand
ling, ko or di ne ring, hel se forsk ning og opp
læ rings virk som het. Di gi ta li se rin gen skal 
ret og slet hjelpe oss å gi pa si en ten gode, 
til pas se de hel se tje nes ter. Sta ten bør der for 
bi dra til å ska pe ram me be tin gel ser som 
frem mer in no va sjon, og ikke bli en kon 
 trol lør og brems.
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Ma la wi, et lite land mel lom Tan za nia,  
Zam bia og Mo sam bik, har en be folk ning  
på 18,6 mil li o ner men nes ker – og cir ka 
1000 le ger. Ver dens hel se or ga ni sa sjon, WHO, 
ran ge rer Ma la wi som et land med akut 
man gel på hel se per so nell.

Le ge for en in gen har sam ar bei det med den 
ma la wis ke le ge for en in gen, Society of Med i
cal Docto rs Ma la wi (SMD), si den 2015. Pro
sjek tet i 2015 gikk ut på å styr ke le ge nes 
fag li ge rol le og etab le re for en in gen som et 
fel les ta le rør for le ge nes sak. Det før s te sam
ar beids pro sjek tet med Society of Med i cal 
Docto rs ble av slut et høs ten 2018. Eva lue rin
gen vis te at pro sjek tet had de nådd må le ne 
om å styr ke sek re ta ri a tet i SMD, øke re krut
te ring av med lem mer og å bli en dia log part
ner med myn dig he te ne i hel se spørs mål.

Nytt pro sjekt
Le ge for en in gen øns ket å vi de re fø re sam ar
bei det med et nyt tre års pro sjekt, med for
mål om å ut vik le en spe sia list ut dan ning for 
le ger i Ma la wi. Det e før te til etab le rin gen av 
Col le ge of Physicians and Surgeons Ma la wi  
i 2019. In sti tu sjo nen skal ar bei de for å bedre 
ut dan ning av le ge spe sia lis ter, samt å sik re  
at spe sia lis ter som er ut dan net i and re land 
har til strek ke lig kva li tet.

Pro sjek tet har også som lang sik ti ge mål  
å styr ke det ju ri dis ke ram me ver ket for 
CPSM; om or ga ni sa sjo nen skal være of ent
lig og lig ge un der Med i cal Council el ler være 

Be søk te den ma la wis ke  
le ge for en in gen

Hvor dan ut dan ner man spe sia lis ter i et land med stor man gel på hel se - 
per so nell? Le ge for en in gen sam ar bei der med Society of Med i cal Docto rs  
Ma la wi for å finne løs nin ger på pro blem stil lin gen.

selv sten dig. Det er også et mål å ut vik le  
læ rings pla ner, lage kri te ri er for ut dan nings  
in sti tu sjo ner, ut vik le og or ga ni se re vei le de re, 
ar ran ge re fag li ge mø ter og etab le re et re gis
ter for god kjen te spe sia lis ter.

Lær te om ut ford rin ger
Den nors ke le ge for en ing be søk te le ge for  
en in gen i Ma la wi før jul 2019, i ho ved sak for 
å re vi de re sam ar beids pro sjek tet med SMD, 
men også for å lære mer om ut ford rin ge ne 
le ger i Ma la wi står over for. Ar bei det er både 
stort og lang sik tig, men om suk sess fullt, vil 
det til føye sårt til trengt kva li fi sert hel se per
so nell til den ma la wis ke hel se tje nes ten.  
Det vil også bedre pa si ent sik ker he ten og 
etab le re fag li ge mu lig he ter for le ge ne.

Ma la wi har et Med i cal Col le ge, etab lert  
i 1991. Hvert år ut eks ami ne res det rundt 
120 le ger som skal be gyn ne på en 18 må ne
der lang tur nus. Tur nus tje nes ten er en flas ke
hals, ho ved sa ke lig på grunn av mang len de 
fi nan si e ring. Kan di da te ne kan jobbe, men 
får ikke nød ven dig vis be talt. Man ge le ger 
rei ser uten lands, noen for å tje ne pen ger, 
and re for mu lig he ten til å spe sia li se re seg.

Col le ge of Medicine har noen etab ler te 
spe sia list pro gram mer i ind re me di sin, ob ste
trikk og gy ne ko lo gi og ge ne rell kir ur gi. 
Si den 2010 har også fle re ge ne rellkir ur ger 
og or to pe der blit ut dan net ved Kamuzu 
Cen tral Hospital (KCH) i ho ved sta den  
Li long we i sam ar beid med den uav hen gi ge 

or ga ni sa sjo nen The Col le ge of Surgeons of 
East, Cen tral and Sou thern Af ri ca (COSECSA).  
I COSECSA bi drar også fle re nors ke kir ur ger 
som vei le de re og eks ami na to rer.

