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Asylsøkeres helse og 
bruk av helsetjenester
SIDE 327, 360, 363

Klager på pasientskade 
hos fastleger
SIDE 326, 349

Ja til norsk  
medisinsk fagspråk
SIDE 324, 390
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Divisun «Meda»
 
D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

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

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

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

DES-2020 - 001

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

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

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

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

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

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

3
 går over i morsmelk. Dette må 

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

3
 motvirker utvikling av rakitt 

hos barn og osteomalasi hos voksne. Det mot virker også økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel, som fører til økt ben resorpsjon. Absorpsjon: Vitamin D 
absorberes lett i tynntarmen. Fordeling: Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: Kolekalsiferol blir omdannet i leveren 
ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Denne blir så omdannet i ny rene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er an-
svarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev. Utskillelse: Vitamin D utskilles via feces og urin. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Pakninger og priser: 800 IE: 90 stk. (blister) kr 164,10. 2000 IE: 90 
stk. (blister) kr 416,10 4000 IE: 90 stk. (blister) kr 416,10.  Sist endret: 13.11.2019

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

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

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

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

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

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

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

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

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.

C
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Asylsøkeres helse og bruk  
av helsetjenester
Antall mennesker som er drevet på flukt, 
øker, og antall asylsøkere i Norge øker. 
 Forsk ningen om asylsøkeres helse i Norge  
er likevel begrenset, og de fleste studiene 
dreier seg om psykisk sykdom og infeksjo
ner. Blant 388 pasienter ved et helsesenter 
for papirløse migranter i Oslo var forekoms
ten av infeksjonssykdommer lavere enn det 
som kunne forventes ut fra forekomsten  
i landene pasientene kommer fra. Det ble 
ikke påvist noen nye tilfeller av hepatitt C, 
hivinfeksjon, syfilis eller aktiv lungetuberku
lose. Fire pasienter fikk påvist nyoppdaget 
hepatitt B og fire klamydia.
SIDE 327, 360, 363

Klager på pasientskade hos fastleger
Å gjøre feil kan være et godt utgangspunkt 
for å bli en bedre lege. En gjennomgang  
av klager på pasientskader sendt til Norsk 
pasientskadeerstatning er en god kilde for  
å forebygge skader i fremtiden. Noe over  
en tidel av rundt 30 000 innmeldte saker  
i perioden 2011 – 17 var fra fastlegeordningen. 
Av disse fikk ca. en firedel medhold i klagen, 
med en samlet erstatningssum på 521 mil
lioner kroner. Diagnostisk svikt var hyp
pigste årsak der klager fikk medhold, oftest 
innen kreftsykdom og ortopedi.
SIDE 326, 349

Ja til norsk medisinsk fagspråk
Det medisinske fakultet i Oslo krever nå  
at alle prøveforelesninger og disputaser  
skal foregå på samme språk som avhandlin
gen. I praksis er dette et forbud mot å bruke 
norsk. Dermed svekkes det medisinske 
fagspråket som vi trenger for en presis og 
velinformert vitenskapelig samtale. Språket, 
et av våre viktigste redskaper i vitenskap, 
helseopplysning og klinisk praksis, svekkes. 
Kravet om engelsk disputasspråk bryter 
med universitetenes ansvar for norsk fag
språk. Er vi på vei mot en ny latintid, der 
avstanden mellom forskere og allmenn
heten øker?
SIDE 324, 390

Sosialistisk 
priskontroll
Den første felles nordiske legemiddelanskaffelsen har nettopp 
trådt i kraft, halvannet år etter at intensjonsavtalen ble fremfor
handlet av konservative regjeringer i Danmark og Norge. Kontras
ten til USA kunne knapt ha vært større. Der forventes det nå at 
enda et forslag om bedre regulering av legemiddelmarkedet vil  
bli stemt ned i Senatet, der den konservative majoritetslederen 
Mitch McConnell kaller slikt for «sosialistisk priskontroll».

Nå seiler den galopperende kostnadsøkningen i amerikansk 
 helsevesen opp som et viktig tema i presidentvalget. Det er ikke 
bare fordi helseforsikringene blir dyrere. Legemiddelprisene øker 
også. En av fire amerikanere har problemer med å betale for sine 
legeordinerte medisiner, viser tall fra Kaiser Family Foundation. 
Fra 2007 til 2018 økte listeprisene for medikamenter med 159 %.

I jakten på hvorfor det er slik, er det alltid nyttig å følge pengene: 
Fra 1999 til 2018 brukte legemiddel og annen helseindustri 4,7 mil
liarder dollar, mer enn noen annen bransje, på lobbyvirksomhet 
overfor føderale politikere i USA. Pengene ble i stor grad rettet mot 
representanter som arbeider med helselovgivning. Slik unngår 
man sosialistisk priskontroll.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  4,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Imad Alwahibi

Mange asylsøkere har opplevd adskillelse  
fra mennesker de er glade i, flukt, tortur, 
vold og andre traumer – faktorer som vi vet 
kan påvirke helsen negativt. Likevel vet vi 
ikke så mye om asylsøkeres helse eller deres 
opp levelse av norsk helsetjeneste.

Forsiden er tegnet av Imad Alwahibi.  
– Mange flyktninger mangler et språk for  
å formidle smerte og vonde følelser i møte 
med legen, sier Alwahibi. Alwahibi kom  
selv som flyktning fra Damaskus i Syria til 
Norge i 2015. – Det er vanskelig når man  
må kommunisere via tolk, og følelser er 
vanskelige å oversette, sier han. Mer av  
hans arbeider finner du her: facebook.com/ 
ImadAlwahibiimadooo/

Fra redaktøren
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legejobber.no
Norges mest komplette  
stillingsportal for leger

UTVALGTE STILLINGER

HELSE STAVANGER HF

Overlege, barne- og 
ungdomspsykiatri 

Frist 23. mars

UIT - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor/førsteamanuensis, 
samfunnsmedisin 

Frist 31. mars

VESTRE VIKEN HF 
Overlege, radiologi 

Frist 31. mars

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Overlege, immunologi og 
transfusjonsmedisin 

Frist 1. april

SØRLANDET SYKEHUS HF

Overlege, rus- og 
avhengighetsmedisin 

Frist 31. mars

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Avdelingsleder, urologi
Frist 5. april

SURNADAL KOMMUNE

Fastlegeheimel
Frist 31. mars

FINNMARKSSYKEHUSET HF

Overlege, indremedisin
Frist 29. mars

HOLTÅLEN KOMMUNE

Allmennlege 
Frist 23. mars

ST. OLAVS HOSPITAL HF 
Overlege, psykiatri 

Frist 22. mars
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Hel se myn dig he te ne skal in for me re om det nye korona- 
viruset uten å ska pe unø dig engs tel se. Men er det mu lig?

I be gyn nel sen av ja nu ar 2015 steng te bu tik ken Com ing Attractions 
Brid al & For mal i Ohio, ett er 30 års drift (1). Noen må ne der tid li ge re 
had de sy ke plei e ren Am ber Wilson vært der for å se på bru de kjo ler, 
før hun reis te til ba ke til Dal las og ble dia gnos ti sert med ebola. Ei e-
ren av bu tik ken steng te i to uker og ste ri li ser te alle kjo le ne, til tross 
for at vi ru set kun smitt er via kropps væs ker fra syke pa si en ter. Kun-
de ne kom ald ri til ba ke til «ebola-bu tik ken» (1).

Når en epi de mi er i em ning, skal hel se myn dig he te ne være for be-
redt på det ver ste. Sam ti dig skal be folk nin gen få nøk tern og opp da-
tert in for ma sjon. Koronaviruset SARS-CoV-2 ser ut til å være gan ske 
smitt somt, men gir re la tivt sjel den al vor lig syk dom (2). Fore lø pig ser 
ut bre del sen av syk dom men i Norge ut til å gjen spei le dett e. Ut vik lin-
gen er imid ler tid svært usik ker.

Opp da tert in for ma sjon fra tro ver di ge kil der reg nes som ett av de 
vik tig ste til ta ke ne i start fa sen av en epi de mi (3). Men mens Folke-
helseinstituttet in for me rer om smitt e vern og be tyd nin gen av hånd- 
og hos te hy gie ne, hamst rer be folk nin gen vann (4). Vann står gan ske 
rik tig på lis ten over hva Di rek to ra tet for sam funns sik ker het og 
be red skap an be fa ler at vi har et lite nød la ger av hjem me, men det  
er in gen in di ka sjo ner på at vi mis ter vann for sy nin gen med det 
før s te. På mitt lo ka le apo tek er de ut solgt for An ti bac og for tel ler  
om pa si en ter som får ben zo dia ze pi ner mot «ko ro na-angst». Man ge 
er rett og slett red de.

