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Troverdige retningslinjer?
Retningslinjer skal hjelpe leger til å ta gode 
beslutninger om diagnostikk og behandling. 
Men retningslinjer kan være uklare, omdis-
kuterte og/eller lite kjent. Kan dette være 
årsaken til fylkesvise forskjeller i forskrivnin-
gen av legemidler mot astma hos barn?

De fleste norske sykehus har retnings-
linjer for sepsisbehandling som i stor grad 
samsvarer med Helsedirektoratets. Nordiske 
retningslinjer for oppfølging etter fedme-
kirurgi er nylig publisert. Hvordan bør 
retningslinjer utarbeides og gjøres kjent  
for klinikere?
SIDE 318, 319, 326, 345, 352

Migrene og hjerneslag
Migrene er forbundet med økt risiko for 
hjerneslag, men sammenhengen er kom-
pleks. Hos pasienter med migrene med aura 
bør risikofaktorer man kan gjøre noe med, 
slik som røyking, hypertensjon og p-pille-
bruk, kartlegges og eventuelt behandles. 
Men det er ikke godt dokumentert at bedre 
anfallskontroll reduserer risikoen for hjerne-
slag.
SIDE 357

Fra vekt til helse
Vektreduksjon er et lite egnet virkemiddel 
som eneste tiltak mot overvekt og sykdom. 
«Å endre levevaner er komplisert, og å vei-
lede om endring av levevaner krever mer 
enn sunn fornuft», skriver to kronikkforfat-
tere. De lanserer begrepet Helse uansett 
størrelse og presenterer en alternativ folke-
helsestrategi bygd på aksept, selvaksept  
og vennlighet.
SIDE 334

Norge –  
et land i verden
I 2030 er det beregnet at nesten 22 millioner mennesker i verden 
årlig vil få en kreftdiagnose, mot rundt 12 millioner årlig i dag. 
Men hvordan går det med dem som får kreft? Nå vet vi litt mer  
om det. For resultatene fra den globale kreftovervåkningsstudien 
CONCORD-3 ble nylig publisert i The Lancet. Studien er enorm.  
Den inkluderer over 37 millioner kreftpasienter fra 71 land med  
til sammen om lag en milliard innbyggere.

Den gode nyheten er at kreftoverlevelsen øker over hele kloden. 
Ikke uventet øker den aller mest i de rike landene. Forskjellene er 
til dels store. For barn med akutt lymfoblastisk leukemi varierer 
for eksempel overlevelsen fra under 50���% i Ecuador til mellom 80���% 
og 90���% i mange rike land. Og Norge er blant de åtte land i verden 
som har den aller høyeste totale femårsoverlevelsen for alle de 
 studerte kreftdiagnosene. Det er det verdt å minne om når det  
går en kule varmt i debatten om norsk kreftomsorg.
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En studie vi presenterer i denne utgaven  
av Tidsskriftet viste store fylkesmessige 
for skjeller i forskrivning av astmamedisiner 
til barn. Forskjellene var uttalte også mel-
lom nabofylker som Hordaland og Roga-
land. Det er liten grunn til å tro at sykdoms-
forekomst kan forklare denne forskjellen.  
Så hvem får for lite og hvem får for mye 
medisin?
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En blod flekk
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Re gje rin gens for slag om va rig lag ring av blod fra ny født-
scree nin gen skal snart be hand les av Stor tin get. Men har 
Re gje rin gen helt for stått hva den selv fore slår?

Fra ny født scree nin gens spe de be gyn nel se for godt over 50 år si den 
har for må let vært en ty dig: å dia gnos ti se re al vor li ge ar ve li ge syk-
dom mer som er lett e re å be hand le der som de opp da ges tid lig (1). 
Det startet med undersøkelser for fenylketonuri og medfødt hypo-
thyreose. I 2012 ble screeningen utvidet til 23 sykdommer. Og fra  
og med 2018 screenes norske barn for 25 ulike sykdommer.

Tilbudet har nærmest 100��% oppslutning. Men mange vet neppe  
at de kan reservere seg. At deltagelse er frivillig er det knapt mulig  
å lese av den (ellers omfattende) informasjonen om nyfødtscreening 
på nettsidene til landets største sykehus (2).

Det er vik tig å verne en slik opp mø te suk sess mot grep som kan 
sett e opp slut nin gen i fare. Det har man ge for stått. «Data fra ny født-
scree nin gen in ne hol der svært sen si ti ve og pri va te hel se opp lys nin-
ger som av per son vern hen syn ikke bør kop les til per son opp lys nin-
ger», skrev for eks em pel stor tings re pre sen tant Bent Høie i et spør re-
ti me spørs mål til da væ ren de hel se mi nis ter Anne-Gre te Strøm-Erich-
sen i 2011 (3). Den gang skul le prø ve ne lag res i seks år.

Nå fore slår da gens re gje ring va rig lag ring. Rol ler er skif tet, og 
pi pen har fått en an nen lyd: «I til knyt ning til den dia gnos tis ke bio-
ban ken kan det be hand les per son opp lys nin ger som er re le van te  
og nød ven di ge», står det i hel se mi nis ter Bent Høies for slag til lov-
ved tak, som i dis se da ger er til be hand ling i Stortingets hel se- og 
om sorgs ko mi té (4). For slaget in ne bæ rer at blod fra ny født scree nin-
gen samt per son opp lys nin ger skal kun ne lag res til evig tid. Stor tin-
get skal ett er pla nen be hand le sa ken rett over pås ke 2018.

Når re gje rin gen øns ker at blod prø ve ne skal va rig lag res, er det 
ikke hen sy net til hel se hjelp til det en kel te bar net som lig ger bak. 
Referansegruppen for nyfødtscreeningen har uttalt at lagring av 
prøvene utover 10�–�16 år hverken har klinisk nytteverdi for barnet 
eller er nyttig for nyfødtscreeningen selv (5). I likhet med flere andre 
høringsinstanser peker de på at varig lagring kun har ett formål, og 
det er forskning. Det kan også i dag skje på blod fra ny født scree nin-
gen. For ut set nin gen er at det hen tes inn in for mert sam tyk ke. Re gio-
nal ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk (REK) kan 
imid ler tid gi dis pen sa sjon for dett e kra vet «der som slik forsk ning  
er av ve sent lig in ter es se for sam fun net» (4). Den ne ord nin gen skal 
iføl ge for slaget vi de re fø res.

Pro ble met er at «ve sent lig in ter es se for sam fun net» langt fra er 

noe en het lig og kon tekst uav hen gig mål. Va rig lag ring vil i lø pet  
av noen tiår po ten si elt gi et nær kom plett DNA-re gis ter over den 
nors ke be folk ning. Et slikt re gis ter vil kun ne kob les både til en lang 
rek ke and re re gist re og til an nen in for ma sjon om en kelt in di vi det. 
Po ten si a let for forsk ning ved lag ring i seks år er be gren set. Po ten-
sialet for forsk ning ved evig lag ring er enormt. Med nær kom plett 
ge ne tisk in for ma sjon om en hel be folk ning er det mye som vil 
 kun ne de fi ne res som «av ve sent lig in ter es se». De for sik ti ge av oss 
kan lett se for seg hva et frem ti dig to ta li tært re gi me, el ler en in va de-
ren de frem med stat, vil kun ne ut rett e av be folk nings over vå king, 
-sorte ring og -kon troll med et slikt red skap i hen de ne.

Og vi and re tren ger ikke gå len ger enn til våre na bo land for  
å se hvor fris ten de det kan være å bru ke om fatt en de DNA-re gist re  
til and re for mål enn de til tenk te. I Sve ri ge har po li ti et gått inn  
i nyfødtscreeningsregisteret i for bin del se med mord ett er forsk nin-
ger, og det dis ku te res bruk av ma te ria let i for bin del se med far skaps-
sa ker, per son iden ti fi se ring og for for sik rings sel ska per (6). I Dan-
mark blir ny født prø ve ne al le re de brukt til gen forsk ning uten in di-
vidu elt sam tyk ke (7). Alle de mu li ge må te ne et slikt re gis ter i nær 
el ler fjern frem tid kan bru kes el ler mis bru kes på, er umu lig å over-
skue på det tids punkt hvor sam tyk ket gis (8).

Der for er det grunn leg gen de vik tig å for stå i hvor stor grad va rig 
lag ring vil end re re gis te rets ka rak ter. Alle gjør åpen bart ikke det. 
«Dett e er ikke en gen bank over Nor ges be folk ning, det er en blod-
flekk på et pa pir, hvor bru ken av prø ve ne er strengt re gu lert», utt al te 
hel se mi nis ter Høie til Da gens Medisin (9). Vet ikke mi nis te ren at en 
per sons blod in ne hol der per so nens DNA? Med vel vil je kun ne man ha 
tol ket utt a lel sen som en uin for mert glipp, had de det ikke vært for at 
en lig nen de for mu le ring også fin nes i det fer di ge for slaget til lov ved-
tak. Der he ter det: «Det er vik tig å un der stre ke at det ikke skal sam les 
inn og opp be va res ge ne tisk in for ma sjon om alle ny fød te» (4).

Selv sagt skal det sam les inn og opp be va res, til evig tid, ge ne tisk 
in for ma sjon om alle ny fød te. «Blod flek ker» har i seg selv ikke noen 
forsk nings mes sig ver di før den ge ne tis ke in for ma sjo nen eks tra -
heres. Det er den ne in for ma sjo nen som er grunn laget for at det er 
in ter es sant å lang tids lag re. Og det er den ne in for ma sjo nen som skal 
kun ne kob les til per son opp lys nin ger (4). Det er grunn til å spør re 
om Re gje rin gen helt har for stått hva den ber Stor tin get om å ved ta.

ARE BRE AN
(f. 1965) er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er spe sia list i nev ro-
lo gi og ph.d.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Hvor dan be hand les barn  
med ast ma?
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Ast ma be hand ling hos barn va ri e rer be ty de lig mel lom 
fyl ke ne.

Va ria sjon i hel se tje nes ter til be folk nin gen har vært et vik tig tema  
i hel se tje nes te forsk nin gen i fle re tiår. Al le re de i 1938 fant James 
Ali son Glo ver på fal len de stor va ria sjon i tonsillektomifrekvens mel-
lom uli ke sy ke hus i Eng land (1). Wenn berg & Gitttelsohn kom til 
sam me kon klu sjon da de i 1973 un der søk te fre kven sen av uli ke 
kir ur gis ke inn grep i Ver mont, USA (2). I sist nevn te stu die fant man 
blant an net at fre kven sen av ton sill ek to mi kun ne va ri e re med en 
fak tor på 12 mel lom nær lig gen de dis trik ter.

Et vik tig pre miss for vur de rin gen av sli ke stu di er har vært at når 
for skjel li ge le ger an be fa ler for skjel lig ut red ning el ler be hand ling  
for nøy ak tig sam me pa si en ter, er det ikke mu lig at de alle kan ha 
rett (3). Det er der for gjort man ge for søk på å for kla re den ob ser ver te 
va ria sjo nen (4). Fle re for fatt e re har iden ti fi sert usik ker het som en 
vik tig år sak (5). Usik ker het kan ha be tyd ning for både dia gnos tikk 
og be hand ling via fle re me ka nis mer (6). Av dis se kan nev nes man-
gel full evi dens for di ak tu el le forsk nings da ta mang ler, tvil om at 
til gjen ge li ge data er re le van te for den kli nis ke si tua sjo nen el ler 
usik ker het om hvor dan data skal tol kes.

Det er tvil somt om all va ria sjon og usik ker het i me di si nen vil 
kun ne eli mi ne res, men evi dens ba sert me di sin har vært lan sert som 
et bo te mid del mot uak sep ta bel va ria sjon (7). Den ne til nær min gen 
til me di sinsk be hand ling hand ler dels om å sik re ge ne rel le stan dar-
der for dia gnos tikk og be hand ling og dels om at man øns ker å gi et 
bed re be slut nings grunn lag for den en kel te lege som ar bei der med 
et prak tisk me di sinsk pro blem (8, 9).

Ast ma er en fol ke syk dom som an tas å star te i bar ne al de ren hos 
halv de len av alle ast ma pa si en ter (10). Ri si ko for ut vik ling av kols hos 
voks ne er også be ty de lig økt hos pa si en ter som har hatt ast ma som 
barn (11). I dett e num mer av Tids skrif tet tar Mi kal sen og med ar bei-
de re for seg et vik tig pro blem og på vi ser fyl kes vis va ria sjon i ast ma-
be hand ling av barn i Norge (12). For fatt er ne har brukt data fra 
 Re sept re gis te ret, der in for ma sjon om alle ut skrev ne re sep ter si den 
2004 er lag ret. Ho ved fun ne ne i stu di en var at det fore lig ger en be ty-
de lig va ria sjon mel lom fyl ke ne i for skriv ning av le ge mid ler mot 
ast ma til barn og at få barn bruk te ast ma me di si ner (spe si elt in ha la-
sjons ste ro i der) kon ti nu er lig over leng re tids pe ri oder. Sist nevn te 

funn av vi ker fra hva man skul le for ven te ut fra da gens ret nings-
linjer.

Det fin nes en rek ke for skjel li ge in ter na sjo na le ret nings lin jer for 
be hand ling av barn med ast ma i til legg til våre na sjo na le ret nings-
lin jer. Glo bal Ini tia ti ve for Asth ma (GINA)-ret nings lin je ne, som opp-
da te res hyp pig, er lett til gjen ge lig på nett et med in for ma sjon om 
dia gno se, be hand ling og fore byg ging av ast ma i alle al ders grup per 
(13). Imid ler tid gir ikke ret nings lin je ne svar på alle spørs mål. I Stor-
bri tan nia fore lig ger det nå to for skjel li ge ret nings lin jer for ast ma 
som er del vis mot stri den de. Beg ge er ut ar bei det lege ar tis av kom pe-
ten te or ga ni sa sjo ner, Na tio nal In sti tu te for Health and Care Ex cel-
lence (NICE) og British Thoracic Society (BTS) and the Scottish Inter-
collegiate Guide li nes Net work (SIGN). De to ret nings lin je ne har 
blant an net ulikt syn på be ho vet for ob jek tiv dia gnos tikk hos barn. 
Dett e har na tur lig nok skapt frust ra sjon blant bri tis ke all menn prak-
ti ke re (14).

Den fore lig gen de stu di en de mon stre rer hvor dan ru ti ne mes sig 
inn hen te de data som over sikt over ut le ver te re sep ter kan bru kes til 
å stu de re le ge mid del bruk i be folk nin gen og in di rek te til å eva lu e re 
be hand lings kva li tet. Me to den er imid ler tid i mind re grad eg net til  
å si noe om år sa ke ne til av vi ke ne som ble ob ser vert. For fatt er ne 
fin ner det van ske lig å for kla re va ria sjo nen på bak grunn av fore-
koms ten av ast ma blant barn i Norge, som er kart lagt i and re stu-
dier. Man kan spør re seg om le ger ge ne relt har godt nok kjenn skap 
til til gjen ge li ge be hand lings ret nings lin jer. Fun ne ne i un der sø kel sen 
ty der på at dis se i alle fall ikke ett er le ves. Spørs må let er også om 
ret nings lin je ne for be hand ling av barn med ast ma er ade kva te,  
selv om de er evi dens ba ser te. Er ret nings lin je ne til strek ke lig godt 
do ku men tert og gir de prak tis ke an vis nin ger som er ope ra sjo nel le?

Mi kal sen og med ar bei de res stu die rei ser fle re spørs mål som bør 
føl ges opp vi de re. Re sul ta te ne ty der blant an net på at man ge pa si en-
ter be hand les unød ven dig, mens and re som tren ger be hand ling 
unn dras den ne. Feil bruk av me di si ner har hel se mes si ge kon se kven-
ser og også mu li ge øko no mis ke føl ger med en uøns ket eks tra be last-
ning for blå re sept ord nin gen. Dett e vet vi fore lø pig for lite om.

TOR OLAV BRØ VIG AA SEN
tor.aasen@gmail.com
(f. 1946) er spe sia list i ind re me di sin og i lun ge syk dom mer, med spe si ell kom pe-
tan se in nen ar beids re la ter te lun ge syk dom mer. Han er tid li ge re av de lings over-
lege og av de lings di rek tør, nå spe si al råd gi ver og pen sjo nist.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Har vi tro ver di ge  
ret nings lin jer for kli nisk prak sis i Norge?

LIT TE RA TUR
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Ret nings lin jer for be hand ling av sep sis rei ser vik ti ge 
spørs mål.

Kas per sen og med ar bei de re be ly ser et vik tig tema for norsk hel se tje-
nes te: Hvor dan kan vi sik re pa si en ter eff ek tiv og trygg be hand ling 
gjen nom fag li ge ret nings lin jer, i dett e til fel let ved sep sis (1)?

Fag li ge ret nings lin jer må være ut vik let i tråd med vel de fi ner te og 
in ter na sjo nalt ak sep ter te stan dar der for at de skal være tro ver di ge 
(2, 3). De skal blant an net bygge på sy ste ma tisk gjen nom gang av 
re le vant forsk nings litt e ra tur, ba lan sert vur de ring av for de ler og 
ulem per ved be hand lings al ter na ti vene og ade kvat hånd te ring av 
in ter es se kon flik ter. GRA DE-me to dik ken  ut gjør det le den de  sy ste met 
for å nå sen tra le stan dar der, gjen nom en sy ste ma tisk og trans pa rent 
pro sess (3). Man skal i kunn skaps grunn laget be skri ve for de ler og 
ulem per med til hø ren de kva li tet på do ku men ta sjo nen, og an be fa-
lin ger skal være kon kre te med an gitt styr ke ba sert på for ven tet 
be hand lings ge vinst, med vik ti ge im pli ka sjo ner for bruk i prak sis (3).

Hel se di rek to ra tet be slutt et i 2012 å føl ge stan dar der for tro ver di ge 
ret nings lin jer, be nytt er i dag GRA DE-me to den og har di gi ta li sert 
na sjo na le ret nings lin jer gjen nom bruk av MAGICapp (4). Men for  
de fles te an be fa lin ge ne for sep sis vi ser Kas per sen og med ar bei de re 
til Norsk elek tro nisk le ge hånd bok (NEL). Opp slags verk ut gjør nytt i ge 
in for ma sjons res sur ser, men har ikke sta tus som na sjo na le ret nings-
lin jer og opp fyl ler hel ler ikke sen tra le stan dar der for tro ver dig het.

Kas per sen og med ar bei de re kon klu de rer med at lo ka le ret nings-
lin jer for sep sis er til gjen ge li ge ved de al ler fles te sy ke hus og over-
veien de i godt sam svar med na sjo na le og in ter na sjo na le ret nings -
linjer. En mer de tal jert re de gjø rel se for styr ke på an be fa lin ge ne  
og kunn skaps grunn laget de lo ka le ret nings lin je ne byg ger på, ville 
gjort det enk le re å vur de re hvor vidt et til sy ne la ten de sam svar gjen-
spei ler fak tis ke rea li te ter. Noen eks emp ler gir grunn til be kym ring, 
sett opp mot de iden ti fi ser te in ter na sjo na le ret nings lin je ne og nye 
nor dis ke ret nings lin jer som mø ter sen tra le stan dar der for tro ver-
dig het (5, 6). Ved sep tisk sjokk gir dis se ret nings lin je ne ster ke an be-
fa lin ger for nor ad re na lin frem for do pa min ved akutt sir ku la sjons-
svikt, først og fremst ut fra økt ri si ko for aryt mi er. I de fles te lo ka le 
ret nings lin jer had de man imid ler tid do pa min som et al ter na tiv,  
og ved ett sy ke hus an be fal te man do pa min som før s te valg. Bruk av 
sti vel se ved væs ke re su sci te ring ble nevnt som et al ter na tiv ved tre 
sto re nors ke sy ke hus. Dett e er uro vek ken de i lys av so lid do ku men ta-
sjon fra ran do mi ser te stu di er som har re sul tert i ster ke an be fa lin ger 
mot sti vel se i de nevn te in ter na sjo na le og nor dis ke ret nings lin je ne.  

I den na sjo na le ret nings lin jen fra Hel se di rek to ra tet an be fa ler man 
høy do se pe ni cil lin i kom bi na sjon med gentamicin, i sam svar med 
de fles te lo ka le ret nings lin je ne. Den ne an be fa lin gen har vært dis ku-
tert i fag mil jø et, noe Kas per sen og med ar bei de re også nev ner (7). 
Fle re godt ut før te sy ste ma tis ke over sik ter an gir lav kva li tet på do ku-
men ta sjo nen for aminoglykosider som til legg til pe ni cil lin, uten 
sik re hol de punk ter for ge vinst og med ri si ko for te ra pi svikt og ny re-
svikt (8). Dis se tre eks emp le ne svek ker tro ver dig he ten ved de nors ke 
ret nings lin je ne og in di ke rer at pa si en te ne mott ar be hand ling som 
ikke er i tråd med bes te til gjen ge li ge kunn skap.

Fø rer tro ver di ge ret nings lin jer for sep sis til økt over le vel se, bed re 
hel se og mer for nuf tig bruk av hel se res sur ser? Kas per sen og med-
arbei de re be skri ver ikke i hvil ken grad de uli ke ret nings lin je ne er 
im ple men tert i prak sis. Vel lyk ket im ple men te ring er en kre ven de 
kunst (9). I man gel av kunn skap, res sur ser og gode verk tøy for  
å im ple men te re, eva lu e re og kon ti nu er lig for bed re prak sis for blir 
selv de mest tro ver di ge ret nings lin jer ver di lø se. Så hvor bør vei en  
gå vi de re?

Kas per sen og med ar bei de re stil ler et be ti me lig spørs mål ved 
be ho vet for lo ka le ret nings linjer. Bruk av tek no lo gi og di gi talt struk-
tu rer te data – tatt i bruk blant an net av Hel se di rek to ra tet – gjør det 
nå mu lig å plug ge inn tro ver di ge an be fa lin ger i na sjo na le og lo ka le 
ret nings lin jer og pro se dy rer, med til pas ning til lo kal prak sis der som 
det er nød ven dig (4). An be fa lin ge ne bør også kun ne in te gre res som 
be slut nings støtt e sy ste mer i elek tro nisk pa si ent jour nal (4).

Et nes te steg er kob ling til re gist re med di gi talt struk tu rer te data 
for kon ti nu er lig eva lue ring av ny kunn skap. Ved be hov for bed re 
kunn skap – slik til fel let er for sep sis – bør re gis ter ba ser te, ran do mi-
ser te stu di er kun ne ut fø res i van lig prak sis, som i Sve rige (10). Med 
et slikt øko sy stem av di gi tal og tro ver dig kunn skap vil må let om 
do ku men tert tryg ge og eff ek ti ve hel se tje nes ter være opp nåe lig (11).

La oss håpe at nors ke kli ni ke re og pa si en ter sta dig of te re mø ter 
tro ver di ge og an vend ba re ret nings lin jer i prak sis, og at Le ge for en in-
gen om si der tar en mer ak tiv rol le i dett e ar bei det.

PER OLAV VAND VIK
per.vandvik@gmail.com
(f. 1968) er pro fes sor ved Institutt for hel se og sam funn, Uni ver si te tet i Oslo. Han 
le der også MAGIC, som er en ide ell stif tel se som ar bei der for å for bed re Ret nings-
lin jer for kli nisk prak sis, blant an net gjen nom et øko sy stem for di gi tal og tro ver-
dig kunn skap for hel se tje nes ten  
og BMJ Ra pid Recommendations.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter: MAGIC 
har mott att fi nan si e ring for forsk ning og in no va sjon fra off ent li ge in sti tu sjo ner som 
Hel se Sør-Øst og In no va sjon Norge. MAGIC mott ar fi nan si e ring fra or ga ni sa sjo ner som 
bru ker MAGICapp.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Er krop pen rar?

Ka veh Ra shi di ar gu men te rer for at fast le ger 
av og til må si til pa si en te ne: «Vet ikke, men-
nes ke krop pen er bare rar noen gan ger» (1), 
Jeg kjen ner et be hov for å pro tes te re litt mot 
den ne tenk nin gen. For det før s te er be gre-
pet MUPS («me di sinsk ufor klar li ge pla ger  
og symp to mer») i seg selv noe pro ble ma tisk. 
Det fun ge rer greit nok som et be grep brukt 
mel lom fag folk når vi dis ku te rer pro blem-
stil lin ger. Men vi må ikke falle for fris tel sen 
og opp rett e en svart boks-ka te go ri for alt vi 
ikke for står. Da kan vi raskt mis lyk kes i vårt 

opp drag som lege. Vi skal i det leng ste prø ve 
å for stå pa si en ten – med sin in di vi dua li tet, 
kom plek si tet og va ri ans. Jeg kjen ner meg 
ikke igjen i at man ofte mø ter ufor ståe li ge 
symp tom bil der. Der som vi tør å be ve ge oss 
litt uten for kla re, dia gnos tis ke mer ke lap per 
og bru ke hele bred den i kunn skap vi har 
til eg net oss, er det sjel den at man ikke får  
et visst bil de av pa to ge ne se og sam men hen-

ger bak pa si en tens pla ger. Unn taks vis kan 
en kel te pa si en ter være en nøtt, men det er 
ikke det van li ge.

Der nest er det en del av vårt kjer ne opp-
drag å ska pe en fel les for stå el se med pa si en-
ten. I en kon tekst av al li an se og til lit skal vi 
lede pa si en ten gjen nom en ska pen de pro-
sess hvor pa si en ten skal lage sin uni ke his to-
rie – en for tel ling om sin kropp og hel se,  
om sam men hen ger. Det som opp fatt es som 
ufor klar lig og skrem men de skal sett es inn  
i en for ståe lig kon tekst. Det me nings lø se 
skal gi me ning. Le gen har en helt ve sent lig 
rol le som pre miss le ve ran dør når pa si en ten 
ska per sin his to rie - sin uni ke vir ke lig hets-
for stå el se. Må let er at pa si en ten sitt er igjen 
med en for tel ling om seg selv som ska per 
vekst og mest ring. Her det et stort poten-
siale, men det går beg ge vei er. Vi kan også 
bi dra til en his to rie som frem mer angst og 
utrygg het. Frem for alt der som vi ka pi tu le rer 
og sier vi ikke vet. Da sen des pa si en ten ut på 
en evig ør ken vand ring som ofte for ver rer 
pa si en tens til stand.

BÅRD EN GEN HUS TE LI
Baardhusteli@gmail.com
er fast le ge og spe sia list i all menn me di sin.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Ra shi di K. Krop pen er rar. Tidsskr Nor Legeforen 

2018; 138: 176. 

Sta tis tikk  
og an nen løgn

Dag Brat lid vur de rer an tall lig ge døgn for 
in ne lig gen de pa si en ter som enes te in di ka-
tor på meng de ar beid for le gen (1). En fak tor 
som ikke be skri ves, er hvor stort an tall inn-
leg gel ser som for de les på an tall lig ge døgn, 
alt så hvor man ge pa si en ter som skri ves inn 
og ut. Å ha én pa si ent som skri ves ut ett er 
fem døgn på sy ke hus, gir på in gen måte 
til sva ren de ar beids meng de som å leg ge inn 
og skrive ut fem pa si en ter med opp hold på 
ett døgn hver.

TON JE HEL LE FLO
Tonje.Flo@grimstad.kommune.no
er sy ke hjems lege, tid li ge re as si stent le ge ved me di-
sinsk av de ling.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Brat lid D. Le gers tid til pa si ent ar beid og pa si en ters 

tid med le gen. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 
113�–�8. 

D. BRAT LID SVA RER
Flo har selv føl ge lig rett i at an tall lig ge døgn 
ikke er det enes te mål på det le ge ar beid  
som en in ne lig gen de pa si ent med fø rer, 
inn skri vings- og ut skri vings pro ses sen er 

«Det som opp fatt es som  
ufor klar lig og skrem men de 
skal sett es inn i en for ståe lig 
kon tekst»
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an ta ge lig re la tivt lik for en pa si ent med et 
kort opp hold som for en pa si ent med et 
lang va rig opp hold. Det er li ke vel ikke slik  
at det ikke fore går noe le ge ar beid hver av  
de fem da ge ne hen nes eks em pel pa si ent  
lå inne mel lom inn skri ving og ut skri ving. 
Blant an net av den ne grunn er det of test 
ve sent lig mer ar beid med ut skri ving (og 
epi kri se) for en pa si ent som har lig get len ge 
enn en som så vidt har vært inn om.

Hen sik ten med å bru ke lig ge døgn som  
et mål på meng den pa si ent ar beid i sy ke-
huse ne, var imid ler tid å be skri ve ut vik lin-
gen av for hol det mel lom an tal let le ger og 
pa si en ter i nors ke sy ke hus, blant an net som 
bak grunn for Ro sta og Aaslands for mu le-
ring om at «det snart er for man ge (le ger) 
om bei net». Dett e er da gens si tua sjon, men 
som svært man ge både le ger og by rå kra ter 
ikke sy nes å ha fått med seg. Det med fø rer 
dess ver re at man hel ler ikke for står at le ge-
nes ar beids tids ord nin ger bør end res, slik at 
den ne res sur sen i enda stør re grad kan 
kom me pa si en te ne til gode.

DAG BRAT LID
dag.bratlid@medisin.uio.no
er spe sia list i bar ne syk dom mer, tid li ge re pro fes sor 
fra Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet 
og tid li ge re over le ge i ny født me di sin ved Barne-  
og ung doms kli nik ken, St. Olavs hos pi tal. Han har 
en mas ter grad i hel se ad mi nist ra sjon og er til knyt-
tet Av de ling for hel se le del se og hel se øko no mi ved 
Institutt for hel se og sam funn, Uni ver si te tet i Oslo.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

RET TEL SE

Å opp rett e et fød sels re gis ter  
i et ut vik lings land –  
er fa rin ger fra Ge or gia
Erik Eik Anda, Ing vild Her soug Ned berg,  
Char lott a Ryl an der, Amiran Gamkrelidze,  
Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjel de stad, 
Ta mar Ugulava, Tor mod Brenn
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 138�–�143

På side 140, tred je av snitt un der Re sul ta ter, 
skal det stå:  
Av de 53 236 ny fød te bar na var 51,4 % gutt er 
og 48,6 % jen ter.

Vi be kla ger fei len, den er rett et på nett.



På blå 
resept fra 
1.4.2016
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Mi so gy ni –  
en stil le epi de mi i hel se ve se net

Kvin ne hat er ut bredt i me di si-
nen, men vi snak ker ikke om det. 
Det må det bli slutt på.

Sek su ell tra kas se ring er for budt. Iføl ge li ke-
stil lings- og dis kri mi ne rings lo ven § 13 er det 
de fi nert som «uøns ket sek su ell opp merk-
som het som har som for mål el ler virk ning  
å være kren ken de, skrem men de, fi endt lig, 
ned ver di gen de, yd my ken de el ler plag som».

Sek su ell tra kas se ring er en form for mi so-
gy ni. Mi so gy ni er hat el ler ster ke for dom-
mer mot kvin ner. Sli ke hold nin ger er utvil-
somt en del av hver da gen for kvin ner ge ne-
relt og fore kom mer i alle lag av be folk nin-
gen og på alle ar beids plas ser. Opp ro pet 
#utentaushetsplikt blant nors ke kvin ne li ge 
le ger og me di sin stu den ter un der stre ker at 
dett e er et pro blem også i hel se ve se net (1).

Ved søk i Tids skrif tets elek tro nis ke ar kiv 
ga «mi so gy ni» in gen treff, «sek su ell tra kas se-
ring» ti treff og «li ke stil ling og le ger» 86 treff. 
I fle re ar tik ler om ta les pro ble mer som kan 
de fi ne res som mi so gy ni: kvin ners mang -
lende kar rie re pro gre sjon i aka de m ia (2, 3), 
gra vi des mu lig he ter for fast jobb (4), sek-
suell tra kas se ring av dans ke me di sin stu den-
ter (5) og be kym ring over at det i frem ti den 
vil være for man ge kvin ne li ge le ger (6).

Ste reo ty pe opp fat nin ger av kjønn og for- 

 dom mer mot kvin ner er ofte un der for stått. 
Kan skje snak kes det for lite om dett e i li ke-
stil lin gens Norge. Selv om lan det vårt ble 
ran gert som num mer to (ett er Island) i The 
Glo bal Gen der Gap Re port 2017, har vi iføl ge 
rap por ten på man ge un der punk ter en lang 
vei å gå (7). Den høye ran ge rin gen må ikke 
bli en so ve pu te.

Et blikk på mi so gy ni fra «Down Un der»
Før s te for fatt er bor i Au stra lia, der den for-
ma li ser te li ke stil lin gen ikke er kom met så 
langt som Norge. Skan di na via blir der truk-
ket frem som noe å strekke seg ett er. Mi so -
gyni har imid ler tid vært et tema i fle re år, 
il lust rert av stats mi nis ter Ju lia Gillards tale  
i par la men tet i 2012 (8).

Hvor dan står det til i hel se ve se net? I en 
sak vars let en ung kvin ne lig nev ro kir urg om 
sek su ell tra kas se ring (9). Hun vant sa ken, 
men til tross for ut mer ke de re fe ran ser fikk 
hun ikke fort sett e sin sy ke hus kar rie re, og 
hun job ber nå som pri vat prak ti se ren de 
nev ro kir urg. In gen i det off ent li ge hel se ve se-
net ville an sett e en kvin ne lig «bråk ma ker». 
Kar kir urg Gab ri el la McMullin, som har 
skre vet bok om mi so gy ni, har sagt at å gi 
ett er for sek su el le til nær mel ser var enk le re 
enn å rap por te re over gri pe ren (10). Hen nes 
råd til yng re kvin ne li ge kol le g er var: «Do not 
put your self in that sit u a tion, treat every-
body as a po ten ti al att ack er, and that’s a 
ter ri ble thing to have to do.»

Iføl ge en med lems un der sø kel se fra the 

Royal Aust ra li an and New Zealand Col le ge  
of Obstetricians and Gynaecologists fra 2016 
had de bare én av fire av dem som had de 
opp levd sek su ell tra kas se ring, rap por tert 
hen del sen (11).

Kon se kven ser av mi so gy ni
Kvin ne for akt ram mer både le ger og pa si en-
ter. Det kan føre til for skjells be hand ling og 
gi dår li ge re hel se tje nes ter. Fe no me net er 
al vor lig i alle de ler av me di si nen, men en 
spe si ell ut ford ring in nen spe sia li te ter med 
over vei en de kvin ne li ge pa si en ter, som gy ne-
ko lo gi og rev ma to lo gi.

Vi har beg ge møtt og ob ser vert menns 
kvin ne for akt i uli ke pro fe sjo nel le si tua sjo-
ner, så vel kli nis ke som aka de mis ke. Dett e 
stik ker dypt. Chris ti ne Wennerås & Ag nes 
Wold skap te i 1997 fu ro re med sin ar tik kel  
i Nature om ne po tis me og sex is me i fag fel le-
vur de rin ger (12). Spørs må let er om det er 
blitt så mye bed re.

In sti tu sjo ner sty res av lo ver og reg ler, men 
er bygd opp av men nes ker. Selv om halv par-
ten av le ge ne i Norge er kvin ner, in fi se rer 
kvin ne for akt ar beids mil jø et. Dett e på vir ker 
nors ke kvin ners liv og hel se. Le ge for en in gen 
bør spille en ak tiv rol le i kam pen mot mi so-
gy ni i det nors ke hel se ve sen.
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Noen tan ker i kjøl van net  
av en fa tal feil me di si ne ring

Det er av gjø ren de at vi læ rer av 
sa ken der en li ten gutt døde ett er 
feil ad mi ni stre ring av cel le gift. 
Har vi gode nok na sjo na le sy ste-
mer som sik rer at al vor li ge feil 
ikke gjen tar seg?

En seks år gam mel gutt med hjer ne svulst 
døde ett er tra gisk feil me di si ne ring ved 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus. Iste den for 
metotreksat ble det in ji sert vinkristin  
i spi nal væs ken via et Ommaya-re ser voar  
(et intraventrikulært ka te ter). Ka ta stro fen 
ram met pa si en tens fa mi lie, de in vol ver te 
hel se ar bei der ne og av de lin gen.

Util sik tet intratekal inn sprøy ting av vin-
kristin er en kjent og fryk tet feil som som 
of test får fa ta le føl ger (1). Al le re de i da ge ne 
ett er hen del sen ble det klart at den sik res te 
må ten å unn gå sli ke for veks lin ger på, er  
å le ve re alle vinkaalkaloider (i pe dia trisk 
on ko lo gi i all ho ved sak vinkristin og vinblas-
tin) i po ser til in tra ve nøs in fu sjon (mini bag) 
– og der med unn gå fa ren for for veks ling av 
sprøy ter. Dett e til ta ket ble da også an be falt 
av Ver dens hel se or ga ni sa sjon i et rund skriv  
i 2007 – Vincristine (and other vin ca al ka -
loids) should only be gi ven intravenously  
via a mini bag (2).

I bar ne av de lin ge ne i Norge er dett e fra 
2008 blitt gjen nom ført kon se kvent for vin-
kristin til barn un der be hand ling for akutt 
leu ke mi, men ikke like kon se kvent ved 
be hand ling med vinkaalkaloider for and re 
kreftt il stan der.

Å end re ru ti ner kan være van ske lig. En 
ar tik kel fra In sti tu te for Safe Med i ca tion 
Prac tices (ISMP) i Ca na da kon klu der te med 
at en un der sø kel se fra 350 onkologisentre 
fra 13 land vis te «for styr ren de lav» im ple-

men te ring av de tre vik tig ste til ta ke ne for  
å unn gå sli ke for veks lin ger (blant dem 
le ve ring av vinkristin ute luk ken de i mini bag 
til in fu sjon) (3). For fatt e ren pre si ser te at alle 
kjen te til fel ler av sli ke feil me di si ne rin ger 
(120 til fel ler over 45 år) opp sto i sam men-
heng med vinkristin le vert i sprøy te form.

Sta tens hel se til syn har i sin svært grun -
dige rap port om Hau ke land-sa ken kon klu-
dert med at Hel se Bergen ikke had de «sik ret 
for svar lig hel se hjelp til barn med kreft  
som mott ar cel le gift i ce re bro spinal væs ken. 
Fore ta ket har ikke etab lert til strek ke li ge 
ret nings lin jer og kon troll ru ti ner for å sik re 
at le ge mid ler som in ji se res i ce re bro spinal-
væs ken hos barn med kreft, ikke blir for veks-
let» (4).

Bed re ru ti ner
Ett er hen del sen ved Hau ke land uni ver si tets-
sy ke hus har det vært be ty de lig ak ti vi tet  
i det bar ne on ko lo gis ke mil jø et for å for bed re 
ru ti ne ne ved intratekal ad mi ni stre ring  
av cel le gift. Al le re de da gen ett er hen del sen 
fatt et Oslo uni ver si tets sy ke hus et straksved-
tak om ute luk ken de å ut le ve re vinkaalkaloi-
der til in tra ve nøs in fu sjon hos barn i po ser, 
og samt li ge kur de fi ni sjo ner i cytodose ble 
for and ret i hen hold til dett e.

Ut ford rin gen på na sjo nalt plan lig ger i at 
kje mo te ra pi ikke bare ad mi nist re res ved de 
fire stør ste bar ne on ko lo gis ke av de lin ge ne, 
det gjø res ved de fles te nors ke bar ne av de lin-
ger. Det ble der for brukt en god del ener gi 
på å spre in for ma sjon om Hau ke land-sa ken, 
om vik tig he ten av å gå gjen nom pro se dy rer 
og ru ti ner og om nød ven dig he ten av å leg ge 
om til in tra ve nøs in fu sjon for alle vinkaalka-
loider. Hå pet er at dett e nå er på plass i alle 
av de lin ger.

I den ne sam men hen gen må det være på 
sin plass å kom me med noen spørs mål. For 
det før s te: Ver dens hel se or ga ni sa sjon kom 
med en klar og vik tig an be fa ling i 2007 (2). 
Hvem er det som mott ar sli ke ad vars ler? Er 
det hver av de ling, even tu elt hvert sy ke hus-
apo tek, som er an svar lig for å plukke opp 
sli ke rund skriv? Er det «fag mil jø et» (hvem  
så det mått e være)? Bur de ikke en over ord-
net in sti tu sjon (f.eks. Sta tens le ge mid del-
verk) fan ge opp sli ke rund skriv og sør ge for 
at de blir im ple men tert i de ak tu el le av de-
lin ger?

For det and re: Sta tens hel se til syn var 
al le re de fra slutt en av au gust 2017 klar  
over at en av de vik tig ste ri si ko mo men te ne  
i Hau ke land-sa ken be sto i ut le ve ring av 
vinkristin i sprøy te. Hvis ikke dett e had de 
skjedd, ville fei len med sik ker het vært unn-
gått. Per dags dato, det vil si over fire må ne-
der ett er hen del sen, fore lig ger det in gen 
tegn på at Hel se til sy net har tatt an svar for 
res ten av Norge (ut over det å føl ge opp 
for bed rin gen av ru ti ne ne ved Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus). Hva hvis sam me fa ta le 
feil had de skjedd på nytt ved en an nen av de-
ling i lø pet av høs ten?

Norge er hel dig vis et lite land med kort 
vei «fra topp til tå». In gen øns ker seg en 
«kon troll stat» – og di rek ti ver er vi sik kert lite 
be geist ret for. Spørs må let blir for meg al li ke-
vel: Bør ikke over ord ne de in stan ser på en 
bed re måte bi dra til at tryg ge sy ste mer er  
på plass i hele Norge?

Mott att 5.1.2018, god kjent 19.1.2018.
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Nor dis ke ret nings lin jer  
for opp føl ging ett er fed me kir ur gi

Fed me kir ur gi er eff ek tiv be hand-
ling for per so ner med hel se ska-
de lig over vekt som ikke opp når 
va rig vekt re duk sjon på an nen 
måte. Ett er ope ra sjo nen er det 
nød ven dig med dag li ge vi ta min-
mi ne ral-til skudd, og pa si en ten 
tren ger livs lang opp føl ging fra 
hel se tje nes ten. Det er nå ut ar-
bei det fel les nor dis ke ret nings-
lin jer for opp føl gin gen og for 
til skudd ett er fed me kir ur gi.

Det ut fø res år lig nær 3 000 fed me ope ra sjo-
ner i Norge, en tre del ved pri va te sy ke hus.  
I til legg blir et ukjent an tall ope rert i ut lan-
det (1). Ett er noen års opp føl ging i spe sia list-
hel se tje nes ten iva re tas opp føl gin gen av 
fast le gen (2). Opp føl gings ru ti ner og hvil ke 
vi ta min-mi ne ral-til skudd man har an be falt 
har imid ler tid va ri ert sy ke hu se ne imel lom, 
og det har vært uklart hvor an sva ret for 
opp føl gin gen lig ger.

En ar beids grup pe opp nevnt av kva li tets -
regist re ne for fed me kir ur gi i Norge og Sve -
rige, Svensk Förening för Obesitaskirurgi  
og Norsk for en ing for fed me kir ur gi, har 
ut ar bei det ret nings lin jer for opp føl ging 
ett er inn gre pet, kon trol ler og for til skudd  
av vi ta mi ner/mi ne ra ler. Fin lands förening 
for metabolisk kir ur gi og Dansk Sel skap for 
Adi po si tas forsk ning har også slutt et seg til 
ret nings lin je ne. De er pre sen tert i en ar tik-
kel i Lä kar tid nin gen (3) og lig ger på nett-

siden til SOReg-Norge (4) og Norsk for en ing 
for gas tro kir ur gi (5).

De nor dis ke ret nings lin je ne byg ger  
på ret nings lin jer fra bri tis ke, ame ri kans ke 
og in ter na sjo na le for en in ger, men er til-
passet nor dis ke for hold. De in ter na sjo na le 
ret nings lin je ne byg ger dels på sy ste ma tis ke 
litteraturgjenomganger, men om rå det 
mang ler i stor grad ran do mi ser te, kon trol-
ler te in ter ven sjons stu di er.

Gast risk by pass og langs gå en de ventrik-
kelreseksjon (gastric sleeve) er de van lig ste 
fed me kir ur gis ke inn gre pe ne i Norge. De 
fy sio lo gis ke eff ek te ne er nok så like, selv om 
ope ra sjons me to de ne ana to misk er for skjel -
lige, og det er om trent sam me ri si ko for 
man gel til stan der.

Fjer ning el ler ut kob ling av størs te de len  
av den sy re pro du se ren de de len av ma ge-
sekken med fø rer at vi ta mi ner og mi ne ra ler 
som er av hen gi ge av ma ge sy re for å ak ti ve-
res, ikke blir til gjen ge li ge for opp tak. Mye  
av næ rings opp ta ket skjer i duo de num  
og før s te del av tynn tar men. Ved gast risk 
by pass er dett e om rå det forbikoblet, ved 
langs gå en de ventrikkelreseksjon er det 
ras ke re pas sa sje for bi dett e om rå det. I sum 

gir dett e re du sert opp tak av en del vi ta mi-
ner og mi ne ra ler fra ma ten.

Fore byg ging av de van lig ste  
man gel til stan de ne ett er fed me kir ur gi
Man gel på jern, vi ta min B12 og vi ta min D/
kal si um er til stan der som van lig fore kom-
mer ett er fed me kir ur gi. Det an be fal te kost-
til skud det bør der for in ne hol de dags do ser 
på minst 45�–�60 mg jern, 350 μg vi ta min B12, 
500 mg kal si um og 800 IE vi ta min D. Dess-
uten bør det in ne hol de fo lat, tia min og sink. 
Vi ta min B12 kan en ten gis i tab lett form el ler 
som in jek sjon hver 2.–3. må ned. Do se ne  
må ofte til pas ses den en kel te pa si ent. Ved 
man ge sy ke hus an be fa les ut fra er fa ring  
en høy ere dose enn mi ni mums an be fa lin -
gene.

De nor dis ke ret nings lin je ne gjel der fore-
byg ging av man gel til stan der. Pa si en ten  
skal fort sett e med til skudd selv om blod-
prøve ne er nor ma le. Ved lave ver di er må 
til skud de ne økes. Et fo lat nivå in nen for 
nor mal om rå det kan bru kes som in di ka tor 
på at vi ta min til skud det tas. Ferritinnivået 
kan gjer ne lig ge over to gan ger ned re re fe-
ran se nivå. Se rum ni vå et for vi ta min B12 lig ger 
noen gan ger over øvre re fe ran se nivå ved 
sub sti tu sjons be hand ling, men be hand lin-
gen skal li ke vel fort sett e.

An be fa lin gen er sam me til skudd ett er 
langs gå en de ventrikkelreseksjon og gast risk 
by pass. Det fin nes kom bi na sjons pre pa ra ter 
som dek ker alle be hov for til skudd, men 
dis se er fore lø pig ikke i salg i Norge. Med de 
pre pa ra te ne som er til gjen ge li ge her i lan-
det vil an be fal te be hov van lig vis dek kes av 
1�–�2 mul ti vi ta min-mi ne ral tab lett er, 0,5�–�1 g 
kal si um med 800 IE vi ta min D, 1 mg vi ta min 
B12-de pot in tra mus ku lært hver 2.�–�3. må ned 
el ler 1 mg per oralt dag lig.

Jern til skudd do se res ut fra in di vi du el le 

«Fjer ning el ler ut kob ling  
av størs te de len av den syre- 
pro du se ren de de len av ma ge-
sek ken med fø rer at vi ta mi ner 
og mi ne ra ler som er av hen-
gi ge av ma ge sy re for å ak ti ve-
res, ikke blir til gjen ge li ge for 
opp tak»

Ta bell 1  An be fal te tids punk ter og fo kus om rå der for kon troll ett er gast risk by pass og langs gå en de ventrikkelreseksjon. Tid li ge kom pli ka sjo ner kan være kval me, opp kast, ma ge smer ter, 
sene man gel til stan der, se kun dær vekt opp gang. Føl ge syk dom mer som dia be tes type 2, hy per ten sjon og søvn ap né bed res ett er ope ra sjo nen, men den ne eff ek ten kan være for bi gå en de. 
SOReg (Skandinavian Obe si ty Sur gery Reg is try) er et na sjo nalt kva li tets re gis ter for fed me kir ur gi, og ope ra sjons sy ke hu set skal mel de inn opp føl gings data dit på de an gitt e tids punk -
tene. + = litt vik tig, ++ = vik tig, +++ = vel dig vik tig

Tidspunkt/fokusområde 6 uker 3 md. 6 md. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Årlig 
6 – 9 år 10 år

Årlig 
11 år+

SOReg +++ +++ +++ +++ +++

Tidlige komplikasjoner +++ ++ +

Sene komplikasjoner ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++

Følgesykdom + + ++ ++ + + ++ ++ +++ +++

Ernæring +++ ++ + ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++



327TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

DEBAT T

be hov. Mo le ky lært jern bør vel ges frem for 
hemjern. Jern man gel fore kom mer både hos 
kvin ner og menn og kan gi symp to mer selv 
om det ikke fore lig ger ane mi. Ved opp stått 
jern man gel kan det være nød ven dig å gi 
jern in tra ve nøst.

Ett er duo de nal om kob ling er det ofte 
be hov for in di vi du ell til pas ning av høy ere 
do ser vi ta mi ner og mi ne ra ler. Ved fle re 
sent re med lang er fa ring an be fa ler man for 
eks em pel mi ni mum 25 000 IE vi ta min D  
og 2 g kal si um som dag lig stan dard dose.

Opp føl ging ett er fed me kir ur gi
De nor dis ke ret nings lin je ne an be fa ler re gel-
mes sig livs lang opp føl ging med blod prø ver 
og vekt kon troll, og det er vik tig å være opp-
merk som på mu li ge kom pli ka sjo ner, er næ-
rings pro ble mer og ko mor bi di tet.

He mo glo bin ni vå og jern sta tus, vi ta min 
B12, vi ta min D og fo lat bør kon trol le res re gel-
mes sig, det bør også nivå av HbA1c, glu ko se, 
HDL, LDL og tri gly se ri der. Blod trykks må ling 
er også vik tig.

Sy ke hu set der ope ra sjo nen ble gjort har 

ho ved an sva ret for opp føl gin gen de to før s te 
åre ne, femårskontrollen og ti års kon trol len, 
in klu dert re gist re rin ger i det na sjo na le 
kva li tets re gis te ret for fed me kir ur gi. Øv ri ge 
kon trol ler og an nen sy ke lig het er fast le gens 
an svar, i sam ar beid med pa si en ten. De som 
har gjen nom gått mer om fatt en de kir ur gis ke 
pro se dy rer, som duo de nal om kob ling, bør 
føl ges len ger og tett e re i spe sia list hel se tje-
nes ten. En over sikt over kon troll tids punk ter 
fin nes i ta bell 1.

Mott att 19.12.2017, god kjent 15.1.2018.
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Fett em bo li er en ut da tert dia gno se

Tids skrif tet har pre sen tert fett- 
embolikasui stikker fra trau ma-
to lo gi og or to pe di. Med bak-
grunn i to sli ke pre sen ta sjo ner 
av «fett embolisyndrom» øns ker 
vi å be ly se bru ken av dett e be gre-
pet og dets be tyd ning for valg  
av be hand ling.

I den før s te ka sui stik ken blir det be skre vet 
en pa si ent med ben ska de, som had de for-
høy et D-di mer ved inn komst og ut vik let lav 
kon sen tra sjon av blod pla ter og lavt he mo-
glo bin ni vå til tross for trans fu sjo ner (1). 
Perioperativt falt ok sy gen met nin gen, og 
pa si en ten lot seg ikke vek ke. Vi de re ra dio lo-
gis ke ut red nin ger vis te fle re små for and rin-
ger for en lig med is ke misk ska de i hjer nen. 
Kar dio lo gis ke un der sø kel ser vis te per sis te-
ren de foramen ova le. Til stan den ble i tid lig 
fase vur dert som «fettembolisyndrom» og 
be hand let med kor ti kos te roi der og an ti bio-
ti ka. Pa si en ten våk net opp ett er en uke. I den 
and re ka sui stik ken be skri ves en pa si ent 
med lår hals brudd som ble be hand let med 
inn sett ing av en se ment fik sert hemiprotese 
(2). Pa si en ten ut vik let re spi ra sjons svikt, 
væs ke i lun ge ne og mikroemboliske ok klu-
sjo ner i hjer nens blod kar. Pa si en ten døde  
få da ger ett er ope ra sjo nen.