Pri vat og of ent lig hel se tje nes te
Col le ge of Medicine har også etab lert Fam i ly 
Medicine med sik te på å ut vik le en port
vaktsordning. Med portvaktsordning me nes 
ikke en pri mær hel se tje nes te, det vil ikke 
være mu lig fore lø pig, men et sy stem der 
man kan få hel se hjelp på til eg ne de ni vå er 
for å hind re over be last ning på sen tral sy ke
hu se ne. De før s te fa mi lie me di si ner ne ble 
fer dig med et kli nisk og aka de misk ut dan
nings løp i de sem ber 2019. En av le ge ne som 
er knyt et til det e pro gram met i Ma la wi,  
Dr. Luckson Dullie, dis pu ter te ny lig for sin 
dok tor grad ved Uni ver si te tet i Bergen.

Hel se tje nes te ne i Ma la wi er delt mel lom 
of ent lig sek tor som er gra tis og pri vat sy ke
hus og kli nik ker. Lege løn nin ge ne ved de 
of ent li ge sy ke hu se ne er lave, og spe sia lis ter 
i Ma la wi er der for ofte til knyt et pri va te 
sy ke hus og kli nik ker i til legg for å få bed ret 
løn nen. En slik mu lig het reg nes som en 
for ut set ning for å kun ne re krut e re og  
be hol de spe sia lis ter i den of ent li ge hel se  
tje nes ten i Ma la wi.

Fire nivå
Hel se ve se net de les i fire nivå: lo kalt, pri mært, 
se kun dært og ter ti ært. Lo kalt er det Health 
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Sur veil lan ce Assistants (HSAs) og noen svange
skapsklinikker. HSAs dri ver som re gel med 
pre ven tivt hel se ar beid med dør til dørbe søk, 
lansbymøter og mo bi le kli nik ker.

Pri mært nivå har hel se sent re som sty res 
av sy ke plei e re, pri va te kli nik ker med le ger 
på del tid, og Com mu ni ty Hos pi tals som 
hånd te rer mind re pro se dy rer og kan ha  
opp til 250 sen ge plas ser.

Se kun dært nivå har distrikssykehus (24 
of ent li ge), man ge uten le ger, men med 
Clin i cal Of  cers som blant an net gjør stør re 
kir ur gis ke pro se dy rer som laparotomier og 
for skjel li ge or to pe dis ke be hand lin ger. Kei
ser snit reg nes ikke som stør re kir ur gi, og 
de fles te blir gjort av Clin i cal Of  cers.

Ter ti ært nivå be står av fire sen tral sy ke hus 
som ide elt set skal drive spe sia list hel se tje
nes te. I prak sis er imid ler tid 70 pro sent av 
tje nes te ne pri mær el ler se kun dær tje nes ter, 
et er som det er en man gel på et portvakts
system. Det er også en stor re li gi øs ak tør, 
Chris ti an Health As so cia ti on of Ma la wi,  
som dek ker cir ka 29 pro sent av alle hel se  
tje nes te ne i Ma la wi.

Ma la wi har et hel se sy stem som kan fun ge
re om det styr kes be ty de lig, me ner den 

ma la wis ke le ge for en in gen og Col le ge of 
Physicians and Surgeons Ma la wi (CPSM).  
For å til by hel se hjelp til alle, er det be hov for 
å sik re at hjel pen ikke med fø rer sto re kost
na der for pa si en te ne el ler de res fa mi lie, 
samt at det må til ret e leg ges for let til gjen
ge lig kva li fi sert hel se hjelp. Det er også sto re 
mang ler på in fra struk tur og ut styr i til legg 
til kom for tab le ar beids mil jø og ram me  
be tin gel ser. For eks em pel så har ikke Ma la wi 
noen am bu lan se tje nes te for pri mæ re akut e 
hen del ser i lan det. Man ge sy ke hus har egne 
am bu lan ser, men dis se bru kes ho ved sa ke lig 
til plan lagt trans port og over fø rin ger.

Ild sje ler
Tre sen tra le, fag li ge ild sje ler i pro sjek tet er 
Dr. Nyaka, da gens le der av SMD, Dr. Lun gu, 
le de ren av Col le ge of Physicians and Sur
geons Ma la wi, og Pro fes sor Mallewa, pro rek
tor ved Col le ge of Medicine. Dis se tre re pre
sen te rer både geo gra fisk og fag lig bred de; 
Dr. Nyaka er øye le ge og ar bei der i ho ved sta
den Li long we, Dr. Lun gu er ge ne rell kir urg 
ved Mzuzu Cen tral Hospital nord i Ma la wi og 
pro fes sor Mallewa er spe sia list i pe dia trisk 
nev ro lo gi, lo ka li sert i Blan tyre sør i Ma la wi.

Col le ge of Physicians and Surgeons Ma la wi 
har etab lert en sty rings grup pe med bred 
re pre sen ta sjon fra både myn dig he te ne og 
det fag li ge mil jø et. Her sit er også Dr. Nyaka, 
pro fes sor Mallewa og Dr. Lun gu. Le ge for  
en in gen opp fat er at sty rings ko mi te en de ler 
en fel les for stå el se av hva som trengs for  
å hol de på le ge ne de ut dan ner, til by en 
spe sia list ut dan ning og etab le re gode fag li ge 
mil jø er. Le ge for en in gen i Ma la wi og CPSM 
sam ar bei der og de ler sam me sek re ta ri at  
i Li long we, med to an sat e.