Det er in gen grunn til å le av butikkvegrende ame ri ka ne re el ler 
und re seg over unød ven dig hamst ring. Sarsepidemien i 2003 had de 
kon se kven ser langt ut over de om kring 10 000 som ble syke (5). Mye 
av dett e skyld tes feil ak tig og unø dig skrem men de in for ma sjon, både 
fra myn dig he ter og ikke minst mas se me dia (5). Red sel er ikke nød-
ven dig vis ra sjo nelt, og re ak sjo nen på en mu lig fare ikke pro por sjo-
nal med ri si ko en for at det fak tisk skjer (6). Tvert imot ser det ut til at 
vi er mer opp tatt av mu lig he ten til å be skytt e oss enn av sann syn lig-
he ten for hen del sen (6). Hjer nen ten de rer til å over dri ve små ri si ko er 
og un der dri ve de sto re. Vi er mye red de re for det vi ikke kjen ner  
(et nytt vi rus), enn det vi er vant til (in flu en sa epi de mi er). I til legg 
pre ges vi av hva vi ny lig har opp levd, og hva som til en hver tid pre-
ger ny hets bil det. Ett er ter ror an gre pet 11. sep tem ber 2001 var for 
eks em pel man ge (na tur lig nok) red de for å fly og kjør te lan ge strek-

nin ger med bil i ste det. I lø pet av året som fulg te, døde om kring  
1 500 fle re ame ri ka ne re i tra fik ken enn van lig (7).

Ord leg ging har også be tyd ning: En klas sisk stu die fra 1981 de mon-
strer te at valg av be hand lings al ter na ti ver for en tenkt egen kreft syk-
dom ble på vir ket av om ut fal let ble pre sen tert som sann syn lig he ten 
for å over le ve ver sus sann syn lig he ten for å dø (8). Selv om tal le ne var 
de sam me. Kan skje de mest be kym re de av oss bur de få in for ma sjon 
om sann syn lig he ten for å over le ve en in fek sjon med SARS-CoV-2 
(svært høy for man ge), enn sann syn lig he ten for å dø?

Hvor dan vi re age rer på in for ma sjon om en mu lig epi de mi, av hen-
ger nem lig også av en rek ke in di vi du el le fak to rer. Vi har ulik opp fat-
tel se av egen sår bar het for syk dom, er ulikt dis po nert for frykt og har 
ulik to le ran se for å tåle usik ker het (9, 10). Der med vil en si tua sjon 
som den ne mått e ska pe en viss grad av over re ak sjon. Hvis ikke når 
man ikke frem med in for ma sjon om vik ti ge til tak til de som kan skje 
er for ube kym ret, men som også må mo bi li se res til en smitt e vern-
dug nad. Det ide el le had de an ta ke lig vært en form for per son til pas set 
me di sin: En hver får in for ma sjon ut fra al der, kjønn, sy ke his to rie og 
sår bar het for engs tel se. Det er imid ler tid ikke mu lig i et mo der ne 
in for ma sjons sam funn der alle har, og skal ha, til gang til alt.

En av de stør ste trus le ne mot å kun ne hånd te re en epi de mi er at 
hel se ve se net over be las tes av de fris ke, men be kym re de (9). Der for er 
det etab lert te le fon lin jer der en kelt per so ner kan hen ven de seg for  
å få per son til pas set in for ma sjon. I til legg er det gle de lig at tab lo id-
pres sen ser ut til å ha dem pet bru ken av var sel tre kan ter og hel si der 
med hel se per so nell i fullt ver ne ut styr. Slike vir ke mid ler vars ler 
nem lig ikke om ulv, men brø ler om en ra sen de flokk av dem.
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«Når en epi de mi er i em ning, skal hel se- 
myn dig he te ne være for be redt på det ver ste. 
Sam ti dig skal be folk nin gen få nøk tern  
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Som ny di rek tør ved Oslo uni ver si tets sy ke hus har sty ret 
valgt en fu sjons kri ti ker som kom mer rett fra ope ra sjons
sa len.

«Min stør ste og vik tig ste opp ga ve blir å være en sam len de le der for 
fag mil jø ene og sør ge for bred in vol ve ring og for ank ring. De an satt e 
(…) skal fak tisk få en hånd på ratt et i den vi de re pro ses sen», po eng-
ter te Bjørn Atle Bjørn beth da han ble an satt som ny di rek tør for  
Oslo uni ver si tets sy ke hus (1). Det lød som et ekko av Bjørn Eriksteins 
utt a lel se da han knapt ti år tid li ge re til tråd te som di rek tør: «Et godt 
sam ar beid med an satt es re pre sen tan ter og gode og kon struk ti ve 
fag li ge dis ku sjo ner er en for ut set ning for gjen nom fø ring av end rin-
ge ne vi står i og har for an oss» (2).

I juni 2019 med del te de til lits valg te for 20 000 an satt e ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus at de ikke had de til lit til Erik stein som di rek tør. 
De res fag lig be grun ne de syns punk ter på fu sjons pro ses sen var blitt 
kon ti nu er lig neg li sjert. Bjørn beth var, som Erik stein i sin tid, de 
an satt es fore truk ne kan di dat. Hvor for skal de an satt e feste stør re  
lit til den nye di rek tø rens løf te?

Siri Hat len, Eriksteins for gjen ger, skrin la al le re de i 2010 den fore-
slått e sam lin gen av re gi ons funk sjo ner på Gau stad. Tom ten var for 
trang for en stor ut byg ging. Hun laget i ste det Are al ut vik lings plan 
2025 for Ul le vål med bl.a. nytt kli nikk bygg som før s te trinn (3). Ram-
men på 17,5 mil li ar der kro ner ville ikke Hel se Sør-Øst høre snakk om 
– fu sjo nen skul le være selv fi nan si eren de. Hat len trakk seg. Noen år 
se ne re fikk Erik stein til slut ning til et pro sjekt på 50 mil li ar der kro-
ner (4).

Det før s te Erik stein gjor de som di rek tør var å leg ge Hatlens plan  
i skuf en. Knapt et år se ne re for tal te Erik stein at han had de hatt en 
«drøm»: Hele Oslo uni ver si tets sy ke hus, in klu siv Ra di um hos pi ta let, 
skul le sam les på Gau stad ved å leg ge Ring 3 i tun nel. For slaget ble 
av vist av vei myn dig he te ne. Erik stein gikk li ke vel vi de re med sitt 
am pu ter te Gau stad-pro sjekt.

I 2016 satt e kva li tets sik rings fir ma et OPAK/Me tier «spørs måls tegn 
ved rea lis men» og ett er lys te en ut red ning av Ul le vål-al ter na ti vet,  
slik de an satt e had de krevd. Da Erik stein ikke fikk dem pet de kri tis ke 
inn si gel se ne, be stil te han en ny rap port (4, s. 21). Hver ken sty re ne  
i Oslo uni ver si tets sy ke hus og Hel se Sør-Øst el ler hel se mi nis ter Høie 
re ager te på den ne frem gangs måten.

Det sy nes å ha blitt en tra di sjon ved dett e fu sjons pro sjek tet  
å neg li sje re fag lig kri tikk. Ar ki tekt Alma Of te dal som var en ga sjert 
for å ut re de Gau stad-ut byg gin gens kon se kven ser for ste dets kul tur-
min ner, kon klu der te med at den fore truk ne pla nen «vil slå svært 
ne ga tivt ut for både det fre de de Gau stad sy ke hus og for and re 
 kul tur min ner» (5). Det var ikke den kon klu sjo nen Sy ke hus bygg 
øns ket. Da Sy ke hus bygg ikke fikk end ret rap por ten, ble sam ar bei det 
av brutt. Rap por ten ble end ret, til pas set den pro sjek ter te pla nen og 
ut gitt i et an net fir mas navn. 

Pla ne ne for Gau stad og Aker med ned leg gel se av Ul le vål «er be stemt 
uten del ta gel se fra fag mil jø ene» og vil gå ut over pa si ent be hand lin-
gen, het det i en kri tisk kro nikk i fjor vår, sig nert Bjørn beth og 15 lege-
kol le g er (6). Sty ret ved Oslo uni ver si tets sy ke hus valg te fu sjons kri ti -
keren Bjørn beth som di rek tør, ikke Ter je Rotweelt, Eriksteins lo ja le 
med ar bei der, som Hel se Sør-Øst tro lig ville ha.