Trau mer, og ben ska der i sær de les het, 
for år sa ker en be ty de lig cel le de struk sjon 
med lo kal og sy ste misk trombingenerering 
og in ter cel lu lær ak ti vi tet. Koagulasjonsakti-
verte blod cel ler og cel lu lært debris (in klu-

dert fett cel ler) fra ben mar gen blir brakt 
med ve nøst blod sen tralt og kan feste seg  
i lun ge kar og fø res over til den ar te ri el le 
si den gjen nom åpne lun ge kar og foramen 
ova le. Symp to mer av va ri e ren de grad kan 
ma ni fes te re seg fra den el ler de or ga ne ne 
som blir affi  ser te. Koa gu la sjons pro ses sen 
kan for år sa ke for bruk av blod pla ter og 
fib rin, med på føl gen de lavt he mo glo bin ni vå 

og sy ste misk disseminert intravaskulær 
koa gu la sjon. Lo kalt i lun ge ka re ne med fø rer 
dett e pro ble mer med ok sy gen ut veks ling. 
For tet ning av pe ri fe re kar i hjer nen kan 
for år sa ke akutt ce re bral is ke mi, som kan  
gi alt fra mo de rat kon fu sjon til al vor lig 
mo to risk-sen so risk ut fall. Til sva ren de 
 is ke mis ke symp to mer kan også opp stå fra 
hjer tet (3–5). Vik ti ge fak to rer for even tu elt 
fa talt ut fall er al der, ko mor bi di tet og trau-
mets stør rel se samt bru ken av ben se ment 
for å fik se re im plan ta ter (6–8).

Be greps bruk
Be gre pet «fett em bo li» har vært brukt for 
dett e syn dro met, for di man ved au top si er 
og mik ro sko pe ring kun ne se fett cel ler  
i lun ge- el ler hjer ne vev (4). For at fett cel ler 
skal kun ne feste seg, er den ge ne rel le un der-
lig gen de trombingenereringen og den cel lu-
læ re ak ti vi te ten mel lom blod cel ler og en do-
tel be tyd nings full. Be gre pet «fettembolisyn-

drom» kan i så hen se en de være uhen sikts-
mes sig og føre til feil be hand ling, med 
eks em pel vis kor ti kos te roi der. Det er vik ti -
gere å kon trol le re blod koa gu la sjo nen og 
trombinaktiviteten (9).

Det fore lig ger re le vant kunn skap in nen 
dett e fel tet. Her vil vi frem he ve trau mets 
ge ne re ring av vevs fak tor og mekanismestu-
dier av re spi ra to risk stress ved bruk av fett-
emul sjo ner (10, 11), em bo li se ring fra ben mar-
gen ved leddprotesekirurgi og ben trau mer 
(12), sy ste misk mik ro em bo li se ring (3), ikke 
på vis bar eff ekt av kor ti kos te roi der (13), be tyd-
nin gen av trykk stig nin gen i lår be net un der 
innstøpningen av den se men ter te fe mur pro-
te sen for de perioperative døds fal le ne (6, 12, 
14) og ny lig på vist sen ket post ope ra tiv mor ta-
li tet ved bruk av he pa rin før pro te se inn set-
tin gen hos lår hals brudd pa si en ter (9).

Vi øns ker å min ne om trau mets og orto-
pedkirurgiens be tyd ning for trombingene-
rering, cel lu lær mik ro ag gre ge ring, em bo li-
se ring og bruk av antikoagulantia. An ti ko-
agu la sjons be hand ling (trom bo se pro fy lak se) 
bør ge ne relt sett es i gang så raskt som mu lig 
når den kir ur gis ke blød nin gen er un der 
kon troll. Det er vik tig å fo ku se re på den 
ge ne rel le un der lig gen de blod koa gu la sjo nen 
og i hvil ke or ga ner symp to me ne ma ni fes te-
rer seg fra. Det er på tide at be gre pet «fett-
embolisyndrom» tas ut av det dia gnos tis ke 
re per to a ret i trau ma to lo gi og or to pe di. 
Be teg nel sen til hø rer his to ri en, er uspe si fikk 
og kan med fø re feil be hand ling. An sva ret 
for opp sum me ring av his to risk in ter di sip li-
nær kunn skap bør iva re tas av Le ge for en in-
gen og Tids skrif tet slik at man sta dig unn-
går å pre sen te re gam mel kunn skap på nytt.

Mott att 31.10.2017, god kjent 15.1.2018.

«Be gre pet fettembolisyndrom 
kan være uhen sikts mes sig  
og føre til feil be hand ling,  
med eks em pelvis kor ti ko- 
s  te roi der»
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På tide å inn fø re fos ter dia gnos tikk  
med blod prø ver

En ny me to de for å un der sø ke for 
kro mo som feil har mind re ri si ko 
for abort og er god kjent i Norge. 
Li ke vel er det fort satt uklart om 
– og når – den kan tas i bruk.

Ikke-in va siv pre na tal tes ting (non-in va si ve 
pre na tal tes ting, NIPT) er en me to de hvor 
man ana ly ser cel le fritt fø talt DNA i mors 
blod. Me to den kan bru kes til å un der sø ke 
uli ke til stan der i fos ter li vet (1).

I sep tem ber 2016 ble ikke-in va siv pre na tal 
tes ting inn ført i Norge for fos ter dia gnos tikk 
av rhesusblodgruppe, men fort satt er det 
uklar he ter rundt fi nan si e rin gen av rhe sus-
pro fy lak se.

I mars 2017 god kjen te Hel se- og om sorgs-
de par te men tet også ikke-in va siv pre na tal 
tes ting som annenlinjetest ett er kom bi nert 
ul tra lyd og blod prø ve for un der sø kel se av 
kro mo som feil, men fort satt kan ikke nors ke 
gra vi de ta blod prø ver iste den for mor ka ke-
prø ve når det blir på vist høy ri si ko. Ved 
beg ge dis se til fel le ne er det gode grun ner  
til at blod prø ve bør tas i bruk.

Rhe sus im mu ni se ring
Ca. 15 % av nors ke kvin ner er rhe sus ne ga ti ve, 
og ca. 60 % av de res ny fød te barn er rhe sus-
po si ti ve. Da får mor en sprøy te med an ti -
stoffer (anti-D) kort tid ett er fød se len, for  
å for hind re at hun selv dan ner an ti stoff er 
som kan gi pro ble mer i et se ne re svan ger-
skap. Kost na de ne (411 kro ner per sprøy te  
til ca. 5 400 ny fød te) dek kes av fø de av de-
linge ne.

Ved ana ly se av cel le fritt fø talt DNA kan 
man på vi se hvil ke fost re som er rhe sus po si-
ti ve i svan ger ska pet, og gi en eks tra sprøy te 
anti-D i tred je tri mes ter. Til ta ket re du se rer 
ri si ko en for im mu ni se ring fra 1,5 %, når 
kvin ner får én sprøy te ett er fød se len, til 0,5 % 

når de får to sprøy ter (2). For Norge vil det 
bety en re duk sjon fra 80 til 30 kli nisk sig ni fi-
kan te immuniseringer per år.

Hel se di rek to ra tet og de re gio na le fag-
direk tø re ne har god kjent ikke-in va siv pre na-
tal tes ting for rhesusblodgruppe, og lan dets 
blod ban ker og fø de av de lin ger inn før te nye 
ret nings lin jer i sep tem ber 2016. Det ble 
sendt ut in for ma sjon om at gra vi de skal  
ta blod prø ve i uke 24, og at rhe sus ne ga ti ve 
kvin ner med et rhe sus po si tivt fos ter skal få 
anti-D-pro fy lak se i uke 28. Men ver ken kom-
mu ner el ler fast le ger had de fått be skjed om 
at de var an svar li ge for pro fy lak sen i uke 28, 
og det ble gitt stopp ord re for inn fø rin gen  
av nye ret nings lin jer. Ret nings lin je ne ble 
li ke vel inn ført ved at hel se fo re ta ke ne inn til 
vi de re fikk det øko no mis ke og prak tis ke 
an sva ret for pro fy lak sen. Ord nin gen er  
ikke ide ell for di man ge kvin ner må rei se 
unød ven dig langt til nær mes te fø de av de-
ling for et sprøy te stikk. Fort satt ven ter vi  
på en av kla ring fra de par te men tet om  
hvem som har an sva ret for pro fy lak se  
i uke 28.

Kro mo som feil
Kvin ner over 38 år og kvin ner med spe si el le 
ri si ko fak to rer får til bud om fos ter dia gnos-
tikk i Norge. Gra vi de til bys kom bi nert 
ul tra lyd og blod prø ve (KUB) for å es ti me re 
sann syn lig het for tri so mi 13, 18 og 21. Ved 
sann syn lig het over en gren se ver di an be fa-
les mor ka ke prø ve. In va si ve prø ver har en 
pro se dy re re la tert abort ri si ko på 0,5�–�1 %. 
Ikke- in va siv pre na tal tes ting har bed re 
dia gnos tisk nøy ak tig het enn kom bi nert 
ul tra lyd og blod prø ve og in gen abort ri si ko 
(3).

Be slut nings fo rum har be slutt et at ikke-
inva siv pre na tal tes ting for trisomier kan 
inn fø res i Norge, og Hel se- og om sorgs-
depar te men tet god kjen te me to den i mars 
2017. Hel se di rek to ra tet har gitt for hånds god-
kjen ning til fem fos ter me di sins ke en he ter, 
men av ven ter en de lig god kjen ning til spe-
sia list hel se tje nes ten har etab lert in fra struk-
tur for prø ve ta king og ana ly se av sli ke prø-
ver. Hel se di rek to ra tet for ut sett er føl ge eva-
lue ring ved inn fø ring av ikke-in va siv pre na-
tal tes ting for tri so mi.

Ana ly se ne må gjø res ved uten landsk la bo-
ra to ri um inn til me to den er etab lert i Norge. 
Hel se fo re ta ke ne må dekke kost na der for 
for sen del se og ana ly se av prø ve ne for kvin-

ner med god kjent in di ka sjon. Det er øns ke-
lig å etab le re ana ly sen ved et norsk la bo ra to-
ri um, gitt det for ven te de lave prø ve vo lum 
(ca. 600 prø ver per år).

Alle nors ke prø ver bør ana ly se res ved 
sam me la bo ra to ri um i ut lan det. Det gjør 
føl ge eva lue ring av inn fø ring av ikke-in va siv 
pre na tal tes ting enk le re. Sy ke hus inn kjøp  
og ju ris ter har vur dert at det må gjø res en 
off ent lig an skaff el se for di ver di en av av ta len 
er så stor at di rek te av ta le med et uten-
landsk la bo ra to ri um er ulov lig.

En ar beids grup pe ned satt av de re gio na le 
fag di rek tø re ne ut ar bei det en krav spe si fi ka-
sjon i lø pet av som me ren 2017, og alt var 
klart for en na sjo nal off ent lig an skaff el se  
i ok to ber. An skaff el sen ble for sin ket med  
tre må ne der av by rå kra tisk sen drek tig het 
fra det in ter re gio na le fag di rek tør mø tet. 
An buds kon kur ran sen ble kunn gjort i ja nu ar 
2018 og på går nå, men prø ve vo lu met fra 
Norge er lite, og det gjen står å se om det  
blir en av ta le med et uten landsk la bo ra to -
rium.

Hva gjør nors ke kvin ner?
Ikke-in va siv pre na tal tes ting er til gjen ge lig  
i våre na bo land. Man ge nors ke kvin ner 
un der 38 år rei ser på eget ini tia tiv til Dan-
mark, Sve ri ge el ler Eng land. Kost na de ne på 
4 000�–�5 000 kro ner per ana ly se be ta ler de 
selv. Noen kvin ner får tatt blod prø ve i Norge 
og sen der prø ven til et pri vat la bo ra to ri um  
i ut lan det. Selv om ikke-in va siv pre na tal 
tes ting er god kjent, kan ikke nors ke le ger  
ta sli ke blod prø ver. Blod prø ve ne er de fi nert 
som fos ter dia gnos tikk og re gu le res av bio-
tek no lo gi lo ven. En lege som tar sli ke blod-
prø ver, kan straff es med bø ter el ler feng sel  
i tre må ne der.

Kvin ner med god kjent in di ka sjon kan 
hel ler ikke ta blod prø ve i Norge, for di in gen 
hel se fo re tak har fått en de lig god kjen ning 
fra Hel se di rek to ra tet. Den vil først fore lig ge 

«Selv om ikke-in va siv pre na tal 
tes ting er god kjent, kan ikke 
nors ke le ger ta sli ke blod - 
prø ver »

«Det er ikke po li tisk uenig het 
el ler etis ke be ten ke lig he ter 
som lig ger bak en for sin ket 
inn fø ring av ikke-in va siv  
pre na tal tes ting i Norge»
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pre na tal tes ting (NIPT) for tri so mi i Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

når in fra struk tur for prø ve ta king og ana ly se 
av prø ve ne er på plass. Det er van ske lig  
å for kla re en før s te gangs gra vid 42 år gam-
mel kvin ne med fle re mis lyk ke de prø ve-
rørsfor søk og lett økt ri si ko for tri so mi  
ett er kom bi nert ul tra lyd og blod prø ve, at 
enes te til bud til vi de re dia gnos tikk i Norge 
er in va siv prø ve med en abort ri si ko på 
0,5�–�1 %.

Det er ikke po li tisk uenig het el ler etis ke 
be ten ke lig he ter som lig ger bak en for sin ket 
inn fø ring av ikke-in va siv pre na tal tes ting  
i Norge. Eks emp le ne oven for vi ser at det er 
nød ven dig med av kla rin ger av øko no misk 
an svar og kla re kom man do lin jer når man 
vil inn fø re nye me to der i norsk hel se ve sen.

Mott att 16.1.2018, god kjent 29.1.2018.
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Kla my dia epi de mi en som vis te seg  
å være feil re gist re rin ger

Klamydia er utbredt blant ung- 
dom. Lokalt smittevernarbeid, 
evaluering av tiltak og opp- 
følging av lokal statistikk er 
vesentlig, noe denne historien 
fra Bærum kommune illustrerer. 

Ge ni tal kla my dia er en ut bredt sek su elt 
over før bar in fek sjon, spe si elt blant ung dom 
i Norge. Det kan imid ler tid være lurt å sjek ke 
uven te de funn av an tall po si ti ve kla my dia-
prø ver, noe den ne his to ri en fra Bæ rum 
kom mu ne il lust re rer. 

Ge ni tal kla my dia (Chla my dia trachomatis) 
er den mest ut bred te sek su elt over før ba re 
bak te ri el le in fek sjo nen i Norge (1). Ut bre del-
sen er spe si elt høy blant ung dom un der  
25 år (2). Bæ rum kom mu ne opp lev de fra 
2005 til 2014 en tre dob ling av po si ti ve ge ni-
tal kla my dia-prø ver re gist rert i Fol ke hel se-
insti tutt ets mel de sy stem for smitt som me 
syk dom mer (MSIS). Dett e var unikt for 
 Bæ rum og med før te fle re me die opp slag: 
«Re kord man ge til fel ler av kla my dia: – Unge 
drop per kon dom» (3) og «Kla my dia-eks plo-

sjon blant Bæ rums-ung dom» (4). I pe ri oden 
had de kom mu nen gjen tatt e in for ma sjons-
kam pan jer om kla my dia rett et mot ung-
dom. Til tross for dis se kam pan je ne fort satt e 
øk nin gen. Kom mu ne over le ge ne un der søk te 
fle re fak to rer som pre ven sjons va ner, sek-
suell de but al der og ikke minst test at ferd. 
Vår hy po te se var at ung dom i Bæ rum tes tet 
seg mer for kla my dia som føl ge av våre 
in for ma sjons kam pan jer og at dett e kun ne 
for kla re det sto re an tal let po si ti ve prø ver.

Ved nær me re un der sø kel se vis te det seg 
imid ler tid at øk nin gen av kla my dia ikke var 
re ell. Øk nin gen var knytt et til re gist re rings-
ru ti ne ne fra et av la bo ra to ri e ne. Folkehelse-
instituttet stil ler krav om at la bo ra to ri er 
som inn rap por te rer mel de plik ti ge smitt-
som me syk dom mer sam ti dig opp gir pa si en-
tens hjem steds kom mu ne. Prak sis ved Fürst 
Me di sinsk La bo ra to ri um var at prø ver som 
mang let kom mu ne opp lys nin ger ble re gi- 

strert på kom mu nen med det stør ste NAV-
kon to ret i fyl ket. I Akershus’ til fel le var dett e 
Bæ rum. Øk ning i bruk av la bo ra to rie tje nes-
ter hos Fürst i Akershus i pe ri oden 2005�–�14 
før te der med til en ufor holds mes sig øk ning 
i an tal let kla my dia til fel ler til skre vet Bæ rum 
kom mu ne. Så mye som halv par ten av de 
po si ti ve prø ve ne re gist rert i Bæ rum i 2014 
kun ne ikke med sik ker het knytt es til per so-
ner bo satt i kom mu nen. Den sto re kla my-
dia epi de mi en i Bæ rum var med and re ord 
nep pe re ell.

Ett er smitt e vern lo ven § 7-2 skal kom mu ne-
le gen «ha lø pen de over sikt over de infek-
sjonsepidemiologiske for hol de ne i kom mu-
nen». Va li de ring av inn rap por ter te prø ver 
vis te at den til sy ne la ten de høye fore koms-
ten skyld tes feil rap por te ring. Den ne sa ken 
il lust re rer be tyd nin gen av kom mu nalt 
smitt e vern ar beid og epi de mio lo gisk over-
våk ning. Sa ken il lust re rer også be tyd nin gen 
av å sjek ke uven te de funn før man går vi de re 
med til tak.

Vi tak ker Hil de Kløv stad ved Folkehelseinstituttet, Pål A. 
Je num ved Av de ling for la bo ra to rie me di sin, Vest re Vi ken 
og Amir Mo ghad dam ved Fürst Me di sinsk La bo ra to ri um 
for nytt ig sam ar beid.

Mott att 6.11.2017, før s te re vi sjon inn sendt 22.1.2018, god-
kjent 25.1.2018.
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MOR TEN LINDBÆK
(f. 1950) er pro fes sor i all menn me di sin Institutt for 
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LIT TE RA TUR
1 MSIS-sta tis tikk på kla my dia 2005–14. www.msis.no 

(17.9.2015).
2 Folkehelseinstituttet. http://www.fhi.no/ 

pub li ka sjo ner-og-haandboker/smitt e vern boka 
(25.1.2018).

3 Bjørnstad A, Blås mo T. Re kord man ge til fel ler av 
kla my dia: – Unge drop per kon dom. Bud stik ka 
23.9.2013. https://www.budstikka.no/ny he ter/
ny he ter/re kord man ge-til fel ler-av-kla my dia-unge-
drop per-kon dom/s/2-2.310-1.8081157 (25.1.2018).

4 Kir ke bø en S. Kla my dia-eks plo sjon blant Bæ rums-
ung dom. Af ten pos ten 24.11.2014. https://www.
aftenposten.no/os lo by/i/1keaM/Kla my dia- 
eks plo sjon-blant-Barums-ung dom (25.1.2018).

«Denne saken illustrerer 
betydningen av kommunalt 
smittevernarbeid og epide- 
miologisk overvåkning»
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For tel lin ger om do ping og kropps kul tur

Bak bruk av ana bo le ste ro i der 
skju ler det seg ofte en his to rie 
som kan være van ske lig å få øye 
på. Hva om ste ro id bru ken ikke 
er pro ble met, men løs nin gen?

Na sjo na le og in ter na sjo na le om fangs un der-
sø kel ser vi ser en pre va lens av bruk av ana -
bole ste ro i der på 2�–�4 % (1, 2), og det dis ku te-
res om do ping pro ble met er vok sen de el ler 
om det er opp merk som he ten rundt pro ble-
met som øker (3). Hva kjen ne teg ner dem 
som bru ker ana bo le ste ro i der? Og hvor dan 
kan vi for stå den ne bru ken når sam fun net 
så ty de lig for døm mer dett e og de fi ne rer det 
som av vik, juks og man gel på mo ral? Jeg 
øns ker her å dele noen be trakt nin ger fra 
mitt ar beid som «do ping fors ker», der jeg har 
in ter vju et en rek ke men nes ker som bru ker 
ana bo le ste ro i der.

En del fast le ger kom mer i kon takt med 
pa si en ter som opp gir at de bru ker ste ro i der. 
Det å «sjek ke seg hos le gen» er en del av 
bru ker re gi met. En slik time kan opp le ves 
som litt «krang le te». Som pa si en ter er de 
«eks per ter» på sitt eget liv. De øns ker ikke 
kor ri ge ring, men mer en be kref tel se på at 
det å bru ke ste ro i der ikke er far lig.

Man ge av dem kan alt om do se ring, pau-
ser i ku re ne og vir ke stoff er. Kunn ska pen  
om kost hold og tre ning er ofte stor. For  
å kom me pa si en te ne i møte kan det ett er 
min er fa ring være lurt å om ta le dem som 
bru ke re, ikke som mis bru ke re av ste ro i der. 
Le gen vil også mått e for hol de seg til ut sagn 
som «Det er ikke far lig å bru ke ste ro i der, 
bare du gjør det rik tig». Dett e er et ut sagn 
jeg har hørt utal li ge gan ger. Jeg har ennå 
ikke fått be skre vet hva «rik tig bruk» er.

Ru sen de eff ekt
I en ar tik kel som ny lig ble pub li sert i Tids-
skrif tet, in vi te rer for fatt e ren oss alt så til  
å se pro ble met på en an nen og kan skje  

ny måte (4). For fatt e ren, el ler vår pa si ent,  
er mo dig. Det er en hud løs og ær lig for -
telling om hvor for for fatt e ren end te  
opp som psy kia trisk pa si ent. Re la tivt lang -
varig bruk av ana bo le ste ro i der er for kla -
ringen.

Opp le vel se ne som kom mer frem i den ne 
for tel lin gen, lig ner man ge av de his to ri e ne 
mine in for man ter har for talt. Ste ro i der 
vir ker – og de vir ker kraf tig. Bru ker ne får en 
be kref tel se på at dett e er rik tig. For vent nin-
ge ne inn fris. Fy sisk re spon de rer krop pen 
med økt mus kel vekst og la ve re fett pro sent. 
Også de psy kis ke virk nin ge ne er po si ti ve: 
Fø lel sen av vel væ re, selv sik ker het og po si tiv 
ener gi gir en rus fø lel se. For fatt e ren blir som 
man ge and re med den ne er fa rin gen «be ru-
set på sin egen rus».

For fatt e ren for tel ler om en opp vekst i det 
som kan skje var en dys funk sjo nell fa mi lie. 
Dett e frem pro vo ser te spi se for styr rel sen. 
Kon se kven sen –el ler kan skje vi kan si «løs-
nin gen» – ble å bru ke ana bo le ste ro i der. 
Umid del bart blir vi min net på at bru ken  
av ste ro i der har noe med kropps press og 
sam fun nets for vent nin ger om det per fek te  
å gjø re (5).

Også vår pa si ent hen tet rå stoff et til sitt 
eget iden ti tets pro sjekt ved å kob le seg til  
og sam ti dig ak sep te re sam fun nets krav om 
den per fek te kropp. Men det lå noe mer bak 
dett e val get som for fatt e ren be skri ver. Og 
det er her vi mu li gens må se på bru ken av 
ana bo le ste ro i der som noe an net enn juks 
og man gel på mo ral, slik vi kjen ner det fra 
id rett ens ver di ko der.

Man ge grun ner til ste ro id bruk
I 2016 tok jeg i for bin del se med et bok pro-
sjekt kon takt med in for man ter jeg had de 
in ter vju et 15�–�20 år tid li ge re (6). Hvor dan 
had de det gått med dem? For noen av dem, 
de som had de vært topp id retts ut øve re el ler 
mo sjo nis ter, var ste ro id bru ken de fi nert av 
si tua sjo ne ne de be fant seg i da. De slutt et 
med ste ro i der da kar rie ren var over. De 
had de få el ler in gen pro ble mer med den ne 
bru ken den gang og hel ler ikke i ett er kant.

Men gjen nom ar bei det med å spo re opp 
tid li ge re in for man ter fikk jeg et del vis nytt 
per spek tiv på te ma tik ken. For and re av in for-
man te ne var det ikke ste ro id bru ken som var 
sel ve pro ble met. Det hand let om rus og 
om sorgs svikt og dels om mis hand ling.

Hos én ga ana bo le ste ro i der styr ke og 
selv til lit nok til å be skytt e seg selv og and re  
i fa mi li en mot en vol de lig ste far. «Ste ro i de ne 
var min rust ning», sa en an nen, som lev de  
i eks tre me po li tis ke og vol de li ge mil jø er  
og had de vært sex ar bei der på gata. Dis se 
eks emp le ne på levd liv sett er det å bru ke 
ste ro i der litt i bak grun nen og and re kom-
plek se fe no me ner trer frem. På pro vo se ren de 
vis kan man kan skje si at ste ro i de ne var det 
mins te av de man ge pro ble me ne de had de.

Jeg stop pet opp ved Tids skrifts-ar tik ke lens 
sis te set ning. Den bør mane til ett er tan ke: 
«Slik jeg ser det, bør kart leg ging av grun-
nene til at man star ter med ste ro i der stå 
helt sen tralt i be hand lin gen.» Kla rer vi som 
fors ke re og hel se ar bei de re å se bak «rust -
ningen»? Hvor gode er vi på å se den sår bar-
he ten som ofte lig ger bak? Ser vi på bruk av 
ana bo le ste ro i der på den må ten, trer bru ken 
nem lig ikke frem som et pro blem, men som 
«løs nin gen» på et pro blem.

Mott att 11.1.2018, god kjent 22.1.2018.
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Helse uansett størrelse

Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk 
på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en 
alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept, selvaksept og vennlighet.

En uttalt sannhet er at overvekt fører til 
sykdom og økt dødelighet og at helse-
arbeidere derfor bør oppfordre over-
vektige til å slanke seg.

Men stemmer det at overvekt fører til  
økt sykelighet og tidligere død? Og hjelper 
det å slanke seg? Den kanskje mest kjente 
 undersøkelsen der man har sett på sammen-
hengen mellom helse og vekt, er den rando-
miserte, kontrollerte Look AHEAD-studien 
(1). Der undersøkte man effekten av vekttap 
på risikoen for hjerte- og karsykdommer og 
tidlig død hos overvektige og fete mennes-
ker med diabetes type 2.

Intervensjonen besto av veiledning, indi-
viduelt og i grupper, en gang ukentlig i seks 
måneder, med avtagende oppfølging i stu-
dieperioden. Man fremmet et kosthold med 
under 1 200�–�1 800 kalorier per dag og mer 
enn 175 minutter med fysisk aktivitet per 
uke. Etter 11 år hadde slankegruppen 2,5 % 
lavere vekt enn dem som fikk vanlig dia-
betesbehandling. Det var signifikante for-
skjeller i midjemål, fysisk form og HbA1c-
nivå, men det var ingen forskjell mellom 
gruppene i sykelighet og dødelighet. Man 
konkluderte med at livsstilsendringene og 
vekttapet ikke ga mindre sykelighet og 
lavere dødelighet i en gruppe med stor 
risiko for hjerte- og karsykdom.

Vi har tidligere argumentert for at sam-
menhengen mellom overvekt og dårlig 
helse ikke er så entydig som helsemyndig-
hetenes vil ha oss til å tro (2). Uansett hvilke 
metoder man bruker for å slanke seg, får 
man en vektreduksjon på kort sikt. Men på 
lang sikt kommer kiloene tilbake, og ofte  
er de flere enn før (3–5).

Slankekonkurranser er blitt populær 
TV-underholdning, ett eksempel er The big-
gest loser. Forskere har studert hva som skjer 
i kroppen til vinnerne av slike konkurranser. 
I en studie der man undersøkte dette, fant 
man at deltagerne seks år senere hadde 
lavere forbrenning og hadde gjenvunnet 
70 % av vekttapet (6).

Forskning på hva som skjer i kroppen 
under et vekttap, viser at forbrenningen 
reduseres og at produksjonen av hormoner 

knyttet til sult- og metthetsfølelse endres. 
Man blir mer opptatt av mat og får mindre 
lyst til å være aktiv. Disse mekanismene er 
automatiske og stimulerer til vektoppgang 
på sikt (7). Hvis ikke «vellykkede slankere» fra 
The biggest loser klarer å beholde vekten på 
sikt, hvordan kan da vanlige folk klare det?

Vi vil hevde at kampen mot overvekt og 
søken etter den «normale» vekten eller krop-
pen er til skade for folk i alle størrelser og 
fasonger. Mislykkede forsøk på slanking 
resulterer i overdreven oppmerksomhet 
omkring mat og vekt, stadige slankekurer, 
dårlig selvbilde og misnøye med kroppen – 
og mange kroner kastet bort på slankepro-
dukter. Ved å gjøre vekten til et individuelt 
ansvar påfører helsevesenet mennesker 
nederlag og skam når de ikke klarer å gå 
ned eller holde vekten på sikt.

Flere kunnskapsoppsummeringer viser 
hvordan fordommer mot overvektige og 
fete mennesker fører til diskriminering –  
i familien, i utdanning, i helsevesenet og  
i arbeidslivet. Diskriminering av store krop-
per kan sammenlignes med diskriminering 
ut fra sosial klasse, rase, kjønn eller seksuell 
legning (8, 9).

Fra vekt til helse
Flere og flere har satt spørsmålstegn ved  
om det er etisk forsvarlig å anbefale meto-
der med lav suksessrate og potensielle 
skade virkninger. De mener at helsemyndig-
hetene overdimensjoner risikoen ved over-
vekt og underkjenner at mange er sunne  
til tross for overvekt (7, 10, 11).

Ett alternativ er å flytte oppmerksom-
heten fra vekt til helse. Health at every size 
(HAES) er en beskyttet merkevare for The 
Association for Size Diversity and Health, 
som oppsto blant borgerrettighetsorganisa-
sjoner og helsepersonell som jobbet med 
spiseforstyrrelser i USA. Bevegelsen argu-
menterer for en slankefri (non-diet) tilnær-
ming til velvære.

På norsk har vi kalt denne tilnærmingen 
«Helse uansett størrelse» (HUS). Den bygger 
på tre prinsipper. Disse er et fleksibelt for-
hold til mat, glede ved bevegelse og fysisk 

aktivitet og aksept og respekt for at mennes-
ker har kropper i ulike størrelser og fason-
ger. Undervisning eller veiledning basert  
på disse prinsippene vektlegger at man skal 
nyte maten og lytte til kroppens signaler om 
sult, metthet og appetitt (ofte kalt oppmerk-
som eller intuitiv spising). Ingen matvarer 
er forbudt, men man får råd om å spise 
variert kost som gjør kroppen godt. Det vil 
for eksempel si mat som gir energi, som 
metter og gir velvære og som fremmer tarm-
tømmingen.

Fysisk aktivitet anbefales for å forebygge 
en rekke kroniske sykdommer eller fremme 
helse og må tilpasses den enkeltes motiva-
sjon, styrke og helsetilstand. Vekttap er ikke 
et mål i kost- eller aktivitetsveiledningen, 
men kan komme som et naturlig resultat  
av endrede vaner over tid.

Kroppsaksept innebærer at man ikke 
vurderer folks helse ut fra kroppsmasse-
indeks eller vekt og ikke bruker ladede 
betegnelser som normal vekt, overvekt eller 
sykelig overvekt. Alle kropper fortjener 
 respekt, og helsepersonellets holdninger 
skal avspeile dette. Det gjelder også i innred-
ning av lokalene. Toaletter, stoler og under-
søkelsesbenker må passe for kropper i alle 
størrelser og fasonger.

HUS-bevegelsen er blitt kritisert for  
å benekte sammenhengen mellom vekt  
og helse (12). Dette er imidlertid ikke riktig. 
Tilhengerne påpeker bare at sammenhen-
gen er komplisert, og at det er mer hensikts-
messig å rette oppmerksomheten mot helse 
heller enn vekt. En annen vanlig innvending 
er at intuitiv spising fremmer et usunt kost-
hold eller overspising, ved å formidle at det 
er greit å spise hva som helst. HUS-tilhen-
gerne på sin side hevder at overspising er 
resultat av at noen matvarer er «forbudt» i et 
strengt kostholdregime. Man får en sprekk 
og mister selvkontrollen (12). Når all mat er 
lov, om enn ikke alltid, kan man spise sin 
mat og nyte den uten dårlig samvittighet. 
Dermed blir det mindre sannsynlig med 
overspising.

Det er etter hvert kommet studier av vekt-
nøytrale intervensjoner bygd på prinsip-
pene fra HUS-bevegelsen. Kunnskapsopp-
summeringer av slike intervensjoner gir 
grunn til optimisme. Det er positive funn  
på ulike effektmål, blant annet stabilisering 
av vekt, bedre psykisk helse, muligens bedre 
helseindikatorer (blodtrykk, kolesterolnivå), 
sunnere kost- og spisevaner, bedring i spise-
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forstyrrelser, selvfølelse og depresjon. Det er 
færre som dropper ut, og endringene varer 
ved i opptil to år (13–15). Ingen av disse kunn-
skapsoppsummeringene viser negative 
helseeffekter eller vektoppgang.

En ny folkehelsestrategi
Vi mener at helsemyndighetenes råd til 
personer med overvekt og fedme om å gå 
ned i vekt for å få bedre helse, ikke virker og 
er forfeilet. Når ledende forskere maner til 
økt kaloridisiplin i matfatet, retter de baker 
for smed (16). Det er slankerådene som er 
feil. De har bidratt til at vi er fetere enn vi 
ellers ville ha vært.

Når det gjelder hva som påvirker folke-
helsen på samfunnsnivå, er det stort sett 
enighet om fem elementer: genetiske fakto-

rer, levevaner, helsevesenet og fysiske og 
sosiale forhold (17). Man vet ikke hvor stor 
del folks levevaner utgjør, men Centers for 
Disease Control and Prevention har gjort  
et grovt anslag om at det er under 20 % (17). 
Dette innebærer at vi trenger en folke helse-
strategi som virker på flere områder i sam-
funnet. Tiltak på politisk nivå og på sam-
funnsnivå virker også mer sosialt utjev-
nende enn tiltak på individnivå (11).

Vi kan lære mye av hvordan det ble jobbet 
med å forebygge lungekreft (11, 18). Kampen 
mot tobakk er et eksempel på en folkehelse-
strategi med flere virkemidler, blant annet 
lovgivning, forbud mot reklame, krav til 
markedsføring, avgiftspolitikk, medisinsk 
behandling og støtte til dem som trenger 
hjelp til å slutte.

På individnivå skal alle med lungekreft 
eller overvekt få god og respektfull medi-
sinsk behandling, uansett årsak til sykdom-
men. «Nedstrøms» individrettede tiltak er 
imidlertid ikke tilstrekkelig som folkehelse-
strategi. Mangelfull effekt av intervensjoner 
på overvekt er et sterkt argument for å satse 
på en alternativ folkehelsestrategi (11).

Samtidig må helsemyndighetene slutte  
å omtale det å endre levevaner som enkelt, 
som om det bare er å spise mindre og være 
mer fysisk aktiv (19). Menneskene er ikke 
dumme, de er kunnskapsrike aktører med 
løsninger på sine egne problemer. Her lig-
ger også motivasjonen til endring og ved-
likehold av endring på sikt.

Som en konsekvens av at folk forstår at  
det å slanke seg er et håpløst prosjekt for de 

Illustrasjon: Sylvia Stølan
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aller fleste, er det i USA nå færre enn tidli-
gere som forsøker å gå på diett (20). Slanke-
industrien og ukeblader som registrerer 
nedgangen, har skiftet språk i markedsførin-
gen. En artikkel i New York Times Magazine 
beskriver hvordan slankebedriften Weight 
Watchers endret budskapet til sine kunder 
fra slanking til livsstil som følge av dårlige 
salgstall (21). Men er det ikke samme indivi-
dualiserte budskap om selvkontroll i ny 
innpakning?

Menneskers atferd og levevaner er ikke et 
resultat av tilfeldige valg, det er rasjonelle og 
automatiserte handlinger, vaner og sosiale 
mønstre innvevd i en sosial struktur og 
kultur (22). Å endre levevaner er komplisert, 
og å veilede om endring av levevaner krever 
mer enn sunn fornuft. Helsepersonell og 
helsemyndigheter må ha psykologisk kunn-
skap, etisk beredskap og kunne forstå men-
neskers atferd som sosiale praksiser. Den 
erkjennelsen som «Helse uansett størrelse» 

er et uttrykk for, representerer en alternativ 
etisk horisont til et individualisert, diagnos-
tiserende og selvkontrollerende paradigme  
i medisin, sosialmedisin og helsefag.

Vi ønsker velkommen et paradigme bygd 
på aksept, selvaksept, vennlighet og tillit til 
kroppen og naturen, som vi alle er del av 
(23).

Mottatt 9.10.2017, første revisjon innsendt 9.11.2017, 
godkjent 30.11.2017.

GRO BEATE SAMDAL
gro.samdal@igs.uib.no
(f. 1958) er sykepleier, cand.san. og ph.d.-stipen-
diat ved Forskningsgruppe for allmennmedisin, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
Universitetet i Bergen.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

EIVIND MELAND
(f. 1950) er fastlegevikar og professor emeritus ved 
Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet 
i Bergen.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Davis NJ, Goswami G. Modest weight loss does not 

decrease cardiovascular morbidity and mortality 
in adults with type 2 diabetes. Evid Based Med 2014; 
19: 64. 

2 Samdal GB, Meland E. Er det overvekt eller vekt-
fokus som er helseskadelig? Tidsskr Nor Legeforen 
2014; 134: 2247�–�8. 

3 Look AHEAD Research Group. Eight-year weight 
losses with an intensive lifestyle intervention: the 
look AHEAD study. Obesity (Silver Spring) 2014; 22: 
5�–�13. 

4 Wing RR, Hamman RF, Bray GA et al. Achieving 
weight and activity goals among diabetes preven-
tion program lifestyle participants. Obes Res 2004; 
12: 1426�–�34. 

5 Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss main-
tenance. Am J Clin Nutr 2005; 82 (suppl): 222S�–�5S. 

6 Fothergill E, Guo J, Howard L et al. Persistent 
metabolic adaptation 6 years after «The Biggest 
Loser» competition. Obesity (Silver Spring) 2016; 
24: 1612�–�9. 

7 Tylka TL, Annunziato RA, Burgard D et al. The 
weight-inclusive versus weight-normative 
approach to health: evaluating the evidence for 
prioritizing well-being over weight loss. J Obes 
2014; 2014: 983495. 

8 Puhl RM, Heuer CA. The stigma of obesity: a review 
and update. Obesity (Silver Spring) 2009; 17: 941�–�64. 

9 Puhl RM, Andreyeva T, Brownell KD. Perceptions of 
weight discrimination: prevalence and compari-
son to race and gender discrimination in America. 
Int J Obes 2008; 32: 992�–�1000. 

10 Bombak AE. The contribution of applied social 
sciences to obesity stigma-related public health 
approaches. J Obes 2014; 2014: 267286. 

11 Brownell KD. The humbling experience of treating 
obesity: Should we persist or desist? Behav Res 
Ther 2010; 48: 717�–�9. 

12 Bacon L, Aphramor L. Weight science: evaluating 
the evidence for a paradigm shift. Nutr J 2011; 10: 9. 

13 Van Dyke N, Drinkwater EJ. Relationships between 
intuitive eating and health indicators: literature 
review. Public Health Nutr 2014; 17: 1757�–�66. 

14 Clifford D, Ozier A, Bundros J et al. Impact of 
non-diet approaches on attitudes, behaviors, and 
health outcomes: a systematic review. J Nutr Educ 
Behav 2015; 47: 143�–�55.e1. 

15 Schaefer JT, Magnuson AB. A review of interven-
tions that promote eating by internal cues. J Acad 
Nutr Diet 2014; 114: 734�–�60. 

16 Leblanc V, Provencher V, Bégin C et al. Impact of  
a Health-At-Every-Size intervention on changes 
 in dietary intakes and eating patterns in pre- 
menopausal overweight women: results of a 
randomized trial. Clin Nutr 2012; 31: 481�–�8. 

17 Tarlov AR. Public policy frameworks for improving 

population health. Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 
281�–�93. 

18 Sniehotta FF, Araújo-Soares V, Brown J et al. 
Complex systems and individual-level approaches 
to population health: a false dichotomy? Lancet 
Public Health 2017; 2: e396�–�7. 

19 Forebygging, utredning og behandling av over- 
vekt og fedme hos voksne. Oslo: Helsedirekto-
ratet, 2011. http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-
for-forebygging-utredning-og-behandling-av-
overvekt-og-fedme-hos-voksne/Sider/default.aspx 
(30.11.2017).

20 Snook KR, Hansen AR, Duke CH et al. Change in 
percentages of adults with overweight or obesity 
trying to lose weight, 1988-2014. JAMA 2017; 317: 
971�–�3. 

21 Brodesser-Akner T. Losing It in the Anti-Diet Age. 
New York Times Magazine 2.8.2017.

22 Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related 
behaviour so difficult? Public Health 2016; 136: 
109�–�16. 

23 Hayes S, Strosahl K, Wilson K. Acceptance and 
Comittment therapy. The Process and Practice  
of Mindful Change. New York: The Guilford Press, 
2012.



337

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138:  337–40

Da bak dø ra til Eu ro pa sto åpen

Mer enn 5 000 asyl sø ke re krys set gren sen fra Russ land til Norge høs ten  
2015. Det fikk stor be tyd ning for Kir ke nes by med 10 000 inn byg ge re og et  
av lan dets mins te sy ke hus. Hvor dan opp lev de hel se tje nes ten i Sør-Var an ger 
kom mu ne og ved Kir ke nes sy ke hus ut ford rin ge ne med å sik re tu ber ku lo se- 
 kon troll og smitt e vern i asyl mott ak og sy ke hus i en slik eks tra or di nær si tua-
sjon?

Norge har en 196 ki lo me ter lang 
gren se mot Russ land på 69 gra der 
nord. På rus sisk side er det langs 
hele gren sen et gjer de som over vå-

kes. Stor skog gren se sta sjon er enes te mu lig-
het for å krys se gren sen. Kir ke nes er gren se-
by med Russ land i øst og Finland i sør. Mot 
nord lig ger Ba rents ha vet og mot vest res ten 
av Finnmark – tynt be fol ket, med 500 km til 
«nabo sy ke hu set» i Ham mer fest.

Sør-Var an ger kom mu ne og be folk nin gen  
i Kir ke nes har opp gjen nom his to ri en opp-
levd uli ke si der av na bo ska pet med Russ-
land. Det har rom met både gle den over 
rus ser nes fri gjø ring un der den an nen ver-
dens krig og utrygg he ten un der den kal de 
kri gen. De sis te ti å re ne har na bo ska pet vært 
pre get av sta dig mer sam ar beid over gren-
sen.

Ru ten gjen nom Russ land
Da de før s te asyl sø ker ne kom over gren sen 
fra Russ land i 2015, ble de sendt di rek te til 
an komst mott ak sør på. Hel se tje nes ten i Finn-
mark ble ikke in vol vert.

Da rei se ru ten gjen nom Russ land til Norge 
ble kjent, økte strøm men av asyl sø ke re. 
Po li ti sta sjons sjef Hans Møl le bak ken i Kir ke-
nes kal te dett e «fast track to Schen gen»  
i Tidsskrift for hel se søst re (1). Han be skrev 
hvor dan asyl sø ker ne kun ne kom me seg  
fra Da mas kus til Kir ke nes på 48 ti mer, først 
med fly til Mur mansk, der ett er med bil og 
syk kel ad vel or ga ni ser te rei se ru ter. Dett e 
fikk opp merk som het i in ter na sjo na le me di er 
og i so si a le me di er som var lett til gjen ge li ge 
for flykt nin ger på ut kikk ett er en trygg 
de sti na sjon.

I sep tem ber 2015 kom det asyl sø ke re hver 
dag, og i ok to ber/no vem ber top pet det seg 

med inn til 200 per so ner dag lig. I alt 46 na-
sjo ner var re pre sen tert, hvor av de tre stør ste 
grup pe ne var sy re re (30,7 %), af gha nere 
(39,7 %) og ira ke re (7,2 %) (1). De man ge asyl-
søker ne før te til at Sør-Var an ger kom mune 
kon tak tet Ut lendingsdirektoratet (UDI)  
4. sep tem ber, og uken ett er gikk par tene  
i dia log om å opp rett e et trans itt mott ak,  
og Fjell hal len trans itt mott ak ble en rea li tet.

Mott ak av flykt nin ger er ikke nytt for 
Sør-Var an ger. Fjell hal len er en id retts hall, 
men også et til flukts rom fra den kal de kri-
gen. Da Berlin-mu ren falt i 1989, vur der te 
sta ten at det kun ne kom me en strøm av 
rus sis ke mi gran ter over gren sen, og det ble 
ut ar bei det be red skaps pla ner for et sce na rio 
med 3 000 mi gran ter i uken. De kom ald ri. 
Be red skaps pla ne ne ble der imot brukt un der 
Bal kan-kri gen, hvor en luft bro fra Skop je  
til Kir ke nes brak te 950 ko so vo al ba ne re til 
flykt ning mott ak i Fjell hal len. Sør-Var an ger 
kom mu ne kun ne der for hen te pla ner for 
flykt ning mott ak i sine ar ki ver.

De før s te asyl sø ker ne ble mott att i Fjell -
hallen 24. sep tem ber 2015. Sør-Var an ger 
kom mu ne og Kir ke nes sy ke hus ble satt  
i kri se be red skap og fikk dag li ge mel din ger 
om asyl an koms ter fra po li ti et. Fra 24. sep-
tem ber til 30. no vem ber pas ser te 4 994 
asyl sø ke re den rus sisk-nors ke gren sen. 
Gren se po li ti et mott ok 29. no vem ber ny 
in struks fra Jus tis- og be red skaps de par te-
men tet og kun ne av vi se per so ner uten gyl-
dig vi sum. Fra 30. no vem ber ble det brått 
slutt på asyl an koms ter over Stor skog.

Fjell hal len og An komst sen ter Finnmark
I lø pet av én uke etab ler te kom mu nen et 
vel fun ge ren de mott ak med sen ge plass til 
150�–�200 per so ner i Fjell hal len. Det ble gjort 
en rek ke til tak for å iva re ta godt smitt e vern. 
Alle an satt e og ny an kom ne asyl sø ke re fikk 
grun dig opp læ ring i hånd hy gie ne før de 
fikk gå inn i hal len. Det ble in for mert om 
toa lett hy gie ne, og det var høy stan dard for 
ren hold, spe si elt av toa lett og bad (fig 1). 

Gar de ro ber i kjel le ren ble brukt som iso la ter 
ved for eks em pel opp kast el ler dia ré. Økt 
strøm av asyl sø ke re og få mott aks plas ser  
i and re kom mu ner med før te at ka pa si te ten 
i Fjell hal len raskt ble over skre det, og en 
rek ke over natt ings ste der i Sør-Var an ger ble 
tatt i bruk.

Da Fjell hal len ble for li ten, bygde Ut len- 
dingsdirektoratet om en tid li ge re mi li tær-
for leg ning til «An komst sen ter Finnmark», 
hvor inn til 350 asyl sø ke re kun ne bli tatt 
imot dag lig. Drif ten av sen te ret ble satt ut  
til en pri vat ak tør, og fra 11. no vem ber ble 
alle asyl sø ke re tatt imot der. Kom mu nal 
smitt e vern le ge ga en rek ke smitt e vern fag -
lige inn spill til byg ging og drift av an komst-
sen te ret, hvor av man ge ble fulgt, bl.a. ble 
det bygd egne iso la ter.

Tu ber ku lo se kon troll
Asyl sø ke re til Norge skal gjen nom gå ru ti ne-
mes sig tu ber ku lo se kon troll. Sør-Var an ger 
kom mu ne og Kir ke nes sy ke hus had de vel-
etab ler te pro se dy rer for dett e, men det sto re 
om fan get av kon trol ler krev de nye lo gis tis ke 
løs nin ger.

I na sjo nal tu ber ku lo se vei le der an be fal te 
man høs ten 2015 at barn < 15 år skul le 
 un der sø kes med blod prø ve (In ter fe ron 
Gam ma Re lease As say, IGRA-test). Voks ne  
i al de ren 15�–�35 år skul le un der sø kes med 
både IGRA-test og lun ge rønt gen, og voks ne  
> 35 år kun med lun ge rønt gen, som skul le 
grans kes raskt for å av dek ke smitt e fø ren de 
lun ge tu ber ku lo se hvor umid del bar inn leg-
gel se i sy ke hus er på krevd (2). Folkehelse-
instituttet til pas set tu ber ku lo se vei le de ren 
ved å gi mu lig het for å ut sett e IGRA-tes ten 
hos voks ne og ute la te tes ten hos dem fra 
lavprevalente land.

Kom mu ne hel se tje nes ten har an svar for  
å hen vi se per so ner til tu ber ku lo se kon troll 
og føl ge opp re sul ta tet, mens det er spe sia-
list hel se tje nes tens an svar å gjen nom fø re 
un der sø kel se ne. Sør-Var an ger kom mu ne 
satt e inn be ty de li ge eks tra res sur ser for  
å løse sine opp ga ver. Ved Kir ke nes sy ke hus 
etab ler te man sy ste mer for å un der sø ke 

«Mott ak av flykt nin ger  
er ikke nytt for Sør-Var an ger»

«Fra 24. sep tem ber til  
30. no vem ber pas ser te  
4 994 asyl sø ke re den rus sisk-
nors ke gren sen»
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inn til 100 per so ner dag lig med rønt gen bil de 
og blod prø ve, en man ge dob ling av van lig 
ak ti vi tet ved me di sinsk ser vi ce av de ling.

Ho ved par ten av tu ber ku lo se un der sø kel -
sene ble gjort ett er mid dag og kveld. Asyl -
søker ne ble ført gjen nom en si de inn gang  
til rønt gen av de lin gen, hvor også blod prø ver 
ble tatt. Fre kven sen av ren hold ble økt, og 
det ble in for mert om hånd hy gie ne på ven te-
rom met, både med il lust ra sjo ner og av 
med føl gen de tolk.

Det ble tatt 659 IGRA-tes ter, 3 072 lunge-
røntgenbilder og gjort ob li ga to risk tu ber -
kulo se un der sø kel se av to talt 3 708 asyl -
søkere. Det mes te av job ben ble gjort på 
over tid, og ett er hvert med hjelp av inn lei de 

res sur ser for grans king av rønt gen bil der. 
Pa ral lelt med dett e var det hele ti den van lig 
drift ved sy ke hu set.

I star ten ble det tatt lun ge rønt gen og 
IGRA-test av alle voks ne, men fra 29. ok to ber 
be slutt et kom mu nal smitt e vern le ge, i sam-
ar beid med tu ber ku lo se ko or di na tor ved 
sy ke hu set, det re gio na le kom pe tan se sen te-
ret i smitt e vern og Folkehelseinstituttet,  
å ut sett e IGRA-tes ting av voks ne til nes te 
mott aks kom mu ne, pri mært for di det var 
van ske lig å vi de re for mid le prø ve svar.

MRSA-screen ing
Man ge asyl sø ke re kom fra land med høy 
fore komst av me ti cil lin re sis ten te gule sta fy-

lo kok ker (MRSA). De had de bodd un der 
tran ge for hold, og noen had de vært inn lagt 
ved sy ke hus. De fyl te der for kri te ri e ne for 
MRSA-screen ing før un der sø kel se og inn leg-
gel se i nors ke sy ke hus i hen hold til MRSA-
vei le de ren fra Folkehelseinstituttet.

Screen ing før tu ber ku lo se un der sø kel sen 
var ikke mu lig, og vi verd satt e der for at 
Folkehelseinstituttet pre si ser te at godt 
 ba salt smitt e vern an be fa les ved hånd te ring 
av pa si en ter med mis tenkt bæ rer skap av 
mul ti re sist en te bak te ri er ved enk le po li kli-
nis ke kon sul ta sjo ner. To talt 27 asyl sø ke re  
ble inn lagt i sy ke hu set av for skjel li ge år sa-
ker, og alle ble iso lert og MRSA-scree net. 
Dett e ut gjor de 69 iso lat døgn på to må ne der 
i et sy ke hus med tre kontaktsmitteisolater.

Hast verk er last verk
Ut lendingsdirektoratet had de an sva ret for  
å sen de asyl sø ke re vi de re, men det var pro-
ble ma tisk å finne mott aks plas ser i and re 
kom mu ner, og det ble der for sta dig fle re 
asyl sø ke re i Sør-Var an ger. Ett er tre ukers 
drift i Fjell hal len ble det kri tisk man gel på 
plas ser, og da mu lig he ten bød seg, send te 
po li ti og Ut lendingsdirektoratet asyl sø ke re 
vi de re i stor hast.