Den nors ke le ge for en ing får rap por ter  
om ar bei det de res og ser frem til fort set el
sen på den fag li ge ut vik lin gen blant våre 
kol le g er i Ma la wi.

CHAR LOT TE IBSEN HEN RIK SEN
info@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

KARI SCHRØ DER HANSEN
info@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling
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Kri tisk til for slag om tvangsbegrensningslov

Rett før jul send te Le ge for en in gen  
inn sin hø rings ut ta lel se om tvangs- 
be grens nings lo ven. Reg le ne bør 
for enk les slik at de blir mer an ven-
de li ge i en kli nisk hver dag, me ner 
for en in gen.

Le ge for en in gen er i ut gangs punk tet po si tiv 
til å sam ord ne re gel ver ket for bruk av tvang 
i hel se og om sorgs tje nes ten.

– Men lov for slaget slik det nå fore lig ger,  
er for om fat en de og van ske lig skre vet. 
Fag per so ner med bred og re le vant kli nisk 
er fa ring må trek kes inn for å lage reg ler som 
pas ser med vir ke lig he ten og for å bi dra til  
å gjø re lov teks ten for ståe lig for hel se per so
nell, an be fa ler Marit Hermansen, president  
i Legeforeningen.

Ut red nin gen og en del av for slage ne  
bæ rer preg av å ikke for hol de seg til vir ke lig
he ten ute i hel se tje nes ten. Le ge for en in gen 
me ner det vil være ri si ka belt å gjen nom fø re 
en så om fat en de re form på et slikt grunn lag.

– Usik ker het om hvor dan reg le ne skal 
prak ti se res, vil kun ne føre til både ulikt 
be hand lings til bud og svek ket rets sik ker het. 
Dis se svak he te ne er så sto re at vi stil ler oss 
kri tisk til lov for slaget som hel het.

Mang ler forsk nings ba sert grunn lag
Det er vik tig å sør ge for at tvang ikke bru kes 
of te re el ler i stør re om fang enn nød ven dig. 
Ut val gets en si di ge fo kus på tvangs be grens
ning fø rer li ke vel til en un der kom mu ni se
ring av at tvang noen gan ger er den beste 
løs nin gen for pa si en ten.

En si dig fo kus på re du sert bruk av tvang, 
vil gjø re at man ge pa si en ter fra tas liv red
den de be hand ling.

– Vi stil ler oss und ren de til pre mis set om 
at det er for mye bruk av tvang i norsk hel se
tje nes te. Det fin nes hel ler in gen do ku men ta
sjon på hva som er rik tig nivå av tvang, og 
va ria sjon kan også skyl des at det noen ste
der bru kes for lite tvang. End rin ger i re gel
ver ket som på vir ker fag mil jø enes ar beids
me to der må være un der støt et av forsk ning. 
Det er et gjen nom gå en de trekk at ut red nin
gen ikke vi ser til forsk nings ba sert vi ten skap 
i sin ar gu men ta sjon, men fal ler til ba ke på 
en nær mest ideo lo gisk over be vis ning om at 
mind re tvang ute luk ken de er et gode. Fo ku
set bør hel ler være på rik tig tvangs bruk, 
for kla rer Her man sen.

Få fag per so ner in vol vert
Mang len de in vol ve ring av fag per so ner med 
bred og re le vant kli nisk er fa ring frem står 
for Le ge for en in gen som en ve sent lig svak het 
ved ut red nin gen.

– Vi stil ler oss spør ren de til sam men set nin
gen av ut val get. Det er van ske lig å for stå at 
hver ken le ger fra akut el ler døgn psy kia tri
en, hvor det mes te av tvan gen i psy kisk hel se
vern skjer, el ler re pre sen tan ter fra fast le ge tje
nes ten el ler kom mu ne hel se tje nes ten, som 
spil ler en ve sent lig rol le for å fo re byg ge bruk 
av tvang, er re pre sen tert, sier Her man sen.

Re ser va sjons rett mot le ge mid del - 
be hand ling
Det fore slås en re ser va sjons ret mot an ti psy
ko tisk le ge mid del be hand ling, noe ut val get 
be grun ner i det sto re an tal let tvangs me di si
ne rings kla ger som kom mer hvert år. Ut val get 
leg ger til grunn at en pa si ent som har er fart 
bed ring i hel se til stand ved tvangs me di si ne
ring, sjel den vil øns ke å re ser ve re seg. Det e 
står i skarp kon trast til Le ge for en in gens syn.

– Hos psy ko tis ke pa si en ter lig ger det ofte 
en rea li tets brist til syk doms til stan den. Bris
ten in ne bæ rer svek ket inn sikt i at man selv er 
psy kisk syk og tren ger be hand ling. Med det e 
lov for slaget ri si ke rer pa si en ter som tid li ge re 
ville blit be hand let, å ikke få an be falt be
hand ling på grunn av mang len de syk doms
inn sikt og re ser va sjons ret, kon sta te rer hun.

Ser ikke på ef ek ten av mind re tvang
Ut red nin gen be hand ler i li ten grad pro
blem stil lin gen knyt et til ef ek ten av mind re 
tvang.