Bjørn beth har pre si sert at hans fo kus som di rek tør «vil være på 
pa si en ter, an satt e og pen ger – i den rek ke føl gen» (7). Ut nev nel sen av 
en di rek tør som vil stå for det han an ser som fag lig rik tig, har skapt 
uro i Hel se Sør-Øst, for ster ket av øken de po li tisk mot stand. 70 % av 
Os los bor ge re vil ha Ul le vål-al ter na ti vet ut re det, det sam me kre ver 
fler tal let i Oslo by sty re (8). Hel se Sør-Øst svar te umid del bart med  
å kaste sty rets nest le der Anne Ca ri ne Ta num til for del for Anne Kari 
Lan de Has le, man ge årig de par te ments råd og Eriksteins sjef da han 
ble di rek tør i 2011. Inn sett el sen kan opp fatt es som om sty ret for Oslo 
uni ver si tets sy ke hus og dets le der Gun nar Bo vim nær mest er satt 
un der ad mi nist ra sjon. Ho ved stads fu sjo nen er unn fan get i de helse-
byråkratiske kor ri do rer og er mer enn noen Lan de Hasles baby. 
Grunn lags do ku men tet ble ut for met un der hen nes le del se (4, s. 66), 
og hun har selv utt alt at sam men slåin gen av Hel se Sør og Hel se Øst 
til mas to don ten Hel se Sør-Øst ble fore tatt for å frem me ho ved stads-
fu sjo nen (9).

Som Erik stein er Bjørn beth lege. Men mens Erik stein kom uten fra 
ett er at skil li ge år i hel se by rå kra ti et som en av fu sjo nens pre miss le ve-
ran dø rer, kom mer fu sjons kri ti ke ren Bjørn beth in nen fra, di rek te fra 
ope ra sjons sa len. Han vil utvil somt bli fulgt med ar gus øy ne av Hel se 
Sør-Øst – og av op po si sjo nen. Plan- og byg nings eta ten i Oslo me ner 
re gu le rings pla nen in ne bæ rer «svært høy ri si ko» (4, s. 24). Fle re kost-
nads- og plass kre ven de til leggs be stil lin ger (bl.a. høysmitteisolater) 
har kom met til ett er at pro sjek tet i høst pas ser te Stor tin get. Le der-
skaps tes ten vil bli om Bjørn beth kla rer å stå opp i full of ent lig het 
for de fag lig for svar li ge løs nin ge ne til pa si en te nes beste, også når  
de kol li de rer med doldisbyråkratisk øns ke tenk ning. I så fall vil han 
kun ne bli ho ved stads pro ses sens red den de en gel.
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Rik tig pro te se gir fær re re ope ra sjo ner. Pa si en te ne er 
skrø pe li ge, og en re ope ra sjon er for bun det med høy 
 døde lig het.

År lig ope re res rundt 3 500 pa si en ter med hemiprotese for lår hals-
brudd ved nors ke sy ke hus. Pa si ent grup pen har en gjen nom snitts -
alder på over 80 år og høy fore komst av ben skjør het og and re til-
leggs syk dom mer (1). Fles te par ten opp når ikke det funk sjons ni vå et 
el ler den livs kva li te ten som de had de før brud det inn traf, og én av 
fire pa si en ter dør in nen ett år (2). Mens lår hals brudd ute av stil ling 
tid li ge re ble ope rert med skruefiksasjon, ope re res nå nes ten alle 
med pro te se, for di fle re stu di er har vist bedre livs kva li tet, bedre 
hof te funk sjon og fær re re ope ra sjo ner ved bruk av pro te se sam men-
lig net med skruefiksasjon. De van lig ste re ope ra sjons år sa ke ne ett er 
pro te se kir ur gi er in fek sjon, at pro te sen går ut av ledd og pro te se-
nære brudd (1).

Et pro te se nært brudd er en sjel den, men al vor lig kom pli ka sjon.  
I noen til fel ler hvor pro te sen sitt er fast og brud det er sta bilt, kan et 
slikt brudd be hand les uten ny kir ur gi, men vil ofte in ne bæ re smer-
ter, im mo bi li se ring og dår li ge re hof te funk sjon. I de fles te til fel ler  
er imid ler tid et nytt og om fatt en de kir ur gisk inn grep nød ven dig, 
 en ten osteosyntese med en lang me tall pla te på lårbenskaftet el ler 
ut skif ting av hele pro te sen (3). Slik kir ur gi kan føre til stort blod tap, 
trom bo se ri si ko, smer ter, ned satt hof te funk sjon samt lang va rig 
re ha bi li te ring. En re ope ra sjon er for bun det med re du sert funk sjons-
ni vå, høy mor bi di tet og høy mor ta li tet (4–6).

Inn leg gel se fra sy ke hjem, mann lig kjønn og al der over 90 år er 
ikke-på virk ba re fak to rer for bun det med en dår li ge re pro gno se og 
økt mor ta li tet hos hoftebruddpasienter (7). And re fak to rer lar seg 
der imot på vir ke, slik som valg av ope ra sjons me to de og pro te se.

I tråd med in ter na sjo na le stu di er vi ser stu di er med data fra Na sjo-
nalt hoftebruddregister (8) økt ri si ko for re ope ra sjon grun net pro -
tese nære brudd ved bruk av use men ter te pro te se stam mer sam men-
lig net med se men ter te stam mer. I de na sjo na le ret nings lin je ne 
an be fa les der for bruk av se men ter te lår bens pro te ser til alle pa si en-
ter med akutt lår hals brudd som er ute av stil ling (9). Li ke vel er det 
fle re sy ke hus som fort satt bru ker use men ter te pro te se stam mer.

Vi de re er det for skjel li ge de sign på de se men ter te pro te se stam -
mene som blir be nytt et i Norge. Pro te se nære brudd opp står nes ten 
ute luk ken de ved bruk av pro te se stam mer som er glatt e og ki le for-
me de, og sjel den ved bruk av rett e og ana to mis ke pro te se stam mer 
med matt over fla te (10, 11). Glatt e ki le for me de stam mer har vært de 
mest bruk te pro te se ne i Norge de siste åre ne (1), og de har svært 
gode re sul ta ter i stu di er av yng re ar tro se pa si en ter med god ben kva-
li tet. Hos eld re hoftebruddpasienter med dår lig ben kva li tet gir de 
dess ver re øket ri si ko for pro te se nære brudd.

Hvil ken pro te se type som skal be nytt es, har tra di sjo nelt vært 
 be stemt på sy ke hus nivå ett er en an buds pro sess. An bu det dan ner 
grunn laget for hvil ken be hand ling som til bys og hvil ke re sul ta ter 
som kan opp nås. Det har vært van lig at sy ke hus har valgt én pro te se-
type uav hen gig av om ope ra sjo nen er for ar tro se el ler hof te brudd.  
I tråd med in ter na sjo na le og nors ke stu di er bør man dif e ren sie re 
be hand lin gen og vel ge en pro te se med rett el ler ana to misk se men-
tert stam me til hoftebruddpasienter med dår lig ben kva li tet. Hofte-
bruddpasienter ut gjør en eld re og skrø pe lig pa si ent grup pe som 
for tje ner den best do ku men ter te be hand lin gen uav hen gig av hvil-
ket sy ke hus pa si en ten til hø rer.
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Når dis pu ta ser ikke kan hol des på norsk, li der det me di
sins ke fag språket.

I en rek ke dok tor mid dags ta ler har jeg hørt be ret nin gen om Norges 
før s te dis pu tas. Fre de rik Holst for svar te 18. juni 1817 sitt ar beid om 
ra de sy ken, mot 13 op po nen ter. Av hand lin gen var skre vet på la tin,  
og dis pu ta sen fore gikk på sam me språk. Det for tel les gjer ne at 
 dis pu ta sen var te fra mor gen til langt på kveld, og at det var mye 
stot re te la tin å høre. På dett e punk tet i for tel lin gen hum res det 
gjer ne rundt bor de ne.

Det kan rei ses tvil om hvor vidt la tin fer dig he te ne vir ke lig var så 
sva ke som festt a ler ne fore gir (1), men po en get er at vi opp le ver det 
som latt er lig å av hol de en dis pu tas på et dår lig be hers ket språk, 
sær lig når alle in vol ver te har et fel les språk de kun ne for mu lert  
seg kvas se re på.