I alt 1 286 asyl sø ke re for lot Sør-Var an ger 
før de fikk gjort tu ber ku lo se kon troll, selv 
om sy ke hu set la til rett e for dett e in nen to 
døgn ett er an komst (fig 2). Det var hel ger 
hvor kom mu ne hel se tje nes ten had de for-
beredt fle re hund re hen vis nin ger, og sy ke -
huset var be man net med eks tra per so nell.  
På kort var sel ble li ke vel un der sø kel se ne 
av lyst for di Ut lendingsdirektoratet send te 
ny an kom ne asyl sø ke re vi de re, frem for dem 
som al le re de had de gjen nom gått tu ber ku -
lose kon troll.

For sin ket lungerøntgenundersøkelse  
fikk kon se kven ser. Asyl sø ker ne satt inn til  
24 ti mer i buss på vei til asyl mott ak rundt  
i Nord-Norge. Fle re bus ser kjør te i lag, og  
det var ikke re gist rert hvil ke asyl sø ke re som 
kjør te med hvil ke bus ser. For de nye mot-
taks kom mu ne ne krev de det mye tid og 
de tek tiv ar beid å kart leg ge hvil ke asyl sø ke re 
som had de gjen nom gått tu ber ku lo se kon-
troll. Nav ne lis te ne over meld te asyl sø ke re til 
mott aks kom mu nen stem te ikke nød ven dig-
vis over ens med dem som fak tisk kom.

To til fel ler av smitt e fø ren de tu ber ku lo se 
ble på vist ved and re sy ke hus i Hel se Nord 
blant asyl sø ke re som var trans por tert vi de re 
fra Sør-Var an ger. Dis se to asyl sø ker ne had de 
hatt tett kon takt med man ge per so ner på 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Fi gur 1  In for ma sjon om toa lett hy gie ne i asyl mott ak i Sør-Var an ger
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asyl mott a ket og un der buss rei sen, hvil ket 
med før te smitt e opp spo ring blant 140 per so-
ner. Dett e kun ne vært unn gått hvis man 
had de tatt seg tid å gjø re tu ber ku lo se kon-
trol len fer dig i Kir ke nes.

Hva fant vi, og hva lær te vi?
La tent tu ber ku lo se
To talt 13 % av alle IGRA-tes te ne var po si ti ve. 
Det er ve sent lig la ve re enn det glo ba le es ti-
ma tet som an slår at cir ka en tre del av jor-
dens be folk ning er smitt et av tu ber ku lo se 
(3). Vi mang ler re pre sen ta ti ve data for la tent 
tu ber ku lo se i den nors ke be folk nin gen. En 
stu die av tu ber ku lo se eks po ner te hel se ar bei-
de re fra 2013 vis te po si tiv IGRA-test hos 3,4 % 
(4), an ta ge lig høy ere enn i nor mal be folk -
ningen som er mind re eks po nert. Mind re 
enn 1 % (8 av 910) barn i al de ren 0�–�15 år fikk 
på vist la tent tu ber ku lo se og star tet fore byg-
gen de be hand ling.

Ak tiv tu ber ku lo se
Fire voks ne asyl sø ke re fikk på vist lun ge -
tuber ku lo se: én ved Kir ke nes sy ke hus og  
tre ved and re sy ke hus i Nord-Norge. Det 
til sva rer en pre va lens på 80 per 100 000, og 
er godt over gren sen på 40 per 100 000 som 
reg nes for høy fore komst. Én had de tu ber-
ku lo se stam me som var re si stent mot både 
iso nia zid og pyrazinamid.

Re si sten te bak te ri er
Blant asyl sø ke re inn lagt ved Kir ke nes sy ke-
hus var 15 % MRSA-po si ti ve (4 av 27), en be ty-
de lig høy ere pre va lens enn i den nors ke 
be folk nin gen (5).

And re smitt som me syk dom mer
«Smitteisolatene» i Fjell hal len og Vest lei ren 
ble be nytt et fle re gan ger for en keltt il fel ler  
av opp kast og dia ré, og man unn gikk 
 ut brudd av smitt som syk dom i hal len  
hvor 150�–�200 per so ner til en hver tid bod de 
svært tett.

Sam ar beid
Sør-Var an ger kom mu ne og Kir ke nes sy ke hus 
vis te en be ty de lig om stil lings ev ne og sterkt 
en ga sje ment i en ut ford ren de si tua sjon. 
Hel se tje nes ten omrokerte og tøy de egne 
res sur ser med ut strakt bruk av over tid, slik 
at det ikke fikk stør re kon se kven ser for 
øv ri ge funk sjo ner.

Det var fra tid li ge re et godt sam ar beid 
mel lom kom mu nal smitt e vern le ge, smitt e-
vern per so nell, tu ber ku lo se ko or di na tor ved 

sy ke hus, re gio nalt kom pe tan se sen ter  
i smitt e vern og Folkehelseinstituttet.  
Det høs tet man frukt av i den ne eks tra or di-
næ re si tua sjo nen. Mel lom hel se tje nes ten  
og and re ak tø rer (Ut lendingsdirektoratet  
og po li ti) var det ikke all tid for stå el se for 
hver and res syns punk ter. Om fan get av 
 den ne ut ford rin gen ble un der vur dert for 
len ge både lo kalt og av sen tra le myn dig -
heter.

In for ma sjons flyt  
el ler informasjonsobstipasjon
Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) re vi der te  
i 2010 den nors ke tu ber ku lo se kon trol len 
som ble be skre vet som et eks em pel til ett er-
føl gel se. Det var kun én vik tig an merk ning, 
nem lig be ho vet for bed re in for ma sjons flyt 
mel lom ak tø rer i hel se ve se net for å sik re 
opp føl ging av pa si en te ne, noe som ikke 
had de bed ret seg til høs ten 2015.

I slutt en av no vem ber 2015 sto det ni tyk ke 
ring per mer med prø ve svar hos kom mu nens 
hel se tje nes te i Vest lei ren som ikke kun ne 
vi de re sen des, for di det var ukjent hvor asyl-
sø ker ne had de tatt vei en. Bare Utlendings-
direktoratet had de in for ma sjon om asyl -
søker nes nes te opp holds sted, og vår er fa-
ring var at de ikke del te dett e med hel se -
tjenes ten. An merk nin gen fra Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon om dår lig in for ma sjons-
flyt mel lom ak tø rer i tu ber ku lo se kon trol len 
i Norge, var mer ak tu ell enn noen gang. 
Kom mu ni ka sjons pro ble me ne med før te 

for sin ket ut red ning, to sto re smitt e opp spo-
rin ger og dob belt rek vi re ring av prø ver i den 
nye an komst kom mu nen.

Hva skjer vi de re?
Hel se di rek to ra tet har nå til rett e lagt bed re 
for at hel se per so nell kan spo re hvor asyl -
søke re opp hol der seg, slik at hel se tje nes ten 
som ut fø rer tu ber ku lo se un der sø kel sen, kan 
vi de re for mid le prø ve svar. Inn hen ting av 
prø ve svar på asyl sø ke re som kom mer til  
en ny kom mu ne, er fort satt van ske lig. Med 
bak grunn fra er fa rin ge ne i Finnmark ser vi 
be ho vet for et sen tralt re gis ter for re sul ta ter 
av tu ber ku lo se kon troll av asyl sø ke re.

Asyl tra fik ken over gren sen ved Stor skog 
har stop pet helt opp, men tu ber ku lo se ko or-
di na tor ved Kir ke nes sy ke hus og kom mu ne-
hel se tje nes ten i Sør-Var an ger får fort satt 
hen ven del ser fra tu ber ku lo se ko or di na to rer, 
hel se søst re og le ger rundt i lan det med 
spørs mål om re sul ta tet av tu ber ku lo se -
under sø kel ser ut ført i Kir ke nes.

I Kir ke nes ble det att er en gang klart at 
na bo skap til Russ land ford rer dia log, sam -
arbeid og be red skap både over gren sen og  
i egne rek ker.

Vi tak ker Sol bjørg Mik ko la, le der for flyktningetjenesten  
i Sør-Var an ger, for bi drag med tall for ak ti vi tet i flykt- 
ningetjenesten.

Mott att 26.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 24.11.2017, 
god kjent 15.12.2017.
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Fi gur 2  An tall asyl an koms ter over Stor skog og tu ber ku lo se kon troll ved Kir ke nes sy ke hus
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ANNE MET TE ASFELDT
anne.mette.asfeldt@unn.no
(f. 1966) er ph.d. og spe sia list i in fek sjons syk dom-
mer. Hun ar bei der som råd gi ven de smitt e vern-
over le ge for Finn marks sy ke hu set ved Kom pe -
tanse sen ter i smitt e vern Hel se Nord, Av de ling for 
mik ro bio lo gi og smitt e vern, Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

DRU DE LIND BRAT LI EN
(f. 1968) er fast le ge, smitt e vern le ge og as si ste ren de 
kom mu ne over le ge i Sør-Var an ger.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANI TA BREK KEN
(f. 1964) er hy gie ne sy ke plei er og tu ber ku lo se ko or-
di na tor ved Senter for fag, forsk ning og sam hand-
ling, Finn marks sy ke hu set, Kli nikk Kir ke nes.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

NINA ALET TE WI KAN
(f. 1969) er smitt e vern sy ke plei er mot kom mu ne-
hel se tje nes ten ved Senter for fag, forsk ning og 
sam hand ling, Finn marks sy ke hu set.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TONE OVE SEN
(f. 1975) er sy ke plei er, hel se søs ter og re gio nal  
tu ber ku lo se ko or di na tor ved Kom pe tan se sen ter  
i smitt e vern Hel se Nord, Av de ling for mik ro bio lo gi 
og smitt e vern, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KIRS TEN GRAV NIN GEN
(f. 1961) er ph.d. og spe sia list i all menn me di sin og 
i me di sinsk mik ro bio lo gi. Hun er re gio nal smitt e-
vern over le ge ved Kom pe tan se sen ter i smitt e vern 
Hel se Nord, Av de ling for mik ro bio lo gi og smitt e-
vern, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Legemiddelverket har sendt på høring forslag om å inkludere inhalasjonspulver som  
brukes til behandling av astma og KOLS i ordningen med medisinbytte i apotek. Vi mener 
at generiske legemidler, til henholdsvis Seretide Diskus og Symbicort Turbohaler, er  
medisinsk likeverdige og anbefaler opptak på byttelisten (2). Fra før er Seretide inhala-
sjonsspray byttbar i apotek. 
 
Flere in vivo og in vitro studier viser at legemidlene og inhalatorene er terapeutisk like- 
verdige. Det er noen ulikheter mellom legemidlene når det gjelder håndtering av inhalator 
for å klargjøre dosen. Legemiddelverket mener likevel, til tross for disse ulikhetene, at 
legemidlene kan være byttbare i apotek. Inhalatorene er relativt like i praktisk bruk og 
prinsippene for å få til en vellykket inhalasjon er de samme. 

Legemiddelverket mener tilstrekkelig informasjon til pasienten på apotek, i paknings- 
vedlegg gjennom tekst og illustrasjoner, samt instruksjonsvideoer, vil sikre riktig bruk.

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler blir byttbare:

  

Høringsfrist er 22. februar 2018.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 4/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klasse-
trinn få tilbud om vaksine mot humant 
papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet (3).  
HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter 
på 7. klassetrinn siden 2009.
 
HPV-infeksjon hos gutter kan føre til 
flere kreftformer. Forekomsten av kreft 
i munn og svelg blant menn er økende, 
og rammer menn fire ganger så hyppig 
som kvinner. HPV er årsak til over 100 
tilfeller av kreft hos menn hvert år (3).

HPV-vaksinen Cervarix som benyttes i 
barnevaksinasjonsprogrammet, inne-
holder antigen fra HPV-typene 16 og 18. 
Bruk av Cervarix i vaksinasjonsprogram i 
andre land har vist svært god  
beskyttelse (89 prosent) mot HPV-
infeksjoner forårsaket av HPV-typene 
16 og 18. Den har også vist svært god 
kryssbeskyttelse mot HPV-typene 31, 33 
og 45 (henholdsvis 94, 79 og 83 prosent). 
Beskyttelsen er langvarig. For gutter er 
det hovedsakelig HPV-typene 16 og 18 
som kan føre til utvikling av kreft.

Folkehelseinstituttet utarbeider nå 
informasjonsmateriell til gutter,  
foreldre og kommunehelsetjenesten.
Materiellet vil være tilgjengelig før  
sommeren 2018.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Forslag om inhalasjonspulver på byttelisten på høring

HPV-vaksine til gutter fra høsten 

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C
Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA  
(direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir 
mange bivirkninger. 

DAA virker ved å stoppe virusreplikasjonen av hepatitt C viruset. Resultater tyder på at 
dette er tilstrekkelig for kurasjon selv hos immunsupprimerte pasienter, som for eksempel 
pasienter med HIV (1).  

De nye hepatitt C- legemidlene har frem til nå vært så dyre at man har hatt strenge  
restriksjoner på hvilke pasienter som kunne få behandling. Godt samarbeid mellom  
Sykehusinnkjøp HF, spesialistgruppen for hepatitt C-legemidler og leverandørene, har 
resultert i en så kraftig prisreduksjon at alle som er rammet av sykdommen nå kan få 
behandling. 

Sykehusinnkjøp, som er ansvarlig for anbudsprosessen, trekker også frem at  
sykehusene har vært flinke til å følge anbefalinger i avtaler de siste årene. Dette har vært 
avgjørende for dagens gode pristilbud. 

Uavhengig av genotype er nå alle pasienter med hepatitt C sikret behandling fra 
tidspunktet de får påvist sykdommen. Behandling kan startes før fibrose- 
utvikling i leveren.  Allmennleger oppfordres til å henvise sine pasienter. 

Salmeterol og flutikason 
Aerivio Spiromax inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog 

Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog
Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog 

Formoterol og budesonid
Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog
DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog
Symbicort Forte Turbohaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog 

Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
Symbicort Turbohaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog 

Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog
Symbicort Mite Turbohaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog

Referanser:
1. legemiddelhandboka.no/Generelle/32552 
(02.02.2018)
2. legemiddelverket.no/nyheter/horing-
opptak-pa-byttelisten (02.02.2018)
3. fhi.no/nyheter/2018/tilbud-om-hpv-vaksi-
ne-til-gutter-fra-hosten-2018/ (02.02.2018)
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Bruk av pembrolizumab, et mo no klo-
nalt an ti stoff mot cel lu læ re sig nal vei er 
ved me la nom, gir høy ere over le vel se 
hos pa si en ter med me ta sta se ren de 
me la nom.

Im mun te ra pi for pa si en ter med me ta sta se-
ren de me la nom i hud har vært et av de sto re 
gjen nom brud de ne in nen on ko lo gi de sis te 
ti åre ne. Det mo no klo na le an ti stoff et ipi li-
mu mab var et av de før s te sjekkpunkthem-
merne for sig nal vei en som in vol ve rer cy to-
tok sisk T-lym fo cytt-as so siert an ti gen 4 (CTLA-
4), og vis te tid lig gode re sul ta ter i kli nis ke 
stu di er. Med ipi li mu mab ble den mo der ne 
for men av be hand lings prin sip pet «im mun-
te ra pi» etab lert i Norge. Se ne re kom and re 
mo no klo na le an ti stoff er, blant and re pem-
brolizumab og ni vo lu mab, som er rett et 
mot PD-1 (pro gram mert cel le død pro tein 
1)-sig nal vei en i til legg.

I en stu die ny lig pub li sert i The Lan cet 
med 834 pa si en ter med me ta sta se ren de 
me la nom fikk en grup pe ipi li mu mab hver 3. 
uke, en an nen grup pe pembrolizumab hver 
3. uke og en tred je grup pe pembrolizumab 

hver 2. uke (1). Ett er to år var 55 % av pa si en-
te ne som fikk pembrolizumab i live, uav hen-
gig av om de fikk me di si nen hver an nen 
el ler hver tred je uke, mot 43 % av dem som 
fikk ipi li mu mab.

– Det sto re spørs må let har vært om man 
bur de star te med en CTLA-4-hem mer el ler 
med en PD-1-hem mer i be hand ling av pa si-
en ter med me ta sta se ren de me la nom, sier 
Jür gen Geis ler, som er over le ge ved Kreft  - 
av de lin gen ved Akershus uni ver si tets sy ke-
hus og pro fes sor i on ko lo gi ved Uni ver si te-
tet i Oslo.

– Den ne stu di en ty der på at pembrolizu-
mab er bed re som tid lig im mun te ra pi for  
de fles te pa si en ter med me ta sta se ren de 
fø flekk kreft. Stu di en støtt er de gjel den de 
nors ke te ra pi an be fa lin ge ne for pa si en ter 
med avan sert me la nom og gjør det ikke 
nød ven dig å end re dis se, sier Geis ler.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Schachter J, Ri bas A, Long GV et al. Pembrolizumab 

ver sus ipi li mu mab for ad van ced me la no ma: fi nal 
over all sur viv al results of a multicentre, ran dom-
ised, open-la bel pha se 3 study (KEYNOTE-006). 
Lan cet 2017; 390: 1853�–�62. 

Im mun te ra pi bed rer over le vel sen ved 
melanommetastaser

Melanomkreftcelle ved immunflourescens. Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix

Pa si en ter med me ka nisk klaffe pro tese 
le ver len ger enn dem med bio lo gisk 
klaffe pro te se, vi ser en ny stu die fra USA.

Hjer te klaff er som lek ker el ler er tran ge, må 
noen gan ger bytt es ut. Val get står mel lom 
en me ka nisk el ler en bio lo gisk klaffe pro te se. 
I en re gis ter stu die som ny lig er pub li sert  
i New Eng land Journal of Medicine, un der søk-
te man lang tids over le vel se hos om lag 
25 000 pa si en ter som had de fått bytt et ut  
sin aor ta klaff el ler mit ral klaff i pe ri oden 
1996�–�2013 (1).

Me ka nisk klaffe pro te se had de la vest dø de-
lig het i de fles te al ders grup pe ne. Hos de 
eld ste pa si en te ne var det in gen for skjell. 
Far li ge blød nings kom pli ka sjo ner var van li-
ge re hos pa si en ter med me ka nisk klaffe- 
 pro te se, mens pa si en ter med bio lo gisk 
klaffe pro te se of te re mått e re ope re res.

– Val get mel lom bio lo gisk el ler me ka nisk 
hjer te klaff pro te se har gjer ne vært styrt av 
al der og even tu el le kon tra in di ka sjo ner mot 
an ti koa gu la sjons be hand ling, sier Rune 
Wi seth, som er pro fes sor i hjer te me di sin ved 
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver-
si tet. Ret nings lin je ne for valg av pro te se type 
har imid ler tid et svakt evi dens grunn lag.  
Det er noe av bak grun nen for den ne  
stu di en, sier han.

– Grup pe ne som ble sam men lig net er  
i ut gangs punk tet nok så for skjel li ge både 
hva gjel der al der og ko mor bi di tet, så selv 
ett er bruk av avan ser te sta tis tis ke me to der 
kan man ikke ute luk ke en viss restkonfun-
dering, sier Wi seth, som me ner det er usik-
kert hvor mye nytt den ne stu di en til fø rer 
ved vur de rin gen av en kelt pa si en ter.

JON MAG NUS HAGA TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Gold stone AB, Chiu P, Baiocchi M et al. Me chan i cal 

or Bi o log ic Prostheses for Aortic-Val ve and Mitral-
Val ve Re place ment. N Engl J Med 2017; 377: 1847�–�57. 

Me ka nisk el ler  
bio lo gisk hjer te klaff-
pro te se?
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Nivalent HPV-vak si ne er best og trygt

Den nye nivalente vak si nen mot 
humant papillomvirus er mer eff ek tiv 
og like trygg som den gam le firevalente 
vak si nen.

Den nye nivalente vak si nen mot hu mant 
papillomvirus (HPV) er svært lik den gam le 
firevalente vak si nen, men dek ker fle re HPV-
ty per. Vak si nen gir be skytt el se mot både 
HPV 31, 33, 45, 52 og 58 i til legg til HPV 6, 11,  
16 og 18.

I en stu die som ny lig er pub li sert i The 
Lan cet, ble rundt 14 000 kvin ner i al de ren 
16�–�26 år fulgt opp i seks år (1). Om trent 7 000 
fikk den nye nivalente HPV-vak si nen og 
om trent 7 000 fikk den firevalente vak si nen. 
I grup pen som fikk den nivalente vak si nen, 
var det 0,5 til fel ler per 10 000 per son år av 
høy gra dig cer vi kal, vulvar el ler va gi nal 
dys pla si re la tert til de ak tu el le vi rus ty pe ne.  

I kon troll grup pen var det 19 til fel ler per 
10 000 per son år. Det var in gen for skjell  
i bi virk nin ger. 11 kvin ner døde, hen holds vis 
seks og fem i hver grup pe, men in gen av 
dis se døds fal le ne ble vur dert å ha sam men-
heng med vak si nen.

– Den ne stu di en be kref ter at HPV-vak si ne-
ring er trygt og eff ek tivt, og at den nye niva-
lente HPV-vak si nen gir bed re be skytt el se 
enn den firevalente, sier Svein ung Sør bye, 
som er over le ge ved Av de ling for kli nisk 
pa to lo gi, Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.

Han på pe ker at mens den firevalente 
HPV-vak si nen be skytt er mot HPV type 16 og 
18, som er år sak til 70 % av alle til fel ler av 
liv mor hals kreft, kan den nivalente HPV-       
vak si nen fo re byg ge opp til 90 % av alle  
til fel ler av liv mor hals kreft.

– Noen vil mene at det er en svak het ved 
stu di en at den ikke had de en pla ce bo arm 
med salt vann, men Fu tu re II-stu di en vis te  
at HPV-vak si ne ring er så eff ek tiv at det er 
uetisk å ikke til by ak tiv vak si ne, sier Sør bye, 
som me ner at stu di en må få kon se kven ser 
for hvil ken vak si ne som skal til bys nors ke 
ung dom mer.

– Folkehelseinstituttet har tid li ge re  
vur dert den bi va len te og firevalente HPV- 
vak si nen som li ke ver di ge når det gjel der 
fore byg ging av kreft. Den ne stu di en do ku-
men te rer at den nivalente er bed re enn den 
firevalente. Det kan der for være van ske lig å 
for stå at Folkehelseinstituttet fore trakk den 
bi va len te frem for den nivalente vak si nen  
i de to sis te an bu de ne for inn kjøp av HPV- 
vak si ne, sier Sør bye.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Huh WK, Joura EA, Giu li ano AR et al. Fi nal effi  ca cy, 

immunogenicity, and safety ana ly ses of a nine-
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Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix

Hjer te stans hos topp id retts ut øve re 
skyldes sjel den på vis ba re hjer te feil.

En re gis ter stu die som ny lig er pub li sert  
i New Eng land Journal of Medicine, om hand-
ler hjer te stans hos ka na dis ke id retts ut øve re 
som del tok i or ga ni sert kon kur ran se id rett  
i åre ne 2009�–�14 (1). Det ble re gist rert 0,76 
til fel ler av hjer te stans per 100 000 id retts                           ut-
øve re per år. På vis bar struk tu rell hjer te feil 
var år sak til hjer te stans i kun få av til fel le ne. 
Litt un der halv par ten av dem som fikk hjer-
te stans over lev de.

– Den ne stu di en vi ser at struk tu rell  
hjer te feil sjel den er år sak til hjer te stans  
hos id retts ut øve re, sier Hil de Mo se by Ber ge, 
som er spe sia list i all menn me di sin og  
id retts le ge ved Olym pia top pen.

– Det er en styr ke at stu di en in klu de rer 
alle med hjer te stans, og ikke bare plut se lig 
død, men jeg sav ner opp lys nin ger om om-
sten dig he te ne rundt hen del se ne og om 
tre nings be last ning over tid, sier hun.

Ber ge er i gang med en lig nen de stu die 
hos nors ke id retts ut øve re. 

– Vi tren ger mer og bed re kunn skap om 
år sa ke ne til hjer te stans hos id retts ut øve re 
for å kun ne fo re byg ge hjer te stans i frem ti-
den, sier hun.

JON MAG NUS HAGA TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Lan dry CH, Al lan KS, Con nel ly KA et al. Sud den 

Car di ac Ar rest du ring Par tic i pa tion in Com pet i tive 
Sports. N Engl J Med 2017; 377: 1943�–�53. 

Hjer te stans i topp - 
    id rett er van ske lig  
å for ut si

Il lust ra sjons fo to: Chris Ryan/iStock
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Sykehjemslegens arbeid i terminalomsorgen

KRISTIAN JANSEN
jansen.kristian@gmail.com
Foto: Jørgen Barth

DISPUTAS
Kristian Jansen disputerte for ph.d.-graden ved 
Universitetet i Bergen 3.11.2017. Tittelen på avhandlin-
gen er End of life care in nursing homes – palliative drug 
prescribing and doctors’ existential vulnerability.

Hos døende i sykehjem skjer palliative 
legemiddelendringer sent, og legens 
eksistensielle sårbarhet påvirker 
arbeidet.

Nær halvparten av dødsfall i Norge finner 
sted i sykehjem. Sykehjemslegens involve-
ring i terminalomsorgen er etterspurt av 
pasienter, pårørende og fagmiljøet, men er 
viet liten oppmerksomhet i forskning.

Da vi gjennomgikk kunnskapsgrunnlaget 
for effekt og sikkerhet av palliativ legemid-
delbehandling av døende voksne, avdekket 
vi manglende støtte for legemiddelbehand-
ling ved dødsralling, men noe støtte ved 
dyspné, angst, uro og smerte. Studiene viste 
ingen store forskjeller i bivirkninger.

Vi undersøkte legemiddelforordninger  
i journalen hos 524 avdøde sykehjems pasien-
ter. Palliative legemiddelforordninger for 
døende ble påvist hos tre av fire pasienter, 

og hyppigst hos kreftpasienter samt de med 
langvarig opphold. Flest legemiddelendrin-
ger skjedde på dødsdagen.

Ved gruppeintervju fant vi at sykehjems-
legene erfarte eksistensiell sårbarhet som en 
byrde av maktesløshet og skyld ved vanske-
lige behandlingskompromisser og i behovet 
for beskyttende avstand i kommunikasjon 
med den døende. Men sårbarheten var også 
en ressurs i dialog med pårørende og profe-
sjonell mestring. Eksistensiell sårbarhet 
defineres som sårbarheten i å bli påminnet 
om at du selv også skal dø.

Bedre terminalomsorg innebærer å tidlig 
anerkjenne dødens nærhet og palliative 
behov. Mangelfullt kunnskapsgrunnlag for 
palliativ legemiddelbehandling hos døende 
gjør dialogen med pasient og pårørende 
desto viktigere i legens arbeid. Eksistensiell 
sårbarhet kan både være en byrde, men også 
tjene denne dialogen og dermed arbeids-
hverdagen til sykehjemslegen.

ØRNULF PAUL SEN
paor@sthf.no 
Foto: Sy ke hu set Telemark

Kor ti kos te roi der til pal lia sjon hos kreft pa si en ter

DIS PU TAS
Ørnulf Paul sen dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Nor-
ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet 12. mai 
2017. Titt e len på av hand lin gen er Corticosteroids for 
Can cer Pain.

Kor ti kos te roi der ga ikke smer te- 
lind ren de eff ekt, men bed ring av  
fat ig ue og ap pe titt hos al vor lig syke 
kreft  pa sien ter.

Kreft pa si en ter opp le ver hyp pig smer te, 
ap pe titt løs het og trøtt het (fat ig ue). Kor ti ko-
ste roi der blir ofte brukt for å lind re symp to-
mer hos pa si en ter med langt kom met kreft-
syk dom, og smer te lind ring er en av in di ka-
sjo ne ne.

I dok tor grads ar bei det mitt un der søk te  
jeg det vi ten ska pe li ge grunn laget for den ne 
prak si sen. I en sy ste ma tisk gjen nom gang av 
pub li ser te stu di er fant vi at kor ti kos te roi der 
kan ha en mo de rat smer te lind ren de eff ekt 
hos kreft pa si en ter, men kunn skaps grunn-
laget ble be dømt som svært svakt. Vi de re 
vis te vi i en tverr snitts stu die blant eu ro -
peiske kreft pa si en ter at kor ti kos te roi der  
ble hyp pig brukt (av 50 % av pa si en te ne), 
mens pa ra ce ta mol og ikke-ste ro i de an ti-

inflam ma to ris ke mid ler (NSAID) ble beg ge 
brukt av 30 %.

I en pla ce bo kon trol lert stu die fant vi 
in gen smer te lind ren de eff ekt av metylpred-
nisolon 32 mg dag lig i en uke hos al vor lig 
syke kreft pa si en ter som alle bruk te ster ke 
opio i der. Vi fant imidleritid sig ni fi kant 
bed ring av ap pe titt og re duk sjon av fat ig ue 
ett er be hand ling med kor ti kos te roi der. 
Vi de re forsk ning må vise om be hand lin gen 
er eff ek tiv ut over 1�–�2 uker. Vi de re gjor de vi 
en eks plo ra tiv stu die som in di ker te at ap pe-
titt løs het og fat ig ue var re la tert til sy ste misk 
in flam ma sjon, hen holds vis IL-6 og CRP, og 
IL-1ra, hos dis se pa si en te ne.

Ett er som stu di en ikke på vis te at kor ti ko-
ste roi der had de smer te lind ren de eff ekt, 
in di ke rer fun ne ne at vi ikke ge ne relt bør 
an be fa le dis se me di ka men te ne for lind ring 
av kreft smer te. Vi de re in di ke rer fun ne ne  
at kor ti kos te roi der gir bed re mat lyst og 
mind re trøtt het hos al vor lig syke kreft -
pasien ter.
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For skriv ning av le ge mid ler  
mot ast ma til barn i pe ri oden 
2004–15

BAK GRUNN
Ast ma kan være van ske lig å dia gnos ti se re hos barn.  
For barn un der sko le al der fin nes det få til gjen ge li ge 
ob jek ti ve dia gnos tis ke un der sø kel ser, og ret nings lin je-
ne for dia gno se og be hand ling er ba sert på sy ke his to rie 
og kli nisk un der sø kel se. Dett e kan gi rom for va ri e ren de 
be hand lings prak sis.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Data fra Re sept re gis te ret ble brukt til å stu de re for skriv-
ning av le ge mid ler mot ast ma til barn i al ders grup pe ne 
0�–�4 år og 5�–�9 år for delt på fyl ker fra 2004�–�15.

RE SUL TA TER
Det var stor va ria sjon mel lom fyl ke ne i an de len per 1 000 
barn som fikk for skre vet le ge mid ler mot ast ma i pe ri o-
den 2012�–�14 (al ders grup pen 0�–�4 år: me di an: 104/1 000; 
eks trem ver di er: 64�–�147, al ders grup pen 5�–�9 år: 68/1000; 

46�–�86). In ha la sjons ste ro i der var hyp pigst for skre vet, og 
det var her va ria sjo nen mel lom fyl ke ne var størst i beg ge 
al ders grup pe ne (al ders grup pen 0�–�4 år: 85/1 000; 42�–�116, 
al ders grup pen 5�–�9 år: 51/1 000; 31�–�70). De fles te fikk kun 
en el ler få for skriv nin ger med in ha la sjons ste ro i der over 
en tre års pe ri ode. End ring i for skriv nin gen av in ha la-
sjons ste ro i der fra 2004 til 2015 va ri er te be ty de lig mel lom 
fyl ke ne, mest for al ders grup pen 0�–�4 år.

FOR TOLK NING
Stor for skjell i for skriv ning av le ge mid ler mot ast ma 
fyl ke ne imel lom, høy an del spo ra disk bruk og end ring 
over tid, sær lig i den yng ste al ders grup pen, kan tyde  
på en una tur lig va ria sjon i be hand lin gen som ikke kan 
for kla res av for skjel ler i ast ma fore komst. Ukla re ret-
nings lin jer som ikke er til strek ke lig inn ar bei det i kli nisk 
prak sis kan være én år sak.

ING VILD BRUUN MI KAL SEN
ingvild.bruun.mikalsen@sus.no
Barne- og ung doms kli nik ken
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

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

ØY STEIN KARL STAD
Av de ling for le ge mid del epi de mio lo gi
Folkehelseinstituttet

KARI FURU
Av de ling for le ge mid del epi de mio lo gi
Folkehelseinstituttet

KNUT ØY MAR
Barne- og ung doms kli nik ken
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen
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HO VED BUD SKAP
Det var be ty de lig va ria sjon fyl ke ne 
imel lom i for skriv ning av le ge mid ler 
mot ast ma til barn

Få barn bruk te ast ma me di si ner 
kon ti nu er lig over leng re tids  pe ri o-
der

Re sul ta te ne kan tyde på va ri e ren de 
be hand lings prak sis som ofte ikke  
er i tråd med ret nings lin je ne

Gjen tatt e epi so der med luft veis-
ob struk sjon el ler hos te er svært 
van lig de før s te le ve  årene. Hos 
de fles te barn  un der 4�–�5 år vil 
symp to  mene være for bi gå -
ende, men sli ke epi so der kan 

også være det før s te teg net på ast ma (1). Få til-
gjen ge li ge ob jek ti ve dia gnos tis ke un der sø kel-
ser for barn un der 4�–�5 år gjør at ret nings lin je-
ne for be hand ling av ast ma hos dis se bar na i 
stor grad er ba sert på vur de ring og tolk ning 
av uli ke for hold i sy ke his to ri en og ved kli nisk 
un der sø kel se (1–3). Dett e kan føre til en ulik 
be hand ling. Fra 5�–�6-års  alde ren kan bar na let-
te re gjen nom fø re lun ge funk sjons tes ter, og da 
kan dia gno sen ast ma stil les med stør re sik ker-
het (3).

In ha la sjons ste ro i der er det vik tig ste fore-
byg gen de le ge mid let ved ast ma. Vi har i tid li-
ge re stu di er vist at for skriv nin gen av in ha la-
sjons ste ro i der til barn i al de ren 0�–�5 år i Norge 
økte frem til 2010 (4) og der ett er av tok (5). 
For skriv nin gen var høy est hos de yng ste (4) 
– til for skjell fra det som er til fel let i blant 
 an net Stor bri tan nia, der an de len barn som får 
re sept på in ha la sjons ste ro i der øker med al de-
ren (6). Det står også i mot set ning til hva vi 
kan for ven te ut fra fore koms ten av ast ma (7).

Vi og and re har også vist at få barn bru ker 
in ha la sjons ste ro i der kon ti nu er lig over leng re 
tids pe ri oder (5, 8, 9). Dett e kan tyde på at ast-
ma le ge mid ler for skri ves for for bi gå en de luft-
veis symp to mer som har and re år sa ker enn 
ast ma (10), og ikke all tid i tråd med nors ke og 
in ter na sjo na le ret nings lin jer (3, 11).

Tall fra det nors ke Barnehelseatlas vi ser at 
an tall kon sul ta sjo ner i spe sia list hel se tje nes-
ten for barn med dia gno sen ast ma va ri e rer 
be ty de lig mel lom uli ke om rå der (12). Med 
noen få unn tak sam sva rer dis se om rå de ne 
geo gra fisk med fyl ke ne. I Barnehelseatlas 
 un der stre kes det at den ne va ria sjo nen tro lig 
ikke skyl des geo gra fisk va ria sjon i sy ke lig het 

el ler ge ne rel le ram me vil kår som ut dan nings-
ni vå el ler øko no mis ke for skjel ler (12). Det er 
ikke kjent om for skriv nin gen av le ge mid ler 
mot ast ma også va ri e rer mel lom uli ke re gi o-
ner i Norge.

Hen sik ten med den ne stu di en var der for å 
un der sø ke om for skriv nin gen av le ge mid ler 
mot ast ma til barn i før sko le al der (0�–�4 år) og 
tid lig sko le al der (5�–�9 år) va ri er te mel lom 
nors ke fyl ker og om even tu el le for skjel ler ble 
end ret over tid i pe ri oden 2004�–�15.

Ma te ria le og me to de

I den ne de skrip ti ve stu di en ble le ge mid ler 
mot ast ma for skre vet på re sept og ut le vert fra 
apo tek i åre ne 2004�–�15 til barn i al ders grup-
pe ne 0�–�4 år og 5�–�9 år stu dert for hele Norge 
sam let og for hvert fyl ke. Data ble hen tet fra 
Re sept re gis te ret, som har re gist rert alle le ge-
mid ler ut le vert på re sept fra nors ke apo tek fra 
1.1.2004 (13).

Le ge mid le ne er klas si fi sert ved ATC-kode 
(ana to misk-te ra peu tisk-kje misk kode) (14). Føl-
gen de va riab ler ble be nytt et: pa si en tens fød-
sels num mer (kryp tert), al der, bo sted  (fyl ke), 
dato for ut le ve ring av le ge mid ler, ATC-kode og 
forskrivers spe sia li tet. Føl gen de le ge mid ler 
(ATC-kode) ble in klu dert: se lek tiv beta-2-ago nist 
til in ha la sjon (R03AC), glu ko kor ti koid til 
 in  hala sjon (R03BA), beta-2-ago nist i kom bi na-
sjon med glu ko kor ti koid til in ha la sjon (R03AK) 
og per oral leukotrienantagonist (R03DC).

Ana ly se ne ble ut ført ved hjelp av Stata ver-
sjon 14.

De fi ni sjo ner
«En for skriv ning» ble de fi nert som én ut le ve-
ring av le ge mid del fra apo tek. «An de len for-
skriv nin ger» ble de fi nert som an tall in di vi der 
per 1 000 inn byg ge re med minst én for skriv-
ning i et ka len der år. Nev ne ren var middel-
folkemengde per al der og fyl ke, hen tet fra 
Sta tis tisk sen tral by rå.

Le ge mid del grup per
Vi del te de van lig ste kom bi na sjo ner av le ge-
mid ler mot ast ma ut le vert til pa si en ter i lø pet 
av ett år inn i fire grup per – grup pe 1: kun kor-
tidsvirkende beta-2-ago nist, grup pe 2: leuko-
trienantagonist med el ler uten kortidsvir-
kende el ler lang tids vir ken de beta-2-ago nist, 
grup pe 3: lang tids vir ken de beta-2-ago nist 
med el ler uten kortidsvirkende beta-2-ago nist, 
grup pe 4: in ha la sjons ste ro id med el ler uten 
kortidsvirkende/lang tids vir ken de beta-2-ago-
nist el ler leukotrienantagonist.

An de len for skriv nin ger for dis se kom bi na-
sjo ne ne per år pre sen te res som gjen nom snitt 
for åre ne 2012�–�14.

Bru ker ka te go ri er in ha la sjons ste ro i der
Barna som fikk ut le vert in ha la sjons ste ro i der 
minst én gang i 2012, ble fulgt tre år frem over 
i tid og inn delt i tre gjen si dig ute luk ken de 
bru ker ka te go ri er ba sert på fre kvens og tid 
mel lom ut le ve rin ge ne.

En «en kelt bru ker» fikk kun én ut le ve ring. 
En «spo ra disk bru ker» fikk minst to ut le ve rin-
ger, men bruk te ikke mid let kon ti nu er lig og 
had de der for et opp hold på mi ni mum 182 
da ger mel lom ut le ve rin ge ne. En «kon ti nu er-
lig bru ker» had de mak si malt 182 da ger mel-
lom hver ut le ve ring.

Forskrivers spe sia li tet
An de len for skriv nin ger av in ha la sjons ste ro i-
der ble for delt ett er hvil ken spe sia list som 
for skrev til hvert barn og be reg net som gjen-
nom snitt av an de len for skriv nin ger for åre ne 
2012�–�14 og delt inn i gjen si dig ute luk ken de 
grup per.

«Bar ne le ge» in klu der te også lege i spe sia li-
se ring i sy ke hus, «all menn le ge» in klu der te 
også lege i spe sia li se ring uten for sy ke hus. Den 
tred je grup pen be sto av and re spe sia li te ter.

Re sul ta ter

An del og ty per le ge mid ler for skre vet
Det var stor va ria sjon mel lom fyl ke ne i gjen-
nom snitt lig an del for skriv ning av le ge mid ler 
mot ast ma i åre ne 2012�–�14 (al ders grup pen 0�–�4 
år: me di an 104 barn med for skriv nin ger per 
1 000 barn i be folk nin gen; eks trem ver di er 
64�–�147, al ders grup pen 5�–�9 år: 68/1 000; 46�–�86) 
(fig 1). I beg ge al ders grup pe ne var det fær rest 
barn med for skriv nin ger i Ro ga land og Sør-
Trøn de lag og flest i Aust-Agder.

In ha la sjons ste ro i der ale ne el ler kom bi nert 
med and re le ge mid ler mot ast ma var det som 
hyp pigst ble for skre vet i alle fyl ker og i beg ge 
al ders grup per. Det var for den ne le ge mid del-
grup pen va ria sjo nen mel lom fyl ke ne var 
størst (al ders grup pen 0�–�4 år: 85/1 000; 42�–�116, 
al ders grup pen 5�–�9 år: 51/1 000; 31�–�70) (fig 2). 
Det var be ty de lig for skjell i ut le ve rin ger mel-
lom noen na bo fyl ker (Ro ga land ver sus Hor da-
land og Sør-Trøn de lag ver sus Nord-Trøn de lag).

Det var få for skriv nin ger av leukotrienanta-
gonist ale ne el ler i kom bi na sjon med and re 
le ge mid ler mot ast ma (al ders grup pen 0�–�4 år: 
1/1 000; 0�–�4, al ders grup pen 5�–�9 år: 1/1 000; 1�–�4). 

Se lederartikkel side 318 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Også for skriv nin gen av kortidsvirkende beta-
2-ago nis ter ale ne va ri er te mel lom fyl ke ne, 
men i mind re grad enn for in ha la sjons ste ro-
i der (al ders grup pen 0�–�4 år: 17/1 000; 11�–�38, 
 al ders grup pen 5�–�9 år: 12/1 000; 9�–�18). Det var 
< 1/1 000 for skriv nin ger av lang tids vir ken de 
beta-2-ago nist med el ler uten kortidsvirkende 
beta-2-ago nist i beg ge al ders grup pe ne.

For alle fyl ke ne var det for de stør ste le ge-
mid del grup pe ne fle re for skriv nin ger til barn 
i al ders grup pen 0�–�4 år enn til barn i al ders-
grup pen 5�–�9 år. For in ha la sjons ste ro i der var 
det i alle fyl ke ne og i beg ge al ders grup pe ne få 
barn som var kon ti nu er li ge bru ke re (al ders-
grup pen 0�–�4 år: me di an: 3/1 000; eks trem ver-
di er: 1�–�10, al ders grup pen 5�–�9 år: 2/1 000; 1�–�6) 
og flest som var spo ra dis ke bru ke re (al ders-
grup pen 0�–�4 år: 62/1 000; 30�–�84, al ders grup-

pen 5�–�9 år: 38/1 000; 23�–�52 (fig 2). Dett e ble 
fun net både i fyl ker med høy for skriv ning og 
i fyl ker med lav to tal for skriv ning.

End rin ger i inhalasjonssteroidbruk  
i fyl ke ne over tid
På lands ba sis økte for skriv nin gen av in ha la-
sjons ste ro i der i al ders grup pen 0�–�4 år fra 2004 
(60/1 000) til 2010 (85/1 000) og av tok der ett er 
frem til 2015 (71/1 000) (al ders grup pen 0�–�4 
år, fig 3). For skriv nin gen var høy ere for al ders-
grup pen 0�–�4 år enn for al ders grup pen 5�–�9 år 
i hele pe ri oden. I al ders grup pen 5�–�9 år økte 
an de len for skriv nin ger fra 2004 (44/1 000) til 
2007 (56/1 000) og sta bi li ser te seg før den 
 av tok noe fra 2010 (55/1 000) til 2015 (49/1 000) 
(ikke vist i egen fi gur).

End rin gen i for skriv ning over tid va ri er te 

be ty de lig mel lom fyl ke ne, sær lig for al ders-
grup pen 0�–�4 år. I noen fyl ker var for skriv nin-
gen lav, med li ten end ring over tid, i and re 
fyl ker var for skriv nin gen høy ere og med li ten 
end ring over tid, mens i att er and re fyl ker var 
det stor va ria sjon i pe ri oden.

Forskrivers spe sia li tet
All menn le ge ne had de fle re for skriv nin ger enn 
bar ne le ge ne i beg ge al ders grup pe ne (0�–�4 år 
og 5�–�9 år – all menn le ger: 46/1 000 og 32/1 000, 
bar ne le ger: 28/1 000 og 17/1 000) (al ders grup-
pen 0�–�4 år, fig 4). All menn le ge ne had de flest 
for skriv nin ger i de fles te fyl ke ne til beg ge 
 al ders grup pe ne, med unn tak av Akershus, 
Oslo og Sør-Trøn de lag, der bar ne le ge ne had de 
flest for skriv nin ger.

An de len barn i al ders grup pen 0�–�4 år som 

  60–75/ 1 000 forskrivninger

  76–90/ 1 000 forskrivninger

  91–105/ 1 000 forskrivninger

  106–120/ 1 000 forskrivninger

  121–135/ 1 000 forskrivninger

  136–150/ 1 000 forskrivninger

  40–45/ 1 000 forskrivninger

  56–70/ 1 000 forskrivninger

  71–85/ 1 000 forskrivninger

  86–100/ 1 000 forskrivninger

a b

Fi gur 1  To tal an del for skriv nin ger av alle ty per le ge mid ler mot ast ma i uli ke fyl ker per 1 000 barn i a) al ders grup pen 0–4 år og b) al ders grup pen 5–9 år (1). Tal le ne vi ser gjen nom snitt lig 
an del for åre ne 2012–14
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fikk for skre vet in ha la sjons ste ro i der av bar ne-
le ge var seks gan ger høy ere i Akershus enn i 
Ro ga land. Til sva ren de møns ter ble fun net for 
al ders grup pen 5�–�9 år. Ikke i noen av fyl ke ne 
for skrev an nen spe sia list mer enn 5/1 000 
 re sep ter (ikke vist i fi gur).

Dis ku sjon

Det var en be ty de lig for skjell mel lom nors ke 
fyl ker i for skriv ning av le ge mid ler mot ast ma 
til barn. Det gjaldt også in ha la sjons ste ro i der, 
som er det vik tig ste fore byg gen de le ge mid let 
ved ast ma.

En høy ere an del barn i al ders grup pen 0�–�4 
år enn i al ders grup pen 5�–�9 år fikk for skre vet 
le ge mid ler mot ast ma, og den fyl kes vise 
 va ria sjo nen var størst i den ne al ders grup pen. 

De fles te bar na i beg ge al ders grup pe ne fikk 
for skre vet in ha la sjons ste ro i der bare én el ler 
noen få gan ger i lø pet av en tre års pe ri ode.

For skjell i for skriv ning mel lom fyl ke ne
Det er li ten grunn til å tro at dis se be ty de li ge 
for skjel le ne i for skriv ning fyl ke ne imel lom 
skyl des ulik fore komst av ast ma. I én stu die er 
det vist noe va ria sjon i fore komst av ast ma 
hos barn bo satt i uli ke re gi o ner i Norge, men 
in gen va ria sjon mel lom ur ba ne og mer land-
li ge om rå der (15). To ny ere stu di er vi ser til nær-
met lik fore komst av ast ma i Oslo og Nord-
Norge hos 10�–�11 år gam le barn (16, 17).

Den ne de skrip ti ve stu di en kan ikke sik kert 
for kla re år sa ken til den va ria sjo nen vi fin ner. 
Det er van ske lig å fast slå hvor mye av va ria sjo-
nen fyl ke ne imel lom når det gjel der bruk av 
hel se tje nes ter og for skriv ning av le ge mid ler 

som skyl des na tur lig va ria sjon og hvor mye 
som skyl des sy ste ma tis ke skjev he ter knytt et 
til det me di sins ke til bu det el ler til me di sinsk 
prak sis (12, 18).

Wenn berg be skri ver tre uli ke grup per hel se-
tje nes ter hvor for skjel li ge for hold kan med-
vir ke til va ria sjon (18). Den før s te grup pen 
in klu de rer hel se tje nes ter med kla re dia  gnose-
kri te ri er. I den ne grup pen kan stor va ria sjon 
skyl des for skjel ler i fore komst av til stan den 
el ler re ell un der be hand ling noen ste der. Vi 
me ner at kro nis ke luft veis symp to mer hos 
barn ikke fal ler i den ne grup pen.

Den and re grup pen er va ria sjon i til buds sen-
si ti ve hel se tje nes ter. Barnehelseatlaset vi ser at 
det i Akershus og Vest re Vi ken er et høyt an tall 
kon sul ta sjo ner for ast ma hos spe sia list, men 
dis se om rå de ne til hø rer ikke fyl ke ne med 
 høy est for skriv ning av ast ma le ge mid ler. An tal-

  Kontinuerlig bruker          Sporadisk bruker          Enkeltbruker        

a

Vestfold

Aust-Agder

Nordland

Hordaland

Vest-Agder

Telemark

Akershus

Nord-Trøndelag

Sogn og Fjordane

Troms

Møre og Romsdal

Norge

Buskerud

Finnmark

Oppland

Oslo

Hedmark

Østfold
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Sør-Trøndelag

0 4020 60
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b

Fi gur 2  Bru ker ka te go ri er in ha la sjons ste ro i der for a) barn i al ders grup pen 0–4 år og b) barn i al ders grup pen 5–9 år som fikk minst én ut le ve ring i 2012 og ble fulgt i tre år frem over. 
Leng den på hver en kelt søy le er to tal an de len barn i uli ke bru ker ka te go ri er per 1 000 barn i be folk nin gen for alle som får for skre vet in ha la sjons ste ro id i fyl ket
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let kon sul ta sjo ner for ast ma er la vest i Vest-
fold, men i dett e fyl ket er det høy for skriv ning 
av le ge mid ler mot syk dom men. I Ro ga land er 
det både få kon sul ta sjo ner og få for skriv nin-
ger. Tal le ne kan ikke sam men lig nes di rek te, 
men de kan tyde på at for bruk av og til gang til 
hel se tje nes ter i li ten grad kan for kla re den be-
ty de li ge for skjel len fyl ke ne imel lom i for skriv-
ning av le ge mid ler mot ast ma til barn.

Den tred je grup pen er va ria sjon på grunn 
av pre fe ran se sen si ti ve hel se tje nes ter og in klu-
de rer dia gno ser med ukla re be hand lings kri-
te ri er, slik at pre fe ran ser, lo kal prak sis og sub-
jek ti ve opp fat nin ger på vir ker be hand lings val-
get, noen gan ger også i strid med god kunn-
skaps ba sert prak sis (18). Dett e kan være en 
vik tig år sak til den va ria sjo nen mel lom fyl ke-
ne som vi fin ner, for di dia gno sen ast ma sær lig 
hos før sko le barn stil les ved vur de ring av 
 sy ke his to rie og kli nisk un der sø kel se og i li ten 
grad ved hjelp av ob jek ti ve dia gnos tis ke un-
der sø kel ser.

Det er fle re nors ke ret nings lin jer for be hand-
ling av ast ma hos barn, blant an net  Ge ne rell 
vei le der i pe dia tri fra Norsk bar ne le ge for en ing 
(11) og Norsk le ge mid del hånd bok (19). I til legg 
bru kes in ter na sjo na le ret nings lin jer fra Glo bal 
Ini tia ti ve for Asth ma (3), som opp da te res hyp-
pi ge re enn vei le de ren fra Norsk bar ne le ge for-
en ing.

Det fin nes ikke stu di er der man har vur dert 
om dis se ret nings lin je ne er pre si se og ope ra-
sjo nel le el ler hvil ken sta tus de har hos le ge ne. 
Li ke vel ty der re sul ta te ne våre på at det er be-
hov for ty de li ge re nors ke ret nings lin jer for 
dia gno se og be hand ling av ast ma hos barn, 
til sva ren de ret nings lin je ne fra Stor bri tan nia, 
som både in ne hol der de tal jer te dia gnos tis ke 
kri te ri er og en nøy ak tig gjen nom gang av 
 ut red ning og be hand ling (20).

Kon ti nu er lig ver sus spo ra disk bruk  
av in ha la sjons ste ro i der
I den ne stu di en treng te en kon ti nu er lig bru-
ker å hen te ut minst én re sept på in ha la sjons-
ste ro id bare hver sjett e må ned. Li ke vel var det 
en svært lav an del i den ne bru ker ka te go ri en 
i beg ge al ders grup pe ne, også i fyl ke ne med 
lav to tal for skriv ning. Fun net er i tråd med 
re sul ta ter fra tid li ge re nors ke (5, 21) og in ter-
na sjo na le stu di er (8, 9). I Au stra lia fikk om lag 
40 % av barn og voks ne for skre vet én en kelt 
re sept med in ha la sjons ste ro i der sam ti dig 
med per oral an ti bio ti ka, noe som kan tyde på 
at in ha la sjons ste ro i der for skri ves for for bi -
gåen de luft veis symp to mer (10).