– Bruk av mind re tvang vil kun ne føre til 
at al vor lig syke pa si en ter ikke får til gang  
til nød ven dig hel se hjelp, for di de ikke selv 
ev ner å sam tyk ke til hjel pen. Tvang gir  
mu lig het til å yte hel se hjelp.

Le ge for en in gen me ner at når de fore slåt e 
inn skrenk nin ge ne for bruk av tvang ses  
i sam men heng, frem står det ty de lig at det 
vil opp stå fle re far li ge si tua sjo ner.

– Hva skal hel se per so nell gjø re i en si tua
sjon der en åpen bart psy ko tisk pa si ent har 
re ser vert seg mot tvun gen be hand ling med 
an ti psy ko ti ka, og det hel ler ikke er lov  
å bru ke me ka nis ke tvangs mid ler? Det e er 
vel dig uro vek ken de, ad va rer Her man sen,  
og av slut er:

– Pa si en ter med akut e psy ko ser, spe si elt  
i kom bi na sjon med rus, har økt ri si ko for 
vol de li ge hand lin ger. Uten psy ko far ma ka 
som kan dem pe volds ri si ko en, fryk ter vi 
fle re epi so der med al vor li ge vol de li ge  
hen del ser, både in nen psy kisk hel se vern  
og i sam fun net for øv rig.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

IN GEN DO KU MEN TA SJON: – Det fin nes hel ler in gen do ku men ta sjon på hva som er rik tig nivå av tvang, og va ria
sjon kan også skyl des at det noen ste der bru kes for lite tvang, sier pre si dent Ma rit Her man sen. Foto: Arne Vatn øy/
Le ge for en in gen.
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Char lot te Olsen er hele Norges bam se lege

– Det er mye barn lu rer og ten ker på 
som vi ikke nød ven dig vis re flek te rer 
over i en kli nisk hver dag.

TVse ri en Bam se le gen star tet opp på NRK1  
og NRK Su per høs ten 2019. Bam se le gen 
Char lot e Olsen bor i Trondheim og job ber 
til van lig ved St. Olavs hos pi tal der hun 
spe sia li se rer seg til å bli bar ne le ge.

Bam se le gen er et læ rings pro gram for barn 
mel lom to og seks år som hand ler om den 
fan tas tis ke krop pen vår og hvor dan vi kan 
re pa re re den.

Ofte kan det være van ske lig å få med barn 
til le gen. En ten for di bar net er redd el ler 
for di for eld re ne er red de og over fø rer engs
tel sen til bar net. Tan ken bak se ri en har 
der for vært å prø ve å ufar lig gjø re det e, og 
være et pro gram som de voks ne kan se på 
sam men med bar na.

Se song to av se ri en er un der plan leg ging 
og ven tes å være fer dig i lø pet av 2020.

Gjør bam sen frisk
– Jeg håper se er ne har lært spen nen de fakta 
om krop pen, hvor dan den kan re pa re re seg 
selv, el ler hvor dan vi kan hjelpe krop pen til  
å bli frisk, sier bam se og bar ne le ge Char lot e 
Olsen.

Hun for tel ler at bar na selv får være le ger 
og be hand le bam se ne sine. De har ikke 
ma nus. Har bam sen blit syk, så tar bam se
lege Char lot e tak i pro ble met. Av hjel pe
mid ler er bamsolyse, bam seskan ner og 
bamsometer til god hjelp for å finne ut  
hva som fei ler bam sen, og hva som skal til 
for å gjø re den frisk igjen.

De åte epi so de ne i den før s te se son gen 
tok for seg te ma er som bein brudd, for kjø lel
se, om gangs sy ke, hjer ne rys tel se, blind tar
men, for stop pel se, ryg gen og kut.

Le ge be søk mind re skum melt
Gjen nom se ri en har åte barn be søkt bam se
lege Char lot e med bam se ne sin.

– Man ge barn gruer seg for å gå til le gen. 
Jeg håper at bar na som føl ger se ri en er blit 
lit mer nys gjer ri ge slik at et le ge be søk ikke 
er skum melt, men spen nen de, sier hun.

På spørs mål om hvor for ak ku rat hun ble 
valgt ut til å bli sel ves te bam se le gen, sva rer 
Char lot e Olsen:

– NRK tok kon takt med barne og ung
doms kli nik ken på St. Olavs hos pi tal da de 
øns ket å ha en bar ne le ge til å være bam se 

 le gen. Det var mor somt å få til bu det, og det 
var let å takke ja til det e pro sjek tet.

Po si ti ve til ba ke mel din ger
Char lot e Olsen har fåt man ge og gode 
til ba ke mel din ger på pro gram met fra både 
sto re og små. Det som går igjen er at pro
gram met er hyg ge lig og mor somt.

– De til ba ke mel din ge ne som har var met 
mit hjer te, er fra barn som sier de ikke 
gru et seg for å dra på sy ke hu set for di de 
sy nes Bam se le gen har vært spen nen de. De 
har for eks em pel ikke vært engs te li ge for  
å ta på seg ok sy gen mas ke el ler å ta blod  
prø ver. Da ten ker jeg at vi har nådd fram 
med ho ved bud ska pet vårt til mål grup pen, 
sier en for nøyd bam se lege.