Det er vi ten ska pen som først og fremst skal be hers kes i en dis pu-
tas. Av hand lin ger skri ves nå stort sett på eng elsk, da gens in ter na sjo-
na le fors ker språk. Til be døm mel ses ko mi te en vil vi gjer ne ha in ter na-
sjo nalt aner kjen te eks per ter, for å få ar bei det be dømt av noen som 
vir ke lig kan fel tet. Kan di da ten får der ett er for hå pent lig vis ut ford rin-
gen og gle den av å dis ku te re ar bei det med dem i dis pu ta sen. Eng-
elsk er of test da det enes te mu li ge fel les språket. Med all re spekt for 

dok to ran der og op po nen ter må det sies at munt li ge eng elsk fer dig-
he ter er høyst va ri e ren de blant oss som ikke har eng elsk som før s te-
språk. Det går ofte greit, men slår sjel den gnis ter. Noen gan ger er det 
di rek te sør ge lig. I sa len for står vi at det må være slik: Den språk li ge 
fam lin gen er pri sen for at det vi ten ska pe li ge inn hol det i sam ta len 
skal være skik ke lig. Men om det fin nes et an net fel les språk som de 
in vol ver te be hers ker bedre, hvor for skal vi da la mu lig he ten til ny an-
sert og pre sis språk fø ring og vel for mu ler te ven din ger gå fra oss?

Det gjør vi da hel ler ikke. I hvert fall ikke ved tre av uni ver si te te ne. 
Ved Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet skjer dis pu-
tas og prø ve fore les ning på av hand lings språket el ler norsk med 

mind re fa kul te tet god kjen ner noe an net (2). Ved Norges tek nisk- 
natur vi ten ska pe li ge uni ver si tet i Trondheim skjer det of ent li ge 
for sva ret på eng elsk el ler norsk med mind re fa kul te tet god kjen ner 
et an net språk (3). Ved Uni ver si te tet i Bergen be stem mer fa kul te te ne 
selv språk for prø ve fore les ning og dis pu tas (4). På Det me di sins ke 
fa kul tets nett si der om dis pu tas er språk ikke om talt (5), og i prak sis 
er det be døm mel ses ko mi te ens språk som av gjør. Ved Uni ver si te tet  
i Oslo, der imot, har Det me di sins ke fa kul tet i sine ut fyl len de, og 

inn skjer pen de, reg ler til uni ver si te tets for skrift be stemt at dis pu ta-
sen skal fore gå på av hand lings språket (6, 7). Dett e gjel der også prø-
ve fore les nin gen, som li ke vel kan fore gå på norsk «der som kan di da-
ten og ko mi te ens med lem mer alle be hers ker skan di na visk språk  
og ko mi te en selv an mo der fa kul te tet om dett e» (6, 7). Prak ti se rin gen 
av språk reg le ne er ny lig stram met inn (8).

Der med er det nå i prak sis ned lagt for bud mot å bru ke norsk  
ved me di sins ke dis pu ta ser i Oslo. Dett e er langt mer al vor lig enn  
at til hø rer ne stun dom må ut hol de et mo de rat eng elsk. En dis pu tas 
skal være en av sitt fag felts kvas ses te, mest pre si se og in for mer te 
sam ta ler. Her ut vik les det me di sins ke fag språket. Og vi tren ger 
kon ti nu er lig å ut vik le et norsk me di sinsk aka de misk fag språk, som  
i sin tur ut vik ler og hol der i hevd et norsk me di sinsk ar beids språk, 
som igjen er grunn laget for god kom mu ni ka sjon med våre pa si en-
ter og god jour nal fø ring.

Me di sinsk prak sis i Norge ut ø ves i all ho ved sak på norsk. Tids skrif-
tet er en sen tral are na for røkt av det nors ke me di sins ke fag språket, 
et an svar som skjøtt es gjen nom grun dig re dak sjo nelt ar beid og en 
fast språk spal te. Dis pu tas og prø ve fore les ning er blant aka de m ias 
sen tra le for mid lings are na er. Det me di sins ke fa kul tet ved Uni ver si te-
tet i Oslo bør ta sin del av an sva ret ved å la dok to ran der og op po nen-
ter dis ku te re på norsk når dett e er språket de i fel les skap be hers ker 
best.

ODD MARTIN VAL LERS NES
o.m.vallersnes@medisin.uio.no
er spe sia list i all menn me di sin, før s te ama nu en sis ved Av de ling for all menn  -
medisin ved Uni ver si te tet i Oslo og legeskiftleder ved Le ge vak ten i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Hvor for skal vi la mu lig he ten til ny an sert  
og pre sis språk fø ring og vel for mu ler te  
ven din ger gå fra oss?»

«En dis pu tas skal være en av sitt fag felts  
kvas ses te, mest pre si se og in for mer te  
sam ta ler»

Se også språkspalten side 390
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De fles te le ger vil møte pa si en ter som har vært ut satt for 
over grep og vold – og som ald ri har for talt noen om det.

Én av tre kvin ner på ver dens ba sis ut sett es for fy sisk og/el ler sek su ell 
vold fra en part ner el ler sek su ell vold fra en ikke-part ner (1). Sek su -
elle over grep og kjønns ba sert vold er et glo balt fol ke hel se pro blem 
og for kvin ner i fer til al der ut gjør det en høy ere ri si ko for uhel se  
enn røy king, over vekt og hy per ten sjon til sam men (2). Vold tekt er  
et brudd på grunn leg gen de men nes ke rett ig he ter (3). Når det bru kes 
som vå pen i krig, reg nes det som en for bry tel se mot men nes ke  heten 
(4). Et sek su elt over grep er en kren kel se av det al ler mest in ti me  
og en en som opp le vel se for di det er for bun det med skam. Nor ma le 
ett er re ak sjo ner er en di rek te år sak til at man ge ikke for tel ler noen 
om opp le vel sen el ler opp sø ker hjelp på et tid lig sta di um.

Sek su el le over grep er et sam funns pro blem og ikke bare et in di vi-
du elt pro blem. Over grep har ring virk nin ger for langt fle re enn dem 
som selv blir ut satt. Fa mi lie, ven ner og folks opp le vel se av trygg het  
i sam fun net blir på vir ket (1). Hel se kon se kven se ne og kost na de ne  
er sto re. Trau mers ef ekt på fy sisk og psy kisk hel se samt livs kva li tet  
er vel do ku men tert (2), og tid lig in ter ven sjon som re du se rer ri si ko 
for kro nis ke pla ger kan være av gjø ren de (5).

Nær én av ti kvin ner i Norge opp ly ser å ha vært ut satt for vold tekt 
i lø pet av li vet, halv par ten før fyl te 18 år (6). Man ge kvin ner hem mes 
i sin livs ut fol del se av frykt for å bli ut satt for et sek su elt over grep. 
Per so ner av alle kjønn ut sett es for part ner vold, men kvin ne ne ut set-
tes for den mest al vor li ge vol den og flest part ner drap (1, 6). Kjønns-
per spek ti vet ved sek su el le over grep og re la sjons vold kan der med 
ikke un der kjen nes. Sam ti dig opp ly ser 1 % av nors ke menn at de har 
vært ut satt for vold tekt i lø pet av li vet (6). Hver en kelt av dis se men-
ne ne og de trans kjøn ne de skal selv sagt få sam me opp merk som het, 
hel se hjelp og opp føl ging i retts ap pa ra tet som kvin ne ne.

Norges 24 døgnå pne over greps mott ak til byr lav ters kel hel se tje-
nes ter som kan be nytt es uten hen vis ning og uav hen gig av po li ti -
anmel del se. Noen mott ak er or ga ni sert på le ge vakt, and re på sy ke-

hus. Alle un der sø kel ser fore går fri vil lig og er gra tis. Pa si en ten iva re-
tas psy ko so si alt og so ma tisk, som of test av tverr fag li ge team. Det 
til bys også retts me di sinsk un der sø kel se med spor sik ring og do ku-
men ta sjon av ska der i til fel le pa si en ten på et tids punkt øns ker  
å an mel de (5). Sek su el le over grep er al vor li ge, straf ba re hand lin ger. 
Po li ti ets og retts ap pa ra tets ar beid er vik tig ikke bare for den en kel te 
an meld te sak, men også for vårt sam funns vern. Det retts me di sins ke 
ar bei det som ut fø res på blant an net over greps mott a ke ne, kan ofte 
være av gjø ren de for retts sik ker he ten i dis se sa ke ne. Retts me di sins ke 
tje nes ter som er lett til gjen ge li ge og av høy kva li tet, er der for nøk-
kel fak to rer.

Det er fort satt be hov for en be ty de lig sat sing på over greps mot -
take ne fag lig og res surs mes sig, slik at man får et li ke ver dig til bud  
i hele lan det. Både fra et hel se mes sig og et retts lig per spek tiv be kym-
rer det oss at fler tal let ikke sø ker hel se hjelp på et tid lig sta di um. 
Nors ke tall fra 2014 vis te at kun 11 % av kvin ne ne som had de vært 
ut satt for vold tekt, søk te hel se hjelp akutt (6). Én av tre for tel ler ald ri 
noen om over gre pet.