Man ge før sko le barn har gjen tatt e epi so der 
med luft veis ob struk sjon som se ne re vi ser seg 
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Fi gur 3  An tall barn som har fått ut le vert in ha la sjons ste ro i der per 1 000 barn i be folk nin gen i pe ri oden 2004–15 i al ders-
grup pen 0–4 år. Tall fra Norge sam let og fra fyl ke ne med høy est (Aust-Agder) og la vest (Ro ga land) an del for skriv nin ger
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Fi gur 4  An tall barn i al ders grup pen 0–4 år som har fått ut le vert in ha la sjons ste ro i der per 1 000 barn i be folk nin gen   
for delt ett er spe sia list ka te go ri. Tal le ne er gjen nom snitt lig an del for skriv nin ger for åre ne 2012–14
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van lig vis med spe sia list hel se tje nes ten i det 
sam me om rå det, og slik sett er det na tur lig å 
se hvert en kelt fyl ke som en en het.

Data fra Sta tis tisk sen tral by rå vi ser at an de-
len barn i de uli ke al ders in ter val le ne og for-
hol det mel lom kjøn ne ne ikke va ri e rer be ty de-
lig mel lom fyl ke ne (22). Vi har der for brukt 
for skriv nin ger per 1 000 barn i to al ders grup-
per og ikke al ders- og kjønns stan dar der i våre 
ana ly ser. Ved å bru ke gjen nom snitt lig år lig 
an del over tre år blir ef fek ten av til fel dig 
 va ria sjon også re du sert.

Kon klu sjon

Det er en be ty de lig va ria sjon mel lom nors ke 
fyl ker i for skriv ning av le ge mid ler mot ast ma 
til barn. Re sul ta te ne kan tyde på at det har 
ut vik let seg sto re for skjel ler i be hand lings-
prak sis – og at be hand lin gen ikke all tid er i 
tråd med gjel den de ret nings lin jer.

Et lavt an tall kon ti nu er li ge bru ke re og stor 
va ria sjon i be hand ling over tid kan tyde på at 
le ge mid ler mot ast ma ofte for skri ves for and re 
luft veis symp to mer enn ast ma. Det er be hov for 
en het li ge ret nings lin jer for be hand ling av 
 ast ma hos barn i Norge, og de bør iverk sett es 
både for spe sia list hel se tje nes ten og i all menn-
prak sis.

Mott att 10.3.2017, før s te re vi sjon inn sendt 8.9.2017, god-
kjent 4.1.2018.

ikke å være ast ma (1, 3). Det kan være van ske-
lig å av gjø re hvil ke av dis se bar na som har 
ast ma og vil re spon de re på be hand ling. Dett e 
kan gi rom for å for sø ke en pe ri ode med in ha-
la sjons ste ro i der, slik ret nings lin je ne åp ner 
opp for (3, 11), og dett e kan være noe av år sa-
ken til at man ge bare får én for skriv ning.

Det for kla rer li ke vel ikke at for skriv nin gen 
til den yng ste al ders grup pen er ve sent lig høy-
ere i Norge enn i en del and re land (5), hel ler 
ikke den sto re gra den av spo ra disk bruk som 
også ses hos barn i al ders grup pen 5�–�9 år, der 
dia gno sen ast ma kan være lett e re å stil le.

Al ders grup pen 0–4 år  
ver sus al ders grup pen 5–9 år
For de vik tig ste le ge mid le ne mot ast ma var 
for skriv nin gen og va ria sjo nen over tid høy ere 
i al ders grup pen 0�–�4 år enn i al ders grup pen 
5�–�9 år. Over halv par ten av dem som har ast-
ma lig nen de symp to mer i for bin del se med 
vi ra le luft veis in fek sjo ner i de før s te le ve å re ne, 
har ikke ast ma og skal der for ikke ha be hand-
ling med in ha la sjons ste ro i der (3, 11, 20).

Ato pisk sen si bi li se ring er en vik tig fak tor 
for å vur de re om barn med kro nis ke symp to-
mer fra ned re luft vei er har ast ma og skal star te 
be hand ling med in ha la sjons ste ro i der (7). 
Fore koms ten av ato pisk ast ma er høy ere hos 
eld re enn hos yng re barn (2), og vi ville der for 
ha for ven tet at an de len barn som får be hand-
ling med in ha la sjons ste ro i der øker med al de-
ren, slik det blant an net er i Stor bri tan nia (6). 
Le ge mid ler mot ast ma er gra tis for barn også 
der, slik at uli ke re fu sjons ord nin ger tro lig 
ikke kan for kla re for skjel len mel lom lan de ne.

Forskrivers spe sia li tet
Med unn tak av Sør-Trøn de lag, Oslo og Akers-
hus had de all menn le ger i alle fyl ke ne fle re 
for skriv nin ger av in ha la sjons ste ro i der enn 
bar ne le ger og and re spe sia lis ter. I Oslo og 
Akershus kan dett e skyl des at til gan gen til pri-
va te spe sia lis ter er stør re enn i and re de ler av 
lan det og at fle re barn med ast ma der for føl-
ges hos pri va te spe sia lis ter, slik det er vist i 
Barnehelseatlas (12).

Vårt da ta ma te ria le kan ikke be ly se om spe-
sia lis ter har en mer kor rekt for skriv ning enn 
all menn le ger. På den an nen side kan den be-
ty de li ge va ria sjo nen i for skriv ning også mel-
lom bar ne le ger tyde på at dia gnos tikk og be-
hand ling av ast ma i stor grad er av hen gig av 
den en kel te le ges be hand lings prak sis, uav-
hen gig av spe sia li tet.

Styr ker og svak he ter
Data fra Re sept re gis te ret gir nøy ak tig in for-
ma sjon om alle ut le ve rin ger av le ge mid ler 
mot ast ma og mer på li te li ge re sul ta ter enn 
om vi had de stu dert et ut valg av barne po pu-
la sjo nen i Norge. Tal le ne vi ser imid ler tid ikke 
om le ge mid le ne blir brukt som fore skre vet 
el ler hva slags symp to mer el ler hvil ken dia-
gno se som lig ger til grunn for hver en kelt 
for skriv ning.

Vi har valgt å stu de re for skjel ler i for skriv-
ning mel lom fyl ker og ikke mel lom stør re 
be byg de om rå der slik som Barnehelseatlas 
gjør (12). Noen av for skjel le ne mel lom fyl ke ne 
som vi fant, ville blitt ut jev net der som vi had de 
grup pert i stør re om rå der. All menn le ger i 
sam me fyl ke til hø rer, hen vi ser og råd fø rer seg 
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Ret nings lin jer for be hand ling  
av sep sis

BAK GRUNN
Det fin nes in ter na sjo na le og na sjo na le ret nings lin jer  
for be hand ling av sep sis. I til legg har nes ten alle nors ke 
sy ke hus ut ar bei det egne ret nings lin jer for be hand ling 
av til stan den. For må let med den ne stu di en var å vur de re 
i hvil ken grad de lo ka le ret nings lin je ne stem mer over ens 
med de na sjo na le.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle off ent li ge nors ke sy ke hus med ind re me di sinsk 
akutt funk sjon ble kon tak tet og fore spurt om lo ka le 
ret nings lin jer for be hand ling av sep sis. De lo ka le ret-
nings lin je ne ble sam men lig net med na sjo na le ret nings-
lin jer.

RE SUL TA TER
43 av 48 sy ke hus be svar te hen ven del sen. 36 sy ke hus 
had de lo ka le ret nings lin jer, ti av dis se had de ret nings -
linjer ut ar bei det ved et stør re sy ke hus. Syv sy ke hus 
opp ga at de bruk te na sjo na le el ler in ter na sjo na le 
ret nings lin jer di rek te, fire av dis se opp ga at de res egne 
lo ka le ret nings lin jer var ut da tert el ler un der re vi sjon.  
De lo ka le ret nings lin je ne var i gro ve trekk sam sva ren de 
med de na sjo na le, selv om fle re had de mind re ulik he ter 
hva gjaldt an ti bio ti ka be hand ling, væs ke be hand ling, 
va so ak ti ve me di ka men ter og ino tro pe me di ka men ter.

FOR TOLK NING
Ma jo ri te ten av nors ke sy ke hus had de lo ka le ret nings-
linjer for be hand ling av sep sis. De lo ka le ret nings lin je ne 
sam svar te godt med de na sjo na le, selv om det var for - 
skjel ler og uenig he ter knytt et til en kel te as pek ter ved 
be hand lin gen.

ERIK REFS LAND KAS PER SEN
e.r.kaspersen@studmed.uio.no
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

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

Uni ver si te tet i Oslo

VE GARD DAHL
Ane ste si av de lin gen
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
De fles te sy ke hus had de lo ka le 
ret nings lin jer for be hand ling av 
sep sis

Lo ka le og na sjo na le ret nings lin jer 
var i stor grad sam sva ren de

En kel te as pek ter ved be hand lin gen 
er hyp pig de batt ert og vis te lo kal 
va ria sjon

Sep sis er en sy ste misk re ak sjon på en 
in fek sjon, der pa si en ten blir all-
ment på vir ket og ut vik ler or gan dys-
funk sjon. Det er en re la tivt hyp pig 
til stand, med en in si dens på ca. 
0,5 per 1 000 per år (1). Sy ke hus dø de-

lig he ten ved sep sis er ca. 10 %, men ved sep tisk 
sjokk er den over 40 % (ram me 1) (2). Tid lig 
opp da gel se og be hand ling er vik tig for å re du-
se re mor ta li te ten, noe som un der stre kes i det 
offi  si el le nors ke pasientsikkerhetsprogram-
met (3). Tid lig opp start av an ti bio ti ka be hand-
ling er av stor be tyd ning for pro gno sen (4).

Det fin nes både in ter na sjo na le (5) og na sjo-
na le (6, 7) ret nings lin jer for be hand ling av 
sep sis. De na sjo na le ret nings lin je ne sam sva-
rer i ho ved sak godt med de in ter na sjo na le, 
selv om de in ter na sjo na le er noe mer de tal jert 
(tab 1) (5–7). I til legg er det ved nes ten alle 
nors ke sy ke hus ut ar bei det lo ka le ret nings lin-
jer. Den en kel te be hand ler kan der med mått e 
for hol de seg til ret nings lin jer fra for skjel li ge 
ni vå er når han el ler hun mø ter en al vor lig syk 
sep sis pa si ent.

Si den syk dom men ut vik ler seg hur tig og er 
po ten si elt livs tru en de, vil rask og rik tig 
 dia gnos tikk og be hand ling kun ne være av gjø-
ren de for ut fal let. Im ple men te ring og ett er-
føl gel se av ret nings lin jer har eff ekt på over -
level sen (8). For må let med den ne stu di en var 
å vur de re i hvil ken grad de lo ka le ret nings -
linje ne stem te over ens med de na sjo na le.

Ma te ria le og me to de
De na sjo na le ret nings lin je ne som ble be nytt et 
i stu di en var Sep sis-do ku men tet i Norsk le ge-
mid del hånd bok (6) og Hel se di rek to ra tets Na-
sjo nal fag lig ret nings lin je for bruk av an ti bio ti ka 
i sy ke hus (7). Det var stor grad av overenstem-
melse mel lom dis se, men de leg ger ho ved vek-
ten på noe uli ke ele men ter. Hel se di rek to ra tets 
sep sis ka pit ler om hand ler i all ho ved sak an ti-
bio ti ka bruk, mens det i sep sis do ku men tet i 
Norsk le ge mid del hånd bok leg ges mest vekt på 
organstøttende be hand ling.

De lo ka le ret nings lin je ne ble sam let inn ved 
å sen de e-post til av de lings over le gen ved in fek-
sjons me di sinsk av de ling (even tu elt me di sinsk 
av de ling) ved alle off ent li ge nors ke  sy ke hus 
med ind re me di sinsk akutt funk sjon (n = 48). 
Ak tu el le sy ke hus ble fun net gjen nom et søk på 
«Over sikt over lan dets hel se fo re tak» på re gje-
rin gens nett si de (9).

Vi grup per te sy ke hu se ne i re gi on sy ke hus 
(det sy ke hu set i hver hel se re gi on som er ut-
pekt som ho ved sy ke hus), akutt sy ke hus (sy ke-

hus som minst har akutt funk sjon i ind re me-
di sin, ane ste si le ge i døgn vakt og plan lagt 
kir ur gi) og sto re akutt sy ke hus (opp taks om -
råde på mer enn 60 000�–�80 000 inn byg ge re 
og bredt akutt il bud), jevn før Na sjo nal hel se- 
og sy ke hus plan (10).

Det ble spurt om ret nings lin jer for både 
 an ti  bio ti ka be hand ling og organstøttende be-
hand ling. Før s te fore spør sel ble sendt 3.2.2016, 
og sis te svar ble mott att 6.9.2016.

De lo ka le ret nings lin je ne ble sam men lig-
net med de na sjo na le, spe si elt når det gjaldt 
valg av type me di ka ment og do se ring ved 
an ti bio ti ka be hand ling, væs ke be hand ling og 
valg av va so ak ti ve og ino tro pe me di ka men-
ter. Det ble sær lig lagt vekt på før s te lin je -
behand lin gen, og alle av vik fra de na sjo na le 
ret nings lin je ne ble no tert. For an ti bio ti ka -
behand ling ble det også vur dert hvor vidt det 
ble tatt hen syn til mis tenkt in fek sjons fo kus 
ved opp start.

Spørs mål knytt et til dia gnos tikk og lo gi-
stikk ble ikke ett er spurt el ler vur dert i den ne 
stu di en.

Ram me 1 Sep sis. Det er in ter na sjo nal kon sen sus om føl-
gen de de fi ni sjo ner (2). Som verk tøy for å av dek ke  organ-
dys funk sjon kan Se quen tial Or gan Fail ure As sess ment 
(SOFA) benyttes1

Sepsis: Livstruende organdysfunksjon1 
forårsaket av en dysregulert vertsrespons 
på en infeksjon

Septisk sjokk: Behov for vasopressor  
for å opprettholde et middelarterietrykk  

 65 mm Hg og serum-laktat  2 mmol/l 
uten at det foreligger hypovolemi

Ta bell 1  Sam men lig ning av nors ke (6, 7) og in ter na sjo na le (5) ret nings lin jer for be hand ling av sep sis

Norske  
retningslinjer

Internasjonale 
retningslinjer

Behandling av infeksjon

Sanering av infeksjonsfokus + +

Antibiotika + +

Behandling av organdysfunksjon

Væskebehandling + +

Vasoaktive legemidler1 + +

Inotrope legemidler + +

Glukokortikoider + +

Blod/blodprodukter + +

Respirasjonsstøtte + +

Glukosekontroll + +

Bikarbonat ved acidose + +

Annen behandling

Forebygging av infeksjoner hos respiratorpasienter – +

Dyp venetrombose-profylakse – +

Stressulcusprofylakse – +

Ernæringsanbefalinger – +

1 De internasjonale retningslinjene nevner adrenalin som et alternativt medikament, men dette 
 er ikke nevnt i de norske

Se lederartikkel side 319 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Re sul ta ter
Vi fikk svar fra 43 av 48 sy ke hus (89,6 %). Type 
og fore komst av lo ka le ret nings lin jer for del te 
seg slik (fig 1): 26 sy ke hus (seks re gi on sy ke hus, 
13 sto re akutt sy ke hus, syv akutt sy ke hus) 
 had de egne lo ka le ret nings lin jer. Ti sy ke hus 
(to sto re akutt sy ke hus, åtte akutt sy ke hus) 
had de lo ka le ret nings lin jer hen tet fra stør re 
sy ke hus. Åtte av dis se opp ga at de i til legg 
bruk te Hel se di rek to ra tets ret nings lin jer for 
an ti bio ti ka bruk i spe sia list hel se tje nes ten.

Fire sy ke hus (tre sto re akutt sy ke hus, ett 
akutt sy ke hus) had de egne ret nings lin jer, men 
opp ga at de ved tids punk tet for un der sø kel-
sen hel ler bruk te na sjo na le/in ter na sjo na le 
ret nings lin jer, da de res egne var ut da tert el ler 
un der re vi sjon. Tre sy ke hus (ett stort akutt -
syke hus, to akutt sy ke hus) had de ikke lo ka le 
ret nings lin jer og opp ga at de bruk te na sjo-
nale og in ter na sjo na le ret nings lin jer di rek te.

De lo ka le ret nings lin je ne sam svar te godt 
med de na sjo na le, men var mind re de tal jert. 
Det var også noen mind re inn byr des for skjel-
ler. For opp start av an ti bio ti ka be hand ling var 
det ved tre sy ke hus ret nings lin jer med en til-
nær ming mot mer bred spek tre de mid ler. To 
av dis se var rik tig nok lite kon kre te, men 
 an be fa lin gen var «bred spek tret an ti bio ti ka i 
lø pet av én time ved dia gno se stilt på in ten siv, 
sen ge post el ler akutt mott ak». Den tred je ret-
nings lin jen an be fal te piperacillin/tazobaktam 

el ler meropenem som før s te valg. De res te-
rende ret nings lin je ne var i overenstemmelse 
med de na sjo na le, som an be fa ler høy do se pe-
ni cil lin i kom bi na sjon med gen ta my cin.

Alle ret nings lin je ne an vis te hen syn til  antatt 
in fek sjons fo kus el ler mis tenkt mik ro be, men 
var ikke like ut fyl len de som de na sjo na le ret-
nings lin je ne. Kun ett sy ke hus opp ga at ami-
noglykosider var kon tra in di sert hos samt li ge 
pa si en ter med sep sis og sep tisk sjokk.

Alle sy ke hu se ne had de krys tal loi der som 
før s te valg ved væs ke be hand ling, mens kun 20 
sy ke hus nevn te kol lo i der som al ter na tiv. 
 Al bu min er nevnt som al ter na tiv i na sjo na le 
ret nings lin jer. Tre sto re akutt sy ke hus nevn te 
hydroksyetylstivelse som et al ter na tiv, noe 
som klart fra rå des i na sjo na le ret nings lin jer.

Det var også noen for skjel ler ved rø ren de 
in di ka sjon for opp start av væs ke be hand ling, 
in fu sjons has tig het og to tal væs ke meng de. 
Iføl ge na sjo na le ret nings lin jer skal det gis 
30 ml/kg væs ke til alle sep sis pa si en ter i lø pet 
av de før s te 60�–�120 mi nutt e ne, av hen gig av 
kli nisk re spons. Ved re spons (nor ma li se ring 
av blod trykk, re du sert hjer te fre kvens og økt 
urin pro duk sjon) fort set ter man med den 
 væs ke be hand lin gen som er nød ven dig for å 
hol de sta bil sir ku la sjon.

I in ten siv av de lin ger an be fa les det å føl ge 
den vi de re væs ke be hand lin gen med ob jek ti ve 
mål på hjerteminuttvolum, lun ge ar te ri ens 
kile trykk el ler intratorakalt blod vo lum. De 

fles te lo ka le ret nings lin je ne an be fal te en ini-
tial væskebolus på 20�–�35 ml/kg over de før s te 
30�–�60 mi nutt e ne. Ved fort satt hy po ten sjon 
 et ter det te ble det an be falt opp start med 
 va so ak ti ve le ge mid ler, i til legg til fort satt 
væske be hand ling, med mål om sen tralt vene-
trykk lik 8�–�12 mm Hg. Syv lo ka le ret nings lin jer 
be skrev at væs ke vo lu mer opp mot 10�–�12 l det 
før s te døg net ofte er nød ven dig. I kun fem av 
ret nings lin je ne ble det un der stre ket at be-
hand lin gen bare skal fort sett e så len ge den gir 
en kli nisk re spons.

Ved bruk av nor ad re na lin som va so ak tivt 
me di ka ment had de 11 sy ke hus al ter na ti ver 
som ikke nev nes i na sjo na le ret nings lin jer, 
nem lig ad re na lin (11 sy ke hus), levosimendan 
(fire sy ke hus) og fenylefrin (to sy ke hus). De 
na sjo na le ret nings lin je ne an be fa ler nor ad re-
na lin som før s te valg og do pa min og dobuta-
min som al ter na ti ver der som det også er be-
hov for inotropisk eff ekt.

Va so pres sin an be fa les hos pa si en ter med 
re frak tært sjokk. 23 sy ke hus mang let al ter na-
ti ver som er be skre vet i de na sjo na le ret nings-
lin je ne, åtte av dis se om tal te ikke va so pres sin. 
Den stør ste spred nin gen i bruk av va so ak ti ve 
me di ka men ter var knytt et til bruk av do pa-
min. Ett sy ke hus opp ga do pa min som før s te-
valg, mens 20 sy ke hus had de nor ad re na lin 
som før s te valg og do pa min som et al ter na tiv. 
Fire av dis se po eng ter te at do pa min kun skal 
be nytt es hos se lek ter te pa si en ter. I ti ret nings-
lin jer var do pa min ikke nevnt, mens det i tre 
eks pli sitt sto at me di ka men tet bør unn gås.

Na sjo na le ret nings lin jer nev ner glu ko kor-
ti koi der som et al ter na tiv ved ved va ren de 
 hy po ten sjon på tross av be hand ling med 
 væs ke og vasopressor. Av de lo ka le ret nings-
lin je ne var 28 i over ens stem mel se med dett e, 
mens det ikke var om talt i de res te ren de.

Dis ku sjon

De fles te nors ke sy ke hus med ind re me di sinsk 
akutt funk sjon had de lo ka le ret nings lin jer for 
be hand ling av sep sis, en ten ret nings lin jer 
som var ut ar bei det lo kalt el ler ret nings lin jer 
ut ar bei det ved et stør re sy ke hus. Alle re gi on-
sy ke hu se ne det kom svar fra, had de egen pro-
du ser te ret nings lin jer. Det var flest mind re 
akutt sy ke hus som be nytt et ret nings lin jer ut-
ar bei det ved and re sy ke hus.

De lo ka le ret nings lin je ne stem te gan ske 
godt over ens med de na sjo na le, selv om 
 de talj ni vå et va ri er te. Noen uenig he ter og for-
skjel ler var det li ke vel, både hva gjaldt bruk av 

Fi gur 1  Fore truk ket ret nings lin je for sep sis be hand ling ved nors ke sy ke hus. Sto re akutt sy ke hus har et opp taks om rå de  
i stør rel ses or den > 60 000–80 000 inn byg ge re
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aminoglykosider, væs ke be hand ling og bruk 
av vasopressor/ino tro pe me di ka men ter.

Dia gnos tikk
For må let med den ne stu di en var å un der sø ke 
ret nings lin jer for be hand ling av sep sis. Ved 
fle re av sy ke hu se ne var imid ler tid ret nings-
lin je ne for dia gnos tikk og ut red ning av mu lig 
sep sis in kor po rert i ret nings lin je ne for be-
hand ling. Ret nings lin je ne, både na sjo nalt og 
lo kalt, in ne holdt også vik ti ge og gode an vis-
nin ger knytt et til lo gi stikk, mo ni to re ring og 
spe si fikk organstøttende be hand ling.

De na sjo na le ret nings lin je ne an gir at dia-
gno sen sep sis skal stil les der som pa si en ten 
har en kli nisk in fek sjon og or gan dys funk sjon, 
og det an be fa les å be nytt e SOFA-skå ring i ut-
red nin gen av or gan dys funk sjon (6). Det skal 
vi de re gjø res bio kje mis ke un der sø kel ser fra 
blod prø ver (11). Mik ro bio lo gisk dia gnos tikk 
er svært vik tig, og man bør helst ha sik ret ma-
te ria le før opp start av an ti mik ro bi ell be hand-
ling (der som dett e ikke fø rer til sto re for sin-
kel ser, gjer ne de fi nert som mer enn 30�–�45 mi-
nutt er). Det an be fa les å ta to sett blod kul tu rer, 
urin til strimmeltest, mik ro sko pi og dyr king, 
eks pek to rat til mik ro sko pi og dyr king, i til-
legg til prø ver fra mis tenkt fo kus, av hen gig av 
kli nis ke symp to mer og funn (12).

I 29 av de lo ka le ret nings lin je ne var det full 
overenstemmelse med de na sjo na le hva 
gjaldt mik ro bio lo gisk dia gnos tikk. Fire sy ke-
hus had de ret nings lin jer med mind re mang-
ler, mens ti sy ke hus i sine ret nings lin jer ikke 
nevn te noe om ut red ning. Dett e kan skyl des 
at en kel te sy ke hus had de skilt ut ret nings-
linje ne for dia gnos tikk i et se pa rat do ku ment, 
noe vi ikke ett er spur te sy ste ma tisk.

Kun seks sy ke hus bruk te SOFA-skår i sin 
 de fi ni sjon av sep sis (ram me 1). De res te ren de 
bruk te de gam le SIRS-kri te ri e ne (sy ste misk 
in flam ma to risk re spons-syn drom), noe som 
kan for kla res med at vår spør re un der sø kel se 
ble ut ført i en pe ri ode da den nå væ ren de sep-
sis de fi ni sjo nen var i ferd med å bli inn ført.

An ti bio ti ka
Det var stor overenstemmelse mel lom na sjo-
na le og lo ka le ret nings lin jer i valg av an ti bio-
ti ka, selv om det ved tre sy ke hus var en til nær-
ming mot bruk av noe mer bred spek tre de 
mid ler. I alle ret nings lin je ne ble det tatt hen-
syn til an tatt in fek sjons fo kus og mik ro be.

Det knytt er seg noe dis ku sjon til bruk av 
aminoglykosider ved sep sis. De lo ka le ret-
nings lin je ne stem te, med ett unn tak, godt 
over ens med de na sjo na le på dett e punk tet. 

Aminoglykosider (samt ben zyl pe ni cil lin) ble 
an be falt som stan dard re gi me, men det ble 
opp ford ret til å vur de re dose til pas nin ger ved 
ned satt ny re funk sjon. Kun Riks hos pi ta let 
 an be fal te å av stå fra bruk av aminoglykosider 
hos samt li ge pa si en ter med sep sis og sep tisk 
sjokk, noe som ble be grun net med økt ri si ko 
for ny re svikt.

Riks hos pi tal-mil jø et ar gu men te rer for at 
aminoglykosider bør unn gås hos sep sis pasien-
 ter som ge ne relt er usta bi le he mo dy na misk 
og/el ler re spi ra to risk og/el ler har ned satt diu-
re se (13). Dett e un der byg ges med en sy ste ma-
tisk over sikt i Coch ra ne Li brary (14), se ne re 
opp da tert (15), som vi ser at bruk av aminogly-
kosider ved sep sis ikke har sig ni fi kant bed re 
eff ekt enn an nen an ti bak te ri ell te ra pi, men 
øker ri si ko en for ne fro tok si si tet.

Mot stem me ne til dett e i fag mil jø et vi ser til 
and re stu di er og ar gu men te rer for at amino-
glykosider har en po si tiv eff ekt på over le vel-
sen (16) og at fore koms ten av akutt ny re svikt 
fak tisk kan re du se res ved å gi ini tial be hand-
ling med minst én dose aminoglykosider hos 
pa si en ter med sep sis el ler sep tisk sjokk (17). 
Det hen vi ses også til at den even tu el le nyre -
affek sjo nen of test er re ver si bel, og at det er 
flerdoseregimer som øker ri si ko en for ne fro-
tok si si tet.

Uenig he ten på dett e punk tet kan ses på 
bak grunn av at for skjel li ge sy ke hus har for-
skjel li ge pa si ent po pu la sjo ner og der med kan 
ha be rett i get for skjel lig til nær ming til før s te-
valg av an ti bio ti ka. Eks em pel vis har tro lig 
Riks hos pi ta let man ge immunsupprimerte 
pa si en ter og pa si en ter som tren ger lang va rig 
re spi ra tor be hand ling, mens de fles te and re 
sy ke hus of te re mott ar sep sis pa si en ter med 
mind re syk doms be last ning fra tid li ge re.

Væs ke be hand ling
De sis te ti åre ne har det skjedd en end ring 
 in nen in ten siv mil jø ene ved rø ren de væs ke-
behand ling av sep sis pa si en ter. Fra tid li ge re å 
ha vært svært li be ra le er man nå mer re strik -
tive, si den det har vist seg at over dre ven væs-
ke  be hand ling kan gi økt mor ta li tet (18).

I en over sikts ar tik kel fra 2016 (19) be skri ves 
det at sann syn lig vis un der 40 % av hypotensive 
pa si en ter med sep sis el ler sep tisk sjokk er 
«væskerespondere» (dvs. pa si en ter hvor slag-
vo lu met øker 10�–�15 % ett er et væs ke støt på 
250�–�500 ml el ler et ter «pas si ve leg raising 
 manoeuvre», PLR), og at de he mo dy na mis ke 
eff ek te ne av væs ke be hand ling, selv hos væske-
respondere, er li ten, kort va rig og sann syn lig-
vis ikke sig ni fi kant.

Over dre ven væs ke be hand ling vil sann syn-
lig vis ha ne ga tiv inn virk ning på både mor ta-
li tet og mor bi di tet – av fle re år sa ker. En rask 
øk ning i kar di alt fyl lings trykk kan gi dia sto-
lisk hjer te svikt. Vi de re kan man se øde leg  gelse 
av en do te li alt glykokalyks, med ar te ri ell va so-
di la ta sjon og ytt er li ge re økt karpermeabilitet 
og vevsødem, i til legg til den al le re de økte 
karpermeabiliteten ved sep sis. Ødem i vi ta le 
or ga ner øker ge ne relt ri si ko en for or gan svikt.

Ny ere forsk ning an be fa ler at kun væske-
respondere bør få væs ke be hand ling, og at 
res pon si vi te ten bør vur de res før hver bo lus 
(19). Ved ini tial væs ke be hand ling bør man gi 
boluser på mak si malt 500 ml, inn til et mak si-
mum på 20 ml/kg. Ved mang len de eff ekt av 
den ini tia le væs ke be hand lin gen (middelarte-
rietrykk < 65 mm Hg) an be fa les opp start med 
nor ad re na lin (19).

Ver ken i na sjo na le el ler lo ka le ret nings lin-
jer er det an be falt å vur de re væskeresponsivi-
teten før opp start av væs ke be hand ling. Det 
an be fal te væs ke vo lu met var også stør re enn 
hva ny forsk ning ty der på er mest guns tig (19).

Bruk av sen tralt vene trykk som in di ka tor 
for væs ke ba lan se er sterkt om dis ku tert, både 
na sjo nalt og in ter na sjo nalt. I litt e ra tu ren be-
skri ves det at sta tis ke in di ka to rer, slik som 
sen tralt vene trykk, har be gren set ver di, og at 
dy na mis ke in di ka to rer, slik som end ring av 
slag vo lum ved at pa si en tens ben blir løf tet 
(PLR)/væs ke støt, har vist seg bed re i vur de rin-
gen av væskeresponsivitet (5). Ek ko kar dio gra-
fi kan bru kes for å vur de re hva slags he mo -
dyna misk for styr rel se som fore lig ger og hvil-
ken be hand ling som er in di sert samt mo ni to-
re ring av be hand lings re spons (20). Dett e er 
fore lø pig lite om talt, både i lo ka le, na sjo na le 
og in ter na sjo na le ret nings lin jer.

Na sjo na le ret nings lin jer an be fa ler krys tal-
loi der, van lig vis Rin ger-ace tat, som væs ke be-
hand ling. Al bu min kan vur de res. Hydroksy-
etylstivelse er kon tra in di sert på grunn av økt 
ri si ko for ny re svikt og død. De lo ka le ret nings-
lin je ne stem te godt over ens med dett e, men 
tre sto re akutt sy ke hus had de hydroksyetylsti-
velse som et al ter na tiv. Dett e fra rå des klart i 
både na sjo na le og in ter na sjo na le ret nings lin-
jer samt i sto re in ter na sjo na le stu di er (21).

Va so ak ti ve le ge mid ler  
og ino tro pe me di ka men ter
Na sjo na le ret nings lin jer an be fa ler va so ak ti ve 
le ge mid ler ved ved va ren de sir ku la sjons svikt 
på tross av ade kvat væs ke be hand ling. Nor -
adre na lin nev nes som før s te valg, do pa min og 
dobutamin som al ter na ti ver der som det også 
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spe si el le pa si ent po pu la sjo ner el ler spe si el le 
for hold knytt et til res sur ser og/el ler lo gi stikk.

Si den det fin nes gode na sjo na le og in ter na-
sjo na le ret nings lin jer og ut ar bei ding av lo ka-
le ret nings lin jer både er res surs kre ven de og 
kre ver re gel mes sig opp da te ring, kan det 
 ar gu men te res for at dett e er lite for nuf tig res-
surs bruk.

Mott att 1.6.2017, før s te re vi sjon inn sendt 18.10.2017, god-
kjent 8.1.2018.

er be hov for inotropisk eff ekt. Det po eng te res 
at do pa min er for bun det med fle re kom pli ka-
sjo ner og økt mor ta li tet sam men lig net med 
nor ad re na lin. Va so pres sin nev nes som et al-
ter na tiv for pa si en ter med re frak tært sjokk.

I de lo ka le ret nings lin je ne var det en viss 
va ria sjon i hvil ke me di ka men ter som var 
nevnt. Størst for skjell i an be fa lin ger var knyt-
tet til bru ken av do pa min, noe som nok kan 
for kla res med at fle re in ter na sjo na le stu di er 
opp ford rer til for sik tig het ved bruk av dett e 
me di ka men tet.

I en me ta ana ly se fra 2012 (22) som in klu-
derte 11 stu di er (2 768 pa si en ter) sam men lig-

net man bru ken av do pa min og nor ad re na lin 
hos pa si en ter med sep tisk sjokk. I de ran do-
mi ser te stu di e ne (1 408 pa si en ter) ble det vist 
økt mor ta li tets ri si ko ved bruk av do pa min 
(RR 1,12; 95 % KI 1,01�–�1,20, p = 0,035). To av dis se 
stu di e ne vis te også økt aryt mi ten dens ved 
bruk av me di ka men tet (RR 2,34; 95  % KI 
1,46�–�3,77, p = 0,001).

Kon klu sjon

Det må stil les spørs mål ved nød ven dig he ten 
av lo ka le ret nings lin jer i sy ke hus som ikke har 
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Mig re ne og hjer ne slag

BAK GRUNN
Mig re ne er en van lig nev ro lo gisk syk dom som med - 
fø rer be ty de lig be last ning for den en kel te som ram mes, 
og sto re hel se øko no mis ke kost na der for sam fun net. 
Mig re ne er for bun det med økt ri si ko for hjer ne slag. 
For må let med den ne ar tik ke len er å gi en over sikt over 
sam men hen gen mel lom mig re ne og hjer ne slag: både 
hjer ne in farkt og hjer ne blød ning, mu li ge un der lig gen de 
me ka nis mer, kli nis ke im pli ka sjo ner og be ho vet for 
vi de re forsk ning in nen fel tet.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Den ne over sik ten er ba sert på litt e ra tur søk i PubMed 
med de fi nert sø ke streng sup plert med et py ra mi de søk  
i sø ke mo to ren McMaster PLUS med or de ne «mi grai ne» 
og «stro ke», samt gjen nom gang av ar tik le nes re fe ran se-
lis ter.

RE SUL TAT
Mig re ne med aura er as so siert med en dob ling av 
ri si ko en for hjer ne in farkt, men det er in gen sik ker økt 
ri si ko blant per so ner med mig re ne uten aura. Røy king, 
p-pil le bruk og hyp pi ge mig re ne an fall øker ri si ko en. Det 
ser også ut til å være en noe høy ere fore komst av hjer ne-
blød ning hos per so ner med mig re ne med og uten aura.

FOR TOLK NING
Sam men hen gen mel lom mig re ne og hjer ne slag er kom- 
 pleks. Det er med bak grunn i økt ri si ko for hjer ne in farkt 
ved mig re ne med aura an be falt at mo di fi ser ba re ri si ko-
fak to rer som røy king, hy per ten sjon og p-pil le bruk kart- 
 leg ges grun dig og be hand les.
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HO VED BUD SKAP
Mig re ne med aura er for bun det  
med en dob ling av ri si ko en for 
hjer ne in farkt, men den ab so lutt e 
ri si ko en er be skje den

Ved mig re ne med aura er nøye 
gjen nom gang og be hand ling av 
vas ku læ re ri si ko fak to rer an be falt

Hyp pi ge mig re ne an fall øker ri si - 
ko en for hjer ne in farkt, men det er 
fore lø pig ikke vist at bed re an falls-
kon troll re du se rer slag ri si ko en

M ig re ne er en van lig nev ro- 
 lo gisk syk dom, med pre va-
lens på 15  % i den voks ne  
be folk nin gen, som med- 
 fø rer sto re so si a le, øko no -
mis ke og psy ko lo gis ke be- 

 last nin ger (1–3). Kvin ner er of te re affi  sert enn 
menn. Mig re ne de bu te rer ofte i ten å re ne og 
har høy est pre va lens i al de ren 20 til 50 år  
(2, 4).

Ko mor bi de til stan der kan bi dra be ty de lig til 
sy ke lig het i mig re ne po pu la sjo nen. En rek ke 
stu di er har vist økt ri si ko for hjer ne in farkt ved 
mig re ne, spe si elt hos unge og mid del ald ren de 
kvin ner (5). For må let med den ne ar tik ke len  
er å gi en opp da tert over sikt over sam men -
hen gen mel lom mig re ne og hjer ne slag: både 
hjer ne in farkt og hjer ne blød ning, mu li ge  
un der lig gen de me ka nis mer, kli nis ke im pli ka-
sjo ner og be ho vet for vi de re forsk ning.

En over sikts ar tik kel med sam me titt el ble 
pub li sert i Tids skrif tet i 1998 (6). Si den den 
gang er det blitt ut ført en rek ke nye stu di er.  
I dis se har man blant an net klar lagt skil let 
mel lom mig re ne med og uten aura, stu dert 
be tyd nin gen av an falls hyp pig het og sett på 
sam men hen gen mel lom mig re ne og hjer ne-
blød ning. Man har også søkt ett er år saks for-
kla rin ger gjen nom ra dio lo gis ke og ge ne tis ke 
stu di er.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i PubMed for pe ri oden fra og med 
2000 til og med au gust 2016 med føl gen de 
sø ke streng: Mi grai ne Dis or ders [Mesh] OR mi-
grai ne [Tit le/Ab stract] AND Stro ke [Mesh] OR 
stro ke OR stro kes [Tit le/Ab stract]) AND 
2000/01/01 [PDat]: 2016/08/08 [PDat] AND Eng-

lish [lang] OR Nor we gi an [lang] OR Danish 
[lang] OR Swedish [lang].

Dett e re sul ter te i to talt 1 521 ar tik ler. En på-
føl gen de eks klu sjons pro sess ut fra en skjønns-
mes sig vur de ring re du ser te an tal let først til 
434 ba sert på titt el, der ett er 48 ba sert på sam-
men drag. Det ble også sup plert med py ra- 
 mi de søk i sø ke mo to ren McMaster PLUS via 
Hel se bib lio te ket med or de ne «mi grai ne» og 
«stro ke» kom bi nert med AND, hvor seks ar tik-
ler ble in klu dert (fem fra UpToDate og én fra 
DARE). Dett e re sul ter te i til sam men 54 ori gi-
nal- og over sikts ar tik ler. Ett er gjen nom gang 
av dis se ar tik le nes re fe ran se lis ter ble ytt er- 

 li ge re seks ar tik ler in klu dert. Den ne over sik-
ten er ba sert på dis se 60 ar tik le ne (fig 1). Søket 
i McMaster PLUS og PubMed ble av slut tet 
8.8.2016.

Mig re ne og ri si ko en  
for hjer ne slag

Epi de mio lo gis ke stu di er
Mig re ne med aura er for bun det med en om-
trent dob let ri si ko for hjer ne in farkt (5, 7, 8). 
Re la tiv ri si ko (RR) for hjer ne in farkt ved mig-

Fi gur 1  Flyt dia gram met vi ser kunn skaps grunn laget i den ne over sikts ar tik ke len, som er ba sert på 60 ar tik ler. Søket 
 i McMaster PLUS og PubMed ble av slutt et 8.8.2016

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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re ne med aura ble i en me ta ana ly se an gitt til 
2,16 (95 % kon fi dens in ter vall (KI) 1,53�–�3,03), 
men det var in gen økt ri si ko for mig re ne uten 
aura (re la tiv ri si ko 1,23, KI 0,90�–�1,69) (7). As so-
sia sjo nen er ster kest hos kvin ner un der 45 år 
og hos dem med hyp pi ge mig re ne an fall (7, 8). 
Målt i ab so lutt e tall er imid ler tid in si den sen 
av hjer ne in farkt hos per so ner un der 45 år be-
skje den, med 19 per 100 000 per år for dem 
med mig re ne mot 6 per 100 000 per år for 
dem uten mig re ne (9).

Ny ere stu di er ty der på en økt ri si ko også for 
hjer ne blød ning (su ba rak noi dal blød ning el ler 
in tra ce re bral blød ning) (5, 8, 10). I en me ta-
ana ly se var ri si ko en for hjer ne blød ning for-
høy et hos per so ner med mig re ne (re la tiv ri si-
ko 1,48, KI 1,16�–�1,88), men uten noen ty de lig 
re la sjon til aura (10). Røy king og p-pil le bruk 
for ster ker ri si ko en for hjer ne in farkt ved mig-
re ne med aura og gir i kom bi na sjon en syv-
dob ling i ri si ko, sam men lig net med kvin ner 
med mig re ne med aura som ver ken røy ker 
el ler bru ker p-pil ler (11). Til tross for den økte 
ri si ko en for hjer ne slag er det uklart om mig-
re ne er as so siert med økt dø de lig het fra kar-
dio vas ku lær syk dom sett un der ett (12, 13).

De fles te hjer ne in farkt opp står uav hen gig av 
mig re ne an fall. Imid ler tid er en sjel den kom-
pli ka sjon til mig re ne så kalt migrenøst in farkt, 
et på vist in farkt som frem står ved uvan lig lang-
va ri ge (> 60 mi nutt er) aura symp to mer hos en 
per son med mig re ne med aura (14, 15). Migre-
nøse in farkt ut gjør kun 0,5�–�1,5 % av alle akutt e 
hjer ne in farkt to talt, men opp til 14 % av hjer ne-
in farkt hos per so ner yng re enn 45 år (14, 16).

Ra dio lo gis ke stu di er
Fle re po pu la sjons ba ser te stu di er med MR- 
un der sø kel ser har vist for høy et fore komst av 
sub kli nis ke in fark ter hos per so ner med mig-
re ne, spe si elt mig re ne med aura (17). I en kel te 
stu di er har man også fun net en for høy et fore-
komst av uspe si fik ke hvitsubstanslesjoner  
i hjer nen, mens and re ikke har gjen fun net 
dett e (18, 19) (fig 2). Man har imid ler tid ikke 
kun net på vi se noen sam men heng mel lom 
sli ke til fel dig opp da ge de ra dio lo gis ke end rin-
ger og re du sert kog ni tiv funk sjon hos per so-
ner med mig re ne, og den kli nis ke be tyd nin-
gen av sli ke funn er usik ker (20).

Mu li ge bio lo gis ke me ka nis mer
Me ka nis me ne bak as so sia sjo nen mel lom mig-
re ne og hjer ne slag er ikke fullt ut for stått, 
men ser ut til å være be tin get i fle re fak to rer. 
Vi går igjen nom de mest ak tu el le for kla rings-
mo del le ne her.

«Cor ti cal spreading dep res sion» (CSD)
Det er bred enig het om at den nev ro fy sio lo-
gis ke ba si sen for migreneaura er «cor ti cal 
spreading dep res sion» (CSD) (21). Dett e be står 
i en kraf tig de po la ri se ren de bøl ge som sprer 
seg sak te (ca. 3 mm/min) over hjer ne bar ken. 
Den er led sa get av kort va rig hyperperfusjon, 
et ter fulgt av en pe ri ode på 1�–�2 ti mer med 
20�–�30 % re duk sjon i ce re bral blod sir ku la sjon, 
noe som imid ler tid er util strek ke lig til å gi 
is ke mi (8).

Stu di er ty der på at mig re ne med aura er  
as so siert med en la ve re ters kel for at «cor ti cal 
spreading dep res sion» ut lø ses (22). «Cor ti cal 
spreading dep res sion» kan ut lø ses av en rek ke 
sti mu li, der iblant is ke mi, hy po per fu sjon og 
embolier (8, 21, 22). En mu lig for kla ring på 
sam men hen gen mel lom mig re ne med aura 
og hjer ne slag er at mind re is ke mis ke hen del-
ser, som hos and re for blir uopp da get, hos per-
so ner med mig re ne med aura of te re ut lø ser 
«se kun dær» migreneaura, på føl gen de kon takt 
med hel se ve se net, og dia gno se (8). Til støtt e 
for dett e er det sær lig ri si ko en for mind re  
in fark ter, og in fark ter som med fø rer lav grad 
av funk sjons ned sett el se, som er økt hos in di-
vi der med mig re ne med aura (8). En slik år-

saks me ka nis me kan imid ler tid kun for kla re 
hjer ne slag som inn treff er i nær tids mes sig 
re la sjon til et mig re ne an fall (8).

Kar dio vas ku læ re for hold
Mig re ne er as so siert med klas sis ke kar dio vas-
ku læ re ri si ko fak to rer som hy per li pi de mi og 
in su lin re sist ens (23, 24). Sam men hen gen med 
hjer ne in farkt er imid ler tid ty de ligst hos per-
so ner med få sli ke ri si ko fak to rer, noe som  
ty der på en uav hen gig virk nings me ka nis me 
(8). En mu lig bi dra gen de for kla ring til as so-
sia sjo nen mel lom hjer ne in farkt og mig re ne 
er halskardisseksjon, som fore kom mer hyp-
pi ge re hos per so ner med mig re ne og er en av 
ho ved år sa ke ne til hjer ne in farkt hos unge (25).

I en stor ge ne tisk stu die av halskardissek-
sjon fant man fle re av de sam me ge ne tis ke 
kom po nen te ne som for mig re ne (26), noe 
som kan tyde på en del vis fel les ge ne tisk ba sis. 
Pa ra dok sal em bo li se ring gjen nom åpent fora-
men ova le ble fore slått som mu lig år sak, ett er 
at man i fle re stu di er be skrev en for høy et fore-
komst av åpent foramen ova le hos per so ner 
med mig re ne med aura. Dett e ble det imid ler-
tid sådd tvil om ett er at man i en me ta ana ly se, 
som tok hen syn til stu die kva li tet, ikke gjen-

Fi gur 2  Ak si a le T2-vek te de bil der vi ser mul tip le, dels kon flu er en de uspe si fik ke hvitsubstanslesjoner periventrikulært  
og sub kor ti kalt. Bil de ne er tatt ved Uni labs Rønt gen Ma jor stu en, Oslo
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fant noen slik for høy et fore komst (27). Man 
fant hel ler in gen eff ekt på mig re ne med aura 
av å luk ke åpent foramen ova le (28).

Ge ne tikk
I se ne re år har man på vist fle re ge ne tis ke kom-
po nen ter re la tert til de van li ge for me ne for 
mig re ne. Den stør ste av dis se stu di e ne om fat-
tet 59 700 per so ner med mig re ne, og på vis te 
38 sli ke kom po nen ter (29). In ter es sant nok 
pek te dis se mot ge ner med funk sjon i blod kar 
og glatt mus ku la tur, og fun ne ne un der støtt er 
der for en del vis vas ku lær år saks ba sis for mig-
re ne (29). Man har også vist at ge ne tis ke kom-
po nen ter for mig re ne og hjer ne in farkt del vis 
over lap per (30).

Fle re ge ne tis ke syn dro mer kjen ne teg net av 
fore komst av både mig re ne og hjer ne slag styr-
ker hy po te sen om en ge ne tisk sam men heng. 
Dett e gjel der sjeld ne me ta bols ke syk dom mer 
som ce re bral au to so malt do mi nant arterio-
pati med sub kor ti ka le in fark ter og leukoence-
falopati (CADASIL) og mi to kond ri ell myo pa ti, 
en ce fa lo pa ti, laktacidose og slag lig nen de epi-
so der (mitokondrie-encephalopathy, lactaci-
dose and strokelike epi so des, MELAS) (8).

P-pil ler
Øst ro gen inn hol det i p-pil ler gir en ri si ko øk-
ning for hjer ne in farkt, men ved lav do se p-pil ler 
som bru kes i dag, er den ne ri si ko en be skje den 
(31). Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) fra rå der 
li ke vel at kvin ner med mig re ne med aura og 
kvin ner over 35 år med mig re ne uten aura bru-
ker kom bi na sjons pil ler med øst ro gen. Man 
an be fa ler hel ler å bru ke p-pil ler som kun in ne-
hol der ge sta gen (32, 33). Kvin ner un der 35 år 
med mig re ne uten aura og fra vær av and re  
ri si ko fak to rer for hjer ne slag kan bru ke p-pil ler 
med lav do se øst ro gen. Per so ner med mig re ne 
som be gyn ner å bru ke p-pil ler, bør også over-
vå kes med tan ke på end ret al vor lig hets grad og 
hyp pig het av an fal le ne (32).

Hor mon sub sti tu sjons te ra pi
Ri si ko en for hjer ne in farkt ved hor mon sub sti-
tu sjons te ra pi med lav øst ro gen dose er be skje-
den. Man ge med mig re ne opp le ver hyp pi ge 
an fall i peri- og post me no pau sal al der og kan 
be hand les med hor mon sub sti tu sjons te ra pi 
der som det ikke til kom mer for ver ring av 
aura symp to mer (33).

Svan ger skap
Hos de fles te kvin ner med mig re ne re du se res 
fre kven sen av an fal le ne un der svan ger ska pet 
(34). Kvin ner med mig re ne har imid ler tid økt 
ri si ko for svan ger skaps re la tert hy per ten sjon, 
pre ek lamp si og hjer ne slag sam men lig net 
med dem uten mig re ne (35).

Me di ka men ter
Mig re ne spe si fik ke me di ka men ter, som ergo-
taminer og triptaner, kan gi ce re bral va so kon-
strik sjon og kan teo re tisk ten kes å øke ri si- 
 ko en for hjer ne in farkt. Er go ta min er ikke len-
ger mar keds ført i Norge. Ob ser va sjons stu di er 
har ikke vist noen sik ker økt ri si ko for hjer ne- 
 in farkt ved bruk av triptaner (36), men dis se 
er li ke vel re la tivt kon tra in di sert hos pa si en ter 
med vas ku lær syk dom, og bør unn gås helt 
hos pa si en ter med hjer ne in farkt el ler ma ni-
fest ko ro nar syk dom (32).

Be ta blok ker er et før s te hånds pre pa rat ved 
migreneprofylaktisk be hand ling, men er ikke 
an be falt som før s te valg for per so ner over 60 
år og røy ke re (32). Det gjel der spe si elt ikke- 
se lek ti ve be ta blok ke re (37).

Dis ku sjon

Mig re ne med aura er for bun det med økt ri si ko 
for hjer ne in farkt, spe si elt hos kvin ner un der 
45 år. Den ab so lutt e ri si ko en for hjer ne in farkt 
er imid ler tid lav. Det er vik tig å grun dig kart-
leg ge og be hand le klas sis ke kar dio vas ku læ re 

ri si ko fak to rer slik som hy per ten sjon og hy per-
ko le ste ro le mi hos den ne pa si ent grup pen, og 
å opp ford re til røy ke slutt (5, 8). Kvin ner med 
mig re ne med aura bør pri mært bru ke gesta-
genholdige p-pil ler ved be hov for per oral an ti-
kon sep sjon. Hyp pi ge mig re ne an fall ser ut til å 
øke ri si ko en for hjer ne in farkt, men det er fore-
lø pig ikke vist at bed re an falls kon troll re du se-
rer slag ri si ko en (38).

Den kom plek se sam men hen gen mel lom 
mig re ne og hjer ne slag kan in ne bæ re dia gnos-
tis ke ut ford rin ger. Ved akutt e nev ro lo gis ke 
ut fall vil det en kel te gan ger være van ske lig å 
av kla re om symp to mer er be tin get i ce re bral 
is ke mi el ler migreneaura. Det vik tig ste skil let 
kli nisk mel lom migreneaura og hjer ne slag er 
at først nevn te ty pisk ut vik ler seg grad vis, 
mens symp to mer fra hjer ne slag opp står 
akutt. Migreneaura el ler mig re ne lig nen de  
ho de pi ne kan imid ler tid også fore kom me  
i for lø pet av et hjer ne in farkt, og det er da  
me get vik tig at dia gno sen raskt av kla res slik 
at pa si en ten får eff ek tiv re vas ku la ri se ren de 
be hand ling. Spe si elt hos mid del ald ren de kan 
mig re ne symp to mer være aty pis ke og by på 
dia gnos tis ke ut ford rin ger (39).