Også hun tror pro gram met kan være med 
på å mins ke frykt blant barn som skal til 
fast le gen el ler bli inn lagt på sy ke hus.

– Før se ri en ble sendt tenk te jeg det kun ne 
slå lit beg ge vei er, da be hand lin gen av 
syk dom me ne bam se ne har fåt i se ri en kan 
vir ke lit over dre vet. Det er ikke slik at vi  

i vir ke lig he ten nød ven dig vis ville ut ført alle 
dis se un der sø kel se ne. De fal ler ikke ak ku rat 
un der kam pan jen «Gjør klo ke valg», men 
sam ti dig må det skje mye slik at det blir 
un der hol den de for barn å se på. Det vir ker 
som om bar na er blit mer nys gjer ri ge, sy nes 
det er spen nen de og at det kan skje har ført 
til mind re frykt. Jeg håper i alle fall det, 
smi ler hun.

En kelt språk vik tig
Char lot e Olsen me ner hun gjen nom se ri en 
har lært en del som hun kan dra nyt e av  
i job ben som bar ne le ge.

– Barn er så for skjel li ge. Det er mye de 
lu rer og ten ker på som vi ikke nød ven dig vis 
re flek te rer over i en kli nisk hver dag. I til legg 
for står de ofte mye mer enn vi voks ne tror. 
Språket vi bru ker når vi for kla rer til barn 
kan ikke bli en kelt nok. Hvis bar net er mo ti
vert og åpen for det, så går jeg gjer ne lit 
mer grun dig til verks for at de skal for stå 
hva som fei ler dem, hvor dan krop pen hen
ger sam men og hvil ke un der sø kel ser de skal 
ta. Man ge barn har med seg bam sen sin til 
le gen og den kan være fin å star te med for  
å kom me i mål med å un der sø ke bar net, 
av slut er bam se le gen.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

MINDRE SKUMMELT: Bamselege Charlote Olsen håper serien kan bidra til å gjøre sykehusbesøk mindre 
skummelt for barn. Foto: NRK.

«Jeg håper serien gjør barna 
nysgjerrige slik at det blir 
spennende å komme til legen» 

CHARLOTTE OLSEN, BAMSELEGE
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SKIL i vekst

Senter for kva li tet i Le ge kon tor 
(SKIL) har vokst i hur tig tem po.  
Nå lan se rer de en ny på mel dings løs-
ning som gjør det enda enk le re  
å kom me i gang med kva li tets- 
 ar bei det.

– SKIL har blit en in sti tu sjon in nen for kva li
tets ar beid. Når folk ten ker kva li tets ar beid  
på le ge kon tor, kon tak ter de oss, sier Ni co las 
Øya ne, dag lig le der i SKIL.

Øya ne har dok tor grad i sam funns me di
sin, er fast le ge og spe sia list i all menn me di
sin, og har le det SKIL si den opp star ten i 2015. 
Nå sit er han i SKILs kon tor lo ka ler i Bergen 
og for tel ler en ga sjert om sen te rets ut vik ling 
de siste åre ne.

Vik ti ge kli nis ke te ma er
Senter for kva li tet i le ge kon tor ble ved tat 
etab lert av Le ge for en in gens sen tral sty re  
i 2013. Sen te ret skal støt e og vei le de prak sis
nær kva li tets ut byg ging i le ge kon tor, gjen
nom tverr fag li ge net verk og kol le ga grup
per. Å del ta på kurs via SKIL, gir også po eng  
i vi de re og et er ut dan nelsen for spe sia lis ter 
i all menn me di sin.

– SKIL er etab lert for di det trengs et na sjo
nalt kva li tets sy stem som sik rer kva li te ten  
og gir le ger mu lig het til å for bed re egen 
prak sis. Vi fo ku se rer på sen tra le kli nis ke 
te ma er som le ge mid del gjen nom gang, an ti
bio ti ka for skriv ning, pa si ent for løp for sår  
ba re pa si ent grup per, samt klo ke valg. Nå 
job ber vi med et tema in nen for sy ke fra værs
opp føl ging, for tel ler Øya ne.

Bru ker data fra egen prak sis
Da Ni co las Øya ne fikk job ben med å lede 
SKIL, bruk te han og kol le ga ene tid li ge re 
pro sjek ter i Le ge for en in gen som in spi ra
sjon. De så tid lig at å re flek te re over data fra 
prak sis i grup per, før te til et øns ke om for
bed ring. I til legg ble han an be falt å star te 
med vik ti ge, av gren se de te ma er. Det re sul
ter te i en kva li tets pak ke i le ge mid del gjen
nom gang be stå en de av elæ rings kurs og 
or ga ni ser te kol le ga grup pe mø ter.

– I elæ rings kur set får man fag lig opp da te
ring, for eks em pel gjen nom gås sjekk lis ten 
for le ge mid del gjen nom gang i før s te elæ r 
ings mo dul. På et grup pe mø te i et er kant ser 
man på data på le ge mid del gjen nom gang  
i egen prak sis. Fle re be nyt er da sjekk lis ten 
el ler til sva ren de verk tøy for å gjø re fle re og 
bedre le ge mid del gjen nom gan ger i prak sis. 