An tall hen ven del ser til de fles te over greps mott ak i Norge øker. 
Dett e er en øns ket ut vik ling, så len ge det er utt rykk for en re du sert 
ters kel for å søke hjelp. På Over greps mott a ket i Oslo har vi hatt 40 % 
øk ning i an tall hen ven del ser de siste fem åre ne og be hand ler nå  
i over kant av 600 pa si en ter år lig. Her til bys tverr fag lig opp føl ging  
i en tre må ne ders pe ri ode. Selv om man ge har be ty de li ge pla ger den 
før s te ti den, ser vi hel dig vis hvor dan de fles te mot slutt en av opp føl-
gin gen opp le ver bed ring og gjen vin ner kon troll over hver da gen.

Vår er fa ring er at det kan ha blitt brukt mye hel se res sur ser på 
en kel te pa si en ter uten at noen har spurt dem om det kan lig ge et 
trau me bak pla ge ne. Over greps mott a ke ne har selv en jobb å gjø re 
for å sen ke ters ke len og å gjø re til bu det bedre kjent. Det er li ke vel 
en hver le ges an svar å ten ke tan ken om over grep og å spør re pa si en-
ten om det. Det kan bli en vik tig sam ta le.
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«Nær én av ti kvin ner i Norge opp ly ser  
å ha vært ut satt for vold tekt i lø pet av li vet, 
halv par ten før fyl te 18 år»

«Én av tre for tel ler ald ri noen om over gre pet»
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Er øken de an tall pa si ent kla ger mot fast le ger et sym
ptom på en ord ning i kri se?

Hvert år ut fø res om kring 14 mil li o ner kon sul ta sjo ner i fast le ge ord-
nin gen, mens det kun mel des inn om kring 500 – 600 sa ker om mu lig 
pa si ent ska de til Norsk pa si ent ska de er stat ning (1). I 24 % av sa ke ne får 
er stat nings sø ker ne med hold. An tal let sa ker ut gjør ca. 5 % av det som 
kun ne for ven tes ut fra data fra in ter na sjo na le sy ste ma tis ke lit e ra-
tur stu di er (2).

Mons bak ken og med ar bei de re pre sen te rer nå i Tids skrif tet en 
stu die av pa si ent ska der hos fast le ger meldt til Norsk pa si ent ska de -
erstat ning i pe ri oden 2011 – 17 (1). Svikt i dia gnos tikk var den hyp -
pigste år sa ken til er stat nings krav og sto for 73 % av alle med holds -
sake ne. Be hand lings svikt var den nest stør ste grup pen av med holds-
sa ker og ut gjor de 23 %. Beg ge fun ne ne er nok så til sva ren de det man 
ser i våre na bo land (3).

Fast le ge ord nin gen har ge ne relt hat stor til lit og høy til freds het  
i be folk nin gen. Vi de re- og et er ut dan nelsen i spe sia li se rin gen i all-
menn me di sin har gjen nom man ge år bi drat til høy kom pe tan se og 
sta bi li tet blant fast le ger, som igjen fo re byg ger uhel di ge hen del ser 
og feil i dia gnos tikk og be hand ling. I til legg er det, som alle fast le ger 
vet, en lo ja li tet og til lit i fast le ge–pa si ent-re la sjo nen som tro lig gjør 
at om sten dig he ter om kring uhel di ge hen del ser ofte lø ses «lo kalt» 
og ald ri blir meldt inn noe sted.

Sam ti dig er det et fak tum at an tal let kla ge sa ker er lang somt 
 øken de. Til dels kan nok det e skyl des at pa si ent or ga ni sa sjo ner  
og pa si en ter er blit opp merk som me på ad gan gen til å kla ge og  
i øken de grad også er vil li ge til å gjø re det. I pe ri oden sep tem ber 
2018–au gust 2019 ble fast le ge ord nin gen eva lu ert på opp drag fra 
Hel se di rek to ra tet (4). Noen vik ti ge ut vik lings trekk er øken de krav  
til fast le ge ne, blant an net på grunn av en ald ren de be folk ning og  
at fle re hel se opp ga ver har blit kom mu na le. Et er at sam hand lings -
refor men ble inn ført i 2012, ble en stør re del av pa si ent be hand lin gen 
over ført fra spe sia list hel se tje nes ten til pri mær hel se tje nes ten. Det 
har med ført øken de krav til fag lig kom pe tan se hos le ger og med -
arbei de re i til legg til økte krav til in for ma sjons tek no lo gis ke og 
la bo ra to rie tek nis ke res sur ser (5). En rap port om fast le ge nes tids-
bruk vis te at den gjen nom snit li ge ar beids ti den lå på 55,6 ti mer  
i uka i 2018, en øk ning på sju ti mer på bare fire år (6). Alt det e er 
vik ti ge år sa ker til økt ri si ko for uhel di ge hen del ser og feil, og der-
med også økt sann syn lig het for å få en kla ge sak og et er stat nings-
krav mot seg. Si tua sjo nen opp le ves som kre ven de av man ge og 

bi drar kan skje også til at man ge fast le ger øns ker å slut e, og til  
at re krut e rin gen til fast le ge job ber har vært svik ten de (7).

Det vil all tid kun ne opp stå feil og uhel di ge hen del ser i kli nisk 
me di sin. Der for har da også kunn skaps hånd te ring og kva li tets for-
bed ring blit en del av grunn ut dan nel sen for me di sin stu den ter ved 
læ re ste de ne i Norge, slik som KLoK-pro gram met (kunn skaps hånd te-
ring, le del se og kva li tets for bed ring) ved Uni ver si te tet i Oslo. Det e er 
også en sta dig vik ti ge re del av vi de re- og et er ut dan nelsen for fast -
lege ne. Kunn skaps hånd te ring må læ res og inn ar bei des i dag lig 
kli nisk prak sis i den en kel te grup pe prak sis og av den en kel te lege. 
Kva li tets for bed ring in vol ve rer i stor grad hele ar beids si tua sjo nen, 
og med fø rer blant an net at f.eks. en uhel dig hen del se som måt e 
skje på et le ge sen ter, bru kes i en er fa rings- og læ rings pro sess på 
«sy stem ni vå» uten at en kelt per so ner hen ges ut som «skyl di ge». Det e 
kre ver man ge ste der en end ring i ar beids kul tu ren, men er vik tig for 
å få til hen sikts mes si ge end rin ger i be slut nings pro ses ser og ru ti ner 
som kom mer alle til gode.

Stu di er i man ge land vi ser at le ger re kvi re rer un der sø kel ser og 
pro se dy rer som strengt tat ikke er me di sinsk in di sert (8). Re la tivt 
let til gang til ny tek no lo gi og på trykk fra pa si en ter og me dia samt 
et be hov for å «ha ryg gen fri» med vir ker til slik over be hand ling. 
Det e er ikke upro ble ma tisk, da un der sø kel se ne leg ger be slag på 
hel se res sur ser og med fø rer økte kost na der, i til legg til at de kan ha 
bi virk nin ger og ska de li ge og far li ge kon se kven ser for den en kel te. 
Be visst he ten om det e var ut gangs punk tet for at Le ge for en in gen  
i 2018 lan ser te «Gjør klo ke valg», en norsk ver sjon av det glo ba le «The 
Choosing Wise ly Ini tia ti ve» som ble til i USA i 2012. Kam pan jen ble 
ret et mot fast le ger, og det ar bei des sta dig med slike for bed rin ger.

Hel se di rek to ra tets ana ly se be kref ter at fast le ge ord nin gen er  
i kri se. Et øken de an tall kla ge sa ker og er stat nin ger ret et mot fast -
leger, som vist i stu di en til Mons bak ken og med ar bei de re, er i den ne 
sam men hen gen et av fle re symp tom på en sta dig mer al vor lig 
til stand for fast le ge ord nin gen i Norge.
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Hel se ve se net må gjø re mer for å bedre hel se si tua sjo nen 
for flykt nin ger og asyl sø ke re i Norge.

Si den 2019 har an tal let men nes ker som er dre vet på flukt i ver den, 
økt med 2,3 mil li o ner – fra 68,5 mil li o ner til 70,8 mil li o ner (1). Ny lig 
ble mer enn 100 000 men nes ker tvun get til å flyk te fra øst re del av 
Re pu blik ken Kon go. Om lag 700 000 er på flukt i Id lib- og Alep po-
pro vin se ne i Sy ria. Det er ikke usann syn lig at det i nær frem tid vil 
kom me nye sto re flykt ning strøm mer av men nes ker som gjer ne vil 
til vest li ge land. Det er der for vik tig at mott aks sy ste me ne for asyl -
søke re er i be red skap og at hel se ve se net er for be redt på dett e, også  
i Norge.