Fre kven sen av mig re ne an fall ser ut til å være 
as so siert med økt ri si ko for hjer ne slag, og i 
frem ti di ge stu di er bør man un der sø ke om 
bed re an falls kon troll re du se rer slag ri si ko en. 
Det er også vik tig å av kla re år saks me ka nis - 
me ne bak den økte slag ri si ko en hos den ne pa-
si ent grup pen, slik at man kan ut vik le mål ret-
te de stra te gi er for å fo re byg ge sli ke hen del ser.

Mott att 14.4.2017, før s te re vi sjon inn sendt 11.9.2017, god-
kjent 5.1.2018.
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Kardial sarkoidose

Sarkoidose kjennetegnes av granu-
lomatøs betennelse i ett eller flere 
organer, blant annet hjertet. Kardial 
sarkoidose har uspesifikke sympto-
mer, og diagnosen stilles derfor ofte 
sent. Tilstanden er assosiert med 
kardiomyopati og arytmi og kan 
være fatal.

Sarkoidose er en immunmediert 
systemsykdom av ukjent etiologi 
som kjennetegnes av granuloma-
tøs betennelse i ett eller flere orga-
ner (1). Organdysfunksjon kan 
oppstå som følge av granulomdan-

ning og/eller ledsagende fibrose (1). Sykdom-
men rammer oftest lungene, men tilnærmet 
alle organer kan affiseres, og nær halvparten 
av pasientene har ekstrapulmonal sykdom (2). 
Tilstandens symptomer og prognose avhen-
ger av sykdomsutbredelse og grad av organ-
påvirkning, og behandlingen består i hoved-
sak av kortikosteroider (1).

Affeksjon av hjertet (kardial sarkoidose) kan 
forekomme som ledd i multiorganaffeksjon, 

eller som isolert kardial sarkoidose (3). Det er 
avgjørende å identifisere disse pasientene, da 
kardial sarkoidose er assosiert med kardio-
myopati og arytmier og forårsaker om lag 
halvparten av sarkoidoserelaterte dødsfall.

Uspesifikke symptomer og mangel på 
klare retningslinjer for utredning og be-
handling gjør at kardial sarkoidose represen-
terer en klinisk utfordring. Endomyokard-
biopsi regnes som diagnostisk gullstandard, 
men har lav sensitivitet og potensielt alvor-
lige komplikasjoner (4). MR-undersøkelse av 
hjertet med gadoliniumkontrast brukes nå i 
større grad, og anbefales hos pasienter med 
kardiale symptomer og/eller unormale EKG-
funn (4).

Epidemiologi

Skandinavia har en av verdens høyeste fore-
komster av sarkoidose, med en anslått årlig 
insidens på 50�–�60 tilfeller per 100 000 (3, 5, 6). 
Symptomgivende kardial sarkoidose fore-
kommer hos 2�–�7 % av personer med sarkoi-
dose (3), men i obduksjonsstudier er det fun-
net sarkoidoseforandringer i hjertet hos 
25�–�58 % av personer med tilstanden (4, 7, 8).
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Hjerteaffeksjon ses hyppigere hos japanske 
pasienter (4). Genetiske faktorer er kun delvis 
kartlagt, men i japanske studier har forskere 
beskrevet en sammenheng mellom HLA-
DQB*0601 og TNFA2 og utvikling av kardial 
sarkoidose (7, 9). I en retrospektiv studie fra 
Kina med 1 815 pasienter med sarkoidose fant 
man symptomgivende kardial sarkoidose hos 
4 % (10). I gruppen med hjerteaffeksjon var det 
lett mannlig overvekt (55 %), og pasientene 
fikk påvist tilstanden ved en medianalder på 
46 (20�–�71) år. Omtrent alle (94,5 %) pasientene 
hadde en samtidig lungeaffeksjon, og ingen 
hadde isolert kardial sarkoidose (10). Allikevel 
er det viktig å påpeke at sykdommen kan fore-
komme uten ledsagende affeksjon av andre 
organer (3, 9), og i en studie av 52 pasienter 
med kardial sarkoidose hadde 63 % isolert 
hjerteaffeksjon (11).

Patogenese

Immunpatogenesen til sarkoidose er bare 
delvis kartlagt, men genetiske, miljømessige 
og infeksiøse faktorer antas å bidra til syk-
domsutviklingen (1). En ledende teori er en 
patologisk immunrespons som spenner over 
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to faser. I den første fasen stimulerer et utlø-
sende antigen CD4-positive T-hjelpeceller av 
Th1-subtype (CD4+ Th1-celler).

Dette utløser produksjon av cytokiner 
som interferon-  (IFN- ), noe som fører til 
makrofagaktivering. De aktiverte makrofa-
gene produserer tumornekrosefaktor (TNF), 
som i sin tur stimulerer Th1-cellene. Resul-
tatet er en positiv tilbakereguleringsmeka-
nisme med oppregulering av begge celle-
typene. Kronisk cytokinstimulering gjør at 
makrofagene omdannes til epiteloide celler 
som deretter fusjonerer til multinukleære 
kjempeceller (1).

En ansamling av epiteloide celler og multi-
nukleære kjempeceller omringet av lymfocyt-
ter utgjør et granulom. Granulomatøs beten-
nelse kan i visse tilfeller være en gunstig im-
munrespons mot patogener som er vanske-
lige å utslette, siden innkapslingen avgrenser 
infeksjonen og dermed forhindrer spredning 
og skade på nærliggende vev. Et eksempel på 
dette er infeksjon med mykobakterier.

Sarkoidose kjennetegnes derimot av pato-
logisk granulomdanning, hvor en akkumule-
ring av multiple granulomer fører til skade i 
affiserte organer. Senere i forløpet ses fase to 
av patogenesen som kjennetegnes av differen-
siering av T-hjelpecellene til Th2-subtype 
(CD4+ Th2-celler). Cytokiner fra Th2-cellene 
stimulerer fibroblaster til økt kollagenpro-
duksjon som kan resultere i fibrosedanning 
(1). Organdysfunksjon kan oppstå og er blant 
annet avhengig av størrelse, antall og lokali-
sasjoner av granulomer, i tillegg til eventuell 
fibrose.

Ved kardial sarkoidose ser man granu-
lomene oftest i myokard, men endokard og 
perikard kan også affiseres (6). Granulomdan-
ning oppstår hyppigst i venstre ventrikkels frie 
vegg og/eller distale ventrikkelseptum, mens 
forandringer i høyre ventrikkel og atriene er 
mindre vanlig (6). Hjerteveggen kan være for-
tykket grunnet granulomatøs inflammasjon 
og ødem, eller tynn som følge av kardiomyo-
cyttdød og fibrose.

Symptomer og funn

Kardial sarkoidose kan gi varierende sym-
ptombilder, avhengig av lokalisasjon og 
 utbredelse av granulomer og fibrose (9). Noen 
pasienter har asymptomatiske kardiale gra-
nulomer, mens andre utvikler progredie-
rende hjertesvikt og fatal arytmi (9). I tillegg 
til symptomer relatert til hjerteaffeksjon kan 
pasientene ha uspesifikke symptomer som 

feber, nattesvette og vekttap som uttrykk for 
underliggende kronisk inflammasjon.

Arytmi
Arytmier forekommer hos opptil 65 % av pa-
sienter med kardial sarkoidose (7). Ventriku-
lær brady- eller takyarytmi er den hyppigste 
dødsårsaken hos denne pasientgruppen, og 
det er beskrevet tilfeller av antatt arytmibetin-
get plutselig hjertedød som første manifesta-
sjon av kardial sarkoidose (9).

Tilnærmet alle typer arytmi kan oppstå. 
 Totalt atrioventrikulært (AV) blokk er den van-
ligste arytmien, etterfulgt av ventrikulære 
arytmier som ses hos henholdsvis 30 % og 20 % 
av pasienter med kardial sarkoidose (8). Sar-
koidose bør være en sentral differensialdia-
gnose hos unge pasienter som får påvist totalt 
AV-blokk eller ventrikkeltakykardi uten annen 
åpenbar årsak. Likeledes bør hjerteaffeksjon 
overveies hos pasienter med kjent ekstrakar-
dial sarkoidose som synkoperer eller har 
 andre arytmisuspekte symptomer.

Flere mekanismer kan lede til arytmi ved 
kardial sarkoidose. Granulomdanning i ven-
trikkelseptum kan affisere ledningssystemet, 
mens granulomer og/eller fibrose i andre 
 deler av myokard kan være utgangspunktet 
for takyarytmi gjennom reentrymekanisme 
eller økt fokal automatikk. Arytmier kan opp-
stå i alle faser av sykdommen, sekundært til 
utvikling av granulomer (tidlig fase) og/eller 
fibrose (sen fase). Det er anført at pasienter 
med myokardfibrose har høyest risiko for 
ventrikulære takyarytmier (4).

Hjertesvikt
Kardial sarkoidose kan føre til hjertesvikt 
gjennom flere mekanismer, og i en studie fant 
man redusert venstre ventrikkel-ejeksjons-
fraksjon (EF < 40 %) ved ekkokardiografi hos 
48 % av pasientene (10). Hjertesvikten kan 
være uttrykk for dilatert kardiomyopati som 
opptrer sekundært til en akkumulering av 
granulomer og/eller fibrose i ventrikkelveg-
gen. Andre utløsende årsaker kan være taky-
arytmi, klaffepatologi (f.eks. grunnet affek-
sjon av papillemusklene), konstriktiv perikar-
ditt eller cor pulmonale. Sistnevnte kan opp-
stå sekundært til affeksjon av pulmonalarte-
rier og/eller lungesarkoidose med eller uten 
kardial affeksjon.

Andre manifestasjoner
Brystsmerter er ikke et typisk symptom ved 
kardial sarkoidose, men sarkoid perikarditt 
kan gi brystsmerter og/eller perikardeffusjon 
(7). Ubehandlet hjerteaffeksjon kan resultere 

i myokardaneurismer, som i sin tur kan for-
årsake arytmi og hjertesvikt (7). Noen mani-
festasjoner ved kardial sarkoidose kan gi et 
tilsvarende ekkokardiografisk bilde som ved 
annen patologi. For eksempel kan granulom-
danning i proksimale septum feiltolkes som 
hypertrofisk kardiomyopati, mens atriale 
granulomer kan ligne myksom (9, 12).

Utredning og diagnostikk
Utredningen vanskeliggjøres av uspesifikke 
og varierende kliniske symptombilder kom-
binert med undersøkelser av begrenset posi-
tiv og negativ prediktiv verdi. Det er foreslått 
forskjellige kliniske diagnosekriterier, blant 
annet fra det japanske helsedepartementet 
(JMHWG), World Association of Sarcoidosis 
and Other Granulomatous Disorders (WASOG) 
og Heart Rhythm Society (HRS) (4). Sistnevnte 
er presentert i ramme 1.

Hos alle pasienter med sarkoidose bør man 
forsøke å avdekke symptomer som kan peke 
i retning av kardial affeksjon, inkludert sym-
ptomer på arytmi (palpitasjoner, nær-/syn-
kope og anstrengelsesintoleranse) og hjerte-
svikt (ortopné, paroksysmal nattlig dyspné, 
deklive ødemer og nokturi). Dyspné, som ikke 
samsvarer med spirometrifunn hos pasienter 

Ramme 1  Diagnosekriterier for kardial sarkoidose, fra 
Heart Rhythm Society (HRS). Rammen er omarbeidet etter 
Hulten og medarbeidere (4) 

Histologisk diagnose  
(sikker kardial sarkoidose)1

Endomyokardial biopsi med funn av granu-
lomatøs betennelse og samtidig eksklusjon 
av andre granulomatøse sykdommer

Klinisk diagnose (definert som > 50 % 
sannsynlighet for kardial sarkoidose)
• Biopsiverifisert ekstrakardial sarkoidose 

i kombinasjon med en eller flere av 
følgende2:

• Kardiomyopati eller AV-blokk med 
terapeutisk respons på immunsuppre-
sjon

• Uforklarlig redusert venstre ventrikkel-
funksjon målt med ejeksjonsfraksjon  
(< 40 %)

• AV-blokk grad 2 av Mobitz type II eller 
AV-blokk grad 3

• Funn forenlig med kardial sarkoidose 
ved 18F-FDG PET

• Sen kontratutvasking ved MR cor
• Positivt galliumopptak i et mønster 

forenlig med kardial sarkoidose3

1 Histologisk diagnostikk er gullstandard, men 
 brukes i liten grad grunnet lav sensitivitet  
 og risiko for komplikasjoner
2 Klinisk diagnose krever eksklusjon av andre 
 kardiale årsaker til nevnte funn
3 Nukleærmedisinske undersøkelser med gallium-  
 sitrat er blitt erstattet av MR- og PET-under- 
 søkelse, og galliumundersøkelsen brukes nå  
 i svært liten grad
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med lungesarkoidose, bør også vekke mis-
tanke om mulig hjerteaffeksjon.

Alle pasienter med sarkoidose bør vurderes 
for utredning med elektrokardiografi (EKG), 
Holter-monitorering (24-timers EKG) og ekko-
kardiografi (7), men det er viktig å innse at 
disse undersøkelsene har lav sensitivitet og 
begrenset diagnostisk nytteverdi.

Pasienter med symptomer forenlig med 
arytmi eller hjertesvikt og/eller unormale 
funn ved EKG-undersøkelse, Holter-undersø-
kelse eller ekkokardiografi, bør henvises til 
videre utredning med MR-undersøkelse av 
hjertet (4).

Elektrokardiografi (EKG)  
og Holter-monitorering
EKG-undersøkelse er anbefalt hos alle pasien-
ter med ekstrakardial sarkoidose for å vur-
dere potensiell hjerteaffeksjon. Om lag 50 % 
av pasientene vil ha EKG-forandringer, som 
varierende grad av AV-blokkering og/eller 
 intraventrikulære ledningshindre (8, 9). 
 Undersøkelsen er anbefalt supplert med Hol-
ter-monitorering for å oppdage eventuelle 
paroksysmale arytmier.

Ekkokardiografi
Som ledd i utredningen bør det gjennomføres 
ekkokardiografi for å se etter strukturell hjerte-
sykdom, klaffepatologi, pulmonal hyperten-
sjon og for å vurdere pumpefunksjon. Ekkokar-
diografi kan være normal hos pasienter med 
kardial sarkoidose, og undersøkelsen er der-
med ikke sensitiv nok til å ekskludere hjerte-
affeksjon (3).

Magnettomografi (MR) med kontrast
MR-undersøkelse av hjertet (MR cor) med 
 intravenøs gadoliniumkontrast anses å være 
den beste undersøkelsen for diagnostikk av 
kardial sarkoidose, med en rapportert 100 % 
sensitivitet og 78 % spesifisitet (6). Myokarditt, 
hypertrofisk kardiomyopati og infiltrerende 
kardiomyopatier av andre årsaker kan gi til-
svarende kontrastopptak, og kan derfor bli 
feiltolket som kardial sarkoidose.

Som ved alle andre undersøkelser er sensiti-
vitet og spesifisitet avhengig av sykdommens 
prevalens, undersøkelsesmetode og  legen som 
vurderer resultatet av undersøkelsen. Ved MR 
cor kan man oppdage både  inflammatoriske 
og fibrotiske forandringer som er assosiert 
med kardial sarkoidose (fig 1–3) (7).

Den aktive, inflammatoriske sykdomsfasen 
kjennetegnes av økt gadoliniumkontrastopp-
tak ved tidlig undersøkelse og veggfortyk-
kelse som oppstår sekundært til granuloma-

Figur 1  Magnetresonansbilde av hjertet med 
gadoliniumkontrast av pasient med myokardiell 
sarkoidose og normale koronararterier. Bildet er tatt  
i hjertets tverrakse. Normalt myokard er svart, mens 
skadet myokard har sen utvasking av kontrast og er  
derfor hvit. Det er subendokardiell kontrast (hvitt  
område) i to regioner av venstre ventrikkels (VV)  
myokard (hvite piler). Den nederste pilen angir  
område med transmural utbredelse. I tillegg er det 
kontrastopptak i vinkelen mellom venstre og høyre 
ventrikkel (HV) som oppfattes som uspesfikk 

Figur 2  Magnetresonansbilde av hjertet med 
gadoliniumkontrast av pasient med myokardiell 
sarkoidose. Bildet er tatt i hjertets tverrakse. Det  
er epikardiell kontrast (hvitt område) i nedre og  
laterale deler av venstre ventrikkels myokard  
(hvite piler), VV: venstre ventrikkel, HV: høyre  
ventrikkel  

Figur 3  Magnetresonansbilde av hjertet med 
gadoliniumkontrast av pasient med myokardiell 
sarkoidose. Bildet er tatt i hjertets langakse. Det er 
kontrast (hvitt område) i hele lengden av midtre del  
av myokard i nedre vegg av venstre ventrikkels  
myokard (hvite piler), VV: venstre ventrikkel,  
VA: venstre atrium

tøs infiltrasjon og ødem (6, 7). Dersom pasien-
tene har utviklet fibrotiske forandringer, vil 
MR-undersøkelsen vise kontrastopptak ved 
sen undersøkelse, kalt sen kontrastutvasking 
(4). Fibrotiske forandringer ved MR-undersø-
kelse kan være en prognostisk markør som er 
assosiert med ventrikulære arytmier og mor-
talitet (4). Fibrosen forekommer som regel 
ikke i klassiske arterielle forsyningsområder, 
i motsetning til ved aterosklerotisk hjertesyk-
dom (5). I tillegg vil kontrastoppladningen 
ved et hjerteinfarkt alltid involvere subendo-
kard (med varierende grad av transmuralitet), 
mens ved kardial sarkoidose kan kontrastopp-
ladningen forekomme i alle deler av myokard 
(6).

Gjentatte MR-undersøkelser kan også bru-
kes til å vurdere behandlingsresponsen (se 
senere). Det finnes ingen klare retningslinjer 
om pasienter med sarkoidose – uten kardial 
kontrastoppladning – skal ha gjentatte MR-
undersøkelser (4). Nyere teknikker for kvanti-
tativ vevskarakterisering av myokard med 
T1- og T2-mapping kan vise endringer i myo-
kard før kontrastoppladning er synlig (13). 
Betydningen av disse teknikkene for vurde-
ring av pasienter med kardial sarkoidose er 
ikke avklart.

Hovedutfordringene ved bruk av MR-under-
søkelse i utredning og oppfølging av pasien-
ter med kardial sarkoidose er begrenset til-
gang til MR-apparater, i tillegg til at gadoli-
niumkontrast er kontraindisert hos pasienter 
med kronisk nyresvikt stadium 4�–�5 (4). Til 
tross for at stadig flere pasienter får MR-kom-
patibel pacemaker eller implanterbar defibril-
lator (ICD) er det fremdeles pasienter som har 
MR-inkompatible systemer (4, 6).

Positronemisjonstomografi (PET) med 
18F-fluorodeoksyglukose (18F-FDG PET)
Ved pågående inflammasjon vil det være økt 
glukoseopptak i aktiverte immunceller i affi-
sert vev. Av denne grunn brukes PET-undersø-
kelse med glukoseanalogen 18F-FDG til å iden-
tifisere områder med aktiv inflammasjon. 
 Undersøkelsen er blitt rapportert til å ha 89 % 
sensitivitet og 78 % spesifisitet ved kardial 
sarkoidose (7).

Det virker som om 18F-FDG PET har høyest 
diagnostisk verdi i tidlige stadier av sykdom-
men, hvor immunpatologien i hovedsak 
 består av aktiv inflammasjon fremfor fibrose 
(4). MR-undersøkelse er foreslått som første-
valg i diagnostikk, men kan suppleres med 
PET-undersøkelse i tvilstilfeller (4).

I tillegg er PET-undersøkelse et alternativ 
hvis MR-undersøkelse er kontraindisert (6). 
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Det er blitt beskrevet en sammenheng mel-
lom tilbakegang av glukoseopptak ved gjen-
tatte PET-undersøkelser, bedret systolisk funk-
sjon og økt overlevelse (4). Flere studier kreves 
for å etablere den prognostiske verdien av 
gjentatte PET-undersøkelser i oppfølgingen av 
pasienter med kardial sarkoidose.

Endomyokardial biopsi
Endomyokardial biopsi med påvisning av 
 intrakardiale granulomer med samtidig eks-
klusjon av andre granulomatøse sykdommer, 
som tuberkulose og berylliose, regnes som 
diagnostisk gullstandard. Siden sarkoidose 
ofte rammer hjertemuskelen flekkvis er det 
stor sannsynlighet for en falskt negativ biopsi, 
og sensitiviteten er blitt angitt til kun 20 % (5). 
En viktig årsak til falskt negative biopsier er 
at predileksjonsstedene for kardial sarkoidose 
er basale avsnitt av hjertet og den laterale 
(frie) vegg av venstre ventrikkel. Dette er 
 områder som er lite tilgjengelige for biopsi. 
Lav diagnostisk verdi, kombinert med asso-
sierte komplikasjoner, gjør at undersøkelsen 
brukes i liten grad.

Forslag til utredning
Svensk lungemedisinsk forening publiserte i 
2014 et forslag for utredning av pasienter med 
mistenkt kardial sarkoidose (14). Ved høst-
møtet i 2015 besluttet Norsk forening for 
 lungemedisin å støtte bruken av disse anbe-
falingene. Man anbefaler Holter-undersøkelse, 
arbeids-EKG, ekkokardiografi og MR cor hos 
sarkoidosepasienter med unormale EKG-funn 
og/eller kardiale symptomer. Ved negativt MR-
resultat bør undersøkelsen gjentas etter seks 
måneder. Pasienter med sarkoidose med nor-
malt EKG-funn og ingen kardiale symptomer 
bør screenes med EKG-undersøkelse og anam-
nese årlig.

Behandling

Medikamentell behandling
Det finnes ingen randomiserte kontrollerte 
studier knyttet til behandlingen av pasienter 
med kardial sarkoidose (4). Ved symptom-
givende sykdom anbefaler de fleste eksperter 
prednisolon (0,5�–�1,0 mg/kg daglig) med grad-
vis dosereduksjon og en behandlingsvarighet 

på minst 6�–�12 måneder (15). Studier som viser 
gevinst av kortikosteroider til denne pasient-
gruppen, mangler imidlertid (4, 9).

Langtidsbehandling med glukokortikoider 
gir risiko for binyrebarksvikt ved interkurrent 
infeksjon/akutt sykdom, i tillegg til andre ste-
roidrelaterte bivirkninger som osteoporose 
og diabetes mellitus. Flere immunsupprime-
rende og immunmodulerende medikamen-
ter, inkludert metotreksat og azatioprin, er 
blitt foreslått for å redusere den kumulative 
steroiddosen og assosierte bivirkninger (4), 
men det finnes ingen klare retningslinjer for 
bruk av slike steroidsparende medikamenter.

Alle pasienter med kardial sarkoidose som 
gis steroidbehandling, bør gjennomføre en 
ny MR-undersøkelse av hjertet etter 3�–�6 måne-
der for å evaluere behandlingsresponsen (9). 
Dersom man ser tilbakegang av kontrastopp-
tak i myokard, anbefales videre steroid-
behandling i gradvis nedtrapping, mens man 
hos dem som ikke responderer, bør vurdere 
alternativ immunsuppresjon som metotrek-
sat eller azatioprin (6). Hos pasienter med 
medikamentelt behandlingstrengende taky-
arytmi er amiodaron foreslått som første-
valgsantiarytmikum, men medikamentets 
bivirkningsprofil, inkludert lungefibrose, kan 
være en viktig begrensende faktor, særlig hos 
pa sienter med samtidig lungesarkoidose (8).

Betablokade kan vurderes ved takyarytmi 
og vil også være fordelaktig hos pasienter 
med kompensert systolisk hjertesvikt. Sam-
tidig må man være klar over at betablokade 
kan medvirke til utvikling av AV-blokk (8). 
Sarkoidoserelatert hjertesvikt behandles som 
hjertesvikt av andre årsaker.

Pacemaker og implanterbar  
defibrillator (ICD)
Steroidbehandling reverserer oftest ikke AV-
blokk og vil heller ikke redusere forekomsten 
av ventrikulære arytmier (4, 6). Ved brady-
arytmi vurderes pacemakerimplantasjon  etter 
standard retningslinjer (4). Hos pasienter med 
kardial sarkoidose og symptom givende ventri-
kulær takyarytmi og/eller  hjertestans gir man 
i de europeiske retningslinjene for forebygging 
av plutselig hjertedød en sterk anbefaling om 
sekundærprofylaktisk ICD-implantasjon (16).

Ved kardial sarkoidose med arytmogen syn-
kope eller symptomatisk hjertesvikt og EF 
<  35 %, tross optimal medikamentell behand-

ling, bør implanterbar defibrillator vurderes 
på primærprofylaktisk grunnlag (4, 10, 16). Det 
samme gjelder pasienter som ved elektro-
fysiologiske undersøkelser demonstrerer 
indu serbare, vedvarende ventrikulære aryt-
mier (9).

Prognose

Hos pasienter med symptomatisk kardial sar-
koidose er fem års overlevelse anslått til 
40�–�60 % (6). Den viktigste prognostiske fakto-
ren virker å være redusert venstre ventrikkel-
funksjon målt med ejeksjonsfraksjon (EF) (9). 
Andre prognostiske faktorer inkluderer New 
York Heart Association (NYHA) funksjons-
klasse, vedvarende ventrikkeltakykardi, sen 
kontrastutvasking ved MR cor (forenlig med 
fibrosedanning) og aktiv myokardial inflam-
masjon ved PET-undersøkelse (4).

I den før omtalte kinesiske studien fant 
man at alder over 46 år ved diagnosetidspunk-
tet og fravær av implanterbar defibrillator 
eller pacemaker hver for seg predikerte et 
statistisk signifikant dødelig utfall i løpet av 
seks år (10).

Oppsummering

Hjerteaffeksjon ved sarkoidose er assosiert 
med økt sykelighet og dødelighet. Kardial sar-
koidose bør være en sentral differensialdia-
gnose hos unge pasienter med totalt AV-blokk 
eller ventrikkeltakykardi uten annen åpenbar 
årsak. Kardial affeksjon bør overveies hos alle 
pasienter med sarkoidose, og terskelen bør 
være lav for utredning ved klinisk mistanke.

Kontrastbasert MR-undersøkelse kan vise 
kardiale granulomer og fibrose og kan i frem-
tiden få en sentral rolle i diagnostikk og valg 
av behandling. Anbefalinger rundt diagnos-
tikk, behandling og oppfølging baseres i stor 
grad på observasjonsdata og konsensusutta-
lelser. Mer kunnskap kreves for å etablere dia-
gnostiske og terapeutiske retningslinjer, og i 
fremtidige studier bør man rette søkelyset 
mot den prognostiske verdien av MR-under-
søkelsen.

Mottatt 15.8.2017, første revisjon innsendt 21.10.2017, 
godkjent 28.11.2017.
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En høy gra vid kvin ne  
med ho de pi ne og fe ber

En gra vid kvin ne fikk i tred je tri mes-
ter ho de pi ne, svim mel het og tung-
pustenhet. Man ge fris ke gra vi de 
opp le ver sli ke symp to mer i mo de rat 
grad i lø pet av et svan ger skap.  
Men i dett e til fel let skul le symp to-
me ne vise seg å skyl des al vor lig, 
livs tru en de syk dom.

En kvin ne i 30-åre ne, opp rin ne lig fra et 
af ri kansk land, var gra vid med sitt 
 syv en de barn da hun i svan ger skaps-
uke 32 ble inn lagt i sy ke hus grun net 
ho de pi ne, svim mel het og tungpusten-
het. Hun had de tid li ge re all tid vært 

frisk, had de bodd i Norge i over ti år og snak ket 
noe norsk. Hen nes tid li ge re svan ger skap og føds-
ler had de vært upå fal len de, med unn tak av svan-
ger skaps dia be tes i det for ri ge, to år tid li ge re.

I det ak tu el le svan ger ska pet had de hun fulgt 
or di næ re kon trol ler hos sin fast le ge. Blod prø ver 
tatt tid lig i svan ger ska pet var ne ga ti ve for hiv, 
vi ral he pa titt og sy fi lis og vis te gjen nom gått 
 Toxoplasma-in fek sjon. I an net tri mes ter fikk hun 
på vist kostregulerbar svan ger skaps dia be tes, men 
øns ket ikke opp føl ging på dia be tes po li kli nikk og 

ble der for fulgt opp av fast le gen. Hun var noe 
over vek tig – vek ten var 92 kg i sis te del av svan-
ger ska pet.

Ved inn leg gel sen opp ga hun at hun var pla get 
av tørr hos te og tungpustenhet, i til legg til akutt 
inn sett en de ho de pi ne, svim mel het og dob belt syn. 
Hun had de nor malt blod trykk, var afe bril og 
 had de in gen nev ro lo gis ke ut fall ved un der sø kel se. 
Blod prø ver vis te et CRP-nivå på 65 mg/l (nor malt 
< 4 mg/l) og nor ma le leu ko cytt er. CT ca put ble 
vur dert som nor malt. Rønt gen tho rax ble ikke 
tatt, da ho de pi nen ble pre sen tert som ho ved pro-
ble met. Kvin nen reis te hjem på føl gen de dag, i god 
form.

Uken ett er, i svan ger skaps uke 33, tok hun kon-
takt med fast le gen ett er symp to mer som veks -
lende fe ber og frys nin ger. Hun fikk råd om å  bru ke 
pa ra ce ta mol til symp tom lind ring.

I to uker had de hun så veks len de fe ber, svim-
mel het og ho de pi ne, ett er hvert dag lig opp kast, 
ved va ren de tørr hos te og tung pust. Hun ble på 
nytt hen vist til me di sinsk av de ling ved lo kal sy ke-
hu set. Ved inn komst (dag 1) var hun fe bril med 
tem pe ra tur 38,0 °C, blod trykk 144/77 mm Hg, puls 
101/min, re spi ra sjons fre kvens 16/min og O2-met-
ning 98 %. CRP-ni vå et had de ste get til 130 mg/l. 
Rønt gen tho rax ved inn leg gel sen vis te diff u se 
 lun ge  for tet nin ger bi la te ralt, opp fatt et som mu lig 
aty pisk pneu mo ni (fig 1).
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isorbye@ous-hf.no
Fø de av de lin gen
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let
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Det ble star tet med ery tro my cin 500 mg × 3 per-
o ralt, med over gang til cefuroksim 1,5 g × 3 in tra-
ve nøst ett er tre da ger med ved va ren de fe ber, der-
ett er skif tet til meropenem 2 g × 3 in tra ve nøst. 
Di rek te mik ro sko pi av in du sert sputum med NaCl 
på for stø ver vis te ikke sy re fas te sta ver, og ma te-
ria let ble sendt vi de re til dyr king på se lek tivt 
 tu ber ku lo se me di um. Blod kul tu rer, dyr king og 
PCR-ana ly se av eks pek to rat med tan ke på bak te-
ri el le og vi ra le luftveisagenser var alle ne ga ti ve.

Dag 6 ble ho de pi nen ver re, i til legg så man 
 pa re se av n. abducens. Pa si en ten var ved va ren de 
fe bril, tem pe ra tu ren lå mel lom 38,0 °C og 38,5 °C. 

Fi gur 1  Rønt gen tho rax (dag 1) vi ser små no du læ re in fil-
tra ter bi la te ralt
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Ny CT ca put med kon trast vis te kon trast opp lad-
ning ved tentoriet, i ce re bel lum, i pons samt i 
høy re oksipitallapp med om kring lig gen de ødem 
(fig 2). MR cerebrum uten kon trast vis te lavt sig-
nal på T2-vek tet se kvens, til sva ren de de kontrast-
ladende le sjo ne ne (fig 3).

Det ble gjort spi nal punk sjon med funn av 
182 × 106/l cel ler (nor malt 0�–�5 × 106/l), glu ko se 
2,1 mmol/l (nor malt > 2 mmol/l) og pro tein 1,38 g/l 
(nor malt 0,15�–�0,50 g/l), funn vel for en li ge med 
tu ber ku løs me nin gitt. Den ten ta ti ve dia gno sen 
var der med miliær tu ber ku lo se med aff ek sjon av 
sen tral ner ve sy ste met.

Å dia gnos ti se re tu ber ku lo se i svan ger ska pet 
er ut ford ren de, da man ge av syk doms sym pto-
me ne kan lig ne or di næ re svan ger skaps pla ger. 
Trett het og ane mi er van lig hos gra vi de, og 
den nor ma le vekt opp gan gen i svan ger ska pet 
kan mas ke re et vektt ap. Dett e kan føre til for-
sin ket dia gno se og be hand ling. For øv rig er 

symp to me ne på lun ge tu ber ku lo se i svan ger-
ska pet i ho ved sak lik symp to me ne hos ikke-
gra vi de: fe ber, hos te, natte svett e og ned satt 
all menn til stand.

Dia gnos ti se ring av til stan den hos gra vi de 
er som hos ikke-gra vi de ba sert på kli nisk mis-
tan ke, sputumdiagnostikk samt rønt gen tho-
rax (1). Rønt gen tho rax ut sett er ikke fos te ret 
for mål bar ri si ko og be hø ver ikke unn gås der-
som det fore lig ger in di ka sjon for un der sø -
kelse.

Dag 8 ble kvin nen over ført til in fek sjons me di sinsk 
av de ling ved et uni ver si tets sy ke hus for til gang til 
nev ro ki rur gisk kom pe tan se. Hun var da 35 uker 
og fire da ger gra vid. Ved inn leg gel sen var hun 
vå ken, men smer te på vir ket, fe bril med en tem pe-
ra tur på 39,1 °C, med blod trykk 151/81 mm Hg, 
 re gel mes sig puls på 120/min og med en si dig 
 abduscensparese.

Blod prø ve ne vis te Hb 10,2 g/100 ml (nor mal -
verdi ikke-gra vi de 11,7�–�15,3 g/100 ml), trom bo cyt-
ter 160 × 109 E/l (nor malt 145�–�390 × 109 E/l), CRP 
149 mg/l, ASAT 97 U/l (nor malt 15�–�35 U/l), LD 309 
U/l (nor malt 105�–�205 U/l), ALP 143 U/l (nor malt 
35�–�105 U/l), bi li ru bin 17 umol/l (nor malt 5�–�25 
umol/l), prokalsitonin 0,3 ug/l (nor malt < 0,5 
ug/l).

En TB-IGRA-test (M. tu ber cu lo sis in ter fe ron 
gam ma re lease as say), en im mu no lo gisk blod test 
ba sert på an ti ge ner spe si fik ke for M. tu ber cu  losis-
kom plek set, var po si tiv. Kvin nen ble luftsmitte-
isolert.

Det ble på sterk kli nisk og ra dio lo gisk mis tan ke 
umid del bart star tet be hand ling mot tu ber ku lo se 
med kom bi na sjo nen iso nia zid tab lett 300 mg × 1, 
rifampicin tab lett 600 mg × 1, pyrazinamid tab lett 
2 000 mg × 1 og etambutol tab lett 1 600 mg × 1, alle 
do sert ett er vekt som hos ikke-gra vi de. Merope-
nem in tra ve nøst 2 g × 3 dag lig ble vi de re ført. På 
grunn av ce re bral aff ek sjon fikk hun deksameta-
son in tra ve nøst, ini tialt 12 mg × 4, der ett er 8 mg 
× 3 dag lig.

I fel les mø te med in fek sjons me di si ner, ob ste tri-
ker, nev ro kir urg og neonatolog ble for løs nings -
indi ka sjon og tids punkt dis ku tert. Ma ter nelt fore-
lå det ødem in tra kra ni alt, med ri si ko for sti gen de 
in tra kra ni alt trykk, her nie ring og kram per – det 
var så le des in di ka sjon for for løs ning. Det ble be-
stemt snar lig for løs ning med kei ser snitt på in di-
ka sjon miliær tu ber ku lo se med in tra kra ni al 
 aff ek sjon.

Det er vik tig å mer ke seg at tu ber ku lin- og TB-
IGRA-tes ter ikke er dia gnos tis ke ved ak tiv 
 tu ber ku lo se. Vi fant det også in ter es sant at 

prokalsitoninnivået i plas ma ikke var for -
høyet. Ved mo de rat til sterk mis tan ke om tu-
ber ku lo se hos gra vi de bør det star tes be hand-
ling før prø ve svar fore lig ger, da ube hand let 
tu ber ku lo se re pre sen te rer en stør re fare for 
mor og barn enn tuberkulostatika.

På bak grunn av syk dom mens art, med gra-
nulomdanning, var det ikke grunn til å tro at 
hjer ne øde met ville gå helt til ba ke på deksa-
metasonbehandling. Dis se as pek te ne tal te for 
snar lig for løs ning, til tross for at dett e ville 
im pli se re pro fy lak tisk lang va rig tu ber ku lo se-
be hand ling av bar net samt iso le ring fra beg ge 
for eld re ne de før s te uke ne ett er fød se len. Kei-
ser snitt ble valgt frem for in duk sjon av va gi nal 
fød sel på grunn av aff ek sjon av sen tral ner ve-
sy ste met hos kvin nen. Av sam me grunn ble 
inn gre pet ut ført i ge ne rell ane ste si frem for i 
spi nal ane ste si.

Al le re de få ti mer ett er opp start med deksameta-
son var det til ba ke gang av abduscensparesen 
og be ty de lig mind re smer ter. På bak grunn av 
kli nisk bed ring plan la vi elek tiv for løs ning in nen 
et par da ger. Hun ble for løst tre da ger ett er inn-
komst (dag 11) med et ukom pli sert kei ser snitt i 
nar ko se i svan ger skaps uke 36. Post ope ra tivt fikk 
hun økte abdominalsmerter med fe ber 2. dag 
ett er for løs nin gen, med CRP-stig ning til 48 mg/l. 
CT ab do men vis te nor ma le funn. Smer te ne ga 
seg og det var der ett er et upå fal len de postpar-
tumforløp.

Bar net, en gutt, vei de 2 797 g, en nor mal vekt ut 
fra svan ger ska pets leng de, og had de nor mal 
 ap gar skår på 9�–�10�–�10. Det var in gen kli nisk mis-
tan ke om kon ge ni tal tu ber ku lo se. For å hind re 
post na tal smitt e ble han iso lert og det ble star tet 
pro fy lak tisk be hand ling i form av iso nia zid og 
py ri dok sin. Han ble be hand let i to må ne der, der-
ett er ble det gjort en TB-IGRA-test, som var ne ga-
tiv. Ett er en uke ble mor og barn over flytt et til 
 lo kal sy ke hu set. Ett er to ukers tu ber ku lo se be hand-
ling kun ne kvin nen ha kon takt med bar net og 
amme ham.

His to lo gisk un der sø kel se av pla cen ta vis te tegn 
til ma ter nell malperfusjon samt ab scess i deci-
dua, men det ble ikke på vist sy re fas te sta ver i 
den ne. Dyr king av in du sert sputum fra kvin nen 
ga opp vekst av tu ber ku lo se bak te ri er ett er to uker. 
Ved re si stens be stem mel se ved Folkehelseinstitut-
tet ble det ikke an gitt re si stens mot or di næ re 
 tu ber ku lo se me di ka men ter. Kvin nen ble be hand-
let med fire for skjel li ge tu ber ku lo se mid ler i to 
må ne der, der ett er gikk man over til kun rifampi-
cin og iso nia zid, med plan lagt to tal be hand lings-
tid på 9�–�12 må ne der.

Fi gur 2  CT ca put med kon trast (dag 6) vi ser kon trast- 
la den de le sjo ner i venst re lillehjerneshemisfære med 
 omkring lig gen de ødem

Fi gur 3  MR cerebrum med T2-vek tet se kvens (dag 6)  
vi ser ødem med lavt sig nal sen tralt i le sjo ne ne som  
kan ses ved tuberkulom
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Da kvin nen var til ba ke på lo kal sy ke hu set, ble 
det på vist noe sty rings pro ble mer i høy re un der-
eks tre mi tet, for øv rig var det in gen nev ro lo gis ke 
ut fall. Ved kon troll ett er fire må ne ders be hand-
ling had de hun fort satt lett e sty rings van s ker i 
høy re un der eks tre mi tet, el lers var hun symp tom-
fri. Bar net er friskt, med nor mal ut vik ling.

Med født tu ber ku lo se er en sjel den kom pli ka-
sjon til he ma to gen smitt e in ute ro fra mor til 
barn og er knytt et til høy pe ri na tal dø de lig het 
(2). Me di an al der for de but er rundt 24 da ger, 
og symp to me ne er uspe si fik ke. Imid ler tid er 
ri si ko en for post na tal smitt e fra om sorgs per-
son be ty de lig høy ere. Am ming ut gjør al li ke vel 
ikke noen ri si ko der som mo ren har vært 
 tu ber ku lo se be hand let i minst to uker. Bar net 
bør få til skudd av py ri dok sin (vi ta min B), da 
over gang av iso nia zid i mors mel ken gir ri si ko 
for pyridoksinmangel.

I vårt til fel le var de ini tia le prø ve ne fra bar-
net alle ne ga ti ve for tu ber ku lo se, så le des var 
det ikke hol de punk ter for in trau te rin smitt e. 
Ab scess i decidualaget i mor ka ken kan dog 
være en uspe si fikk re ak sjon på en pla cen tær 
tu ber ku lo se in fek sjon.

Når det gjel der smit te opp spo ring, ble 
 an svar lig kom mu ne over le ge kob let inn. Ved-
kom men de had de den vi de re kon tak ten med 
Folkehelseinstituttet, med tan ke på sam men-
lig ning av bak te rie stam mer med and re til fel-
ler av ak tiv tu ber ku lo se.

Dis ku sjon

Tu ber ku lo se i svan ger skap i høy inn tekts land 
er en sjel den, men al vor lig til stand for mor og 
barn. Det fore lig ger en dob let ri si ko for ma ter-
nel le svan ger skaps kom pli ka sjo ner, og det er 
økt ri si ko for spon tan abort, for tid lig fød sel, 
vekst hem ming hos bar net og død i ny født  -
perio den.

Fore koms ten hos gra vi de i høyinntekstland 
skil ler seg ikke ve sent lig fra fore koms ten hos 
ikke-gra vi de. I Norge er det ett er 2010 rap por-
tert ett mød re døds fall på grunn av tu ber ku-
lo se. Dett e var hos en uten lands født kvin ne 
som fikk på vist tu ber ku løs me nin gitt sent i 
svan ger ska pet og som døde av syk dom men 
fem uker ett er for løs nin gen (per son lig med-
de lel se L. El ling sen, Den nors ke auditgruppe 
for mød re døds fall). I Sve ri ge er det rap por tert 
to til fel ler av mød re døds fall grun net syk dom-
men i pe ri oden 1988�–�2010, beg ge gjaldt uten-
lands fød te kvin ner (3).

I Stor bri tan nia har det vært en øk ning i tu-
ber ku lo se re la ter te døds fall i svan ger ska pet 
(4). I en 12-månedersstudie var det der 32 til-
fel ler av tu ber ku lo se hos gra vi de, til sva ren de 
en in si dens på 4,2 per 100 000 svan ger skap 
(5). Dett e ble vur dert som et mi ni mums es ti-
mat. Den bri tis ke stu di en vis te at tu ber ku lo se 
i svan ger ska pet nær mest ute luk ken de fore-
kom hos uten lands fød te kvin ner med opp rin-
nel se fra høy en de mis ke kon ti nen ter som 
 Af ri ka (høy est hos kvin ner født i So ma lia) og 
Asia (høy est hos kvin ner født i In dia og Pa ki-
stan). Me di an tid fra inn vand ring til Stor bri-
tan nia på dia gno se tids punk tet var 4,5 år 
(spred ning 2 md.–11 år). Av de 32 til fel le ne i 
Stor bri tan nia var 50 % eks tra pul mo na le og 
50 % pul mo na le. Det var ett døds fall hos en 
kvin ne med tu ber ku løs me nin gitt, hun døde 
in nen to uker ett er at dia gno sen var stilt.

I USA er in si den sen av tu ber ku lo se i svan-
ger skap høy ere (26,6 per 100 000 føds ler) og 
man ser en til sva ren de ten dens – øken de in si-
dens og økt an tall ma ter nel le døds fall grun-
net syk dom men (6).

Var vårt til fel le et re sul tat av ny smitt e el ler 
var det for år sa ket av re ak ti ve ring av la tent 
syk dom? Kvin nen had de bodd over ti år i 
Norge og had de ikke kjent la tent tu ber ku lo se. 
Hun kan ha blitt smitt et un der et fe rie be søk i 
hjem lan det noen år tid li ge re. Smitt e opp spo-
ring her i lan det har ikke vist kjen te kon tak ter 
med syk dom men. Så le des er det mest sann-
syn lig at hun ble smit tet un der be søket i 
hjem lan det og fikk en re ak ti ve ring un der det 
ak tu el le svan ger ska pet.

En tre del av ver dens be folk ning har la tent 
tu ber ku lo se, en til stand der mik ro be ne be fin-
ner seg i en ikke-rep li ke ren de el ler lang somt 
rep li ke ren de fase med end ret me ta bo lis me 
som be skytt el se mot et fi endt lig ytre mil jø. 
La tent tu ber ku lo se kan vare hele li vet ut, og 
det er en 10 % livs tids ri si ko for re ak ti ve ring 
med ut vik ling av ak tiv tu ber ku lo se, som 
 of test in nen to år fra pri mær in fek sjo nen. De 
som har dia be tes, er hiv po si ti ve el ler av noen 
an nen grunn er immunsupprimert, har økt 
ri si ko for re ak ti ve ring. TB-IGRA-tes ten er nytt ig 
for å vur de re om la tens fore lig ger.

Det er ikke sik kert på vist at gra vi di tet gir 
økt ri si ko for re ak ti ve ring el ler på vir ker syk-
doms ut vik lin gen av ak tiv tu ber ku lo se (6, 7). 
Svan ger skap er al li ke vel en til stand der 
 im mun re spon sen end res. Det er vist at re ak-
ti ve ring av tu ber ku lo se er van li ge re post par-
tum, og det er stilt spørs mål ved om dett e er 
in fek sjo ner som star ter un der svan ger ska pet, 

men som alt så først dia gnos ti se res ett er fød-
se len (8).

Det fore lig ger ikke spe si fik ke nors ke ret-
nings lin jer for la tent tu ber ku lo se i svan ger-
ska pet. Folkehelseinstituttet an be fa ler ikke 
ru ti ne mes sig tes ting for dett e hos gra vi de, 
med mind re kvin nen inn går i grup per som 
har plikt til tu ber ku lo se un der sø kel se el ler det 
fore lig ger be ty de lig im mun sup pre sjon, som 
ved hiv in fek sjon (1).

Det fin nes in gen gull stan dard for å dia gnos-
ti se re la tent tu ber ku lo se, men dia gno sen kan 
sann syn lig gjø res på bak grunn av eks po ne-
ring, opp rin nel ses land, re sul tat av TB-IGRA-
test el ler tu ber ku lin test (Mantoux) og rønt-
gen tho rax. Der som la tent tu ber ku lo se på vi-
ses hos en gra vid og hun fyl ler be hand lings-
kri te ri e ne, an be fa ler Folkehelseinstituttet at 
man ven ter med be hand lin gen inn til 2�–�3 må-
ne der ett er fød se len. Am ming er in gen kon-
tra in di ka sjon mot be hand ling (1).

Vår ka sui stikk vi ser at det å stil le dia gno sen 
tu ber ku lo se kan være sær lig ut ford ren de hos 
gra vi de. De har ofte et bredt spek ter av pla ger. 
Noen av kvin ne ne kan imid ler tid en kel te gan-
ger være al vor lig syke. Symp to mer på tu ber-
ku lo se kan lig ne van li ge svan ger skaps pla ger, 
noe som kan for sin ke dia gno sen. Til ba ke hol-
den het med ade kva te ra dio lo gis ke un der sø-
kel ser grun net frykt for fos ter ska de kan også 
for sin ke kor rekt dia gno se og opp start av be-
hand ling.

Hos vår pa si ent ble dia gno sen stilt ett er 
 ri me lig tid, men gitt hen nes opp rin nel ses land 
og funn av bi la te ra le lun ge for tet nin ger, uten 
eff ekt av stan dard an ti bio ti ka be hand ling, 
kun ne be hand lin gen vært star tet før. Sær lig 
ved tu ber ku lo se med aff ek sjon av sen tral  ner-
ve sy ste met er rask be hand ling es sen si elt, og 
kvin nens hel se bør gå for an for len gel se av 
svan ger ska pet når fos te ret er le ve dyk tig.

Et tverr fag lig be hand lings team er vik tig for 
op ti mal be hand ling og iva re taking av to pa -
sien ter – mor og fos ter. Det er vik tig at man i 
svan ger skaps om sor gen har lav ters kel for å 
iverk sett e un der sø kel se for ak tiv tu ber ku lo se-
syk dom i gra vi di te ten hos kvin ner med opp-
rin nel se i et høy en de misk land og et ini tialt 
uklart syk doms bil de.

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

Mott att 26.4.2017, før s te re vi sjon inn sendt 28.10.2017, god-
kjent 6.12.2017.
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MEDISIN OG TALL

Unn gå sig ni fi kans tes ter in nen grup per  
i ran do mi ser te stu di er

I kon trol ler te stu di er randomi- 
serer man pa si en ter mel lom to 
(el ler fle re) be hand lin ger for  
å unn gå sy ste ma tis ke skjev-
heter. En ri me lig ana ly se stra-
te gi for å do ku men te re eff ekt-
for skjell er selv sagt en di rek te 
sammenligning av de to grup -
pene. I ste det vel ger noen å leg ge 
vekt på end ring over tid in nen 
hver grup pe for seg.

Hen sik ten med å ran do mi se re er å sik re en 
rett fer dig sam men lig ning. Grup pe ne vil i gjen-
nom snitt være sam men lign ba re med hen syn 
til alle re le van te va riab ler, med unn tak av hvil-
ken be hand ling som er gitt. Hvis stu di en el lers 
er godt plan lagt og gjen nom ført, kan en sta-
tis tisk sig ni fi kant for skjell i ut fall mel lom de 
to grup pe ne til skri ves for skjel lig ef fekt av 
 in ter ven sjo ne ne.

Ikke sjel den ser man pub li ka sjo ner der det 
blir lagt vekt på end rin ger over tid in nen hver 
grup pe i ste det for en di rek te sam men lig ning 
av de to grup pe ne, på tross av at det drei er seg 
om en ran do mi sert stu die med to pa ral lel le 
grup per (1, 2). Ofte skyl des nok en slik til nær-
ming at man ikke har fun net sta tis tisk sig ni-
fi kant for skjell ved en di rek te sam men lig ning 
av grup pe ne.

I én stu die ble eff ek ten på fy sisk ak ti vi tet 
med bruk av Fitbit skrittel ler sam men lig net 
med bruk av et van lig pe do me ter (1). Det var 
in gen sta tis tisk sig ni fi kant for skjell mel lom 
de to grup pe ne ett er 16 uker, og for fatt er ne 
frem he vet at det var en sta tis tisk sig ni fi kant 
øk ning i gjen nom snitt lig an tall skritt per dag 
i Fitbit-grup pen (p = 0,01), men ikke i kon troll-
grup pen (p = 0,17). Hvor for er dett e en uhen-
sikts mes sig stra te gi?

Når vi kjen ner sann eff ekt
Ta bell 1 vi ser si mu ler te data for 40 fik ti ve in-
di vi der for delt på to grup per. Alle ob ser va sjo-
ne ne er truk ket fra sam me po pu la sjon, og det 
er alt så in gen for skjell på de to grup pe ne. De 
san ne ut gangs ver di ene had de et gjen nom-
snitt på 5 800 skritt og et stan dard av vik på 
1 900, og ett er 16 uker var den san ne eff ek ten 
et til legg på 500 skritt i beg ge grup per, med 
et stan dard av vik på 1 000.

Det si mu ler te eks emp let ga i gjen nom snitt 

en øk ning på 857 skritt i den ene grup pen og 
på 290 i den and re. Den ne ob ser ver te for skjel-
len vet vi skyl des til fel dig het. En en kel ana ly se 
av end ring ved hjelp av en toutvalgs t-test ga 
es ti mert eff ekt for skjell 567 skritt med 95 % kon-
fi dens in ter vall (KI) –��78�–�1 211, p = 0,083. For skjel-
len er ikke sta tis tisk sig ni fi kant på 5 %-nivå. Det 
er ikke noen over ras kel se, si den vi vet at det 
ikke er noen for skjell på de to grup pe ne.

Hvis vi der imot ana ly se rer end ring fra ut-
gangs ver di til må lin gen ved 16 uker i hver 
grup pe se pa rat ved hjelp av en pa ret t-test, er 
det in gen sta tis tisk sig ni fi kant end ring i kon-
troll grup pen (290 skritt, 95 % KI –��227�–�808, p = 
0,25), mens det vi ser seg å være en sta tis tisk 
sig ni fi kant øk ning i in ter ven sjons grup pen (857 
skritt, 95 % KI 438�–�1 276, p < 0,001). Dett e gir ikke 
grunn lag for å kon klu de re med at eff ek ten er 
for skjel lig. Spørs må let er ikke om det er en end-
ring fra ut gangs ver di en, men om end rin gen er 
stør re i den ene grup pen enn i den and re.