De opp ford res til å set e seg mål og for sø ke 
uli ke til tak for å få det e til, sier Øya ne.

Han un der stre ker at det er tre ele men ter 
som er vik ti ge ved kva li tets ar beid: Kunn
skaps opp da te ring, data fra egen prak sis og 
or ga ni sert ak ti vi tet for å plan leg ge og føl ge 
opp kva li tets pro sjekt.

Lan se res na sjo nalt
Ef ek te ne av SKIL er al le re de ty de lig. Ni co las 
Øya ne tok en mas ter grad ved Uni ver si te tet  
i Oslo i 2019, der han så på re sul ta te ne av å gi 
le ge mid del gjen nom gangkurs til alle fast 
 le ge ne i én kom mu ne.

– Fire til fem må ne der et er av slut et kurs, 
fant vi en klar øk ning i an tal let le ge mid del
gjen nom gan ger. Det e er uav hen gi ge data 
som vi har truk ket ut fra Kom mu nalt pa si ent  
og bru ker re gis ter og Re sept re gis te ret. Det er 
klart at det e er en su per mo ti va sjon, for tel
ler han.

SKILs kva li tets pak ker be står av tre mø ter 
over cir ka åte må ne der, og før mø te ne tas  
et elæ rings kurs. De fles te grup pe ne har en 
an svar lig vei le der, og kva li tets pak ke ne er 
god kjen te som kli nis ke emne kurs.

– Vi øns ker oss fle re vei le de re. Som vei le der 
øns ker vi at man har vei le der kom pe tan se og 
er fa ring med kva li tets ar beid, men det er ikke 
et ab so lut krav. Vi til byr opp læ ring, i til legg 
til at vi én gang i året or ga ni se rer en vei le der
sam ling. Vi har også ut vik let en mo dell der vi 
læ rer opp lo ka le vei le de re, sier Øya ne.

En av grun ne ne til at han øns ker seg fle re 
vei le de re, er SKILs øns ke om å kun ne til by 
kva li tets pak ker til enda fle re kom mu ner og 

le ge kon tor. 10. feb ruar lan ser te de en for bed
ret på mel dings løs ning som gjør det enk le re 
å kom me i gang. På sikt er må let å ut vi de til 
alle lan dets le ge kon tor.

– Ho ved må let vårt er å være et ro bust og 
va rig sy stem som med fø rer kon ti nu er lig 
for bed ring på le ge kon to re ne, med smit e  
ef ek ter til hel se tje nes ten for øv rig. Det e har 
selv føl ge lig et øko no misk as pekt, men mas
ter opp ga ven min vis te at inn spa rin ge ne 
man får ved kva li tets ar beid, er mye stør re 
enn det kos ter, sier Øya ne.

Rask ut vik ling
Fra den spe de opp star ten i 2015 og frem  
til i dag, har SKIL alt så vokst i hur tig tem po.  
I Kal far vei en 31 i Bergen, i en stor, ver ne  
ver dig tre byg ning som opp rin ne lig var et 
pleie hjem for spe dals ke, sit er nå SKILs sju 
an sat e. Fast le ge Ro ger Vei by er an sat som 
fag råd gi ver, i til legg til en se ni or ut vik ler,  
en mar keds an svar lig, en web ut vik ler, en 
øko no mi og ad mi nist ra sjons an svar lig  
og en kurs ut vik ler.

– Da vi lan ser te et kurs om «gjør klo ke 
valg» i fjor, så fikk vi 150 på mel din ger med 
det sam me. En så hur tig eks pan de ring er så 
klart ut ford ren de for or ga ni sa sjons ut vik lin
gen i en hver be drift. Hel dig vis har jeg et 
kjem pe team rundt meg. Jeg er vel dig pri vi le
gert som får lede den ne gjen gen, av slut er 
Øya ne.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

 

KON TOR I BERGEN: Fra den spe de opp star ten i 2015 og frem til i dag, har SKIL vokst i hur tig tem po og har nå sju 
an sat e. Her re pre sen tert ved mar keds an svar lig Al vil de Ge ther (fra venst re), dag lig le der Ni co las Øya ne og web
ut vik ler Mor ten Pedersen. Foto: Vil de Baug stø.
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Le ge for en in gen an ker sa ken  
om Legelisten.no

Oslo ting rett men te Lege lis tens  
prak sis er i tråd med per son vern- 
lov giv nin gen. Le ge for en in gen er 
uenig og har der for an ket sa ken til 
lag manns ret ten.

– Det e er en prin si pi elt vik tig sak for våre 
med lem mer. Der som dom men fra lag
manns ret en blir stå en de, vil det få be tyd
ning for le ger og øv rig hel se per so nell, og 
po ten si elt and re yr kes grup per. Det er uhel
dig og der for an ker vi sa ken, sier Nils Kris ti an 
Klev, le der i All menn le ge fo re nin gen.

Det var i slut en av no vem ber i 2019 at 
sa ken om Legelisten.no gikk i Oslo ting ret. 
Le ge for en in gen gikk til sak mot sta ten for di 
for en in gen me ner at Lege lis tens prak sis er 
ulov lig.