Si tua sjo nen for de som er tvun get til å flyk te, ser ut til å ha for ver-
ret seg de se ne re år. Over våk ning av gren se ne til Eu ro pa er in ten si-
vert, og fluk ten er blitt far li ge re. For hol de ne i Moria-lei ren på Les vos 
og flykt ning lei re ne i Li bya er uro vek ken de (2, 3). Grunn leg gen de 
hu ma ni tæ re be hov som trygg het, mat, vann og ste der å sove blir 
ikke dek ket. Mye ty der på at flykt nin ger som kom mer til vest li ge 
land, har dår li ge re fy sisk og psy kisk hel se enn tid li ge re (4).

Berg og med ar bei de re pub li se rer nå i Tids skrif tet en litt e ra tur-
over sikt der man ser på kunn skaps sta tus om asyl sø ke res hel se og 
de res bruk av hel se tje nes ter i Norge (5). For fatt er ne kon klu de rer 
med at vi vet for lite, og at forsk nin gen til nå stort sett har om hand-
let psy kisk hel se og smitt som me syk dom mer. Fore koms ten av and re 
so ma tis ke syk dom mer er lite un der søkt. Dett e er et pa ra doks, da  
en stor an del asyl sø ke re har gjen nom gått al vor li ge men nes ke rett ig-
hets over grep før, un der og noen ste der ett er flukt. Sår ba re grup per, 

som torturoverlevere, eld re med so ma tis ke syk dom mer og unge 
mød re vil tren ge rask hjelp fra hel se ve se net. Det er gjort flest un der-
sø kel ser om ens li ge mind re åri ge asyl sø ke res psy kis ke hel se. I tråd 
med in ter na sjo nal forsk ning vi ser un der sø kel se ne høy fore komst av 
postt rau ma tis ke til stan der, angst og de pre sjon (6). Dett e blir i li ten 
grad fulgt opp av hel se tje nes ten.

Asyl sø ke re opp le ver ofte van ske li ge for hold i mott aks- og boset-
ningsfasen i det lan det de kom mer til. Ven te ti den før asyl søk na den 
blir av gjort, de ofte dår li ge for hol de ne på mott a ke ne, van ske ne  
med å etab le re et hjem, frem med frykt og mang len de hjelp el ler 
be hand ling av syk dom mer gjør til væ rel sen van ske lig (7). Det er 
imid ler tid høy grad av re si li ens blant flykt nin ger og asyl sø ke re.  
I fle re un der sø kel ser er det vist at en stor an del av de som har opp-
levd til dels al vor li ge po ten si elt trau ma ti se ren de for hold, ikke ut vik-
ler syk dom (8). Re si li ens, dvs. evne til å kla re seg tross sto re på kjen-
nin ger, er si tua sjons- og kon tekst be tin get og sann syn lig ikke først 
og fremst  be stemt av in di vi dets egen ska per (9). De for hold og den 
be hand ling el ler re ha bi li te ring asyl sø ke re til bys, kan der for være 
av gjø ren de for om de ut vik ler syk dom el ler ikke.

Det er et for uro li gen de bil de som teg ner seg. Norge mott ar men-
nes ker som har vært gjen nom de van ske lig ste opp le vel ser man kan 
ten ke seg, og som opp le ver en svært van ske lig tid når de kom mer  
til våre asyl mott ak. Vi vet at tid lig in ter ven sjon med fore byg ging 
(pri mær og se kun dær) kan hjelpe man ge, spa re li del se og også 
spa re hel se ve se net for ve sent lig be last ning. Li ke vel blir det ikke 
sat set nok på slike til tak. I en un der sø kel se i 2015 fant vi bl.a. at det 
gjen nom snitt lig had de gått mer enn ti år før al vor lig trau ma ti ser te 
flykt nin ger had de fått ade kvat be hand ling i Norge (10). Berg og 
med ar bei de res litt e ra tur over sikt er et var sko om at forsk nin gen  
på om rå det er util la te lig un der pri ori tert. Dett e vil gå ut over nød-
ven dig be hand ling og re ha bi li te ring av men nes ker som har vært 
ut satt for al vor  lige men nes ke rett ig hets over grep.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»        Antitrombotisk middel.           ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, 
hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 
ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer 
informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurder-ing av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger 
daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste 
planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig 
administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt lever-funksjon (Child Pugh A eller B). Ingen 
dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriter-ier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering 
ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. 
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter 
på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og 
VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebyg-ging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller 
serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasi-enter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke 
tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon)) gis 
før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 
5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at 
apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges 
med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart 
gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, 
nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdan-nelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter.Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban 
ikke krever rutinemessig monitorering av ek-sponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og 
akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav 
risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises 
mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og 
tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres 
midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punks-jon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk 
av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemo-stasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller 
spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling 
nødvendig. Før nevroaksial interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er 
ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en 
fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av 
apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, fenytoin, 
karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT 
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregas-jonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk 
med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. ASA. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel 
mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med 
alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: 
Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller 
metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. 
Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblød-ninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsyste-met: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsste-
det, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperito-neal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. 
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i 
luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller 
transfusjon av ferskfrosset plasma, bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør 
det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen. no.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»        Antitrombotisk middel.           ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, 
hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 
ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer 
informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurder-ing av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger 
daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste 
planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio 
(INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig 
administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt lever-funksjon (Child Pugh A eller B). Ingen 
dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriter-ier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering 
ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. 
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter 
på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og 
VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebyg-ging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller 
serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasi-enter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke 
tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon)) gis 
før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 
5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at 
apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges 
med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart 
gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, 
nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdan-nelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter.Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med 
forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban 
ikke krever rutinemessig monitorering av ek-sponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og 
akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med 
antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt fore-komst av 
tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for 
blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav 
risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises 
mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og 
tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres 
midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punks-jon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med 
antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk 
av innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemo-stasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller 
spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling 
nødvendig. Før nevroaksial interven-sjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med 
innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er 
ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. po-tensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsri-
sikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en 
fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av 
apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, fenytoin, 
karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT 
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregas-jonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk 
med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. ASA. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel 
mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med 
alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: 
Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller 
metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. 
Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblød-ninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsyste-met: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsste-
det, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperito-neal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. 
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i 
luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller 
transfusjon av ferskfrosset plasma, bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør 
det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen. no.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Referanse: 1. Eliquis (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 01.07.2019. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction 
in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3.Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 02.07.2018.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 21.06.2019.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-1228. 432NO1905290-01 AD-mail: 12.08.2019 
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KOMMENTARER

 Viruset SARS-CoV-2 har forårsaket 
en global epidemi som har nådd  
Norge. Utviklingen er stadig i end- 
ring, og relevante artikler publi- 
seres fortløpende på nett. Under 
finner du to kommentarartikler  
vi har publisert tidligere. For opp- 
datert informasjon henviser vi til 
www.tidsskriftet.no. 

For tid lig å kon klu
de re om det nye 
koronaviruset

Pre ben Aa vits land, skri ver i le der ar tik kel  
29. ja nu ar 2020 at koronavirusepidemien vil 
ram me Norge. At det er sann syn lig at vi får 
til fel ler i Norge kan vi være eni ge om, men 
det er en rek ke ting vi ennå ikke kan vite.

Først og fremst vet vi ikke om det e er et 
vi rus som lar seg stoppe med smit e vern til
tak, slik vi så ved SARSepi de mi en. Det spørs
må let får vi kan skje svar på in nen et par 
uker, når vi be gyn ner å se om til ta ke ne  
i Kina har ef ekt. Inn til vi de re må vi hand le 
som om det er mu lig å hind re spred nin gen 
av vi ru set.

Vi vet ikke om, el ler i hvor stor grad, even
tu el le smit e vern til tak vir ker. Folkehelse
institutet er ukla re i spørs må let om munn
bind vil ha ef ekt, og an ty der at feil bruk kan 
øke smit e fa ren for di man tar seg of te re til 
an sik tet (1). De skri ver ikke noe om at rik tig 
bruk kan re du se re smit e fa ren. En ny ran do
mi sert stu die (2) vis te at hel se per so nell som 
tok hånd om in flu en sa vak si ner ikke fikk 

mer in flu en sa om de bruk te kir ur gis ke 
munn bind enn om de bruk te N95 mas ker. 
Folkehelseinstitutet har så langt ikke gåt 
inn for ru ti ne mes sig fe ber må ling på fly plas
ser hos folk som kom mer fra om rå der med 
2019nCoV. Be grun nel sen er at det an se es 
som lite ef ek tivt, blant an net for di vi ru set 
sy nes å kun ne smit e i in ku ba sjons fa sen. 
Si tua sjo nen er imid ler tid at vi ikke vet hvor 
ef ek tivt det even tu elt er, og det er van ske lig 
å fore stil le seg at det e bil li ge og ufar li ge 
til ta ket på noen måte kan øke ri si ko en for 
smit e im port.