Si mu le ring
Selv om eks emp let over er en god il lust ra sjon, 
er ett reg ne eks em pel ikke til strek ke lig. For å 
es ti me re sann syn lig he ten for å finne eff ekt 
over tid i én grup pe, men ikke i den and re, 
selv om null hy po te sen om in gen for skjell er 
sann, har jeg gjort 10 000 si mu le rin ger av den 
sam me mo del len som over.

Re sul ta tet vis te at en toutvalgs t-test le det 
til for kas ting av null hy po te sen i 499 av de 
10 000 tes te ne, alt så svært nær 5 %, nett opp 
som man for ven ter med et sig ni fi kans ni vå på 
5 %. Men hvor dan ville det gå hvis man i ste det 
gjor de to se pa ra te tes ter av end ring i an tall 
skritt in nen hver av de to grup pe ne? Da ville 
fak tisk 50 % av de 10 000 gjen ta kel se ne re sul-
te re i at det ble sta tis tisk sig ni fi kant for skjell 
(p < 0,05) i den ene av de to grup pe ne, men 
ikke den and re, selv om sann he ten er at eff ek-
ten er lik i de to grup pe ne. Med and re ord er 
det en svært høy ri si ko for å finne for skjell selv 
om null hy po te sen er sann (falskt po si tivt 
funn) hvis man be nytt er en slik stra te gi.

Ri si ko en for et falskt po si tivt funn vil av-
henge av hvor stor end rin gen in nen hver grup-
pe er samt va ria bi li te ten til den ne. Hvis den 
san ne eff ek ten i beg ge grup pe ne had de vært 
en øk ning på for eks em pel 250 skritt, med 
uend ret stan dard av vik, ville 30 % av de se pa  rate 
tes te ne in nen hver grup pe re sul tert i et sta tis-
tisk sig ni fi kant re sul tat i den ene grup pen, 
men ikke i den and re. Dett e er fort satt en ri si ko 
som langt over sti ger 5 %. Der som vi had de sam-
men lig net mel lom grup pe ne, ville en to-
utvalgstest uan sett gitt 5 %, slik den skal.

Mott att 25.1.2018, god kjent 29.1.2018.
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Kva li tets sik ret

Det er ikke en hver gitt å sel ge inn kva li tets ar beid som en glad ny het. Det hjel per å være ber gen ser  
og sterk i tro en.

Han be gyn ner å prate før vi har 
satt oss.

– Kva li tets ar beid hand ler om 
å for sø ke nye ting og lære av 
er fa ring. Det jeg selv har lært 
mest av de sis te åre ne, er  

å være pa si ent og på rø ren de, sier han og 
for tel ler om dra ma tis ke hen din ger i eget liv. 
Han fikk can cer te stis like før han star tet som 
le der i Senter for Kva li tet i Le ge kon tor (SKIL).

– Jeg er im po nert over hvor mye folk 
 bryd de seg om meg og jeg lær te hvor vik tig 
det er at hel se per so nell mest rer å vise med-
fø lel se og gi trøst.

Ni co las Øyane har vært gjen nom tun ge 
ti der som på rø ren de også. Helt over ras ken de 
døde hans bror av hjer ne slag, 28 år gam mel.

– Kom pli ka sjo ner med før te at van ske li ge 
av gjø rel ser mått e tas, blant an net ble jeg 
opp ringt da akutt hemikraniektomi var 
enes te liv red den de be hand ling. Det ble  

ikke ut ført. I ett er ti den har jeg tenkt på om 
be slut nin gen ble tatt av le ge ne el ler meg. 
Det er så vik tig at hel se per so nell er ty de li ge  
i sin kom mu ni ka sjon og tar an svar for hva 
som skal gjø res i kri tis ke si tua sjo ner. Som 
på rø ren de i en slik si tua sjon sur rer tan ker 
og fø lel ser rundt i et stort kaos. Du hus ker 
dår lig hva som sies og tren ger skjer ming 
mot van ske lig valg. Gjen tatt in for ma sjon  
er også svært vik tig.

Da mo ren ble al vor lig syk høs ten 2016  
lær te han mer om hvor vik tig det er å vise 
for stå el se for pa si en ter og på rø ren de i en 
van ske lig si tua sjon.

– Først og fremst er jeg takk nem lig for at 
min mor fikk mye god hjelp. Stort sett gikk 
ting bra, men av og til var det for hold som 
var mind re bra. Da er det leit når hel se per so-
nell sier at «ru ti ne ne ble fulgt» el ler at «det 
er slik vi pleier å gjø re det her». Som hel se-
per so nell me ner jeg vi har et an svar for  

å på vir ke sy ste met til pa si en tens bes te og 
bru ke skjønn frem for ret nings lin jer når  
det er nød ven dig, sier han, og fort sett er:

– Det er men nes ke lig å fei le. Pa si en ter og 
på rø ren de for står det. Men når vi får til ba ke-
mel din ger fra pa si en ter el ler på rø ren de bør 
vi vise vil je til å lære av dis se. Å gå i for svar 
trig ger fort en kran gel. Når det er sagt, må 
jeg gjen ta at vi opp lev de mye god hjelp 
un der min mors syk dom. Vi er tross alt 
hel di ge som bor i Norge.

Ni co las er opp tatt av pro ses sen der  
syke må slutt e å kjem pe imot og ak sep te re  
den nye si tua sjo nen for å kom me vi de re  
i li vet.

«Reell kvalitet kan ikke måles 
i tall»
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NI CO LAS ØYA NE

Født 1979, halvt bel gisk, halvt norsk

Gift, to barn på 1 og 4 år

Cand.med. Uni ver si te tet i Bergen 2004

Tur nus tje nes te Ha ralds plass Sykehus 
2004�–�05

Dis trikts tur nus Aus te voll kom mu ne 
2005�–�06

Ver ne plik tig Aka de misk Be fal (VAB) i Kyst-
vakt Nord 2006

Fast le ge Flå ten Le ge sen ter 2006�–�11

Be drifts le ge Hjelp 24 2009

Ph.d. i sam funns me di sin ved Uni ver si te tet  
i Bergen 2010

Post dok tor Na sjo nalt kom pe tan se sen ter  
for søvn syk dom mer 2011

Fast le ge Le ge ne på Høy den 2012�–��dd

Spe sia list i all menn me di sin 2013

Le der Senter for Kva li tet i Le ge kon tor  
2015�–�dd

– Det kan være ut ford ren de å hjelpe pa sien-
ter gjen nom en slik pro sess, men det er så 
vik tig. Jeg vil si at fast le gen, kom mu nens 
inn sats team og min mors nå væ ren de fy sio-
te ra peut er noen av dem som har mest ret 
dett e best, sier han og stop per opp i re son-
ne men tet før han leg ger til: – En ting til: 
Der som du har lo vet å rin ge til ba ke – gjør 
det! Å ikke hol de det man lo ver gjør både 
pa si ent og på rø ren de ut ryg ge på hel se tje-
nes ten.

SKIL
Ni co las spo rer over til nes te tema. Han 
 sva rer vel vil lig på spørs mål jeg ikke rek ker  
å stil le. Han le ner seg frem over bor det for  
å for tel le om sitt fag li ge hjer te barn.

– SKIL, Senter for Kva li tet i Le ge kon tor, er 
et sel skap eid av Den nors ke le ge for en ing 
med un der for en in ger. Grunn ide en er at 
re flek sjon over egen prak sis med fø rer øns ke 
om for bed ring og der med bed re tje nes ter  
til pa si en te ne. Vi til byr kurs med fo kus på 
dett e, for tel ler han.

– Må let er å få med alle nors ke le ge kon tor, 
der både le ger og med ar bei de re er med. 
Kur se ne skal være in nen for sen tra le te ma er. 
Våre før s te tre te ma er er le ge mid del gjen-
nom gang, rik ti ge re an ti bio ti ka for skriv ning 
og gode pa si ent for løp for ut satt e grup per.  
Vi mø ter sta dig kol le g er med gode ide er og 
til tak som bed rer kva li te ten. Dett e øns ker vi 
å spre til and re som øns ker å for bed re prak-
sis. Sam ti dig vet vi at man ofte må gjø re 
lo ka le til pas nin ger.

Som seg hør og bør har de som job ber 
med kva li tets ar beid et eget stam me språk. 
Kva li tets in di ka to rer er et sen tralt utrykk. 
Det be skri ver mål ba re for hold ved virk som-
he ten som kan ha en sam men heng med 
kva li te ten.

– Fall gru ven er over dre vent fo kus på sty-
ring ett er det mål ba re.

In di ka to rer gir en del nytt ig in for ma sjon, 
men vil all tid gi et for enk let bil de av en 
kom pleks vir ke lig het. Det sen tra le i kva li-
tets ar beid er re flek sjon over egen prak sis  
og å sty re ett er fag li ge ver di er – ikke ett er 
in di ka to re ne, sier Ni co las.

– La oss ta le ge mid del gjen nom gang som 
eks em pel. Le ge mid del gjen nom gang skal 
sik re at pa si en ten får rik tig le ge mid del-
behand ling. Det er vik tig for både kva li tet  
og pa si ent sik ker het og er der for SKILs før s te 
inn sats om rå de. Det er vel dig lett å måle 
hvor ofte vi tar taks ten for le ge mid del gjen-
nom gang, og den bru kes av og til som et 
kva li tets mål. An tall taks ter sier imid ler tid 
in gen ting om kva li te ten på le ge mid del gjen-
nom gan gen el ler om vi har pri ori tert dem 
som tren ger det mest. Dess uten får man 

ikke med de til fel le ne hvor gjen nom gan gen 
tar lang tid, for di le ge ne da i ste det bru ker 
tids taks ten. Man kan med and re ord «skå re» 
dår lig på å gjø re en god jobb.

Dy na mik ken med white boards
Vi sitt er på SKILs mø te rom og ny ter fers ke 
ba gett er. I til legg byr Ni co las på ut søkt 
mørk, bel gisk sjo ko la de. Med et unn skyl-
dende smil for tel ler han at han også els ker 
bel gisk øl og pommes frites. Gode kol le g er 
hev der at han kan nav net på alle bel gis ke 
øl sor ter. Det skal være 750 av dem.

– Jeg tror nok ikke jeg kan nav net på ab so-
lutt alle, sier han be skje dent.

Vi vel ger bort å kva li tets sik re dett e for hol-
det.

Helt fra ung doms sko len har han vært 
opp tatt av data. Litt over ras ken de er det da 
at mø te rom met er pry det med ikke mind re 
enn tre white boards. Det stør ste har fått 
nav net Rag nar – opp kalt ett er Rag na rok.  
Her er det inn teg net et stort rute ark der  
alle sen te rets kurs og opp ga ver er lagt inn, 
vi de re hvem som er an svar lig og når det er 
frist for fer dig stil lel se.

– Hver fredag mø tes alle og går igjen nom 
sta tus for det vi job ber med. Med Rag nar får 
vi en umid del bar over sikt.

Gøy på job ben
Ni co las for tel ler at han sy nes det er gøy  
å ut vik le sy ste mer for kva li tets ar beid.

– Med be gren set bud sjett må vi være eff ek-
ti ve og ten ke krea tivt. Vi har brukt en del  
tid på å ut vik le et sy stem, in klu dert en nett-
ba sert platt form, som gjør kva li tets ar beid 

Foto: Mag ne Sand nes



375TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

INTERVJU

en kelt. Våre me ritt e ren de kurs kom bi ne rer 
e-læ ring, grup pe mø ter og utt rekk av data  
fra egen prak sis. «Mix ed learning» har vist 
seg å gi stør re ut bytt e enn kurs uten veks-
ling i vir ke mid ler.

– Del ta ger ne tar e-læ rings kurs før de 
 mø tes i grup per og re flek te rer over data  
fra egen prak sis. Vi leg ger også stor vekt på 
det vi su el le i kur se ne sam ti dig som vi leg ger 
opp til ak tiv re flek sjon når in di ka to re ne skal 
be hand les i grup pen.

I det sis te har sen te ret hatt økt opp merk-
som het rundt pe da go gikk. – Det er lett  
å snub le når vi som har stort fag lig en ga sje-
ment skal for mid le kunn skap til kol le g er 
som ikke er vant til vår måte å ten ke på. Vår 
ny an satt e pe da gog har gitt oss man ge gode 
inn spill på enk le me to der for å for mid le 
kunn ska pen bed re på, sier han.

Det hø rer kan skje til ber gens dia lek ten  
å om ta le ting som «gøy», el ler kan skje er det 
Ni co las’ sto re en tu si as me for alt han snak-
ker om som med fø rer hyp pig bruk av or det? 

Jeg fris tes til å tes te ut om han har om rå der  
i li vet som han ikke sy nes er gøy.

– Det er ikke gøy når job ben stje ler tid jeg 
hel ler skul le brukt på fa mi lie og ven ner. 
Noen av opp ga ve ne i all menn prak sis er 
hel ler ikke sær lig gøy, som opp ga ve glid nin-
gen fra sy ke hu se ne og det øken de an tal let 
le ge er klæ rin ger jeg må skrive for for sik-
rings sel ska per. Syk mel dings ar bei det er  
også kre ven de. Ar beids ev nen til pa si en te ne 
av hen ger dess uten i stor grad av for hold  
på job ben de res som jeg ikke har sær lig 
inn virk ning på. Ett er noen se kun ders taus-
het leg ger han til: – Det er hel ler ikke gøy  
når jeg ser at hel se ve se net svik ter noen av 
dem som tren ger oss mest. Jeg ten ker da 
spe si elt på rus mis bru ke re, barn med psy-
kisk syk dom og barn av al vor lig syke for-
eldre.

Hvor går hel se myn dig he te ne?
Ni co las for tel ler at Senter for Kva li tet i Le ge-
kon tor har en del kon takt med sen tra le 
hel se myn dig he ter. – Det tror vi er vik tig.  
Det er lite over sikt over kva li te ten på da gens 
all menn le ge tje nes te og sen te ret øns ker  
på sikt å bi dra til bed re må lin ger. Vi ser at 
ag gre ger te data på re gio nalt el ler na sjo nalt 
nivå gir vik tig in for ma sjon som kan styr ke 
frem ti dens pri mær hel se tje nes te. Sam ti dig 

øns ker vi ald ri å eks po ne re data om en kelt-
le ger el ler en kelt le ge kon tor.

Han for tel ler at der som tall le ve res på 
enkeltlegenivå, vil le ge ne kun ne til pas se sin 
prak sis slik at rap por te rin gen ser bed re ut, 
uten at den re el le kva li te ten øker. – Vi kan 
også ri si ke re en drei ning bort fra pa si en tens 
hel se ve sen til in di ka to re nes hel se ve sen, 
på pe ker Ni co las.

Han be nytt er an led nin gen til å snakke  
om hel se mi nis te rens mo dell med pri mær-
hel se team: – Jeg li ker team tan ke gan gen,  
og vi har al le re de man ge gode sam ar beids-
ak tø rer i pri mær hel se tje nes ten som gjør en 
for mi da bel inn sats, selv om trav le da ger på 
kon to ret gjør det van ske lig å pri ori te re dett e 
ar bei det. Han me ner som man ge and re at 
det vik tig ste for å styr ke fast le ge ord nin gen 
er å få fle re fast le ger og kor te re gjen nom-
snitt lig pa si ent lis te, men på pe ker at det 
kre ver øko no mis ke ram mer slik at le ge ne 
får over skudd til å påta seg mer le der an svar 
og jobbe i de tea me ne som al le re de fin nes  
i pri mær hel se tje nes ten. – Da vil det også bli 
økt fo kus på sy ste ma tisk kva li tets ar beid, 
opp sum me rer han, og leg ger til en be kym-
ring: – Jeg er skep tisk til at man gjen nom 
pri mær hel se team spe si fikt øns ker å be løn ne 
opp føl ging av kols og dia be tes. Hvor for skal 
le ger be løn nes mer for å fo ku se re på en 
kan skje godt re gu lert kols enn en al vor lig 
psy kisk li del se hos den sam me pa si en ten?  
Vi må be hol de fri he ten til å gjø re pri ori te-
rin ger ut fra pa si en tens be hov.

Bed re sam hand ling
Ni co las øns ker også at vi løf ter blik ket og 
job ber mer i team på tvers av ni vå ene.

– Pa si en te ne for tje ner en hel het lig hel se-
tje nes te uav hen gig av nivå. Det er van ske lig 
å for stå at én del av hel se tje nes ten sen der 
bot til en an nen for di ved kom men de ikke 
vil «ta imot pa si en ten» på da gen. En re ell 
sam hand ling mel lom tje nes te ne er der 
beg ge par ter drøf ter hvor dan de sam men 
kan hjelpe pa si en te ne. I dag ser vi dess ver re 
at spe sia list hel se tje nes ten en si dig over fø rer 
sta dig fle re opp ga ver til le ge kon to re ne, selv 
om an tall le ge års verk har økt mest i spe sia-
list hel se tje nes ten de sis te 15 åre ne.

Med et sukk kon sta te rer han: – Av og til 
ten ker jeg at vi frem står som noe helt an net 
enn et team. Jeg sy nes for eks em pel det er 
trist når jeg har klart å mo ti ve re en ung dom 
med al vor lig psy kisk be last ning til å ta imot 
hjelp fra spe sia list hel se tje nes ten, for så  
å mott a kopi av av slag fra barne- og ung-
doms psy kia tri en (BUP) – et av slag fra noen 
som ald ri selv har sett pa si en ten. Hva får oss 
til å be hand le pa si en te ne våre slik? Å ta en 
te le fon, snakke med ved kom men de og høre 

«Det sentrale i kvalitetsarbeid 
er refleksjon over egen 
praksis»

Foto: Mag ne Sand nes
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– Har døg net ditt fle re ti mer enn for oss 
and re?

– Nei, jeg må nok kla re meg med 24 ti mer  
i døg net, jeg som and re. De sis te åre ne har 
jeg lært meg å si mer stopp, selv om det  
hele ti den duk ker opp nye spen nen de ting. 
Jeg prø ver be visst å bru ke tid på det jeg har 
al ler mest gle de av: å være sam men med 
fa mi li en min. Fin nes det egent lig noe vik  ti-
ge re i li vet?

JAN NI KE REY MERT
jannike.reymert@gmail.com
Bakk lan det le ge kon tor

mer om pro ble me ne ville være en mer ver-
dig løs ning. Det er in gen unn skyld ning at 
man har fulgt alle slags pro se dy rer og ret-
nings lin jer. Dett e hand ler om re spekt for 
våre fel les pa si en ter.

Fast le gen på Høy den
Pa ral lelt med ar bei det i Senter for Kva li tet  
i Le ge kon tor er Ni co las fast le ge ved kon to ret 
Le ge ne på Høy den to da ger i uken.

– Den stør ste gle den ved å jobbe i all menn-
prak sis er å føl ge pa si en te ne over tid og 
sam ti dig be hol de bred de kunn skap. Jeg 
kun ne ikke tenkt meg en mer spen nen de 
jobb! Hver dag duk ker det opp noe nytt, og 
jeg for sø ker så godt jeg kan å hjelpe men nes-
ker med stort og smått, det gir ar beids gle de.

Han for tel ler at han opp lev de at usik ker-
he ten i le ge yr ket var ut ford ren de de før s te 
åre ne som fast le ge. – Nå er jeg kom met til et 
punkt hvor jeg le ver fint med usik ker he ten. 
Som lege må vi jo for hol de oss til usik ker het 
hele yr kes li vet. Der som det øde leg ger for 
hel ger og fe ri er, an be fa ler jeg å opp sø ke 

Foto: Mag ne Sand nes

støttekollegaordningen, et glim ren de til bud 
i Le ge for en in gen.

Av kol le g er blir han be skre vet som et 
re nes san se men nes ke som kan mye om det 
mes te – både nytt ig og unytt ig kunn skap. 
Selv sier han at han er lett an ten ne lig på  
de fles te om rå der.

– Sann he ten er at jeg ikke kan vel dig  
mye om alt, men ser nytt en i å kun ne litt  
om man ge for skjel li ge ting, sier han. Nytt ig 
el ler ei, han for tel ler at han har dre vet med 
tryl ling si den bar ne sko len. I slutt en av ten -
åre ne etab ler te han sam men med to ka me-
ra ter et un der hold nings fir ma som til bød et 
bredt ut valg un der hold ning. Han drev det 
så langt at han del tok i tryl le-NM i Trond-
heim i 1994.

– På slutt en av ung doms sko len ble  
jeg også in ter es sert i da ta spill pro gram me-
ring. Der lær te jeg mye grunn leg gen de om 
 pro gram me ring som jeg har stor nytt e av  
i møte med IT-ut vik le re i job ben min. Det er 
åpen bart at Ni co las har et ak ti vi tets ni vå 
langt over mid dels.
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Advancing global child  
and adolescent mental health

Mental health disorders among children and adolescents are common, with 
one in four facing mental health problems today. The majority of the world’s 
young people live in low- and middle-income countries, however there are 
few or no resources available to help them. Organisations and medical 
professionals in Norway must know that their contribution is necessary 
and will make a difference in advancing global child and adolescent mental 
health.

Mental disorders are common 
among children, and can be parti-
cularly difficult for the children 
themselves, as well as for their 

parents and caregivers. One in four children, 
either currently or at some point during 
their lifetime, will experience a seriously 
debilitating mental disorder (1–3). In fact, 
half of all lifetime cases of mental illness 
begin by age 14 (1, 4). Helping young 
 children and their parents manage diffi-
culties early in life, with preventative care 
and early interventions, is the best way to 
avoid  development of these disorders (1).

Despite all of the above, in many countries 
medical professionals are still reluctant to 
speak about child and adolescent mental 
health problems. Some medical students 
find themselves shying away from psychia-
try because they want to be ‘real doctors’. 
Child and adolescent mental disorders have 
no clinically implemented biological dia-
gnostic markers, and research in many 
countries is carried out only by enthusiasts 
in their free time. Child and adolescent 
mental health papers are predominantly 
published in specialised scientific journals, 
while  rarely published in general medical 
journals. In several countries child and 
adolescent mental health services are under-
funded due to government policies that 
have not yet prioritised funding for the 
training of mental health professionals (1). 
No wonder that psychiatry is too often iden-
tified as the neglected ‘Cinderella’ of medi-
cine, with child and adolescent psychiatry, 
in particular, synonymous with Cinderella’s 
even worse off and more neglected relative.

Norway, however, stands apart from other 
nations with investments in research, long-
standing exceptional governmental policies 
and designated funding to address child 
mental health needs (5). On the global stage 
priorities are progressing in this same direc-
tion, but very slowly and selectively. Over the 
last ten years or so, child and adolescent 

mental health, especially some of the ‘indivi-
dual’ disorders – e.g., autism spectrum dis-
order – have received a lot of attention, with 
new services and large research projects. 
Progress, especially in regards to the avail-
ability of services for children with autism 
spectrum disorder has been achieved thanks 
to the integration of different care providers, 
with contributions from committed advo-
cates and families, supportive societal 
groups, and healthcare professionals (6).

The situation in low-  
and middle-income countries
These steps forward, however, are mainly 
taking place in high-income countries. In 
low- and middle-income countries, child 
psychiatry remains in a much poorer state, 
with a single child and adolescent psychia-
trist often serving thousands of children. 
For example, in India, one of the most popu-
lous countries in the world, there is approxi-
mately one adolescent psychiatrist per 
100,000 children (7).

Paradoxically, low- and middle-income 
countries are much ‘younger countries’, 
with the majority of the world’s children 
residing there. Approximately 90 % of the 
world’s 2.2 billion children and adolescents 
reside in these countries, where many are 
also exposed to difficult socio-economic 
circumstances as well as various crises and, 
at times, extreme suffering (1). Poverty, war, 
natural disasters, forced migration and 

resettlement, and other crises – all have a 
serious impact on a child’s psychological 
well-being (2, 8–11).

Even in low- and middle-income coun-
tries, with the largest populations of 
 children, and the potential for extreme 
suffering, there is a clear disparity between 
the dire need for care and the limited, or 
completely unavailable, mental health servi-
ces. This is despite the fact that 194 countries 
have committed to provide such services  
by ratifying the Convention on the Rights  
of the Child. Article 24 of this treaty, ‘Health 
and Health Services’, explicitly states that 
children have the right to good quality 
healthcare – the best healthcare possible. In 
addition, the treaty states, “...rich countries 
should help poorer countries achieve this” 
(12). With the global community’s commit-
ment to the treaty having further established 
the need for collaboration in order to pro-
vide all children with their fundamental 
human right to holistic healthcare, we must 
now hold each other accountable.

In 2000, many countries committed to  
the Millennium Development Goals, but 
unfortunately not all of the goals were 
 attained. In 2015, the United Nations expan-
ded upon these goals, creating the Sustain-
able Development Goals, leading to a new 
recognition of the severity of the current 
global mental health epidemic and the need 
for countries to focus resources on addres-
sing it. The United Nations elevated mental 
health to a high priority to be addressed  
by the global community, by all countries, 
not only those that bear the brunt of the 
burden (13).

While each nation is impacted by global 
health burdens differently, vulnerable popu-
lations and low-resource areas need the 
most attention from the global community. 
A global burden is a responsibility of all,  
so it is necessary to focus our efforts where 
they are most needed and will be most 
 beneficial for the future of our international 
community as a whole.

Norway’s role
So how can Norway help to narrow the gap 
between the demand for care and available 
services in these countries with few to no 
viable resources? How can individual medi-
cal professionals from Norway contribute  
to advancing global child and adolescent 
mental health?

First, it is important to acknowledge that 
Norway is in fact already contributing signi-

«Many things we need can wait. 
The child cannot. Now is the 
time his bones are formed,  
his mind developed. To him 
we cannot say tomorrow,  
his name is today.»

                             GABRIELA MISTRAL (1889–1957)

27
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ficantly to the development of this field, 
with financial investments in global  research 
projects and commitment to international 
collaborative efforts. The contri butions of 
Norway and other donors have, however, 
sparked discussion about the best approach 
to addressing the situation and providing 
aid. Several prominent groups have claimed 
that labelling global health funding as ‘aid’  
is flawed, because it assumes an inherently 
unequal benefactor-dependent relationship 
(14). The term ‘charitable giving’ usually 
means that the donor decides how much  
to give, for what purpose and to whom. 
Consequently, ‘aid’ is not predic table, scal-
able or sustainable and under mines the host 
country’s ‘ownership’ of – and responsibility 
for – health programmes (14).

Global collaboration, on the other hand, 
requires a collective response to shared risks 
and fundamental rights, where all states 
have mutual responsibilities. The most 
transformative changes in global health 
have come from ‘bottom-up’ social move-
ments, such as campaigns to ban landmines 

or to fight HIV/AIDS (14). Through similar 
social movements, and the appropriate 
allocation of global aid, transformative 
changes will also come to child and adole-
scent mental health. Civil society has inve-
sted in the development of an agenda cen-
tred around health rights and social justice, 
automatically prioritising the human right 
to health as the key pillar for future innova-
tive global health governance (14). Indivi-
dual contributions towards the field 
 become very important, due to their ability 
to build personal bridges and contribute  
to sustainable development for the future.

Every contribution helps:  
Time to take action
Individual contributions from healthcare 
professionals and researchers towards col-
laborative efforts for child and adolescent 
mental health can collectively bring about 
significant change. Norwegian senior medi-
cal doctors are entitled to a sabbatical 
(“overlegepermisjon”) and are free to choose 
how they would like to spend it. With this 

freedom to choose how to spend their time, 
why not choose to spend it on efforts 
 towards further advancing child and adole-
scent mental health? If enough healthcare 
professionals (not only child and adolescent 
psychiatrists, but also paediatricians, family 
doctors, etc) share their individual experien-
ces, and invest time in teaching doctors  
and allied professionals about child and 
adolescent mental health, this could create 
much needed rapid change.

This paper is written by a group of doctors and allied 
professionals, residing on five different continents, 
representing the World Psychiatry Association, Child and 
Adolescent Psychiatry Section. We would be more than 
happy to answer your questions and put you in touch with 
our colleagues around the globe, who would be grateful  
to have your expertise and assistance.

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

Received 30.7.2017, first revision submitted 14.9.2017, 
accepted 18.10.2017.

CAROLYN E. CLAUSEN
clausen.carolyn@gmail.com
is in the second year of her Master’s degree pro-
gramme – Master of Science in Public Health, with 
a specialisation in Global Health, at the Norwegian 
University of Science and Technology.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

ANTHONY P. S. GUERRERO
(MD) is Professor of Psychiatry and Clinical 
Professor of Paediatrics, Chair of the Department 
of  Psychiatry, and Director of the Child and Adole-
scent Psychiatry Division and Residency Program, 
at the University of Hawai’i John A. Burns School  
of Medicine.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

YEWANDE O. OSHODI
(MBBS, MPH, FMC, SA) is a consultant in Child and 
Adolescent Psychiatry and senior lecturer in the 
 Department of Psychiatry at the College of Medi-
cine University in Lagos, Nigeria.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

KHALID BAZAID
(MD, FRCPC, FAPA) is a fellow of the Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada in general 
psychiatry with the subspecialty of Child and 
Adolescent Psychiatry. He is an assistant professor 
in the Department of Psychiatry at the University 
of Ottawa.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

BENNETT LEVENTHAL
(MD) is a Professor of Child and Adolescent Psychia-
try at the University of California, San Francisco 
and a Life Fellow of both the American Psychiatric 
Association and the American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

FLÁVIO DIAS SILVA
(MD, MSc) is a psychiatrist at a private clinic, specia-
lising in psychiatry, family practice and medicine, 
primary health care and medical teaching and a 
Professor at the medical schools of Universidade 
Federal do Tocantins and Instituto Presidente 
Antônio Carlos (ITPAC-Porto), Brazil.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

MUHAMMAD WAQAR AZEEM
(MD, DFAACAP, DFAPA) is the Inaugural Chair of 
Psychiatry/Child Psychiatry for Sidra Medical and 
Research Center in Doha, Qatar and Professor of 
Psychiatry at Weill Cornell Medical College/Cornell 
University.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

MASARU TATENO
(MD, PhD) is Director of Tokiwa Child Development 
Center, Tokiwa Hospital, Sapporo, Japan and an 
adjunct assistant professor in the Department of 
Neuropsychiatry at Sapporo Medical University.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

TJHIN WIGUNA
(MD, SpKJ) is an associate professor and consultant 
in Child and Adolescent Psychiatry and a psychia-
trist at the Cipto Mangunkusumo General Hospital 
and the Faculty of Medicine at the University of 
Indonesia, Jakarta.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

FRANSISKA KALIGIS
(MD, SpKJ(K)) is a psychiatrist and Professor in  
the Department of Psychiatry within the Faculty  
of Medicine at the University of Indonesia, with  
a focus on Child and Adolescent Psychiatry.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.

NORBERT SKOKAUSKAS
(MD, PhD) is a psychiatrist and Professor of Child 
and Adolescent Psychiatry and Research Leader at 
the Centre for Child and Adolescent Mental Health 
and Child Protection, Institute of Psychiatry at the 
Norwegian University of Science and Technology 
and is the chair of the World Psychiatric Associa-
tion, Child and Adolescent Psychiatry section 
and the editor of ‘World Child and Adolescent 
Psychiatry’.
The author has completed the ICMJE form and reports 
no conflicts of interest.



379TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

GLOBAL HELSE

REFERENCES
1 Kieling C, Baker-Henningham H, Belfer M et al. 

Child and adolescent mental health worldwide: 
Evidence for action. Lancet Global Mental Health 
2011; 378: 1515-25.

2 Hirota T, Guerrero A, Sartorius N et al. Child and 
adolescent psychiatry in the Far East. Psychiatry 
Clin Neurosci 2015; 69: 171�–�7. 

3 Merikangas KR, Nakamura EF, Kessler RC.  Epide-
miology of mental disorders in children and 
adolescents. Dialogues in Clinical Neuroscience 
2009; 11: 7-20.

4 Kaushik A, Kostaki E, Kyriakopoulos M. The stigma 
of mental illness in children and adolescents: A 
systematic review. Psychiatry Res 2016; 243: 469�–�94. 

5 Ådnanes M, Halsteinli V. Improving child and 
adolescent mental health services in Norway: 
Policy and results 1999-2008. Eurohealth (Lond) 
2009; 15: 26�–�7. 

6 Graf WD, Miller G, Epstein LG et al. The autism 
«epidemic»: Ethical, legal, and social issues in  
a developmental spectrum disorder. Neurology 
2017; 88: 1371�–�80. 

7 Leventhal BL. Too little? Too late? The shortage  
of child and adolescent psychiatrists World Child 
& Adolescent Psychiatry 2015; 8: 3�–�6. 

8 Patel V, Kieling C, Maulik PK et al. Improving access 
to care for children with mental disorders: a global 
perspective. Arch Dis Child 2013; 98: 323�–�7. 

9 Tol WA, Song S, Jordans MJD. Annual Research 
 Review: Resilience and mental health in children 
and adolescents living in areas of armed conflict 
– a systematic review of findings in low- and 
middle-income countries. J Child Psychol Psychia-
try 2013; 54: 445�–�60. 

10 Panter-Brick C, Grimon MP, Eggerman M. 
Caregiver-child mental health: a prospective study 

in conflict and refugee settings. J Child Psychol 
Psychiatry 2014; 55: 313�–�27. 

11 McDermott BM, Cobham VE. A stepped-care model 
of post-disaster child and adolescent mental 
health service provision. Eur J Psychotraumatol 
2014; 5: 24294. 

12 Unicef. Fact Sheet: A summary of the rights under 
the convention on the rights of the child. 2015. 
https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.
pdf (18.10.2017).

13 Sachs JD. From millennium development goals to 
sustainable development goals, 1-4. Lancet 2012; 
379: 2206�–�11. 

14 Gostin LO, Heywood M, Ooms G et al. National 
and global responsibilities for health. Bull World 
Health Organ 2010; 88: 719�–�719A. 



380 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

PERSONLIGE OPPLEVELSER

Legevaktlege med magesmerter

«Dette må du skrive en artikkel 
om, dette er sjeldne greier»,  
sa kirurgen på onsdagsvisitten. 
Jeg var nyoperert og hadde 
akkurat vært igjennom en 
lærerik opplevelse.

Det startet søndagen i forveien. På kvelden 
tok jeg armhevinger. En vane jeg innførte 
etter å ha oppdaget at jeg burde forbedre 
min egen helsetilstand og ikke bare pasien-
tenes. Jeg tok så mange jeg klarte, rullet meg 
utmattet rundt på gulvet og krabbet bort til 
sofaen. Minutter etterpå merket jeg mage-
smerter og trykkømhet i epigastriet. Mys-
tisk. Jeg mintes mantraet fra medisinstudiet: 
Hører du hovtramp i skogen, tenk hest og 
ikke sebra. Jeg begynte på egen anamnese 
og gjettet på gastroenteritt.

Jeg har fartet som frilanslege i 18 år rundt 
omkring i landet og trives godt med det. 
Daglig møter jeg 30�–�40 mennesker i alle 
aldre og fasonger med medisinske gåter 
som må løses i raskt tempo. Men min  
egen gåtefulle magesmerte var jeg ikke 
forberedt på.

Utover natten merket jeg at dette ikke 
gikk spesielt bra. Det var umulig å sove med 
smertene. Med stor lettelse leverte jeg fra 
meg vakttelefonen og så frem til å bli frisk  
i løpet av fridagen. Men Paracet ble til Paral-
gin Forte. Magen virket å ha lagt på seg de  
12 kiloene jeg trimmet bort året i forveien. 
Jeg var fortsatt kraftig palpasjonsøm i epi-
gastriet, hørte tarmlyder, men uten luft-
avgang eller avføring. I tillegg var jeg lett 
slippøm nede på høyre side. Jeg var aldri 

blitt operert i magen, så ileus avskrev jeg 
raskt. Magesår eller dyspepsi hadde jeg aldri 
hatt. Jeg ble ikke noe klokere og skjønte at 
det var greit med en «second opinion».

Slukøret kreket jeg meg til kontoret og 
banket på døren til vaktlegen. Han kjente  
på magen, antydet appendisitt, og jeg fikk 
innleggelsesskrivet i hånden.

I fergekøen sto drosjen med motoren  
i gang og ristet umerkelig, men nok til at 
smertene nærmest eksploderte. På ferge-
turen svartnet det for øynene, og jeg måtte 
legge meg i sjokkleie med bena opp mot 
frontruten. At jeg brått kom på muligheten 
for at det var blødende ulcus, hjalp ikke på 
blodtrykket. Jeg hvisket spakt og ba sjåføren 
ringe 113, slik at ambulansen kunne møte 
oss på kaia.

Med lavt blodtrykk, høy puls og nål  
i armen «blålyset» vi til mottagelsen. Det  
var underlig å bli rullet på båre gjennom 
akuttinngangen der jeg selv hadde sendt 
hundrevis av pasienter. Smertene tiltok for 
hver lege som palperte for å løse magemyste-
riet. Etter hvert ble smertene så ekstreme at 
jeg ble innvilget intravenøs ketobemidon 
(Ketorax). Fra sykepleieren satte sprøyten, og 
til han fikk spurt «hvordan kjennes det nå», 
var jeg smertefri. Men gjennom natten måtte 
jeg stadig plinge på sykepleier for å få mer.

På morgenvisitten kom en hyggelig, men 
alvorlig assistentlege. Den gode nyheten var 
at røntgenbildet viste ileus. Den litt usikre 
nyheten var at jeg ikke burde ha det uten 
tidligere bukoperasjon. Jeg skjønte straks 
hvorfor hun var så alvorlig. Tumor var sann-
synlig årsak. Hun nevnte dette, og jeg nikket, 
innforstått med alvoret. Fra å være frisk som 
en fisk sto jeg i fare for å få en dødsdom på 
CT-bildet. Jeg drakk kontrastvæsken med en 
viss bismak.

Heldigvis var det gode nyheter: «Det er 
ingen kreftsvulst. Men vi ser heller ikke 
årsaken til tarmslyngen. Uansett må du 
opereres», sa kirurgen. Det var tirsdag for-
middag, og hun sa jeg hadde første prioritet. 
Epigastriesmertene skyldtes en kraftig dis-
tendert ventrikkel.

Jeg forbannet sjarmen med tarmen mens 
jeg kastet opp grønn galle utover hele sen-
gen. Jeg følte meg elendig og skjønte etter 
hvert grunnen: afebril og hvilepuls på over 
100. Dehydrering. Jeg tryglet sykepleierne 
om væske. Klokken på veggen sneglet seg 
frem, mens dårligere pasienter stadig duk-
ket opp i operasjonskøen.

Omsider, mer enn to døgn etter at smer-
tene startet, ble jeg trillet til operasjons-
stuen. Operasjonssykepleierne virket betryg-
gende profesjonelle. Anestesilegen skannet 
med ultralyd, konstaterte masse ventrikkel-
væske og la inn sonde. Tross en travel vakt 
virket heldigvis kirurgen konsentrert og 
våken. Jeg telte til ti og våknet fredfull på 
postoperativ avdeling.

Kikkhullsoperasjonen varte i 30 minutter. 
Tarmen hadde kilt seg inn i et hull i omentet 
og trengte bare å dyttes tilbake. Slikt hadde 
den erfarne kirurgen aldri sett eller hørt om 
i en jomfruelig buk. Han utelukket ikke at 
armhevingene utløste tarmslyngen. Jeg 
fortalte om den forestående seilturen over 
Stillehavet, opptil 3 000 km unna nærmeste 
øy. Ville jeg overlevd det? Nei. Kan jeg jobbe 
om to dager? Ja, det er bra med bevegelse 
for å få tarmene i gang igjen.

Fem døgn etter symptomstart var jeg på 
legevakten igjen, denne gangen på riktig 
side av stetoskopet. Å kjenne sykdom og 
dramatikk på kroppen gir nye perspektiver. 
Som Per Fugelli sa: «Sykdom er lærdom.» 
Selv legevakten kan bli syk, og hovtramp  
i vestlandsskogen kan være sebra.

TORKIL FÆRØ
torkil@kairosworks.no
(f. 1969) er frilanslege.

«Hører du hovtramp i skogen, 
tenk hest og ikke sebra»

«Jeg forbannet sjarmen  
med tarmen mens jeg kastet 
opp grønn galle»
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På sofa kon fe ran se
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Dyrt, tid kre ven de og mil jø fi endt lig – er den me di sins ke 
kon fe ran sen, slik vi kjen ner den, et ut dø en de fe no men?

Jeg hus ker opp rømt he ten da jeg som fersk sti pen diat fikk be skje den 
fra vei le de ren min: «Ja, og så bør du mel de deg på kon fe ran sen i San 
Fran cis co nes te må ned». Det hør tes unek te lig for lok ken de ut. Jeg så 
for meg en sfæ re av ny ska pen de, in tel lek tu el le dis ku sjo ner, ri ke lig 
med fag lig på fyll, men også en spen nen de stor by, god mat og shop-
ping.

Og for all del – kon fe ran sen lev de opp til man ge av for vent nin-
gene, og jeg er takk nem lig for å ha fått del ta på fle re sto re kon gres-
ser ett er den tid. Kon fe ran se del ta gel se kan gi fag lig in spi ra sjon, 
spen nen de ide er, nye sam ar beids part ne re og in ter es san te dis ku sjo-
ner. Ide elt sett re pre sen te rer kon fe ran sen en are na for spred ning  
av ny kunn skap, ut dan ning av frem ti dens hel se per so nell, nett verks-
byg ging og kan skje nye jobb mu lig he ter.

Men kon fe ran ser er også dyre, tid kre ven de, til ti der en som me 
aff æ rer, pre get av dår lig mat, over dre ven bruk av air con di tion og 
gru som me pow er point-pre sen ta sjo ner. Og så er det ki ne ser ne da, 
som for å ta bil der hele ti den hol der nett brett et sitt opp for an ler re-
tet du for sø ker å føl ge med på. El ler de ita li ens ke da me ne som skrav-
ler med hver and re un der hele fore les nin gen (og som ir ri te ren de 
nok er fjon ge re kledd på kon fe ran se enn en gjen nom snitts nord-
mann er på nytt års af ten). Som in tro vert an lagt fors ker spi re uten 
ut pre ge de gran dio se vrang fore stil lin ger rundt egen forsk ning, kan 
det dess uten fø les en smu le una tur lig å kaste seg ut i hem nings løs 
nett verks byg ging på legemiddelfirmasponset cock tail cruise med  
en gjeng eld re pro fes so rer du ald ri har møtt – og det blir kan skje så 
som så med so sia li se ring om man drar ale ne.

Blant mer se ri ø se inn ven din ger mot me di sins ke kon fe ran ser 
pe ker den kjen te fors ke ren J. Ionannidis på at funn som pre sen te res 
på kon gres ser i be gren set grad er fag fel le vur dert, at mye av forsk nin-
gen ald ri pub li se res i fag fel le vur der te tids skrif ter og at den fag li ge 
nytt en av kon fe ran se del ta gel se er usik ker (1). Vi de re hev der han at 
in ter es se kon flik ter blant del ta gen de aka de mi ke re og ar ran gø rer 
re du se rer på li te lig he ten av forsk nin gen som pre sen te res. And re 
kri tis ke røs ter på pe ker at me di sins ke kon fe ran ser er unød ven di ge, 
kost ba re og ikke kan rett fer dig gjø res. Det på pe kes at det er skatt e -
beta ler ne som spon ser gil det, en ten di rek te via sin fi nan si e ring av 
det off ent li ge hel se ve se net, el ler in di rek te via (for høye?) le ge mid-
del pri ser til de fir ma ene som gjer ne spon ser kon fe ran ser (2, 3).

Ikke minst re pre sen te rer kon fe ran ser et be ty de lig mil jø pro blem, 
spe si elt på grunn av fly tra fik ken de ge ne re rer. The Lan cet pub li ser te 

ny lig en om fatt en de rap port om de hel se mes si ge kon se kven se ne  
av mil jø for urens ning (4). Her på pe ker man at kli ma for and rin ger  
er en ve sent lig år sak til syk dom, un der er næ ring og for tid lig død – 
an svar lig for rundt 16 % av alle døds fall glo balt. For urens ning es ti -
meres å ta fle re liv enn to bakk og for år sa ker fle re pre ma tu re døds-
fall enn ma la ria, AIDS og tu ber ku lo se til sam men. Da frem står det 
som et pa ra doks at vi som er hel se per so nell skal bi dra ytt er li ge re  
til li del se og syk dom ved å fly til fjernt lig gen de land for å del ta på 
kon fe ran se i noen få da ger.

Den gode ny he ten er at det fin nes al ter na ti ver til å dra på kon fe-
ran se. Frem veks ten av so si a le me di er har gjort at du nå kan føl ge 
med hjem me fra, en ten du er lege el ler pa si ent. De fles te kon fe ran ser 
har en så kalt em ne knagg du kan føl ge via Twitt er, hvor del ta ge re 
pos ter bil der, syns punk ter og opp sum me rin ger live (5). Det er utro-
lig hvor mye man fak tisk kan få med seg på den ne må ten, selv om 
det er vik tig å huske at det som vi de re for mid les kan være mis for-
stått av av sen der, med vik ti ge for be hold ute latt. Ikke minst er det 
in ter es sant å føl ge de fag li ge dis ku sjo ne ne rundt te ma ene som 
pre sen te res, hvil ket man ikke nød ven dig vis opp le ver når man er 
fy sisk til ste de. Uan sett, Twitt er er en gyl len mu lig het til å få med seg 
det vik tig ste som skjer på kon fe ran se ne. Det fin nes nytt i ge guider 
som får deg i gang om du ikke har gjort det før (6).

I til legg til byr sta dig fle re kon fe ran ser at du kan be ta le for til gang 
til mes te par ten av inn hol det som pre sen te res, slik at du kan føl ge 
fore drag, dis ku sjo ner og pos te re sam me hvor du be fin ner deg (7). 
Det lan se res også fle re rent «vir tu el le kon fe ran ser», hvor del ta ger ne 
er med fra hele ver den via nett (8). Sli ke ar ran ge ment må vel sies  
å være i tråd med ti dens gry en de ide al om en åpen og til gjen ge lig 
vi ten skap. Digital til ste de væ rel se kan dess uten vir ke de mo kra ti se-
ren de, ved at også hel se per so nell i lav inn tekts land kan del ta på 
in ter na sjo na le kon fe ran ser.

Så nes te gang det fore går en in ter es sant kon fe ran se, kan du kry pe 
opp i so fa en med en kopp ka kao og god kli ma sam vitt ig het. Du 
slip per den ir ri te ren de fy ren i pub li kum som på slutt en av fore dra-
get bare må pre sen te re egen forsk ning for kledd som «spørs mål fra 
sa len», og jetlagen er be fri en de fra væ ren de. Tek no lo gi en vil kan skje 
ald ri kun ne er statt e mø tet mel lom men nes ker, men «kort reis te 
kon fe ran ser» har ab so lutt sine for de ler!

ING RID HOK STAD
ihokstad@gmail.com
(f. 1981) er lege og sti pen diat ved Rev ma tis me sy ke hu set  
på Lillehammer.
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Kan spe sia li tets valg på vir kes  
av ar beids kul tur?

#metoo-kam pan jen har satt et sø ke lys på en ukul tur  
i yr kes li vet, også blant le ger. I fo ku se rin gen på sek su ell 
tra kas se ring er det vik tig å ikke glem me fa ren for and re 
dis kri mi ne ren de me ka nis mer i le gers ar beids hver dag.

Dett e drøf tes i en ny lig pub li sert svensk av hand ling av Sai ma 
 Diderichsen som he ter It’s just a job. A new gen er a tion of physicians 
deal ing with ca reer and work ide als (1).

Her har man kart lagt me di sin stu den ters for vent nin ger til det 
kom men de yr kes li vet, hvil ke pre fe ran ser stu den ter tid lig og sent  
i stu di et har til spe sia li tets valg og hvil ke mo tiv som opp gis å lig ge 
bak pre fe ran se ne. Så har man gått vi de re med å un der sø ke hvor dan 
tid li ge ar beids livs er fa rin ger har på vir ket valg av spe sia li tet.

Både le ge stu den ter og tur nus le ger var ty de li ge på at de øns ket  
en gi ven de jobb som også ga rom for fa mi lie og fri tid. Kvin ner  
og menn had de på fal len de like øns ker om hvil ke spe sia li te ter de 
øns ket å gå inn i. Også mo ti ve ne for val ge ne var like. Blant både 
kvin ner og menn ble en in ter es sant jobb og tid til fa mi lie opp gitt 
som vik ti ge re enn lønn og kar rie re mu lig he ter.

Når man kom ut i ar beids hver da gen, ble valg av spe sia li tet i stor 
grad på vir ket av opp le vel se av ar beids plass kul tur, su per vi sjon, ak tiv 
del ta gel se i ar beids opp ga ver og rol le mo del ler.

Man fant sto re kjønns for skjel ler i be tyd nin gen av de ar beids plass-
re la ter te er fa rin ge ne for end ring av spe sia li tets valg. Det var en stør re 
an del menn enn kvin ner som be skrev at de ett er en kli nisk plas se-
ring var mind re mo ti vert for den spe sia li te ten for di fag om rå det og 

ar beids opp ga ve ne vir ket kje de li ge el ler lite in ter es san te. Blant kvin-
ner, der imot, var det en mye stør re an del enn blant menn som opp-
ga at de var mind re mo ti vert for den ak tu el le spe sia li te ten for di 
ar beids kli ma et føl tes eks klu de ren de, pre get av ma cho kul tur og at 
de var blitt dår lig be hand let.

Også blant nors ke le ger har man tid li ge re fun net at kvin ner og 
menn i ut gangs punk tet har like pre fe ran ser for valg av spe sia li tet  
og også star ter likt for delt i spe sia li se ring (2). Imid ler tid slutt er fle re 
kvin ner i noen spe sia li te ter. Dett e kun ne del vis for kla res med at 
kvin ner valg te bort spe sia li te ter som var for vakt in ten si ve og der-
med van ske li ge å kom bi ne re med fa mi lie. Men det kun ne li ke vel 
ikke for kla re for skjel le ne mel lom for eks em pel gy ne ko lo gi, med 
mye vakt ar beid og stor kvin ne an del og and re kir ur gis ke spe sia li te-
ter med la ve re an del kvin ner. Den ne for skjel len ty der på at ar beids-
kul tur var vik tig for valg av spe sia li tet.

#metoo har satt sø ke lys på be tyd nin gen av sek su ell tra kas se ring 
for li ke stil ling i ar beids li vet. Den ne stu di en min ner om at det kun  
er én av fle re eks klu de ren de kul tu rel le me ka nis mer som kan på vir ke 
le gers spe sia li tets valg og ar beids si tua sjon.

KA RIN ISAKS SON RØ
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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De som går ved si den av

Hvis det opp står noe i li vet, kan vi som of test gjø re noe 
med det. Men ikke all tid, og da tren ger vi hjelp.

Vi mis ter mel ken i gul vet, men vi kan tørke det opp. Vi brek ker 
 be net, men vi kan gip se det. Hver dag skjer det ting som vi ikke 
had de tenkt. Når kjæ res ten din dør, er det ikke noe du kan gjø re  
noe med. Dø den er in sis te ren de og evig. Han fort sett er å være død, 
hver enes te dag, hver enes te natt, res ten av ti den.

Å mis te Vi dar er det van ske lig ste som noen gang har skjedd meg. 
Vi var på ski tur og had de nett opp star tet fra ski hytt a hvor vi had de 
druk ket kaff e og spist vafl er. Det er ja nu ar og han går for an meg  
i spo ret, det er bare pas se kaldt, det er en helt van lig lør dag og han 
har en pak ke mand ler i si de lom ma på sek ken. Så er det som om 
noen bare skrur av hele han, krop pen fal ler sam men. Og folk stop-
per og alt er for and ret for all tid og vi be gyn ner med hjer te- og lun ge-
red ning og jeg veks ler mel lom å være hys te risk og å gi ord rer og 
trøste den ene ski gå e ren som sier at «ja, jeg er lege, men jeg er bare 
psy kia ter» med at «ja, men det går bra, det går fint, bare gjør så godt 
du kan» og å være helt ro lig og hol de Vi dar i hån den og bønn fal le 
ham om å kom me til ba ke. Kom til ba ke til meg, kom til ba ke.