Legelisten.no gir mu lig het til å ano nymt 
om ta le og set e ka rak ter på le ger, tann le ger 
og an net hel se per so nell.

Me ner per son vern bør veie tyngst
Per son vern lov giv nin gen kre ver at det må 
fore tas en av vei ning mel lom le ge nes pri vat
liv på den ene si den og for bru ker hen syn på 
den and re. Le ge for en in gen me ner le ge nes 
per son vern bør veie tyngst i den ne vur de rin
gen. Oslo ting ret var ikke enig i det e.

Oslo ting ret avsa dom i sa ken 18. de sem
ber 2019. Over ord net me ner ret en at Lege
listen.no er et så nyt ig bi drag og verk tøy for 
pa si en ter som le ter et er ny lege, at all menn
he tens in ter es ser må veie tyng re enn hel se
per so nel lets per son vern.

Kon se kven sen av dom men er at Per son
vern nemn das tid li ge re ved tak er gyl dig.  

Vedtaket sier at Lege lis tens be hand ling av 
per son opp lys nin ger er lov lig, selv uten en 
re ser va sjons ret.

– Spørs må let om hvil ken sy ste ma ti sert 
in ter netom ta le en kelt per so ner skal måt e 
tåle, er vik tig og prin si pi elt. Vi er uenig  
i ret ens vur de ring av dis se spørs må le ne, 
sier Ce ci lie Hal lan, ad vo kat i Le ge for en in gen.

Hal lan før te sa ken sam men med ad vo kat
full mek tig Anders Son drup.

Ikke god nok kon troll
I an ken til lag manns ret en trek ker Le ge  
for en in gen frem at Lege lis tens ru ti ner og 
sy ste mer for å kon trol le re kom men ta rer før 
pub li se ring er man gel ful le. Det kre ves ikke 
at bru ke ren iden ti fi se rer seg, og det er hel ler 
in gen kon troll av at en bru ker som leg ger 
inn en om ta le fak tisk er el ler har vært le gens 
pa si ent.

Vi de re trek ker Le ge for en in gen frem  
i an ken at «kon trol len som fore tas før pub li
se ring ikke er god nok.»

– Det vil for lag manns ret en bli do ku men
tert en rek ke vur de rin ger fra net ste det. Dis se 
vi ser at vur de rin ger som bry ter med Lege lis
tens egne ret nings lin jer, har blit pub li sert. 
En rek ke vur de rin ger på Legelisten.no in ne
hol der svært kren ken de på stan der og/el ler 
ka rak te ris tik ker, he ter det i an ken.

An ken ble sendt til Borgartings lag manns
ret man dag 27. ja nu ar. Det er uvisst når 
sa ken kom mer opp i lag manns ret en, men 
sann syn lig vis blir an ke for hand lin ge ne en 
gang i lø pet av høs ten 2020.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Asylsøkeres bruk av helse- 
tjenester

Kirurgi ved urininkontinens  
hos barn

Pasientskader hos fastleger

Legemiddeluttak etter hjerte- 
infarkt

Disputasspråk
DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

3
) 20 μg tilsv. 800 IE, resp. 50 μg tilsv. 2000 IE og 100 μg tilsv. 4000 IE, isomalt, sukrose, 

hjelpestoffer. Indikasjoner: 800 IE: Forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter 
med risiko for D-vitaminman gel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes. 2000 IE og 4000 IE: Behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. 
Generelt: D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 nmol/liter. Dosering: Voksne og ungdom >12 år: Anbefalt dose: 1 tablett 
daglig, av enten 800 IE, 2000 IE el ler 4000 IE. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol, sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens 
respons på behandlingen. Dagsdosen bør ikke over skride 4000 IE. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er unødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: 
Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se også Forsiktighetsre gler. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Se Forsiktighetsregler. Administre-
ring: Kan tas med eller uten mat. Tablettene kan svelges hele eller knuses ved behov. Tabletter 4000 IE: Har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at svelging blir 
enklere, og ikke for å dele den i like doser. Kontraindikasjoner: Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi eller hyperkalsi uri. Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. 
Hypervitaminose D. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør forskrives med forsiktighet ved sarkoidose pga. risiko for økt metabolis me av vitamin D 
til dens aktive form. Disse pasientene bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i se rum og urin. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen 
kon trolleres ved serumkreatininmåling. Kontroll er spesielt viktig hos eldre som får samtidig behand ling med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med stor tendens 
til calculusdannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, bør dosen re duseres eller behandlingen seponeres. Preparatet bør 
brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunk sjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres. Det må tas hensyn til risiko for kalsi fikasjon av bløtvev. Vitamin D i form 
av kolekalsiferol metaboliseres ikke normalt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Det må tas hensyn til vitamin 
D-innholdet i tablettene ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vi tamin D. Tilleggsdoser med vitamin D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn. I slike tilfeller 
er det nødvendig å kontrollere serumkalsiumnivået samt kalsiumutskillelsen i urin ofte. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og isomalt, og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige 
problemer med fruktosein toleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer utskillelse av kalsium i urin. Pga. økt risiko for hyperkalsemi bør kalsi umnivået i serum kontrolleres regelmessig ved samtidig 