Vi vet ikke hvor far lig det e vi ru set er.  
Vi vet ikke hvor stor an del av de smit e de 
som blir syke. Før vi får telt opp alle til slut 
vet vi hel ler ikke hvor man ge av de syke som 
dør. Det er in gen grunn til å skrem me pub li
kum, men når vi ser hvor al vor lig ki ne sis ke 
myn dig he ter, som står midt oppi ut brud det, 
tar det, er det vel na tur lig å ut ryk ke en viss 
grad av be kym ring.

På Rei se kli nik ken får vi nå man ge spørs
mål om rei se råd. Folk har kjøpt og be talt 
rei sen, og skal dra om kort tid. Vi sva rer at så 
len ge Folkehelseinstitutet og UD sier at de 
kan rei se vil ikke vi fra rå de det. Det ser ut til 
at vi ru set ikke er vel dig far lig for unge, fris ke 
men nes ker, men man kan kom me til å bli 
ut sat for strenge ka ran te ne til tak. Inn til vi 
vet hvor dan det e ut brud det ut vik ler seg vil 
det ikke være lurt å be stil le en ny rei se til et 
fjernt rei se mål, men hel ler se an si tua sjo nen.

Publisert på nett 30.1.2020.

GUN NAR HAS LE
hasle@reiseklinikken.com
er lege ved Rei se kli nik ken.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter.
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P. AA VITS LAND SVA RER
Selv sagt er det for tid lig å kon klu de re om 
hvor covid19epi de mi en vil ende, og selv sagt 
mang ler det fort sat mye kunn skap om 
SARSCoV2vi ru set og dets spred ning. Li ke vel 
må vi også her i Norge hele ti den ha en 
stra te gi med mål og til tak mot epi de mi en. 
Stra te gi en må jus te res hyp pig ba sert på ny 
kunn skap og ny ri si ko vur de ring.

Vi reg ner med at epi de mi en vil nå Norge 
(1). Må let for stra te gi en (per 12. feb ruar) er  
å for sin ke epi de mi en og bremse spred nin
gen slik at hel se tje nes ten skal få for be redt 
seg på et økt an tall pa si en ter med al vor lig 
syk dom. Til ta ke nes nyt e og ulem per er  
veid i lys av det e må let. Vi øns ker ikke til tak 
som går uri me lig ut over en kelt per so ner  
og sam funns li vet. Til ta ke ne (1) er a) tid lig 
opp da ging og iso le ring (i hjem met el ler  
på sy ke hu set, av hen gig av kli nisk bil de),  
b) opp føl ging og symp tommo ni to re ring  
av nær kon tak ter og c) økt hånd hy gie ne  
og hos te hy gie ne i hele be folk nin gen.

Fe ber må ling av alle rei sen de som an kom
mer Norge er ikke ak tu elt. Det har svært 
tvil som nyt e (ved in flu en sa) et er som den 
pre dik ti ve ev nen er så lav (2). Sen si ti vi te ten 
for covid19 er enda la ve re for di fe ber ofte 
mang ler i tid lig fase, og in ku ba sjons ti da kan 
være opp til et par uker. De fles te rei sen de 
med SARSCoV2in fek sjon kan ret og slet 
ikke opp da ges på den ne må ten (3). Spe si fi si
te ten er lav for di det er så man ge mu li ge 
år sa ker til fe ber, blant an net in flu en sa. Sam
let set vil til ta ket ikke hind re inn rei se av 
smit e de per so ner, men man ge per so ner må 
tes tes og føl ges opp for di de til fel dig vis har 
fe ber av helt and re år sa ker. Til ta ket vil trek
ke res sur ser bort fra an net ar beid (2).

Munn bind brukt av den van li ge folk el ler 
av pa si en ter ute i sam fun net ser ikke ut til  
å be gren se spred nin gen av in flu en sa (4).  
Vi an tar at det sam me gjel der covid19.  
På Fol ke hel se in sti tut ets hjem me si der 
 fin nes råd om bruk av per son lig be skyt el
ses  utstyr i hel se tje nes ten.
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Følg debatten på tidsskriftet.no

Jeg de ler Gun nar Hal ses be kym ring for 
covid19epi de mi en, tak ker for inn spil le ne 
og opp ford rer Tids skrif tets le se re til å gi 
fle re inn spill til lan dets smit e vern mot 
den ne nye trus se len.

Publisert på nett 12.2.2020.

PRE BEN AA VITS LAND
preben@epidemi.no
er over le ge.
For fatt e ren har ikke opp gitt noen in ter es se kon flik ter.
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Me di si nen  
som mar ked

Me di sinsk re dak tør Øy vind Stop le Sivertsen 
på pek te ny lig at til by de re av pri va te hel se 
tilbud i pri mær hel se tje nes ten «skum mer 
flø ten», dvs. tar seg av enk le me di sins ke 
pro ble mer og hel se angst. Der med sit er 
fast le ge ne igjen med de kom plek se og 
 van ske li ge me di sins ke pro blem stil lin ge ne. 

Sivertsen har fåt til svar av tre le ger som 
job ber ved pri va te hel se til bud. På ulikt vis 
ar gu men te rer de utfra et fel les pre miss: Det 
egent li ge pro ble met i den of ent li ge hel se
tje nes ten er at fast le ge ord nin gen er ut da tert 
og ikke sva rer til be folk nin gens for vent nin
ger og be hov. I et for søk på le gi ti me re det e 
pre mis set vi ses det blant an net til For bru
ker rå dets un der sø kel ser om ven te ti der  
for time hos fast le gen som kon klu de rer at 
«man ge sy nes ikke ven te ti den for å få time 
el ler ven te ti den på ven te rom met er ak sep ta
bel». Slik vi ser det, er det grunn leg gen de 
spørs må let, som så langt ikke har blit løf tet, 
om det er rik tig at pa si en ten skal de fi ne re 
hvor dan god me di sin bør prak ti se res? Skal 
hel se tje nes ten være or ga ni sert et er pa si en
tens sub jek ti ve be hov for hjelp?

Vi vet at det er et over for bruk av hel se tje
nes ter. Vi vet også at til by derstyrt et er spør
sel ek si ste rer i alle de ler av hel se tje nes ten. 
Hel se sek to ren bør jobbe med å re du se re  
en ut vik ling der hel se tje nes ten el ler le gen 
til byr tje nes ter som ikke vil pro fit e re 
 pa si en ten, men sna re re hel se tje nes ten  
el ler le gen. Hvor dan kan de pri va te le ge ne 
hev de, an net enn med anek do tisk er fa ring, 
at de ikke er med på å genere en et er spør
sel, ska pe et mar ked ba sert på forventinger 
og øns ker, som kun de selv er i stand til  
å til freds stil le?

Ide en om at «pa si en ten vet best» og  
at of ent li ge tje nes ter pri mært er til for  
å til freds stil le den en kel tes be hov – og al ler 
helst med en gang – er ut rykk for vår tids 

rå den de ideo lo gi: ny li be ra lis men. I det e 
ram me ver ket er hel se tje nes ter om skre vet til 
vare, pa si en ten til kun de og hel se ar bei de ren 
blir målt på grad av ser vi ce. Den ne ideo lo 
gien ut ford rer to prin sip per som har vært 
grunn leg gen de for norsk hel se ve sen. For det 
før s te, prin sip pet om fag lig au to no mi, dvs. at 
det er hel se ar bei de ren som de fi ne rer hvil ke 
be hov som has ter og ikke. For det and re, 
prin sip pet om at hel se tje nes te ne skal ut ar
bei des som so si a le fel les skaps løs nin ger, dvs. 
at hel se tje nes ten skal kom me alle til gode  
og spe si elt fan ge opp so si alt mar gi na li ser te 
grup per, en ten er det er rus mid del bru ke re, 
ar beids lø se el ler fat i ge. For hvil ken del av 
 be folk nin gen tror de pri va te le ge ne det er de 
tje ner? Sagt an ner le des: Hvil ken del av be
folk nin gen har ikke råd til å be ta le 600 – 1300 
kro ner for en kon sul ta sjon? Det er ikke den 
mest vel be mid le de de len av be folk nin gen 
som har størst be hov for hel se tje nes ter. Med 
and re ord er de pri va te hel se til bu de ne med 
på frem me ulik het i hel se til bu det og opp ret
hol de so si a le skil ler: Er du frisk og rik får du 
ras ke re hjelp enn om du er syk og fat ig.