Jeg hus ker am bu lan se le gen som kom sprin gen de i de røde klær ne 
sine, midt inni alt det hvi te. Jeg hus ker da han kom bort til meg og 
sa at de skul le prø ve litt til. Jeg hus ker da han kom til ba ke litt ett er på 
og ris tet på ho det og sa «be kla ger», og jeg som sa at «du har ikke lov 
til å si det, det er ikke lov». Jeg hus ker den nak ne for tvi lel sen i hele 
utt ryk ket hans, hvor dan det hjalp meg til å få be kref tet al vo ret. Det 
var da jeg skrek fra et sted inni meg som jeg ikke viss te fan tes, det 
var da jeg løp. Jeg hus ker hvor dan han se ne re i he li kop te ret holdt 
blik ket mitt fast, hvor dan det kjen tes som å bli holdt sam men, inne  
i vir ke lig he ten. Frem for alt hus ker jeg mild he ten, var som he ten, den 
to ta le til ste de væ rel sen.

Det fin nes så man ge må ter å re age re på, å sør ge på, uli ke ret nin-
ger å ven de blik ket. I ti den ett er på var jeg nå de løst kon fron te ren de 
med min egen sorg. Jeg la ikke skjul på noen fø lel ser, skam met meg 

ikke og slapp unna selv be brei del sen. Sorg pro ses sen ble på et vis mitt 
pro sjekt, og end te også som en bok.

Det vil åpen bart være uli ke be hov for hel se ve se net ett er noe sånt. 
Jeg had de på dett e tids punk tet al le re de gått i te ra pi i man ge år,  
men had de et svært be gren set nett verk. Jeg had de et stort be hov  
for fast le gen og psy kia te ren min. De ble uunn vær li ge for meg, og 
det før s te halv å ret had de jeg sam ta ler med dem et par–tre gan ger  
i uken. De fikk mes te par ten av det util slør te sorg utt ryk ket mitt, all 
grå ten, all for tvi lel sen, og ikke minst alle spørs må le ne. Hva be tyr det 
å være død? Hvor er han nå? Hvor dan kan jeg vite at jeg vet at han er 
død? Også satt vi sam men og holdt ut at det ikke fan tes noen svar.

Jeg vil tro at som hel se per so nell, el ler bare som et men nes ke  
i ver den, så vil det være fris ten de å til by løs nin ger og kom me med 
for slag på hvor dan man skal «gå vi de re». For meg var det av gjø ren de 
at de ikke gjor de det. De gikk ved si den av meg, ikke for an, ikke bak. 
Stol te på det kom pas set jeg føl te det var na tur lig å føl ge. Tok imot alt 
av hva jeg nå var. Prøv de ikke å fikse meg. Fikse sor gen. Det som 
had de skjedd var helt for fer de lig, og uke ett er uke sto de i det for fer-
de li ge sam men med meg, der jeg ka vet ett er å for stå og hol de ut 
li vet.

Nå har det gått fire år si den Vi dar døde. Når jeg ser til ba ke, var det 
først for et år si den at jeg med hån den på hjer tet kun ne si at «nå går 
det bra med meg». Li vet kjen nes sta bilt, har fått ny inn ram ming, et 
an net ut gangs punkt. Om det be tyr at jeg har gått vi de re? Jeg vet ikke 
hva det utt ryk ket in ne bæ rer. Er det egent lig et ak tivt valg? Jeg har 
frem de les en vel dig ek si sten si ell hold ning til li vet og sy nes så mye  
er al vor lig og vik tig. Jeg vet ikke om ak ku rat det kom mer til å end re 
seg, men har et håp om det. Hver enes te dag fra han døde, har vært 
et steg frem over på tids lin ja fra hvor han fan tes, og hver dag som 
kom mer vil brin ge meg vi de re og fjer ne re fra det som skjed de. 
 And re men nes ker og and re er fa rin ger vil kom me til li vet mitt. Også  
i det fin nes en sorg.

MA RI TA HANSEN
for fatt er

«Det fin nes så man ge må ter å re age re på,  
å sør ge på, uli ke ret nin ger å ven de blik ket»

«De gikk ved si den av meg, ikke for an, ikke bak»
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seg ved at han for al vor fikk sitt ma le ris ke 
gjen nom brudd ett er hjem koms ten fra Gau-
stad sy ke hus. Det var som land skaps ma ler 
han slo igjen nom, med den mør ke skog  
og fjord bil der, men også ly se re bil der.

Her ter vig lev de en me get iso lert til væ -
relse, trakk seg vekk fra sine be skytt e re, og 
ut vik let nok en so si al mind re ver dig hets -
følel se ett er hvert. En viss pe rio di si tet kan 
det se ut til å ha vært i hans syk dom. Det 
vir ker imid ler tid ikke som det har vært  
en ma nisk-me lan kolsk psy ko se, slik vi nå 
be trak ter den ne syk dom men.

Over vei el ser ett er ny ere in ter na sjo na le  
dia gnos tis ke ret nings lin jer
I ny ere dia gnos tis ke ret nings lin jer in ter na-
sjo nalt bru kes dia gno sen re ak tiv psy ko se  
i me get be skje den grad, ve sent lig ved kort-

Ma le rens sinns li del se

Lars Her ter vig –  
den sto re land skaps ma ler  
og hans sinns li del se
Nils Retterstøl
Gau stad sy ke hus

Hertervigs psy kia tris ke li del se –  
dis ku sjon
(…) Ett er å ha gjen nom gått Hertervigs jour-
nal og livs his to rie har jeg pekt på at en del 
av hans mest ver di ful le kunst ne ris ke pro-
duk sjon har fore gått i ti den ett er sy ke hus-
opp hol det, da han i hvert fall i lan ge pe ri o-
der har vært ut plas sert i pri vat for plei ning 
og sik kert levd un der enk le og van ske li ge 
for hold. Psy ko se dia gno sen sy nes, ett er mitt 
skjønn, he vet over tvil. Ett er den dia gnos tikk 
man tra di sjo nelt har fulgt i Skan di na via  
i år rek ker, ville dia gno sen re ak tiv psy ko se 
an se es som nær lig gen de. I alle til fel ler er det 
be ty de lig psyko dy na mikk til ste de. Her ter-
vig var vokst opp i me get enk le kår, og var  
av en stil le, for sagt og in ne slutt et na tur.  
På grunn av sine spe si el le ev ner ble han 
sendt uten lands til et ma ler mil jø av in ter na-
sjo nal topp klas se. Vi kjen ner ikke til hvor-
vidt han på for hånd kun ne tysk, men dett e 
er lite sann syn lig med den ut dan nings mes-
si ge bak grun nen han had de. Det må ha  
vært et be ty de lig psy kisk trau me for ham  
å om plas se res fra de enk le for hold han lev de 
i før, til dett e in ter na sjo na le am bi si ø se mil-
jø et, hvor han dess uten i språk lig hen se en de 
høyst sann syn lig har hatt be ty de li ge van s-
ker. Man kun ne ten ke seg at dis se fak to rer 
har be tin get ut brud det av syk dom men, som 
også til en viss grad sy nes å gjen spei le van s-
ker i hans livs si tua sjon. Han føl te seg for-
fulgt av frem me de om kring seg, og ut vik let 
et mu lig fantasikjæresteforhold til en datt er 
av hans vert skap. Selv om han i 1858 ble 
ut skre vet som uhelbredet, vil man ikke 
ute luk ke at han se ne re har kom met seg.  
At man den gang ikke drøf tet de psy ko dy na-
mis ke for hol de ne mer inn gå en de, er helt 
ri me lig, ett er som han den gang så på sinns-

li del ser som be tin get av so ma tis ke, hjer ne-
or ga nis ke fak to rer. Li ke vel har man ført opp 
kjær lig hets aff æ rer og ona ni som ut lø sen de 
fak to rer. Noen ak ti ve be hand lings me to der 
for en syk dom som den ne had de man ikke 
den gan gen. Be hand lings opp leg get ville  
vel ha vært det sam me uan sett hvil ken dia-
gno se man stil te. Dia gno sen re ak tiv psy ko se 
ek si ster te den gang ikke, og man had de 
også me get be skjed ne fore stil lin ger om 
be tyd nin gen av psy ko dy na mis ke fak to rer. 
Det er grunn til å anta at Hertervigs sinns -
lidel se opp rin ne lig har star tet som en re ak-
tiv psy ko se, men det er mu lig at den ne 
psy ko sen ett er hvert har ut vik let seg i mer 
schi zo fren ret ning. Imid ler tid kjen ner man 
så pass lite til hans vi de re per son lig hets -
utvik ling at det er van ske lig å stil le noen 
en de lig dia gno se. Det er li ke vel verdt å feste 

En av Nor ges stør ste land skaps ma le re, Lars Her ter vig (1830�–�1902), ut vik let i 25-års al de ren en sinns li del se som før te til at han 
ble inn lagt på det ny åp ne de Gau stad sy ke hus i 1856�–�58. Her ter vig er blant an net blitt om talt som «ly sets ma ler», med sin 
spe siel le in ter es se for hvor dan lys for hold på vir ker land ska pe ne. Han voks te opp i fatt i ge kår og be gyn te løn net ar beid som 
8-år ing, med ar beids tid fra fem om mor ge nen til syv om kvel den. Han fikk der med in gen sko le gang, men lær te seg selv å lese. 
Han ble som 20-år ing opp da get av en vel stå en de skips re der, som sam men med and re be tal te for ut dan nin gen hans ved Teg ne-
sko len i Chris ti ania. Der ett er gikk vei en til Düs sel dorf, hvor de før s te symp to me ne på at noe ikke var som det skul le gjor de seg 
gjel den de. Un der føl ger et ut drag fra ar tik ke len i Tids skrif tet nr. 30/1990 (Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 3888�–�92).

Fi gur 1  Nils Bjørn son Møller: Ma le ren Her ter vig. 1851. Foto Jac ques Lathion. Eies av Na sjo nal gal le ri et, Oslo
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leve en ver den de fles te av oss bare får et 
glimt av. Kan skje har syk dom men, i hvert 
fall i den mer pro duk ti ve fase, be ri ket hans 
kunst?

va ri ge psy ko tis ke epi so der av for bi gå en de 
na tur. Hos Her ter vig ble jo psy ko sen av lang 
va rig het, og det kom nok sann syn lig vis til 
en knekk bøy ning av hans per son lig het.  
Man har ty de lig vis ved sy ke hu set vært  
i tvil om hans li del se var å be trak te som  
en aff ek tiv sinns li del se el ler som en de mens, 
hvil ket den gang stort sett stod for schi zo -
freni dia gno sen. Be gre pe ne schi zo fre ni og 
de men t ia praecox var ennå ikke for met på 
den ti den. Sett med mine øyne, har man  
ved dia gno se sett in gen mu li gens an ty det  
en kom bi na sjons dia gno se som i dag kun ne 
være ak tu ell: schi zo aff ek tiv psy ko se. Den ne 
psy ko se for men er i dag klas si fi sert un der 
schi zo fre ni (295.7 i ICD-9), en form for schi-
zo fre ni som er sær pre get med en bed re 
pro gno se enn den hebefrene ty pen, og der 
per son lig hets end rin gen ikke er så mar kert, 
og der det også kan være et svin gen de for løp 
med gode og mind re gode pe ri oder, slik 
Her ter vig har hatt.

I det nye ame ri kans ke dia gno se sy stem 
DSM-III har man satt opp kla re in klu sjons- 
og eks klu sjons kri te ri er ved en hver dia - 
gno se. I dett e sy stem fal ler dia gno sen re ak-
tiv psy ko se uten vi de re ut, for di symp tom-
varig he ten var over 14 da ger, og den vil  
falle ut også ett er den re vi der te ut ga ven  
av DSM III (DSM-III-R) der man strek ker seg 
til 30 da ger. Føl ger man dia gno se tre et til 
DSM-III, både ett er 1980-ut ga ven og ett er  
den re vi der te ut ga ven av 1987, kom mer  
man ut med schi zo fre ni dia gno sen som  
den mest nær lig gen de: schi zo fre ni, re si du al 
type (295.6).

Av slut ning
Dett e er den dia gnos tis ke vur de ring jeg  
kan gjø re så langt på bak grunn av det spar-
som me ma te ria let vi har. Dett e spar som me 
ma te ria let bør til skyn de oss til en dia gnos-
tisk be skje den het. Jeg har mye til overs for 
de syns punk ter Koe foed har gitt utt rykk  
for, og hvor mye av Hertervigs misére til leg-
ges mil jø et, fatt ig dom men, føl gen de av et 
sy ke hus opp hold og alle kon se kven ser som 
da ti dens for dom mer over for sinns li del ser 
mått e ha. Men på meg vir ker det som en 
syk doms ut vik ling har fun net sted i de  
tre åre ne som gikk for ut for inn leg gel sen  
i sy ke hu set, og at det har vært at skil lig ut vik-
ling også se ne re, om enn med bed re og 
dår li ge re fa ser. Hertervigs stor het blir ikke 
mind re i dett e per spek tiv.

Her ter vig frem brak te kunst av høy es te 
klas se, til tross for sin syk dom. Man kan vel 
kan skje til føye: mu li gens, til tross for sin syk-

dom. Man kan vel kan skje til føye: mu li gens 
også på grunn av sin syk dom. I sin iso la sjon 
har han kan skje levd ster ke re og mer in tenst 
i sin ind re ver den. Stem nin ger har kan skje 
vært brutt som har fått ham til å se og opp -

Fi gur 2  Lars Her ter vig: Land skap. Foto Jac ques Lathion. Eies av Na sjo nal gal le ri et, Oslo

Fi gur 3  Lars Her ter vig: Vår sild fiske. 1860-åre ne. Foto Jac ques Lathion. Eies av Na sjo nal gal le ri et, Oslo
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SPR ÅKSPALTEN

Deprescribing = avmedisinering

Mange pasienter bruker legemidler som 
er skadelige eller uhensiktsmessige.  
Å avslutte slik medikamentbruk kalles 
på engelsk deprescribing. Vi foreslår  
at det kalles avmedisinering på norsk.

Uttrykkene deprescribing og deprescription 
har vært omtalt siden 2003 (1), men ble lagt 
til som søkeord i PubMed (Medical Subject 
Heading) først i 2017. Polyfarmasi hos eldre 
pasienter gir økt risiko for uhensiktsmessig 
legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, 
sykehusinnleggelser, økte kostnader, fall og 
død (2). Deprescribing er spesielt aktuelt for 
eldre med polyfarmasi eller der risikoen ved 
å ta legemidlet overstiger nytten, sett fra 
både behandlerens og pasientens ståsted (3).

Begrepet deprescribing ble nylig definert 
av Reeve og medarbeidere som «the process 
of withdrawal of an inappropriate medica-
tion, supervised by a health care professio-
nal with the goal of managing polyphar-
macy and improving outcomes» (4). Scott  
og medarbeidere har en mer omfattende 
definisjon: «the systematic process of identi-
fying and discontinuing drugs in instances 
in which existing or potential harms out-
weigh existing or potential benefits within 
the context of an individual patient’s care 
goals, current level of functioning, life 
 expectancy, values, and preferences» (5).

På norsk
Hva skal deprescribing hete på norsk? Vi har 
diskutert flere forslag.

Avforskrivning
Språklig og logisk er ordet deprescribe  
en pussig neologisme (6) med sine to 
 motstridende prefikser. De-pre-scribe vil 
direkte oversatt bli av-for-skrive, som ikke 
gir  mening på norsk.

Seponering
Innenfor helsevesenet er begrepet seponere, 
av det latinske «sette til side», det mest bruk-
te når en behandling avsluttes, brått eller 
gradvis (7). For folk flest er imidlertid sepo-
nere et fremmedord (8).

En systematisk litteraturgjennomgang  
av 37 artikler avdekket at begrepet deprescri-
bing omfatter betydelig mer enn det norske 
seponering: prosesser og strukturer relatert 
til forskrivningsaspekter av uhensiktsmes-
sige legemidler, når seponering er planlagt/
under tilsyn og involverer flere trinn eller 
gradvis nedtrapping, inkluderer dosereduk-
sjon/substitusjon eller at ønskede mål/resul-
tater er beskrevet (4). Samlet taler dette mot 
å oversette det engelske deprescribing til 
seponering.

Systematisk avvikling av legemidler
Ordet systematisk benyttes ofte i sammen-
heng med legemiddelgjennomganger og 

henspiller på systematikken i klassifiserings-
systemet for legemiddelrelaterte problemer 
(9) og Helsedirektoratets veileder for lege-
middelgjennomganger. Ordet avvikling 
benyttes oftest i forbindelse med konkurs 
eller nedleggelse av bedrifter eller for  
å beskrive gjennomføring av et arrange-
ment. Det klinger ikke særlig godt i vår 
sammenheng.

Utfasing av legemidler
Dette begrepet er veletablert i Sverige (10), 
gir mening også på norsk og ivaretar alle 
sider ved prosessen. Vi tror nordmenn flest 
assosierer ordet utfasing med avvikling og 
erstatning av teknisk utstyr eller prosedyrer 
som ikke lenger tilfredsstiller tidens krav  
og anbefaler derfor en annen oversettelse.

Avmedisinering
Dette er vår favoritt. Det er et konsist uttrykk 
som gjenspeiler hovedformålene og pro-
sessen med deprescribing – nemlig å befri 
 pa sienten fra unødvendig, uhensiktsmessig, 
plagsom og risikabel medisinering. Etabler-
te begreper som medisinering, feilmedisine-
ring og overmedisinering (synonymer for 
fremmedordet polyfarmasi) er allerede  
i bruk og legger til rette for at avmedisine-
ring antagelig vil bli forstått og akseptert av 
hele befolkningen, ikke bare av helseperso-
nell (11).
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ANMELDELSER

Om å bli ram met  
av kreft

Bryst kreft er den hyp pig ste kreft for men for 
kvin ner. De fles te le ger og leg folk kjen ner 
noen som er blitt ram met. Jeg-for tel le ren  
i Nå er det min tur er blitt en av kreft fol ket,  
et num mer i rek ken. Hun er blant dis se 
hor de ne av kvin ner som hvert år gjen nom-

NÅ ER DET MIN TUR
Hil de So phie Plau
219 s. Oslo: Hu ma nist for lag, 
2017. Pris NOK 369  
ISBN 978-82-8282-155-1

går dia gnos ti se ring, be hand ling og alle dens 
bi virk nin ger. Kan skje er bo ken skre vet for 
dem – el ler for alle de som «kjen ner en», el ler 
for hel se per so nell og alle de man ge hjel per ne 
som svin ger seg i dan sen rundt bryst kreft-
pa si en ter i det nors ke hel se ve se net.

Bo ken gir et usmin ket bil det av hvor dan 
kreft be hand ling fak tisk fore går. Her er inn-
kal lin ger som blir bor te i pos ten, FEC, VAP  
og mik ro kalk – og bryst som fjer nes med 
«øk se hugg».

Sam ti dig er to nen i bo ken mer for so nen de 
enn am per, mer en ga sjert enn re sig nert. 
Man får inn trykk av at den ne per son li ge 
be ret nin gen ut gjør en form for egen te ra-
peu tisk ar beid. Slik kan den for stås som et 
for søk på å sam le trå de ne, få over sikt og 
ei er skap til en hel het lig for tel ling, og på den 
må ten la syk dom men bli et sub strat mer 
enn et re sul tat.

Nå er det min tur gir en kro no lo gisk frem-
stil ling av et pa si ent for løp. Som tekst er  
den lett lest og luf tig, inn delt i man ge kor te 
av snitt og ka pit ler. Dens form og ka rak ter 
end res gjen nom bo ken som om den re flek-

te rer syk dom mens fa ser. Den blir mer stak-
ka to og stikk ords pre get når den be skri ver 
pe ri oder der syk dom men tar det mes te av 
kref te ne, og den vi der seg ut og fly ter bed re 
når den tar opp i seg lys glimt i form av 
barn doms min ner el ler hver dags li ge mø ter 
med bar ne barn.

Før s te side tar oss med ned i krop pens 
ind re, til cel ler der mu ta sjo ne ne stab les  
i høy den og der det byg ges funk sjo nel le 
vei nett i det til sy ne la ten de ka oset.

«Å få kreft er som å bli av brutt midt i en 
set ning. Hva var jeg? Hvor dan var jeg, og 
hvor dan lev de jeg før krop pen ble ram met, 
mens jeg var hel og in takt? Som et barn, 
ten ker jeg nes ten. Skå net.»

Nå er det min tur gir en stem me til kreft-
fol ket. Den er spek ket med skar pe ob ser va-
sjo ner, og er rett som det er for nøye lig skre-
vet. Bo ken må sies å kun ne være av all menn-
men nes ke lig in ter es se. God le sing.

JAKOB LUN DE BY KIR KE BAK
Lege i spe sia li se ring, Sy ke hu set Østfold
Moss DPS

Grun dig om kom mu-
ni ka sjon og sy ke pleie

Dett e er tred je re vi der te ut ga ve av en aka de-
misk fag bok først og fremst be reg net på 
sy ke plei e re. Beg ge for fatt er ne er pro fes so rer 
ved Høg sko len i Sør øst-Norge og har man ge 
års er fa ring fra un der vis ning og forsk ning 
om kom mu ni ka sjon, etikk og le del se in nen-
for hel se fag.

Bo ken er inn delt i fire de ler med til sam-
men 14 ka pit ler. Hvert ka pitt el åp ner med en 
boks med over skrif ten «Når du har lest dett e 

KOM MU NI KA SJON  
I RE LA SJO NER
Hil de Eide, Tom Eide
Per son orien te ring, sam-
hand ling, etikk. 3.utg.  
420 s, tab, ill. Oslo: Gyl den-
dal Aka de misk, 2017.  
Pris NOK 599  
ISBN 978-82-05-50056-3

ka pit let har du kunn skap om», ett er fulgt  
av 5�–�7 punk ter med læ rings mål. Inn hol det 
il lust re res med en rek ke eks emp ler på si tua-
sjo ner og sam ta ler mel lom sy ke plei e re og 
pa si en ter, på rø ren de el ler stu den ter. De 
fles te eks emp le ne er hen tet fra sy ke hus  
el ler sy ke hjem.

De før s te ka pit le ne om hand ler grunn-
elemen te ne i per son ori en tert kom mu ni ka-
sjon, mest ring in nen kom mu ni ka sjon 
(blant an net med en til nær ming og unn-
gåel ses-mo dell) og re la sjons etikk ett er 
 Løg strup og Le vi nas. Her fin nes også en 
syvtrinns mo dell for etisk re flek sjon. I de 
nes te ka pit le ne gjen nom går for fatt er ne 
kon kre te kom mu ni ka sjons fer dig he ter som 
ak tiv lytt ing, ver bal og ikke-ver bal kom mu-
ni ka sjon, em pa ti og ut fors ken de, in for me-
ren de og ut ford ren de fer dig he ter. I fle re 
ka pit ler be skri ves mo ti ve ren de sam ta ler  
ved be hov for livs stils end rin ger samt kom-
mu ni ka sjon med hen holds vis barn, eld re  
og grup per.

Dett e er en tung (750 g), tykk (25 mm), 
om fangs rik (432 si der) og forsk nings ba sert 
(mer enn 350 litt e ra tur hen vis nin ger) bok. 
Selv om mål grup pen først og fremst er 
sy ke plei e re, me ner jeg at den er av in ter es se 

for le ger og and re hel se pro fe sjo ner. Man ge 
av ka pit le ne om kon kre te kom mu ni ka sjons-
fer dig he ter in ne hol der be skri vel ser av teo ri-
grunn lag og prak tis ke fer dig he ter som er 
fel les for man ge hel se pro fe sjo ner. I ka pit let 
om end rings vei led ning om ta les både teo ri 
og fer dig he ter i kom mu ni ka sjon på en  
måte som også er re le vant i me di sin stu di et. 
Sli ke ka pit ler kan med hell le ses en kelt vis, 
slik for fatt er ne an be fa ler. Bo ken gir gode 
eks emp ler på kom mu ni ka sjon i vei led nings-
sam ta ler mel lom læ rer og stu dent, og det er 
teo ri og prak tis ke råd om grup pe le del se og 
kon flikt hånd te ring som er ak tu el le i man ge 
sam men hen ger. Det sis te ka pit let gir noen 
gløtt inn i det teo re tis ke og fi lo so fis ke 
grunn laget for sy ke pleie vi ten ska pen. Dis se 
kan også være av in ter es se for per so ner med 
an nen fag lig bak grunn.

Lay ou ten og stikk ords lis ten er god og 
teks ten lett lest med mo de rat bruk av frem-
med ord.

TOR AN VIK
Før s te ama nu en sis og tid li ge re spe sia list i all menn-
me di sin, Institutt for sam funns me di sin
Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet
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Mør ket på job ben  
og mør ket i meg

Per Is dal har ar bei det som psy ko log i 30 år. 
Han ble høs ten 2017 ut nevnt til rid der av  
St. Olavs Orden for sitt pio ner ar beid in nen 
Stif tel sen Al ter na tiv til Vold og sitt man ge -
årige en ga sje ment for å hjelpe volds ut øve re.

I Smitt et av vold frem he ver han at det er  
et pri vi le gi um å få ar bei de med men nes ker, 
bety noe for dem og se dem kom me ut av 
van ske ne, men at dett e også gjør oss sår -
bare. Mø tet med and re men nes kers li del se, 
for tvi lel se og sorg på vir ker oss og over tid 
kan det for and re oss: «We cannot walk 
through wa ter with out getting wet».

For fatt e ren for tel ler hvor dan han ett er 
man ge år i sitt ar beid satt e seg ned og for-
søk te å skrive ned hvor dan han had de det 

SMIT TET AV VOLD
Per Is dal
Om se kun dær trau ma ti se-
ring, com pas sion fat ig ue  
og ut brent het i hjel per -
yrkene. 306 s, tab, ill. Ber-
gen: Fag bok for la get, 2017.  
Pris NOK 399  
ISBN 978-82-450-2202-5

med seg selv og li vet. Han opp lev de det  
som vondt å lese det han selv had de skre vet. 
Han var blitt et men nes ke han helst ikke 
ville være: Sin te re, mer krang le te, mind re 
om gjen ge lig og mind re so si al. Frust ra sjo-
nen han kjen te til la han en ten and re; de var 
in kom pe ten te el ler idio ter, el ler egen util-
strek ke lig het; han var ikke bra nok, flink 
nok, takk nem lig nok. Det var først ett er en 
grun dig selv ran sa kel se at han for sto at dett e 
had de noe med inn hol det i job ben å gjø re: 
«Det mør ket jeg møtt e i job ben, ble til mør ke 
i meg. Rundt meg så jeg and re hjel pe re på 
mitt fag felt som ble enda mer pre get av 
ar bei det enn meg. Noen for svant, og kom 
ald ri til ba ke».

Bo ken tar ut gangs punkt i at «et ar beid  
i gru som he tens nær het» med fø rer høy ri si ko 
for å bli pre get og i ytt er ste for stand, syk av 
ar bei det. Den ne er kjen nel sen er en for ut set-
ning for å kun ne ta de nød ven di ge grep for  
å verne om hjel pe rens en ga sje ment og hel se.

Er det mu lig å på vir ke vår egen ar beids-
dag og våre re ak sjo ner på and re men nes-
kers li del se? Ja, me ner for fatt e ren. De man ge 
råd og er fa rin ger som han de ler, er verdt  
å ta med seg. Det drei er seg om in di vi du el le 
og kol lek ti ve valg, po li tikk, be tyd nin gen av 
pau ser og va ria sjon i ar bei det, ut dan ning, 
kom pe tan se og fag ut veks ling, fa re ne ved 
opp trap ping av lønn som hets mo del ler og 
neg li sje ring av ar beids ta ker nes be hov. Vik-
tig he ten av aner kjen nel se, kol le ga støtt e, 
fel les skap og fag li ge mø te plas ser, au to no mi 

og kon troll li ke så. Vi som hel se ar bei de re  
må vise om sorg for oss selv og hver and re.

Al ler best er bo ken der for fatt e ren de ler 
egne og and res er fa rin ger fra uli ke si der av 
hjel per rol len. Dett e er en ga sje ren de og godt 
skre vet – og gjen kjenn bart. Med litt stram-
me re ram mer og et kor te re for mat på de ler 
av teo ri grunn laget ville teks ten he vet seg 
ytt er li ge re.

For dett e er en vik tig bok. For fatt e ren  
skal ha stor takk for å ta oss med inn i de 
sår ba res rek ker. Han går for an i et ta bu-
belagt om rå de, og han gjør det med var me 
og em pa ti. Kan skje har det vært slik at vi 
som hjel pe re i li ten grad har snak ket om 
våre mest sår ba re si der? Kan skje er vi lite 
for be redt på hva job ben gjør med oss?

Jeg be nytt er bo ken i un der vis nin gen av 
me di sin stu den ter. For tel ler dem at de kom-
mer til å ta med seg job ben hjem, og at de 
kan kom me til å bli både fu ret og vær bitt av 
det yr kes val get de har tatt. Men at det også 
fin nes grep det kan være lurt å ta.

Bo ken an be fa les til alle som har valgt  
å jobbe med men nes ker i kri se. Be visst het 
om egne og and res re ak sjo ner samt mu li ge 
stra te gi er og valg, kan gjø re yr kes li vet enda 
mer inn holds rikt både for oss selv og våre 
kol le g er. Og det gjør oss uten tvil til bed re 
hjel pe re.

TROND HEIR
Pro fes sor i psy kia tri, Uni ver si te tet i Oslo og Na sjo-
nalt kunn skaps sen ter om vold og trau ma tisk stress



389TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

NAN NA VON DER LIP PE
Health re lated qual i ty of life in pa ti ents with end stage 
re nal dis ease. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 19.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Lena Ring, Institutionen 
för kvinnors och barns hälsa, Medicinska fakulte-
ten, Upp sa la uni ver si tet, Sve ri ge, Ast rid Klop stad 
Wahl, Av de ling for hel se fag, Institutt for hel se og 
sam funn, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet  
i Oslo, og Gud mund Nord by, Av de ling for hel se-
ledel se og hel se øko no mi, Institutt for hel se og sam-
funn, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ing rid Os, Anna Var berg Rei sæ ter og 
Bård-End re Wald um-Gre vbo.

DA NIEL DAHL BERG
When bac te ria hit the brain: tox ic and depolarizing 
lev els of neuroactive axnino acids, am mo nia, and 
potassium in brain abscesses. Ut går fra Institutt for 
kli nisk me di sin. Dis pu tas 19.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Jan nick Brenn um, Neu ro -
kir ur gisk kli nikk, Rigs hos pi ta let, Kø ben havn Ø, 
Dan mark, Lin da Hil de gard Ber ger sen, Institutt for 
oral bio lo gi, Det odon to lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te-
tet i Oslo, og John-An ker Zwart, Institutt for kli nisk 
me di sin, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet  
i Oslo.
Vei le de re: Bjørnar Has sel og Per Kris ti an Eide.

GUN HILD AL VIK NY BORG
In ap pro pri ate med i ca tion use in the el der ly – a mod ern 
ep i dem ic. Ut går fra Institutt for hel se og sam funn. 
Dis pu tas 19.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Kris tina Johnell, De part-
ment of Neurobiology, Care Sciences and Society, 
Karolinska Institut, Stock holm, Sve ri ge, Sa bi ne 
Ruths, Institutt for glo bal hel se og sam funns me di-
sin, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Bergen, 
og Geir Sel bæk, Av de ling for sy ke pleie vi ten skap, 
Institutt for hel se og sam funn, Det me di sins ke 
 fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mett e Brek ke og Jør und Straand.

TOR GEIR HELL STRØM
Func tion al impariment, cog ni tion and MRI chan ges 
 fol low ing mild trau mat ic brain in ju ry. Ut går fra Insti-
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 19.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Kris ti an Borg, Institutio-
nen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, 
Stock holm, Sveige, Alexander Olsen, Institutt for 
psy ko lo gi, Fa kul tet for sam funns- og ut dan nings -
viten skap, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
univer si tet, og Chris ti na Foss, Av de ling for sy ke-
pleie vi ten skap, Institutt for hel se og sam funn,  
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Nada An de lic, Ce ci le Røe, Lars Tjel ta 
West lye, Sol run Sigurdardottir og He le ne L. Sø berg.

ANNE HE LE NE KROG
Benefits of laparoscopic ver sus open aortobifemoral 
by pass sur gery – fo cus on the sur gi cal in flam ma-
tory  re ac tion, hu mo ral stress re sponse and health 
economics. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 22.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Inge Fourneau, De part-
ment of Car dio vas cu lar Sciences, KU Leu ven, Bel gia, 
Tor bjørn Dahl, Institutt for sam funns me di sin og 
sy ke pleie, Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, og Jo han Ræ der, Av de ling for ane ste sio-
lo gi, Akutt kli nik ken, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Syed Sa jid Hussein Kaz mi, Theis Tøn nes-
sen og Jør gen Junkichi Jør gen sen.

GURI BÅRD STU MA JAK
Preg nan cy in kid ney transplanted wom en: outcomes 
and eff ects on long-term ma ter nal health and graft 
sur viv al. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
 Dis pu tas 24.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Kjell Ås mund Sal ve sen, 
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, 
Nils-Halv dan Mor ken, Uni ver si te tet i Bergen, og 
Kirs ten Muri Bo berg, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Trond Melbye Mi chel sen, Tore Hen rik sen 
og Bjørg Lorentzen.

RAGN HILD MA RIE UND SETH
Ir ri tab le bow el syn drome. Clin i cal, pathophysiological 
and radiological as pects. Ut går fra Institutt for kli-
nisk me di sin. Dis pu tas 24.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Lena Öh man, Avdelning för 
mik ro bio lo gi och im mu no lo gi, Institutionen för 
biomedicin, Göteborgs uni ver si tet, Sve ri ge, Ing frid 
Hal dor sen, Kli nisk in sti tutt 1, Uni ver si te tet i Bergen, 
og Arne Sig mund Borth ne, Kli nikk for ind re me di-
sin og la bo ra to rie fag, Institutt for kli nisk me di sin, 
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Jør gen Va leur, Arn old Ber stad og  
Nils-Ei nar Kløw.

ARE STU WITZ BERG
Com mu ni ty ac quired pneu mo nia in a paediatric pop u-
la tion in the post pneumococcal vac ci na tion era. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 25.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Louis Bont, Uni ver si ty 
Med i cal Center Ut recht, Ne der land, Hen rik Døll ner, 
Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin, Nor ges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og Hil de 
Nilsen, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet 
i Oslo.
Vei le de re: Britt Nak stad, Truls Michael Lee gaard, 
Hans Olav Fjær li og Chris to pher S. Inch ley.

SIRI LA GE THON HECK
Car di ac func tion assessed by mag net ic res o nance 
im aging and cir cu lating bio mar kers du ring ad ju vant 
breast can cer ther a py: eff ect of concomitant neuro-
hormonal blo cka de. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 31.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Wil li am Gre go ry Hundley, 
Wake Forest School of Medicine, North Ca ro li na, 
USA, Ana Ba rac, Ge or ge town Uni ver si ty, Washing-
ton D.C., USA, og Hans Jør gen Smith, Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tor bjørn Om land, Pa vel Hoff mann  
og Trygg ve Stor ås.
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TOM TØR HAUG
Ex er cise tes ting and train ing af ter spi nal cord  
in ju ry: Strength en the en dur ance from arm crank  
and wheelchair ergometry, low er ex trem i ty pas si ve  
and elec tro- stim u lated movements and up per body 
bench press ex er cise. Ut går fra Institutt for nev ro -
medi sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 19.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Ka tha ri na Sti brant Sun-
nerhagen, Sahlgrenska Akademin, Sve ri ge, Aud ny 
Anke, Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke 
uni ver si tet, og Mor ten Eng strøm, Nor ges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Gun nar Leiv seth, Jan Hoff og Jan Hel ge -
rud.

BERNT HAR ALD HEL LE BERG
Trondheim ear ly neuro log i cal de te ri o ra tion study. 
De tec tion and pre dic tors of ear ly neuro log i cal de te-
rio ra tion af ter ischemic stro ke. Ut går fra Institutt for 
nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 
24.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Per Wes ter, Umeå Uni ver si-
tet, Sve ri ge, Ben te Thom mes sen, Akershus uni ver si-
tets sy ke hus, og Knut Hagen, Nor ges tek nisk-na tur-
vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Bent Ind re da vik og Kjell Arne Kvi stad.

UNI VER SI TE TET  
I TROMSØ
Nor ges ark tis ke uni ver si tet 
https://uit.no/tav la

LARS DAAE HOR VEI
Obe si ty, body height and risk of venous thrombo-
embolism. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 18.1.2018.
Be døm mel ses ko mi té: Pier re Morange, Labo-
ratoire d’Hématologie CHU Timone, Senter for  
be hand ling av trom bo se og blø der syk dom mer, 
Uni ver si te tet i Mar seil le, Frank ri ke, Bengt Zöller, 
Center for Pri mary Health Care Re search, Uni ver-
si te tet i Malmø, Uni ver si tets sy ke hu set i Malmø, 
Sve ri ge, og Lai la Arnesdatter Hop stock, Institutt  
for hel se- og om sorgs fag, Uni ver si te tet i Tromsø – 
Nor ges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: John-Bjar ne Hansen og Sig rid Bræk kan.

ANNONSER
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WINFRIED RÜGER

Vår gode venn og kol le ga Win fried Rüger 
døde brått og uven tet 9. feb ruar 2017, 59 år 
gam mel. Han var på en ett er leng tet fe rie  
i In dia for å for dy pe seg i Jivamukti-yoga  
da han fikk en hjer ne blød ning.

Win fried job bet som uro log i Hel se Fon na. 
Han had de bred ut dan ning og er fa ring. 
Al le re de som 13-år ing var han med som 
fri vil lig i Røde Kors i Tysk land. Han ut dan net 
seg først til po li ti, men be stem te seg tid lig 
for at han øns ket å gå inn i hel se sek to ren.  
I 1981 var han fer dig ut dan net sy ke plei er. 
Kort tid ett er ble Win fried med som hel se-
per so nell på flykt ning bå ten Cap Anamur 
som hjalp båt flykt nin ger i Sør-Kina ha vet. 
Den me di sins ke ut dan nin gen star tet han 
med i 1985 i Lü beck. Ett er end te stu di er 
job bet han syv år ved sy ke hu set i Lü beck  
før han flytt et til Norge. Der full før te han 

i av de lin gen og var en dyk tig pe da gog  
og fore le ser. Med sin bre de er fa ring had de 
han ro og for stå el se i møte med me di sins ke 
ut ford rin ger, sam ti dig som han så hele men-
nes ket.

Win fried var en even tyr lys ten mann som 
ikke var redd for nye ut ford rin ger. Han var 
glad i na tu ren, og et av fa vo ritt ste de ne var 
hytt a på en øde øy i hav ga pet uten for Fit jar.

Win fried var en me get åpen og raus per-
son, opp tatt av å se alle rundt seg. Vi føl te 
alle at vi had de et nært for hold til Win fried. 
Han var en gle des spre der og be tyd de mye 
for det so si a le mil jø et på sy ke hu set.

Det er tungt å mis te en god venn og kol-
lega. Win fried bar med seg en tyng de og  
en god het som vil bli dypt sav net både hos 
fa mi lie, ven ner, pa si en ter og kol le g er.

Vi ly ser fred over Win fried Rügers min ne.

På vegne av kolleger ved Haugesund sjukehus
FREDRIK GAUSTAD

spe sia li se ring in nen ge ne rell kir ur gi og 
uro lo gi, først to år ved Harstad sy ke hus, 
der ett er ved Stavanger uni ver si tets sju ke hus. 
Året 2002�–�03 job bet Win fried sam men med 
sin kone på Grøn land som all menn le ge og 
ge ne rell kir urg.

Win fried kom til Hel se Fon na i 2008, der 
han job bet frem til sin død. Da han kom  
til Hel se Fon na, var han den enes te fast 
an satt e uro lo gen i av de lin gen. Han var med 
på å ut vik le den uro lo gis ke sek sjo nen ved 
Hau ge sund sju ke hus, og før hans død var 
det an satt fire over le ger og én lege i spe sia li-
se ring der.

Som lege og kir urg var Win fried me get 
all si dig og fag lig sterk. Han had de en be und-
rings ver dig fin evne til å møte pa si en te ne 
der de var, og de verd satt e ham høyt. Han 
en ga sjer te seg spe si elt i de van ske li ge og 
ut ford ren de pro blem stil lin ge ne. I vakt sam-
men heng fikk han til nav net «Hart mann» da 
han på utal li ge natt e vak ter ga seg i kast med 
ileusoperasjoner. Han var opp tatt av pa si en-
tens bes te. Han var også vel dig opp tatt av 
opp læ ring av nye le ger og sy ke plei e re  

OLE FY RAND

Ole Fy rand er død. Det fø les rart, for hans  
liv var pre get av så mye vi ta li tet, kraft og 
livs gle de. Som hud le ge, pro fes sor og sam-
funns de batt ant var han uredd, en ga sjert  
og slag fer dig. Han var en dyk tig kli ni ker  

utal li ge kurs for le ger og an net hel se per so-
nell, skrev bø ker og ar tik ler om hud syk dom-
mer og om hu dens rol le i kom mu ni ka sjon, 
og var i en pe ri ode le der i hud le ge nes for-
ening, Norsk for en ing for der ma to lo gi og 
ve ne ro lo gi, der han se ne re ble æres med lem. 
Han var et yn det in ter vju ob jekt for pres sen 
og del tok ofte i de batt pro gram mer på TV og 
ra dio, gjer ne med om strid te spiss for mu le-
rin ger. Han mått e tåle mye kri tikk, men det 
var slik han ville ha det. Ole Fy rand gjor de 
norsk me di sin ri ke re.

Oles livs af ten ble an ner le des enn han 
had de tenkt seg. Ett er fle re års syk dom  
døde han fre de lig 30. de sem ber, 80 år gam-
mel. Våre tan ker går til hans kjæ re ek te fel le 
Bir gitt a og de res barn og bar ne barn.

PET TER GJERS VIK
Norsk forening for dermatologi og venerologi

og els ket av sine pa si en ter. Som un der vi ser 
og fore drags hol der all tid fa sci ne ren de  
å lytt e til. En for kjem per for pa si ent rett ig -
heter og med en sunn skep sis til by rå kra ti 
og over sty ring av le ger og sy ke hus. Kri tisk  
til le gers ar ro gan se og sty rings struk tu rers 
ri gi di tet. Med sin sto re in ter es se for kunst 
og kul tur min net han oss om at me di sinsk 
prak sis ikke bare drei er seg om bio lo gi, 
vi ten skap og pro se dy rer, men også om 
men nes ke kunn skap, psy ko lo gi og em pa ti,  
ja så gar også om es te tikk og his to rie. Han 
var en hu ma nist og på man ge må ter et 
re nes san se men nes ke.

Ole Len nart Fy rand ble født i Dram men  
i 1937 og stu der te me di sin i ut lan det, bl.a.  
i Ba sel og Wien. Han tok sin me di sins ke 
dok tor grad ved Uni ver si te tet i Oslo i 1977  
og var over le ge og do sent, se ne re av de lings-
over le ge og pro fes sor, ved Hud av de lin gen 
på Riks hos pi ta let i mer enn 30 år. Han holdt 
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JAN ERIK VAR HAUG

Det var med sorg vi mott ok bud ska pet  
om pro fes sor Jan Erik Varhaugs bort gang  
14. de sem ber 2017. Han var født i Kris tian-
sand 1942, ble cand.med. 1967 og dr.med. 
1984. I 1991 ble han pro fes sor ved Uni ver si te-
tet i Bergen, det før s te pro fes so ra tet i bryst- 
og endokrinkirurgi i Norge. Han ble spe sia-
list i ge ne rell kir ur gi 1976 og i bryst- og endo-
krinkirurgi 2007. Han bygde opp sek sjon for 
Bryst- og endokrinkirurgi ved Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus, der han var i full jobb 
inn til 2012.

I 2008 ble han ut nevnt til Rid der 1. klas se 
av St. Olavs Orden.

Jan Erik Var haug var på egne veg ne en 
svært be skje den mann til tross for den 
 aner kjen nel sen han fikk. Han var gjen nom-
gå en de grun dig i alt han gjor de og opp tatt 
av at me di sins ke av gjø rel ser i pa si ent be-
hand lin gen skul le være ba sert på evi dens  
og forsk nings re sul ta ter. Han var en av de 
mest hel støp te per son lig he ter vi har møtt. 
Hans venn lig het og om sorg om fatt et alle: 
pa si en ter, kol le g er, ven ner og fa mi lie. Men 
sam ti dig var han kom pro miss løs, både 
over for seg selv og and re, i kra vet til fag lig 
kva li tet.

Han ett er la ter seg et dypt savn. Jan Erik 
verd satt e fa mi lie li vet høyt, noe han ofte ga 
utt rykk for. Våre tan ker går til In ger Lene, 
barn, svi ger barn og bar ne barn. Med ham  
er en he ders mann og nes tor in nen norsk 
me di sin gått bort.

På veg ne av kol le g er og ven ner
PER EY STEIN LØN NING, ROLF KÅ RE SEN,  
EL LEN SCHLICH TING, JOHN-HEL GE HEIM DAL, 
STE NER KVINNS LAND, TU RID AAS

Hans forsk ning har ve sent lig vært knytt et 
til bryst kreft og endokrinkirurgi. Han var en 
tid lig pio ner i sam ar bei det mel lom ba sal fag 
og kli nikk len ge før be gre pet «translasjons-
forskning» ble kjent. In nen bryst kreft har 
han vært sen tral i tverr fag li ge sam ar beids-
pro sjek ter. Fra 1991 bi dro han til at pa si en ter 
med lo kal, avan sert bryst kreft i stu di er fikk 
me di ka men tell be hand ling før ope ra sjon, 
en be hand ling som da var kon tro ver si ell, 
men i dag er etab lert ru ti ne. Han var en 
re fe ran se per son i det nors ke en do krin ki rur-
gis ke mil jø et og fikk hen vist pa si en ter med 
van ske li ge pro blem stil lin ger fra hele lan det.

Jan Erik Var haug var med på å opp rett e 
Norsk Bryst Can cer Grup pe (NBCG) og var 
dens før s te le der 1988�–�91. Han var også sen-
tral i opp byg ging av na sjo na le fag grup per 
og ret nings lin jer in nen kreft i en do kri ne 
or ga ner.

Han var en av ini tia tiv ta ker ne til egen 
spe sia li tet in nen bryst- og endokrinkirurgi 
og han var den før s te le de ren i spe sia li tets-
ko mi te en. Han var æres med lem i Norsk 
kir ur gisk for en ing og i Norsk for en ing for 
bryst- og endokrinkirurgi. Han had de bred 
in ter na sjo nal kon takt fla te og fle re stu die-
opp hold i så vel Eu ro pa som i USA.
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

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

Foto: Thinkstock
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28
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

28
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LEGEJOBBER  Kommunale legestillinger, Allmennmedisin

KOMMUNALE LEGESTILLINGER

ALLMENNMEDISIN

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom 
kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Lenvik kommune er 

vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og 

Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

Lege
Legen inngår i en gruppepraksis med 13 fastleger og 2 turnus- 
leger. Finnsnes legekontor er hovedkontor med tilknytning til   
1 utekontor. Hovedkontoret ligger på Finnsnes og har åpent   
alle ukedager. Legehjemmelen har 1000 listeplasser og inntil  
20 % allmennlegeoppgaver. Ca 25-delt legevakt ved Finnsnes 
Interkommunale legevakt inngår i stillingen.

Vi søker etter allmennlege med norsk autorisasjon, med gode 
språkferdigheter i norsk, svensk eller dansk.  

Vi kan tilby et faglige allmennlege miljø med dyktige kollegaer   
og hjelpepersonell med relevant helsefaglig utdanning.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til   
virksomhetsleder Evy Nordby, mobil 481 73 916,   
e-post: evy.nordby@lenvik.kommune.no

Søknadsfrist: 4. mars 2018

Søknad sendes via www.jobbnorge.no, (id - 147203) -  
her finner du også fullstendig utlysingstekst.  
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER
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Last opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest. 
For mer informasjon kontakt med Mercuri Urval ved  
Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058. 

Bergensklinikken er inne i en strategisk endringsperiode 
og samler nå all sin polikliniske virksomhet sentralt i Bergen 
sentrum. Klinikken tilbyr behandling til mennesker med ulike 
former for rusmiddelavhengighet. 

Vi søker en trygg og samlende leder som kan bygge og 
utvikle poliklinikken sammen med våre dyktige og høyt 
kvalifiserte medarbeidere. Stillingen er nyopprettet,  
rapporterer til administrerende direktør og inngår som en del 
av Bergensklinikkens ledergruppe.

Vi ser etter en leder som er utdannet psykolog eller lege. 
Aktuelle kandidater må ha dokumentert ledererfaring og 
motiveres av faglig utvikling i kombinasjon med operasjonell 
drift og virksomhetsstyring. Kunnskap og erfaring fra 
behandling av ruslidelser og psykisk helsevern vil vektlegges. 

Klinikksjef poliklinikk

Le
ge
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Ledig fastlegehjemmel Eidsvåg legekontor - Åsane bydel 

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 13.03.18

Fastlegehjemmel
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Le
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Ledig fastlegehjemmel Morvik legekontor - Åsane bydel

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 13.03.18

Fastlegehjemmel

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge har ledig faste
stillingar som:

Referansenr:
Søknadsfrist:

Kontakt:

                                Les meir og søk stilling:
                               www.helse-bergen.no/jobb

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

BARNESYKDOMMER

Overlege

Barne og ungdomsklinikken

Vi har ledig fast s�lling, �l Barneavdeling for allergi og
lungesykdommer.
Vi søker spesialist i barnesykdommer med erfaring fra
fagområdet. Vi �lbyr en spennende jobb i et ak�vt og
s�mulerende fagmiljø, deltakelse i forskning på
internasjonalt nivå og gode utviklingsmuligheter innen
klinisk arbeid, forskning og undervisning.
Kontakt: Iren Lindbak Ma�hews, seksjonsleder, 
tlf. 415 41 897

Ref.nr. 3697711764                      Søknadsfrist: 05.03.2018

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere
i Helse SørØst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 
20 000 ansa�e og har et budsje� på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for 
størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

For fullstendig annonse se: www.oslouniversitetssykehus.no
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Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21
milliarder kroner.

Ålesund

40 % avtalehjemmel innen
kvinnesykdommer
Det er innenfor fagområdet kvinnesykdommer ledig 
40 % junioravtale. Hjemmelen er lokalisert i Ålesund. 

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382, 
rådgiver Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145 eller 
avtalespesialist Hans Ejner Ipsen.

Søknadsfrist: 13. mars 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER
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Fødselshjep og kvinnesykdommer, Hjertesykdommer, Hud- og veneriske sykdommer  LEGEJOBBER

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker
og underviser pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no

Flekke�jord

Fagansvarlig overlege og overlege 
gynekologi / obstetrikk 
– Avdeling for kirurgiske fag
Vi har behov for å styrke bemanningen med en fagansvarlig
overlege og en overlege og søker derfor etter to spesialister i
gynekologi/obstetrikk, 100 % fast stilling.

Opplysninger: Avdelingssjef Ingeborg Rønning Eikeland, 
tlf. 38 32 51 46

Søknadsfrist: 15. mars 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under
Jobb hos oss.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere. fr
an
tz
.n
o

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker
og underviser pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no

Arendal

Overlege  kardiologi 
– Kardiologisk seksjon
Til kardiologisk seksjon i Arendal søker vi overlege i kardiologi til
fast 100 % stilling.

Hjerteseksjonen i Arendal består av sengepost, hjerteovervåkning,
observasjonspost, poliklinikk og kat.lab/PCI. Hjerteseksjonen har
regionalt ansvar for invasiv behandling av akutt og kronisk
koronarsykdom for Aust‐ Agder, Vest‐ Agder og Telemark 
(ca 450.000 innbyggere). 

Opplysninger: Seksjonsoverlege Jarle Jortveit, tlf. 37 07 57 43  eller
avdelingssjef Ole I. Høie, tlf. 37 01 46 32.

Søknadsfrist: 13. mars 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under
Jobb hos oss.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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HJERTESYKDOMMER

920 23 952 - Siv Tetlie, Daglig leder

www.osebergklinikken.no

Følg oss på facebook!

VI SØKER HUDLEGE!
OSEBERGKLINIKKEN, TØNSBERG

Vi søker privat praksis dermatolog som vil vokse med 
oss i nye lokaler i Kjelleparken, Tønsberg. 

Søknadsfrist 20. mars.
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Overlege i hudsykdommer
Overlege i hudsykdommer 100 eller 50 % fast stilling ledig f.o.m.
d.d. Hudpoliklinikken i Elverum er den eneste i Sykehuset Innlandet,
og betjener befolkningen i Hedmark og Oppland som har 396 000
innbyggere. (Ref. nr.: 3699162705)

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingssjef 
Arne Floor, tlf. 480 55 005. 

Søknadsfrist: 13. mars 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, se
www.sykehuset-innlandet.no/jobb

29
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LEGEJOBBER  Klinisk farmakologi, Ortopedisk kirurgi, Psykiatri, Radiologi
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ER DU EN AV OSS?
 NTNU SØKER ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, skapes kunnskap for en bedre verden 
og løsninger som kan 
forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Professor/førsteamanuensis i 
medisin (farmasi)
100 % fast stilling.