Mylan Healthcare Norge AS
Hagaløkkveien 26 | Pb 194 – 1371 Asker, Norway 
infonorge@mylan.com | www.D-vitaminmangel.no

DES-2020 - 001

Fleksibel dosering 
med 3 ulike styrker 
for forebygging 
eller behandling av 
D-vitaminmangel1,2

Referanser:
1. Divisun SPC 20µg (01.03.2017) 4.2. 2. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 4.2. 3. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 3. 4. Divisun SPC 50µg og 100µg (30.06.2016) 
og 20µg (01.03.2017) 4.3, 4.4, og 4.5

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

• Høye doser av vitamin D over tid kan medføre hyperkalsemi.
• Kontroll og oppfølging av pasienter anbefales med regelmessig

kontroll av serum-kalsium, nyrefunskjon, serum-fosfat og
kalsiumutskillelse i urinen.

• Divisun skal ikke brukes hos pasineter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon.

bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller bar biturater kan redusere effekten av vitamin D siden metabolismen øker. Store doser av vitamin D kan føre til hyperkalsemi, som kan øke 
risikoen for toksisitet av hjerteglykosider og gi alvorlige arytmier pga. de additive inotrope effektene. Pasienten bør monitoreres vha. EKG og måling av se rumkalsiumnivået. 
Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjon. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke dosen av vitamin D. Samtidig behandling med ionebytteresiner slik 
som kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bør kun brukes 
under graviditet dersom det fore ligger D-vitaminmangel. Daglig inntak bør ikke overskride 600 IE vitamin D. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser vitamin 
D. Det er ingen indikasjoner på at vitamin D i te rapeutiske doser er teratogent i mennesker. Amming: Kan brukes under amming. Vitamin D

3
 går over i morsmelk. Dette må 

det tas hensyn til når det gis tilskudd av vitamin D til barnet. Fertilitet: Ingen data tilgjengelig. Normale endogene nivåer av vitamin D forventes imidlertid ikke å ha noen effekt 
på fertiliteten. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyper kalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Pruritus, utslett, 
urticaria. Ukjent frekvens: Immun systemet: Overfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til hypervitaminose D. 
For mye vitamin D kan for årsake unormalt høye blodkalsiumverdier, som kan føre til skader i bløtvev og nyrer. Øvre daglig vitamin D-grense er 4000 IE (100 μg). Symptomer: 
Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, muskelsvakhet, fatigue, menta le forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i bensubstansen, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan medføre koma og død. Vedvarende høye kalsi umnivåer kan føre 
til irreversibel nyreskade og kalsifikasjon av bløtvev. Behandling: Behandling av hyperkalsemi: Behandling med vitamin D skal seponeres. Behandling med tiaziddiuretika, liti um, 
vitamin A og hjerteglykosider skal også seponeres. Rehydrering, og avhengig av alvorlighets grad, isolert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og 
kortikoste roider, skal vurderes. Serumelektrolytter, nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige til feller bør EKG og sentralt venetrykk overvåkes. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger A11C C05 side  c. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Vitamin D øker kalsium- og fosfatopptak fra tarmen. Admi nistrering av vitamin D

3
 motvirker utvikling av rakitt 

hos barn og osteomalasi hos voksne. Det mot virker også økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel, som fører til økt ben resorpsjon. Absorpsjon: Vitamin D 
absorberes lett i tynntarmen. Fordeling: Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: Kolekalsiferol blir omdannet i leveren 
ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Denne blir så omdannet i ny rene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er an-
svarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev. Utskillelse: Vitamin D utskilles via feces og urin. Oppbevaring og holdbarhet: 
Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Pakninger og priser: 800 IE: 90 stk. (blister) kr 158,70. 2000 IE: 90 stk. (blister) kr 
361,50. 4000 IE: 90 stk. (blister) kr 394,00.  Sist endret: 18.11.2016

Divisun (kolekalsiferol) 20µg, 50µg eller 100µg1,2

• En gang daglig.1,2 Pasienters individuelle behov avgjør hvilken
styrke som velges.1,2

• Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer
av 25-hydroksykolokalsiferol (25(OH)D), sykdommens
alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen.1,2

• Dagsdosen bør ikke overskride 100µg (4000 IE).1,2

Divisun 100µg, med delestrek for lettere å kunne svelges.3

C


	2020_3_forside-redigert-1
	2020_3_forside-redigert-2
	205
	206-207
	208-210-ANN
	211
	212
	213
	214
	215
	216-217-ANN
	218-220
	221-ANN
	222
	223-ANN
	224-227
	228-229-ANN
	230-233
	234-235-ANN
	236-241
	242-246
	247-ANN
	248-252
	253-ANN
	254-258
	259-ANN
	260-265
	266-267-ANN
	268-272
	273-ANN
	274-276
	277
	278-279-ANN
	280
	281
	282-283-ANN
	284-287
	288-ANN
	289
	290-ANN
	291
	292
	293
	294-295
	296-297
	298
	299-305
	306
	307
	308-315
	316
	2020_3_forside-redigert-3
	2020_3_forside-redigert-4