Arbeidssted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.03.2018

Se ntnu.no/ledige-stillinger
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KLINISK FARMAKOLOGI

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker
og underviser pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no

Flekke�jord

Fagansvarlig overlege  ortopedi 
– Avdeling for kirurgiske fag
Vi har behov for å styrke bemanningen med en fagansvarlig
overlege og søker etter en spesialist i ortopedi i 100 % fast stilling.

Vil du være med å bygge Norges beste lokalsykehus? Er du en
person som ser muligheter, liker utfordringer og som kan motivere
og skape entusiasme? Er du interessert i videreutvikling og styrking
av det ortopediske fagfeltet? Da ønsker vi deg som medarbeider hos
oss! 

Opplysninger: Avdelingssjef Ingeborg Rønning Eikeland, 
tlf. 38 32 51 46

Søknadsfrist: 15. mars 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under
Jobb hos oss.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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ORTOPEDISK KIRURGI

PSYKIATRI

Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte. Vi gir god og trygg behandling
til 490 000 mennesker i 26 kommuner.

OVERLEGE
Avdeling for bildediagnos�kk, 
Ringerike sykehus  
Referansenr. 3678333225 Søknadsfrist: 04.03.2018

Vi søker radiolog til 100% vikariat. Tiltredelse etter avtale og
varighet minimum ett år fra tiltredelsesdato. Mulighet for fast
ansettelse.

Seksjon Ringerike er en del av Avdeling for bildediagnostikk i Vestre
Viken. Seksjonen er geogra�isk lokalisert i Hønefoss. 

Seksjonen har i dag 7 overlegestillinger og 2 LIS‐stillinger.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til
seksjonsleder Marianne Antonsen Kroken, tlf. 934 01 749 eller 
med. ansvarlig overlege Tiril Gossè Thompson, tlf. 975 43 568.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

R ADIOLOGI

www.modum-bad.nowww.modum-bad.no

Overlege/spesialist i psykiatri 
Avdeling for spiseforstyrrelser

for overlege/spesialist i psykiatri.

Tiltredelse: 01.08.18 
Kontaktpersoner: 

32 74 97 00.

Søknadsfrist: 06.03.18  

på www.modum-bad.no
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Øre-nese-halssykdommer  LEGEJOBBER

ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialist-helsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi eig fem 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest i tillegg til Helse Vest IKT AS. Føretaksgruppa har om 
lag 27 300 
medarbeidarar. Spesialisthelsetenesta i regionen omfattar om lag femti 
sjukehus og institusjonar, og skal gi helsetenester til i 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar 
i Sandnes

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er ledig 
ved frå 01.01.2019, eller etter avtale. 

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk og 
behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten må drive 
med høreapparattilpasning, og skal ha eigen audiograf tilsett. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• eigenskapar for heimelen
• innretning av praksis
• samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale og 
nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i  
rammeavtalen. 

Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med Helse 
Stavanger HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientløp, 
og etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger HF. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 879 084 (klasse 1) 
til kr. 1 309 320 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i ”Ram-
meavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske  
legeforening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Christen Inge Salvesen  
tlf. 90 79 26 96
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest RHF, 
Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist: 13.3.2018

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no
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LEGEJOBBER  Forskjellige stillinger

FORSKJELLIGE STILLINGER

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim 
- er Norges tredje største universitets-sykehus og ett av 
tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av 

virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne syke-husanlegg. Sykehuset 
er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere 
og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder 
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av 
etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
Vi søker en synlig, samlende og resultatorientert leder som skal videreføre arbeidet 
med å videreutvikle St. Olavs hospital som landets mest veldrevne sykehus. 
Vi har høye ambisjoner både for pasientbehandling, forskning, innovasjon og 
utdanning - som alt skjer i tett samvirke med NTNU. Du må evne å motivere for 
kontinuerlig forbedring, og det er særlig viktig å sørge for drift innenfor disponible 
økonomisk rammer samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres 
og alle universitetssykehusfunksjoner ivaretas. Spesialisthelsetjenestens betydning 
for befolkningen og sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelse-
tjeneste krever aktiv dialog med pasientorganisasjoner, kommuner og andre 
samfunnssektorer.

For å søke stillingen eller for ytterligere informasjon, se www.headvisor.no.  Kontakt gjerne våre 
rådgivere i Headvisor AS ved Anders Bauge, tlf. 901 56 249 eller Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. 
Styrets leder Anne Breiby kan også kontakts på tlf. 957 01 782. 
Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt 
inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 20.03.2018 

OSLO    |     BERGEN    |     TRONDHEIM    |     KRISTIANSAND

Ledig fast stilling som assisterende fylkeslege 
Ledig konsulentoppdrag for spesialist i radiologi
Ledig konsulentoppdrag for spesialist i psykiatri
Helseavdelingen har ledig fast stilling (100 %) som assisterende fylkeslege ved seksjon for spesialisthelsetjeneste i Helseavdelingen.  
Vi søker fortrinnsvis etter lege som er spesialist i barnesykdommer, men søkere med spesialitet innen onkologi, generell kirurgi, ortopedi, 
anestesiologi eller psykiatri oppfordres også til å søke.

I seksjonen for somatisk spesialisthelsetjeneste er det også ledig konsulentoppdrag for spesialist i radiologi på timesbasis tilsvarende 20% 
stilling. Søker må ha erfaring av alle modaliteter innen radiologi. Tjenesten vil også kunne egne seg for pensjonist.  
Tjenesten vil omfatte faglige vurderinger i tilsyns- og klagesaker.

I seksjonen for rus, omsorg og psykiatri er det også ledig konsulentoppdrag for spesialist i psykiatri på timesbasis tilsvarende 20%  
stilling. Tjenesten vil også kunne egne seg for pensjonist. Tjenesten vil omfatte faglige vurderinger i tilsyns- og klagesaker, samt møter 
på sykehusene med pasienter i forbindelse med tvangsmedisineringsklager.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Fung. seksjonssjef  Kirsti Haakens tlf.: 22 00 37 12 / 472 97 633 fmoakha@fylkesmannen.no
seksjonssjef Gaute Skirbekk tlf: 22 00 39 41 / 970 87 195 fmoagas@fylkesmannen.no eller
fylkeslege Jan Petter Odden tlf.: 22 00 39 01 / 930 37 023 fmoajod@fylkesmannen.no

For fullstendig kunngjøringstekst og elektronisk søknadsskjema, se vår nettside https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/ Ledige 
stillinger.

Søknadsfrist: 06.03.2018

Fylkesmannen er statens representant i fylkene.  
Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt 
opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.
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Forskjellige stillinger, Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

Arbeidsoppgavene vil være fag-
lige vurderinger i enkeltsaker og 
rådgivning av juridiske saks- 
behandlere innen blant annet 
tannbehandling i Norge og ut- 
landet og oppgjør- og yrkes- 
skadesaker. 

Leger 20–60 %
Arbeidsoppgavene vil være medi-
sinske vurderinger av klagesaker 
innen pasientskadeområdet, 
legemiddelsaker, utlandssaker, 
oppgjør- og yrkesskader samt 
rådgivning av juridiske saks- 
behandlere.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) har behov for sakkyndige til å bistå med 
utredning av medisinske og odontologiske spørsmål på ulike saksområder, særlig innen pasient-

Søknadsfrist er 11. mars.

Vi søker leger og tannlege til deltidsstillinger

Tannlege 20–40 %

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Utlysning av Allmennlegeforeningens lederstipend 2018
Formål
For å stimulere medlemmer til å ta ledelsesutdanning er det etablert en stipend- 
ordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet tildeling 
pr år er begrenset til 100 000 kroner.  Stipendet skal dekke faktiske kostnader 
knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen.
AFs landsrådsmøte 11.5.2016 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2017 
å øremerke kr. 100 000 av AF-fondet til å etablere en ordning med lederstipend på 
inntil 25 000 kroner til videre- og etterutdanning for allmennleger etter retningslinjer 
som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert i 2022.
Stipendkomite
Stipendkomiteen består av AFs styre. Søknader vurderes fortløpende.  
Regler 
Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Allmennlegeforeningen.
•  Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet tildeling 

pr år er begrenset til 100 000 kroner.
• Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av AFs styre.
•  Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på universitetsnivå, 

senest to år etter tildeling. Om kandidaten ikke kan vise til gjennomført utdanning 
innen to år går midlene tilbake til fondet og lyses ut på ny i tillegg til rammen på 
100 000 kroner pr år.

•  Stipendet tildeles for å dekke dokumenterte utgifter til utdannelsen dog ikke tap 
ved fravær fra praksis. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før utbetaling.

•  Søkeren må sende med en bekreftelse på at kommunen er søkt om støtte,  
og kopi av svar på søknaden.

• Stipendene belastes AF-fondet.
Mottak av stipend forutsetter:
•  Innsendelse av en kort oppsummering av studiet som dokumenterer gjennomført 

utdanning.
•  Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først 

oversendes etter at utdanningen er sluttført.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Allmennlegeforeningens sekretariat ved  
Camilla Fagerholt.  Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til  
af@legeforeningen.no innen 15. mars 2018.
Søknadsskjema finner du på: legeforeningen.no/af – under fanene «lederstipend»

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber
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Ut dan ning  
i GRUPPEPSYKOTERAPI     

Lær deg å for stå mer om grup pers potensiale gjen nom 
teo ri, vei led ning og egen er fa ring i grup per. Ut dan nin-
gen star ter med en 2-årig ba sis del, Trinn A. Kan di da ter 
med svært li ten teo ri- og er fa rings bak grunn star ter 
med et ett årig Grunn leg gen de trinn. Det er mu lig å ta 
kun Grunn legg-ende trinn som en inn fø ring. Ut dan nin-
gen er tverr fag lig og ar ran ge res som blokk-kurs med 
fem år li ge sam lin ger á tre-fire da ger. I til legg del tar  
alle i lo ka le kol le gi a le vei led nings grup per mel lom  
del kur se ne. 
 
Grunn leg gen de trinn for mid ler grunn leg gen de  
kunn skap om grup pe-pro ses ser og gruppepsyko- 
terapi, med sik te på å kun ne lede grup per i før s te lin jen 
og fun ge re som koterapeut i te ra pigrup per i be hand-
lingsin sti tu sjo ner in nen for psy kisk hel se vern og rus-
behand ling. 
 
Trinn A ut dan ner kan di da ten til å kun ne ar bei de  
kva li fi sert og sy ste ma tisk med gruppepsykoterapi  
i før s te lin jen og på spe sia list ni vå. Trinn A kan sø kes av 
kan di da ter som har full ført Grunn leg gen de trinn el ler 
av kan di da ter som har til sva ren de teo ri- og er fa rings-
bak grunn, se egen in for ma sjon om inn taks kri te ri er  
på IGAs hjem me si de. 
 
Et ter Trinn A er det mu lig å ta en 2-årig for dyp nings del, 
Trinn B. I til legg er det mu lig het for pa ral lell for dyp ning 
i men ta li se rings  basert gruppepsykoterapi. 
 
Ett år på IGA (Grunn leg gen de el ler 1. år Trinn A) til-
freds stil ler krav til 3. års vei led ning i psy ko te ra pi til 
spe sia li te ten i psy kia tri. Ut dan nin gen er også god-
kjent med tel len de valg frie ti mer til spe sia li te ten 
psy kia tri og for spe sia lis te nes et ter ut dan ning. 
 
IGA star ter høs ten 2018 nytt Grunn leg gen de trinn  
og Trinn A på Vok sen ås en kurs- og kon fe ran se ho tell. 
 
For nær me re in for ma sjon og for søk nads skje ma se vår 
hjem me si de www.iga.no. Søk nads frist 15. ap ril 2018. 
 
Institutt for grup pe ana ly se og gruppepsykoterapi  
Fr. Nansens vei 2, 0369 Oslo 
Tel: 466 11 630, E-post: iga@iga.no

Eksamen i tropesykdommer og parasittologi
Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å 
bli godkjente spesialister i grenspesialiteten  
infeksjonssykdommer. Leger som har gjennomgått de 
obligatoriske kurs i tropemedisin/parasittologi, kan  
melde seg til eksamen dersom mindre enn ett år gjenstår 
av spesialistutdanningen. Som det framgår av  
spesialistreglene, kan kandidater som har bestått  
eksamen i tropemedisin ved godkjent lærested i utlandet, 
fritas for denne eksamen. Eksamen består av en skriftlig 
og en praktisk/muntlig del.

Sted: Kompetansetjenesten for tropiske  
infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, 
5021 Bergen  

Tid: Mandag 11. juni 2018 kl. 09.00 – 16.00.

Påmelding innen 11. mai til Kristine Mørch:  
kristine.moerch@helse-bergen.no

 
 
 
AF innkaller til landsrådsmøte og  
NFA innkaller til årsmøte  
 
 

AF holder sitt ordinære landsrådsmøte onsdag 25. april 
2018 kl. 13–18.00 og  
NFA holder sitt årsmøte torsdag 26. april 2018 kl. 13-18.00 
på Quality Hotel i Tønsberg. 
 
Sakspapirer vil bli offentliggjort på foreningenes 
respektive hjemmesider: www.legeforeningen.no/af og 
www.legeforeningen.no/nfa senest fire uker før møtene. 
Invitasjon blir også sendt medlemmene per e-post.  
 
Program med invitasjon til hele arrangementet, 
Allmennmedisinsk våruke, finner du på våruka.no.  
Der finner du også lenke til påmelding. 
Alle medlemmer har også fått invitasjon til våruka per 
elektronisk medlemsbrev. 
 
Vel møtt! 
 
Tom Ole Øren, leder AF og Petter Brelin, leder NFA
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

En le ge vakt for alle,  
men ikke for alt

Le ge vak ten har en vik tig rol le som 
en trygg hets ska pen de in sti tu sjon. 
Men i fram ti da vil den kun være  
for be holdt noen av oss, hvis ikke  
de par te men tet og kom mu ne ne  
end rer kurs.

I Le ge for en in gens sta tus rap port fra 2015  
med oven nevn te titt el, be skri ves fle re til tak 
som vil kun ne styr ke be red ska pen på le ge-
vakt; bed re be man ning, gode pri ori te rings-
verk tøy, til gang på ut ryk nings kjø re tøy og et 
godt sam ar beid med fast le ge ne. Ho ved bud-
ska pet fra Le ge for en in gen i rap por ten kan 
ikke mis for stås: Kom mu ne ne og sta ten må 
ta et stør re an svar for le ge vak te ne.

I for slag til ny akutt me di sin for skrift stil les 
det nye kom pe tan se krav til le ger som skal 
ha selv sten dig vakt. For skrif ten tråd te i kraft 
i mai 2015, men med en over gangs ord ning 
fram til 1. mai 2018 for de ler av for skrif ten. 
Ide en om kom pe tan se krav er god. Fers ke 
le ger skal slip pe å ha an svar for le ge vak ten 
uten til gang på vei led ning og hjelp. I en tid 
der re krutt e ring til fast le ge ord nin gen blir 
sta dig van ske li ge re, er skrek ken for å jobbe 
ale ne på le ge vakt med be gren set er fa ring  
i ba ga sjen en åpen bar år sak.

Men et krav som på den ene si den vil 
kun ne bed re re krutt e rin gen av unge,  
uer far ne le ger, kan også være antirekrut-
terende. Vi vet hvor dan kol le g er i dis trikts-
Norge for tvi ler over vakt be last nin gen. De 
ri gi de kom pe tan se kra ve ne i akutt me di sin-
for skrif ten leg ger sten til byr den med økt 
vakt be last ning som re sul tat. Vi ri si ke rer at 
dyk ti ge og er far ne fast le ger slutt er for di 
vakt be last nin gen blir ule ve lig.

I hø rings inn spil let til akutt me di sin for-
skrif ten i 2014 skrev Le ge for en in gen at  
«Det er på tide å leg ge bak seg res te ne av en 
tra di sjon der le ge vak ten er den en kel te le ges 
an svar, mens kom mu ne ne kun skal ad mi ni- 
st re re ord nin gen.» Vi opp lev de at hø rings - 

no ta tet var pre get av en tan ke gang om at 
fast le ge ne skal «tvin ges til ba ke» til le ge vakt. 
At det fin nes uut nytt e de fast le ge re ser ver 
som kan dekke opp det be man nings be ho vet 
som kom pe tan se kra ve ne ska per. Dett e er 
langt fra sann he ten. Re sul ta tet ble en urea-
lis tisk for skrift med den be man nings si tua-
sjo nen som rå det i kom mu ne ne i 2014. Det 
har ikke blitt lett e re si den. VGs kart leg ging 
over re krutt e rings si tua sjo nen i fast le ge-
Norge og utal li ge til ba ke mel din ger fra 
kol le gi et vi ser at det ikke fin nes noen «fast -
le ge re ser ve» som kan bru kes til å fylle dett e 
be ho vet. Tvert imot. Når også sær av ta le for-
hand lin ge ne med KS brøt sam men før jul, 
ser ikke si tua sjo nen lys ut for le ge vak ten  
i ut kant-Norge.

Ny lig send te de par te men tet end rin ger  
i for skrif ten på hø ring. Det må lig ge en viss 
er kjen nel se i at kur sen må jus te res når for-
skrif ten al le re de nå øns kes endret. Også 
Stortinget har innsett alvoret. Nylig ba fler-
tallet i helsekomiteen regjeringen legge 
frem en sak med forslag til forbedringer  
i legevaktorganiseringen som ivaretar  
rekrutteringen til fastlegeordningen. Vi  
vil opp ford re de par te men tet til å lytt e godt 
til inn spil le ne fra de som job ber i tjenesten  
i oppfølgingen av vedtaket og arbeidet med 
forskriften. Det er grunn til å ten ke nytt om 
be man ning av le ge vakt.

Vik tigst er li ke vel det Le ge for en in gen 
pek te på i sta tus rap por ten: Le ge vakt ar bei det 
tren ger et løft både or ga ni sa to risk og fag lig 
langt ut over hva som fore slås i akutt me di-
sin for skrif ten. Det må ster ke re lut til.
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Mel de ord nin gen – fra jus til læ ring og for bed ring

Hel se fo re ta ke ne er på lagt å jobbe 
sy ste ma tisk med pa si ent sik ker het  
og for bed rings ar beid. En for ut set-
ning for det te er at hel se per so nell 
mel der uøns ke de og nes ten hen del-
ser til Mel de ord nin gen om uøns ke de 
hen del ser i spe sia list hel se tje nes ten.

– Mel din ge ne skal bru kes til læ ring for  
å bi dra til å fo re byg ge at til sva ren de skjer 
igjen, sier sek sjons le der Øy stein Fles land  
i Hel se di rek to ra tet.

Han le der sek sjon mel de sy stem som i dag 
vur de rer og klas si fi se rer mel din ge ne. Sek sjo-
nen be står av ca. 18 an satt e, ho ved sa ke lig 
le ger og sy ke plei e re. De fles te har en li ten 
del tids stil ling i Mel de ord nin gen, og ho ved-
stil ling i spe sia list hel se tje nes ten.

– Det gir fag lig og geo gra fisk spred ning og 
be va rer nær he ten til kon teks ten der hen del-
se ne skjer, sier Fles land.

In sti tu sjo ner i spe sia list hel se tje nes ten har 
ett er § 3-3 i spe sia list hel se tje nes te lo ven plikt 
til å mel de om «be ty de lig per son ska de på 
pa si ent som føl ge av yt el se av hel se tje nes te 
el ler ved at en pa si ent ska der en an nen.  
Det skal også mel des fra om hen del ser som 
kun ne ha ført til be ty de lig per son ska de». 
Hel se di rek to ra tets opp drag er å bi dra til at 
al vor li ge el ler po ten si elt al vor li ge hen del ser 
blir brukt til læ ring, og å bi dra til å fo re byg ge 
at til sva ren de skjer igjen

– Inn meld te hen del ser blir vur dert med 
tan ke på å iden ti fi se re ri si ko mønst re som 
kom mer inn un der de fi ni sjo nen på pa si ent-
sik ker het, dvs. vern mot unø dig ska de som 
føl ge av yt el ser fra hel se tje nes ten el ler man-
gel på yt el ser, for tel ler se ni or fors ker Eli  
Saa stad.

Læ rings no ta ter
Ho ved for må let med mel de plik ten er å opp nå 
bed re pa si ent sik ker het ved at mel din ge ne 
bru kes til å av kla re år sa ker til hen del sen, for 
så å fo re byg ge at til sva ren de hen del se skjer 
igjen. Mel de plik ten skal ikke er statt e, men 
un der støtt e hel se in sti tu sjo ne nes eget ar beid 
med sy ste ma tisk kva li tets for bed ring og pa- 
 si ent sik ker het i sam svar med spe sia list hel se-
tje nes te lo ven og in tern kon troll for skrif ten.

Øy stein Fles land un der stre ker at for bed-
ring må skje på sy stem ni vå.

– Å sam le inn mel din ger hjel per ikke om 
det ikke er et sy stem for til ba ke mel ding, 
sær lig i form av læ rings no ta ter og forsk-
ning, på pe ker han.

– Vi er ikke opp tatt av å lete ett er «syn de-
buk ker». Vi fin ner nes ten all tid at fei len 
lig ger i sy ste me ne. Vi er først og fremst 
opp tatt av at mel din ge ne skal bi dra til  
læ ring. Vi har et læ rings per spek tiv og en 
kva li ta tiv til nær ming, og vi sø ker ett er  
ri si ko om rå der. En vik tig del av ord nin gen  
er der for at det ut ar bei des læ rings no ta ter 
ba sert på inn kom ne mel din ger.

Læ rings no ta te ne er Mel de ord nin gens 
måte å sam le er fa rin ge ne og gi dem til ba ke 
til hel se tje nes ten. I lø pet av de sis te åre ne er 
det ut ar bei det mel lom 25 og 30 sli ke no ta ter.

– Gjen nom læ rings no ta te ne tror vi at vi 
kan bi dra til en for bed ring og en end ring, 
for tel ler Eli Saa stad. Hun leg ger til at de har 
et tett og godt sam ar beid med Le ge for en in-
gen og de uli ke fag me di sins ke for en in ge ne 
ved ut ar bei ding av no ta te ne.

I læ rings no ta te ne bru ker de eks emp ler fra 
mel din ger for å il lust re re det ak tu el le ri si ko-
om rå det. Tan ken er at no ta te ne skal kun ne 
bru kes som inn spill til egen re flek sjon,  
un der vis ning og dis ku sjon.

– Læ rings no ta te ne blir for mid let via  
off ent li ge ka na ler, men når ikke all tid ut  
til det en kel te hel se per so nell. Vi vil gjer ne  
nå de som mel der, og for oss er det vik tig  
å for mid le til alle som mel der av vik at in for-
ma sjo nen ikke for svin ner i et «sort hull», 
un der stre ker hun. No ta te ne pub li se res på 
www.helsdirektoratet.no/publikasjoner

Trygt å mel de
Mel de ord nin gen mott ok 10 094 mel din ger 
fra mel de plik ti ge in sti tu sjo ner i 2016, hvor av 

9 875 in ne holdt til strek ke lig in for ma sjon  
til at vur de ring og klas si fi se ring var mu lig. 
Klas si fi se rin gen er kun ba sert på in for ma-
sjon i mott att e mel din ger. Mel de ord nin gen 
har ikke in for ma sjon om kon se kven se ne for 
pa si en te ne ett er at hen del se ne er meldt.

Eli Saa stad for tel ler at an tall mel din ger 
har økt be ty de lig ett er at Mel de ord nin gen 
ble etab lert sam men lik net med tid li ge re,  
da mel din ger ble sendt til Hel se til sy net.

– Vi tror noe av skyl des stør re åpen het og 
at det en kel te hel se per so nell har for stått at 
det er trygt å mel de og at det ikke kan med-
fø re sank sjo ner, sier hun.

Enk le re å hånd te re da ta ene
Øy stein Fles land for tel ler at de sitt er på sto re 
meng der data og at de ut nytt er mo der ne 
tek no lo gi. I den se ne re tid har de hatt et 
pro sjekt – et maskinlæringssystem – for å 
iden ti fi se re da ta ene.

– Det har gitt lo ven de re sul ta ter, sier han.
– Vi kan se ett er mønst re og ana ly se re 

tal le ne på en enk le re og bed re måte. Alt vi 
mott ar blir ana ly sert. Noe en der der ett er 
opp i læ rings no ta ter. Å bru ke det som går 
galt til å lære av, er med på å fo re byg ge at 
det skjer igjen, at sy ste mer for bed res og 
sik ker hets hull blir tett et, sier han.

Mer in for ma sjon om ord nin gen er til gjen-
ge lig på www.melde.no, på Mel de ord nin gens 
Face book-side og Twitt er

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

BI DRAR TIL FOR BED RING: Eli Saa stad og Øy stein Fles land tror læ rings no ta te ne kan bi dra til for bed ring og end ring.  
Foto: Lise B. Johannessen



4 07TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Én av fem har opp levd vold og trus ler på jobb

Ar beids til sy net set ter sø ke ly set  
på vold mot hel se per so nell i ny 
kam pan je.

I hel se- og so si al sek to ren opp gir én av fem 
an satt e at de har opp levd vold og trus ler  
på jobb. Det er fle re enn dob belt så man ge 
sam men lik net med alle yr kes ak ti ve. Der for 
er den ne sek to ren mål grup pen for Ar beids-
til sy nets nye kam pan je om vold og trus ler.

Pre si dent Ma rit Her man sen me ner kam-
pan jen er vik tig for å sik re bed re kon troll-  
og opp føl gings ru ti ner for le ger som er  
i fa re so nen for vold og trus ler.

– Ofte er fel les nev ne ren for pa si en ter som 
ut ø ver vold mot hel se per so nell at de be fin-
ner seg i en van ske lig livs si tua sjon, og sli ter 
både med rus og psy kis ke pro ble mer. Vi har 
in gen na sjo na le ret nings lin jer for hvor dan 
man hånd te rer vol de li ge og tru en de si tua-
sjo ner i ett er tid. Der for er den ne kam pan jen 
vik tig, både for le ge ne og ar beids gi ve re. Det 
er av gjø ren de med gode ru ti ner som sør ger 
for god opp føl ging av le ge ne som blir ut satt 
for vold el ler tru en de si tua sjo ner, sier lege-
pre si den ten.

Be visst gjø re ar beids gi ve re
Her man sen me ner fore byg ging er vel så 
vik tig for å tryg ge de an satt e i ar beids hver-
da gen.

– Fore byg gin gen må være to si dig. De 
an satt e må stil le krav om opp læ ring i hvor-
dan man hånd te rer tru en de si tua sjo ner, 
sam ti dig som ar beids gi ver ne må sør ge for 
jevn li ge ri si ko vur de rin ger og ade kva te til tak 
for å for hind re at tru en de si tua sjo ner opp-
står, sier Her man sen.

Di rek tør i Ar beids til sy net, Trude Voll heim, 
hå per kam pan jen vil gjø re ar beids gi ve re sitt 
an svar be visst for å sik re bed re opp føl ging 
og fore byg ging.

– Alt for man ge i hel se- og so si al sek to ren 
har kjent frykt på jobb for di de har opp levd 
en vold- el ler trus sel si tua sjon. Vi hå per kam-
pan jen bi drar til å be visst gjø re ar beids gi v- 
e re om an sva ret for å fo re byg ge, og at fle re 
ar beids ta ke re mel der fra om si tua sjo ner de 
opp le ver. Dett e er vik tig for at ar beids gi ver 
skal kun ne fo re byg ge og føl ge opp best 
mu lig sier Voll heim.

Le ge vakt og psy kia tri  
mest ut satt i le ge grup pen
For le ge grup pen er de som job ber på le ge-
vakt og i psy kia tri en mest ut satt for vold  
i ar beids hver da gen. Sam ti dig vi ser en norsk 

un der sø kel se blant le ger i alle spe sia li te ter 
og på alle ni vå er i hel se tje nes ten, at le ger 
ikke var mer ut satt for trus ler om vold el ler 
for fy sisk vold i 2014 enn de var i 1993. Stu - 
di en vi ser sam me fore komst i an de len le ger 
som har opp levd vold el ler som har vært 
ut satt for minst én trus sel.

End rin ge ne fra 1993 til 2014 er sær lig mar-
kant i psy kia tri en. Le ge ne her opp le ver å ha 
blitt tru et i sam me grad som før, men fær re 

rap por te rer at de er blitt ut satt for fy sisk 
vold. Sam me stu die vi ser al li ke vel at le ger  
er en ut satt grup pe: Halv par ten er blitt tru et 
med vold, og én av fire ut sett es for fy sisk 
vold.

Kon se kven se ne av å opp le ve vold og trus-
ler kan være al vor li ge. I føl ge Ar beids til sy net 
opp le ver man ge psy kis ke pla ger som angst, 
de pre sjon el ler søvn pro ble mer, i til legg til 
fy sis ke ska der. Red se len for å bli ut satt for 
vold og trus ler kan være en be last ning i seg 
selv. Vold og trus ler kan få kon se kven ser  
for ar beids mil jø et i virk som he ten og føre  

til mind re jobb en ga sje ment, tap av kom pe-
tan se ved at folk slutt er, samt høy ere sy ke -
fra vær.

Dår li ge ri si ko vur de rin ger
Re gel ver ket ble skjer pet ved inn gan gen til 
2017. Det ble end ret ved å stil le ty de li ge re 
krav til hvor dan ar beids gi ver skal fo re byg ge 
og føl ge opp vold og trus ler slik at de an satt e 
får en tryg ge re ar beids hver dag. Al li ke vel 
fin ner Ar beids til sy net mang len de kart leg-
gin ger og ri si ko vur de rin ger knytt et til vold 
og trus ler. Til sy net har i lø pet av 2017 gjen-
nom ført om kring 263 kon trol ler i hel se- og 
so si al sek to ren med tema vold og trus ler. 
Voll heim ett er ly ser til tak som be skytt er 
ar beids ta ker ne.

– Vi er fa rer så langt at seks av ti virk som -
he ter har for dår li ge kart leg gin ger og ri si ko-
vur de rin ger av når ar beids ta ker kan opp le ve 
vold og trus ler, og de har hel ler ikke på 
bak grunn av dett e iverk satt nød ven di ge 
til tak for å be skytt e ar beids ta ker ne. En kon-
kret ri si ko fak tor er ale ne ar beid, og seks av ti 
mang ler også ri si ko vur de rin ger knytt et til 
ar beids ta ke re som job ber ale ne. I til legg 
fin ner vi brudd på lo vens krav om nød ven-
dig opp læ ring i nær 40 pro sent av til sy ne ne, 
for tel ler Voll heim.

MAT TIS DAHL ÅMOTS BAK KEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

VIK TIG KAM PAN JE: Ar beids til sy nets kam pan je er vik tig både for le ge ne og ar beids gi ver, me ner Ma rit Her man sen.  
Foto: Arne Vatn øy

«Det er avgjørende med gode 
rutiner som sørger for god 
oppfølging av legene som blir 
utsatt for vold eller truende 
situasjoner»  
                                             MARIT HERMANSEN
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Vel kom men til årets lands sty re mø te

Vi har igjen gle den av å in vi te re til 
lands sty re mø te – Le ge for en in gens 
høy es te or gan – og den år li ge møte- 
plas sen for til lits valg te i alle de ler 
av vår mang fol di ge for en ing.

Vårt mål er at dis se da ge ne skal ska pe en ga-
sje ment og gi in spi ra sjon og fag lig på fyll.

På lands sty re mø te ne ut for mes Le ge for- 
 en in gens po li tikk. De le ga ter og and re del - 
ta ke re bi drar all tid med en ga sje ren de og 
vel for mu ler te inn legg. Lands sty ret dis ku te-
rer alt fra ak tu el le hel se po li tis ke pro blem-
stil lin ger til spørs mål knytt et til or ga ni sa-
sjons ut vik ling, ut dan ning og in ter na sjo nalt 
ar beid. I til legg er mø te ne en are na for  
å ska pe kon takt og godt sam vær.

Den hel se po li tis ke de batt en ska per all tid 
en ga sje ment. Vi har in vi tert hel se mi nis ter 
Bent Høie for å dis ku te re hva som må gjø res 
for å styr ke fast le ge ord nin gen og de øv ri ge 
le ge tje nes te ne i kom mu ne ne. And re te ma er 
vil være hvor dan man kan få til et godt sam - 
ar beid mel lom sto re og små sy ke hus, sam-
hand ling, hvor men nes ket vil være i frem - 
ti dens ar beids liv og spe sia list ut dan ning  
i frem ti den.

Lands sty re mø te ne er åpne for alle Le ge for-
en in gens med lem mer, og sen tral sty ret og 
sek re ta ri a tet job ber hele ti den med å gjø re 
dis se mø te ne til en en ga sje ren de mø te plass. 

Der for skal vi også ha hyg ge li ge mål ti der, 
kul tu rel le inn slag og so si a le ar ran ge men ter.

Pro gram met for årets møte er ennå ikke 
helt fast lagt når den ne ut ga ven av Tids skrif-
tet går i tryk ken, men jeg kan al le re de nå 
love spen nen de og gode de batt er, mu lig - 
he ter for frisk luft, god ut sikt og møte med 
man ge hyg ge li ge kol le g er!

– Jeg øns ker lands sty ret, kol le g er og gjes-
ter, sek re ta ri at og Tids skrif tet hjer te lig vel-
kom men til årets lands sty re mø te på So ria 
Moria.

MA RIT HER MAN SEN
marit.hermansen@legeforeningen.no
Pre si dent

DEBATT: Helseminister Bent Høie er også i år invitert til den helsepolitiske debatten. Her fra et tidligere møte.  
Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Praktiske opplysninger

Årets landsstyremøte finner sted  
på Soria Moria hotell og konferanse-
senter fra tirsdag 29.– torsdag 31. 
mai.

Landsstyremøtet åpner offisielt kl 1100 med 
registrering fra kl 0900. Samme kveld invi-
terer Legeforeningen til kveldsarrangement 
med bespisning. Onsdag kveld er det fest-
middag på Soria Moria. Møtet avsluttes 
torsdag 31. mai kl 1530.

Påmelding
Landsstyrets representanter, valgkomité, 
sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer 
av desisorutvalget samt leder av styret i Syke-
hjelps- og pensjonsordningen for leger får 

tilsendt egen innkalling med personlig 
påmeldingslink.

Deltakelse i andre møter forut for starten 
av landsstyremøtet, for eksempel yrkesfor-
eningenes egne møter, må meldes til arran-
gørene av disse møtene.

Øvrige medlemmer som ønsker å delta, 
må fylle ut elektronisk påmeldingsskjema 
på legeforeningen.no/landsstyremote. Vi gjør 
oppmerksom på at dagpakke til en pris av 
400 kroner/dag er obligatorisk ved møtedel-
takelse. Påmelding til kvelds-arrangement 
og festmiddag er bindende  
og koster henholdsvis 500 og 1450 kroner.

Påmeldingsfrist og opphold
Overnatting på Soria Moria er forbeholdt 
delegater og gjester. Øvrige deltakere bor på 
Lysebu hotell og Voksenåsen Kultur og Kon-
feransehotell. Se: legeforeningen.no/landssty-

remote for priser og ytterligere opplysninger. 
Påmelding må være sekretariatet i hende 
senest fredag 16. mars.

Ved senere påmelding kan man ikke  
regne med at arrangør kan skaffe over- 
natting. Ved påmelding etter påmeldings-
fristen 16. mars kan det ikke garanteres  
ledig plass.

Saksdokumenter
Saksdokumenter vil være tilgjengelig for 
påmeldte deltakere ca. 14 dager før møte-
start.

All informasjon om landsstyremøtet  
wwer tilgjengelig her:  
legeforeningen.no/landsstyremote

KRISTIN HEKNE THORESEN
kristin.hekne.thoresen@legeforeningen.no
Generalsekretærens stab



4 09TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 4,  2018;  138

AKTUELT I  FORENINGEN

Utaskjærsdoktoren

Å bru ke det man har på best mu lig 
måte, er man tra et når all menn le ge 
Anders Seim ut ryd der syk dom mer 
som få and re bryr seg om.

Ny lig mott ok han Anders Forsdahls he ders-
pris, som de les ut av Na sjo nalt sen ter for dis- 
 trikts me di sin (NSDM) til en per son som har 
gjort en spe si ell inn sats for dis trikts me di sin.

– Du har fått pri sen for ditt in ter na sjo na le en ga - 
sje ment for ut ryd ding av neg li sjer te syk dom mer i 
Af ri ka. Hvor for dett e sto re en ga sje men tet for syk - 
dom mer som man ge av oss ald ri har hørt om?

– Det er en kon trast i ver den som jeg sy nes er 
mer ke lig og litt van vitt ig. På den ene si den 
har or ga ni sa sjo ner og land brukt hund re vis 
av mil li ar der dol lar på å for sø ke å bygge 
hel sein fra struk tur i dis se om rå de ne. Det byg - 
ges sy ke hus, ut dan nes jord mød re og le ger,  
og job bes med å ut vik le hel se sy ste mer. Dett e 
trengs så klart, en be tent blind tarm må ope-
re res.

– …Men?

– Det er ikke sik kert at in fra struk tur er alt som 
trengs. På den and re si den har vi en del tulin - 
ger som sprin ger rundt og kun bru ker lom-
me rusk, men som lyk kes med å ut ryd de syk - 
dom. Dett e på tross av bor ger krig, kor rup sjon, 
mi li tær dik ta tur og alt mu lig slags tøv og tøys.

– Hvor dan ble du en del av den ne gjen gen?

– Jeg ble in vol vert da jeg tok en fol ke hel se 
grad i Bos ton i Sta te ne. En med stu dent tip- 
 set meg om en gjes te fore les ning av le gen 
Don Hopkins ved det ame ri kans ke fol ke hel-
se in sti tutt et, CDC. Han had de vært med på  
å ut ryd de kop per, og nå så han seg om ett er 
et nytt pro sjekt hvor er fa rin ge ne fra det 
ar bei det kun ne bru kes. Val get falt på gui nea-
orm. Jeg had de noen ide er om hvor dan vi 
kun ne bi dra fra Norge, og ble bitt av ba sil len.

– Hvor dan går dere frem når dere for sø ker å ut - 
ryd de en syk dom el ler re du se re an tall til fel ler?

– Jeg pleier ofte å si «if we’re not deal ing 
with rea li ty, we won’t get there». Det må 
hen ge på greip vi ten ska pe lig. Noen må ha 
brukt tid på å vur de re om en me di sin el ler 
tek nisk til nær ming vir ker. Så må man se  
på hva en kan få til. Hvis det bare fin nes én 
sy ke bil for hundretusen men nes ker kun ne 

man si «vi må ha så og så man ge sy ke bi ler, 
hvem skal kjøpe dem?». Men man kan også 
si: «ok, så er det slik, kan vi gjø re noe lell?».

– Hva er du stolt over å ha bi dratt med i ar bei-
det dere har gjort?

– Ett er å ha job bet med gui nea orm ble jeg 
en ga sjert i ar beid for å ut ryd de lym fa tisk 
filariasis, «ele fant sy ke». WHO had de ved tatt 
at ele fant sy ke skul le eli mi ne res som fol ke-
hel se pro blem og man had de tab lett e ne for  
å ut ryd de og stoppe syk dom men. Spørs - 
må let var hvor dan man skul le gå frem. Da 
tok jeg ini tia tiv til et stort møte med WHO, 
Ver dens ban ken, fle re sto re ngo-er og re pre-
sen tan ter fra fatt i ge og rike land hvor man 
be stem te at man både skul le hind re spred-
ning og ta seg av de syke sam ti dig fra star-
ten av. Det had de ikke vært gjort før.

– Hva had de man gjort tid li ge re?

– Da de ut ryd det kop per fo ku ser te de kun på 
å stoppe spred nin gen. De som al le re de var 
syke mått e kla re seg som best de kun ne. Det 
var et spørs mål om pri ori te ring. En enorm 
meng de men nes ker had de syk dom men, 
spred nin gen gikk su per fort, og vak si na-
sjons pro gram met had de re la tivt få res sur-
ser. Å unn gå smitt e var også fo ku set da vi 
star tet å jobbe med gui nea orm, men ett er 
hvert be hand let vi i til legg de syke.

– Hvor for var det vik tig for deg å be hand le de 
syke fra star ten av?

– For di det er kjem pe vik tig for pa si en te ne. 
Jeg tror også folk er mer vil li ge til å bi dra til 

å stoppe en syk dom når de ser at de res 
kjæ re som er syke, blir tatt på al vor og for-
søkt av hjul pet.

– Ett er å ha job bet med å ut ryd de gui nea orm  
i Su dan og ele fant sy ke i Togo og Gha na, gikk 
du vi de re til å jobbe for å be gren se fore koms-
ten av fød sels fis tel i Ni ger. Det er en vel dig 
an ner le des pro ble ma tikk?

– Ja. Noen trod de vi var blitt helt gale, men  
vi skul le jo ikke filt re re vann for å få kvin ner 
til å over le ve fød sel. Vi ville bare bru ke de 
sam me fol ke hel se red ska pe ne. Det vis te seg  
å fun ge re. Si den 2009 har bare én fø den de 
fått fød sels fis tel blant 125 000 fø den de. 
Blok kert fød sel var før en av de to vik tig ste 
døds år sa ke ne. Nå er det fjer net som døds - 
år sak.

– Og nå har dere gått løs på blød nin ger?

– Ja, da kvin ne ne ikke døde av blok kert fød-
sel, var det blød nin ger som of test før te til 
død. I 2012 dro jeg og en kol le ga fra Ni ger på 
kon gress i Roma. Før kon fe ran sen var det et 
kurs om blød ning. Ett er å ha hørt pre sen ta-
sjo ne ne sa jeg til min kol le ga: «Hvis jeg var 
hel se mi nis ter i Ni ger så had de alt dett e vært 
på plass før jul.» Det end te med at vi or ga ni-
ser te et møte på star ten av det nes te året 
med fors ker ne fra mø tet, og at hel se mi nis te-
ren i Ni ger sa ja til å inn fø re til ta ke ne i hele 
lan det. Blød nings dø de lig he ten sy nes nå 
hal vert blant 230 000 fø den de.

JU LIE KAL VE LAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FELT AR BEI DE REN: Anders Seim har job bet med å re du se re syk doms byr den i fle re af ri kans ke land si den mid ten av 90-tal-
let. Her er han ute i felt, med Tidsskrift for Den nors ke le ge for en ing som le se stoff. Foto: Pri vat
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derfor er jeg lege...

Målrettet  
ut fra genetisk  
variasjon

DNA-sekvensering skjer raskt i dag. I løpet  
av kort tid, kan vi kartlegge et menneskes 
genom. Det gir oss muligheter til å finne ut 
hvilke gener som er skadet og hva det kan 
bety for pasientenes behandling. Persontil-
passet medisin (også kalt presisjonsmedi-
sin) er et teknologidrevet fagområde hvor 
genetikken står sentralt. Hvor vi vil være om 
ti år er det vanskelig å ha noen eksakt opp-
fatning av siden vi jobber med disruptive 
teknologier – teknologier som ofte har vist 
seg å kunne føre til store endringer av prak-
sis. Det blir litt som å sammenlikne da lyd 
ble digitalisert og vi fikk lydfiler. Få kunne 
forutse at Spotify ville dominere musikk-
gjengivelse så raskt.

Å lede avdeling for medisinsk genetikk  
på OUS er en utrolig interessant jobb. Godt 
samarbeid mellom faggrupper som infor-
matikere, statistikere og molekylærbiologer 
og helsepersonell, må til for at vi skal lykkes. 
Vi utvikler og «oversetter» ny teknologi og 
kunnskapen den gir, til å framskaffe bedre 
og mer effektiv diagnostikk. Den detaljerte 
genetiske kartleggingen gir en mer presis 
diagnostikk som vil gi optimal behandling 
og oppfølging, og redusere skadelige bivirk-
ninger. De sykdomsgrupper som vil kunne 
dra nytte av denne utviklingen er enkeltgen-
sykdommer som utviklingshemminger  
hos barn, arvelige former for kreft, enkelte 
nevrologiske lidelser og hjerte- og karsyk-
dommer. Persontilpasset medisin stiller oss 
overfor både etiske problemstillinger og 
vanskelige kost-nytte-vurderinger, og det er 
vi oss bevisst.

DAG UNDLIEN
Avdelingsleder avdeling for medisinsk genetikk, 
OUS
Professor i medisinsk genetikk, UiO
Oslo 
Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor 

Hvor dan gjø re job ben let te re for 
le ger – dvs. å gjø re ar beids da gen 
enk le re, mer ef fek tiv og til et bed re 
til bud for pa si en te ne?

Spørs må let stil te Keith Mc Neil som inn til 
ny lig var Chief clin i cal in for ma ti on offi cer 
(CCIO) i Na tio nal Health Service (NHS) Eng-
land, da han gjes tet e-hel se kon fe ran sen 
EHiN. Og hans svar var:

– Det vet le ge ne best! E-hel se tren ger le ge-
ne og an net hel se per so nell. Alt for ofte glem-
mes det at sy ste me ne er til for kli ni ker ne og 
pa si en te ne.

Like av hen gig av IT som av ste to sko pet
– Le ge ne må in vol ve res, men like vik tig er 
det at de lar seg in vol ve re, på pek te Mc Neil.

Rå det hans er å in vi te re til me di si nen, for 
det er i sam ar bei det mel lom hel se per so nell 
og tek no lo ger at de gode løs nin ger blir 
ut vik let og til pas set pa si ent ar bei det.

– Bru ker rett et de sign må være kjer ne ver di-
en i dett e ar bei det, men te Mc Neil.

Dia log, ob ser va sjon, tes ting og re tes ting 
må være hver da gen. I til legg skal man ikke 
un der vur de re vik tig he ten av forsk ning og 
do ku men ta sjon på den di gi ta le rei sen frem 
mot vel fun ge ren de, eff ek ti ve sy ste mer

Hel se ve se net er kom plekst, til pas nings-
dyk tig og kao tisk. An tal let pa si en ter med 
sam men satt e li del ser øker.

– Dis se pa si en te ne kre ver mer tid, og vi  
må sva re på den ut ford rin gen bl.a. ved  
å di gi ta li se re. Men sø ke ly set må være på 
pa si ent sik ker het, un der stre ket han og la til 
at tek no lo gi spil ler en svært vik tig rol le når 
be gren se de res sur ser skal ut nytt es på best 
mu lig måte.

Di gi ta le le de re – vei en å gå
Mc Neil som i NHS ar bei det hos ver dens fem te 
stør ste ar beids gi ver med 1,7 mil li o ner an satt e, 
har vært sjef for det eng els ke e-hel se pro gram-
met. Der er far te han lavt en ga sje ment fra 
kli ni ker ne.

For å in vol ve re kli ni ke re har NHS der for 
fra 2018 opp rett et The Digital Aca de my (1). 
Det er en vir tu ell or ga ni sa sjon som til byr 
skred der syd de stu die pro gram mer i in for-
ma tikk, ad mi nist ra sjon og end rings le del se.  
I lø pet av tre år er må let å ut dan ne 300 
di gi ta le le de re som hver går gjen nom et 
12 må ne ders pro gram. Det er Uni ver si ty of 
Edin burgh, Im pe ri al Col le ge Lon don og 
Har vard Med i cal School som har ut vik let 
dis se pro gram me ne.

The Digital Aca de my er NHS sitt svar på 
rå de ne man fikk gjen nom The Wach ter 
Re view Ma king IT work,som er en gjen nom-
gang av NHS’ for bed rings po ten si al med ti 
kla re an be fa lin ger (2).

En av dis se er å etab le re en ar beids styr ke  
i NHS med kva li fi ser te kli nisk in for ma ti ke re.

– De blir bro byg ger ne mel lom me di si nen 
og tek no lo gi en, sa Mc Neil.

Han vis te til at kli nisk in for ma tikk er på 
frem marsj som aka de misk di sip lin, og at det 
er av gjø ren de med sko ler te, di gi ta le le de re 
som har kunn skap og som vet å om sett e 
me di si nen i tek no lo gi en og vice ver sa.

ANNE RING NES
anne.ringnes@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

LIT TE RA TUR
1 NHS Eng land. Digital Aca de my.  

https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/
info-rev o lu tion/nhs-di gi tal-aca de my/ (5.1.2018).

2 NHS Eng land. The Wach ter re view. Har nessing 
the power of healthinformation technology to 
im prove care in Eng land https://www.england.nhs.
uk/digitaltechnology/info-rev o lu tion/ 
wach ter-re view/ (5.1.2018).

Keith Mc Neil. Foto: The Carers Foun da tion

E-hel se tren ger le ge ne!
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– Fast le ge ord nin gen må styr kes

To nye rap por ter pro du sert på opp-
drag fra Le ge for en in gen un der støt-
ter be ho vet for styr king av fast le ge-
ord nin gen.

I 2017 skap te fast le ge ord nin gen sto re over-
skrif ter i na sjo na le me di er og Stor tin get 
ved tok å gjen nom fø re en eva lue ring av 
ord nin gen. Da den nye ut vi de te re gje rin gen 
Solberg pre sen ter te sin platt form i ja nu ar 
2018 pre sen ter te de et mål om «for bed re og 
mo der ni se re» ord nin gen.

– Det er vel dig po si tivt at fast le ge ord nin-
gen er på al les lep per nå om da gen, og vi er 
svært gla de for at dett e nå har nådd po li ti-
ker nes dags or den. Nå er det vik tig å få på 
plass gode, frem tids rett e de løs nin ger for 
ord nin gen, po eng te rer hun.

Pre sen te rer nye rap por ter
Le ge for en in gen job ber ak tivt opp mot myn-
dig he te ne og KS for å bed re fast le ge nes ar - 
beids for hold. En del av dett e ar bei det er å gi 
inn spill til ut for min gen av kom mu ne nes 
me di sins ke til bud. Le ge for en in gen off ent lig-
gjor de ny lig to nye rap por ter om det me di-
sins ke til bu det i kom mu ne ne.

– Rap por te ne vi ser at vi har gode vir ke mid-
ler til å ut vik le fast le ge ord nin gen, men det 
kre ver vil je til sam ar beid og ut vik ling i kom-
mu ne ne, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Ber kom mu ne ne ta grep
Den før s te rap por ten le ve rer et kunn skaps-
grunn lag for ut vik lin gen av et mo der ne og 
godt le det me di sinsk til bud i kom mu ne ne. 
Må let er at pa si en te ne skal opp le ve eff ek ti ve 
og sam men hen gen de hel se tje nes ter både  
i kom mu ne ne og i spe sia list hel se tje nes ten.

– Kom mu ne ne må gjø re om fatt en de grep 

for at frem ti dens hel se- og om sorgs tje nes ter 
skal være eff ek ti ve og sik re, og gi gode bruker - 
opp le vel ser. Rap por ten vi ser at det er be hov 
for et bre de re per spek tiv på le del se av kom-
mu ne nes me di sins ke til bud enn bare fast le-
ge tje nes ten, og me di sinsk kom pe tan se må 
inn i hele le der lin jen, for kla rer Her man sen.

Hun frem he ver at av gjø rel sen om at den 
vars le de re vi ta li se rin gen av tre parts sam - 
ar bei det mel lom KS, Hel se- og om sorgs - 
de par te men tet og Le ge for en in gen, er et 
godt ut gangs punkt for å få til en bed re 
kom mu ne hel se tje nes te.

Ver di full port ner rol le
I den and re rap por ten har le den de eks per ter 
sett på fast le ge nes port ner rol le.

– Den ne funk sjo nen var vel dig vik tig ved 
inn fø rin gen av fast le ge ord nin gen. I ett er tid 
har det vært en av ta gen de in ter es se for den ne 
rol len fra myn dig he te nes side. Le ge for en in-
gen har der for sett et be hov for å av kla re om 
fast le gens port ner funk sjon fort satt for sva rer 
sin plass, for kla rer pre si den ten.

Fun ne ne er kla re; Fast le gens port ner rol le 
bi drar til en hel se tje nes te som gir et mer 
li ke ver dig til bud til hele be folk nin gen, med 
bed re re sul tat for pa si en te ne og la ve re pris 
for sam fun net.

– Men vi ser også at ge vins ten kan økes 
ytt er li ge re ved å sik re kva li tet og øke ka pa si-
te ten. Fast le ge ord nin gen bør styr kes for å 
møte be ho ve ne til en ald ren de be folk ning 
hvor sta dig fle re le ver med man ge sam ti di ge 
syk dom mer og uli ke gra der av funk sjons-
svikt, av slutt er Ma rit Her man sen.

Beg ge rap por te ne er til gjen ge li ge på Le ge - 
for en in gens nett si der: www.legeforeningen.no.

JU LIE KAL VE LAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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