Vi hil ser vel kom men en de bat om frem ti
dig or ga ni se ring av hel se tje nes ten. Dis ku sjo
nen om letvintlegene er i grun nen en dis
ku sjon om hva le ger skal bru ke ti den sin på, 
hvor dan vår prak sis kan re du se re el ler øke 
for skjel ler og hvil ke vi sjo ner vi har for frem
ti dens pri mær hel se tje nes te.

KE TIL SLAG STAD
ketil.slagstad@medisin.uio.no
er sti pen diat, Institut for hel se og sam funn,  
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.

AN DRE AS SAX LUND PAH LE

For fatt er ne opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter: Ke til Slag
stad er fast med ar bei der og tid li ge re me di sinsk re dak tør 
i Tids skrif tet.

«Hel se sek to ren bør jobbe  
med å re du se re en ut vik ling 
der  helse tje nes ten el ler le gen 
 til byr tje nes ter som ikke vil 
pro fit te re  pa si en ten, men sna
re re hel se tje nes ten el ler le gen»
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Dysbetalipoproteinemi er over sett og far lig

Til stan den gir be ty de lig økt 
 ri siko for hjer te- og kar syk dom. 
Den er lett å be hand le, men det 
er få som le ter ett er den.

Dysbetalipoproteinemi, også kalt type III-
hyperlipoproteinemi, er en til stand med økt 
kon sen tra sjon av både ko le ste rol og tri gly se-
ri der. Kon sen tra sjo nen av LDL-ko le ste rol er 
ikke økt hos dis se pa si en te ne, og de fles te 
har nor mal kon sen tra sjon av apo li po pro -
tein B (apoB), dvs. nor mal to tal kon sen tra-
sjon av ate ro ge ne par tik ler. Ut ford rin gen  
for dis se pa si en te ne er at en økt an del av  
de ate ro ge ne par tik le ne be står av unor ma le, 
ko le ste rol ri ke rest par tik ler som er langt  
mer ate ro ge ne enn LDL og VLDL (very low 
den si ty li po pro tein) (1). Slike pa si en ter har 
der for stor ri si ko for å ut vik le hjer te- og 
kar syk dom. Til stan den er lett å be hand le  
og der for vik tig å dia gnos ti se re (2, 3).

Dysbetalipoproteinemi opp fatt es van lig vis 
som ar ve lig og blir der for også kalt fa mi li ær 
dysbetalipoproteinemi. Tra di sjo nell for stå -
else har vært at nes ten alle med til stan den er 
ho mo zy go te for apo li po pro te in E2 (apoE2) 
og at pe ne tran sen er lav, slik at bare noen få 
pro sent av de ho mo zy go te ut vik ler fe no -
typen. Dia be tes, me ta bolsk syn drom, hy po -
tyreo se og for høyt al ko hol kon sum kan 
med vir ke til syk doms ut vik ling. Iføl ge Na sjo
nal bru ker hånd bok i me di sinsk bio kje mi er 1 % 
av be folk nin gen i Norge ho mo zy go te for 
apoE2, mens pre va len sen av dysbetalipo-
proteinemi an tas å være 0,02 – 0,14 % (4). Om 

dia gnos tikk av til stan den skri ver Hel se di rek-
to ra tet: «Type III hy per li pi de mi: Ved ko le ste-
rol ver di er > 8 – 10 mmol/l samt tri gly se ri der 
> 8 – 10 mmol/l, må man mis ten ke den sjeld ne 
type III hy per li pi de mi en. Til stan den skyl des 
of test en isoform av apoE (E-2) i beg ge al le ler 
og er for bun det med be ty de lig økt ri si ko for 
pre ma tur ate ro skle ro tisk syk dom» (5).

Vi tror at Hel se di rek to ra tets kri te ri er er 
for snev re. Hos 49 ka na dis ke pa si en ter med 
dysbetalipoproteinemi som ikke bruk te 
li pid sen ken de me di ka men ter, var me di an 
s-ko le ste rol 6,9 mmol/l og me di an s-tri gly se-
rid ni vå 4,2 mmol/l i prø ver tatt fas ten de (6). 
I en tysk po pu la sjon der fe no ty pisk dysbe-
taliproteinemi ble på vist hos 350 (10,7 %) av 
3 272 fort lø pen de un der søk te pa si en ter i en 
li pid po li kli nikk, var det bare 55 (15,7 %) av  
de 350 som var ho mo zy go te for apoE2 (7).  
I en ny un der sø kel se av sto re ame ri kans ke 
po pu la sjo ner ble pre va len sen es ti mert til 
0,2 – 2,0 %, alt ett er hvil ke kri te ri er som ble 
brukt til å de fi ne re fe no ty pen (8).

Fe no ty pisk dysbetalipoproteinemi er 
så le des ikke spe si elt sjel den og ikke be gren-
set til kun dem som er ho mo zy go te for 
apoE2 (7, 8). Ei hel ler har de fles te pa si en te ne 
ko le ste rol- og tri gly se rid kon sen tra sjon over 
8 – 10 mmol/l (6).

Vi tror ikke det er hen sikts mes sig  
å av gren se dia gno sen til kun de pa si en - 
te ne som er ho mo zy go te for apoE2 og med 
ko le ste rol- og tri gly se rid kon sen tra sjon over 
8 – 10 mmol/l. Vi me ner det er mer nytt ig  
å gi de fles te pa si en ter med opp hop ning  
av me get ate ro ge ne, ko le ste rol ri ke rest par-
tik ler den dia gno sen som best be skri ver 
til stan den de har, og gi be hand ling der ett er. 
Dysbetalipoproteinemi bør mis ten kes hos 

alle pa si en ter med kom bi nert hy per li pi d-
emi, ikke bare de med ko le ste rol- og tri gly se-
rid kon sen tra sjon over 8 – 10 mmol/l.

Opp rin ne lig ble fe no ty pisk dysbetalipo-
proteinemi på vist ett er ult ra sen tri fu ge ring 
og lipoproteinelektroforese av plas ma (2). 
Dis se tek nik ke ne er ikke til gjen ge lig for 
le ger flest, knapt nok for le ger i spe si al kli-
nik ker, og vur de ring av kun ko le ste rol, LDL-
ko le ste rol, HDL-ko le ste rol og tri gly se ri der 
fø rer ikke fram til dia gno sen (6). Imid ler tid 
kan man ha nytt e av å vur de re kon sen tra sjo-
nen av apoB i for hold til ko le ste rol kon sen-
tra sjo nen. Alle ate ro ge ne par tik ler, også de 
unor ma le, ko le ste rol ri ke rest par tik le ne som 
ho per seg opp ved dysbetalipoproteinemi, 
in ne hol der ett apoB-mo le kyl per par tik kel 
(1). Selv om kon sen tra sjo nen av apoB som 
of test er nor mal ved den ne til stan den, 
 bi drar nett opp det til dia gnos tik ken, for di 
for holds tal let mel lom ko le ste rol og apoB  
er re la tivt høyt hos dis se pa si en te ne (9). 
For hol det mel lom non-HDL-ko le ste rol (to tal-
ko le ste rol mi nus HDL-ko le ste rol) og apoB, 
med be slut nings gren se på ca. 5 mmol/g,  
kan være enda litt bedre til å skille mel lom 
dysbetalipoproteinemi og de and re til stan-
de ne med økt ko le ste rol- og tri gly se rid kon-
sen tra sjon (10). Fle re nors ke me di sinsk-bio-
kje mis ke la bo ra to ri er har apoB på ana ly se -
reper  toaret, så fe no ty pisk dysbetalipopro-
teinemi be hø ver ikke å for bli en over sett 
til stand. Både fast le ger og sy ke hus le ger bør 
vur de re den ne dia gno sen når de ut re der en 
pa si ent med kom bi nert hy per li pi de mi.

Mot at 9.12.2019, før s te re vi sjon inn sendt 7.1.2020, 
 godkjent 5.2.2020.
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MS-be hand lin gen er ikke så ef ek tiv

Bremse me di si ne ne er ikke så 
ef ek ti ve som det gis inn trykk av. 
Le ge mid del fir ma er kjø per inn
fly tel se i be hand lin gen av mul
tip pel skle ro se.

Da Be slut nings fo rum høs ten 2019 ved tok 
be grens nin ger i bru ken av så kal te bremse
me di si ner mot mul tip pel skle ro se (MS), fikk 
de sterk kri tikk fra in du stri, nev ro lo ger og 
MSfor bun det (1–3). Mul tip pel skle ro se er en 
au to im mun syk dom og bremse me di si ne ne 
har ef ekt ved å hem me im mun for sva ret. 
Jeg vil hev de at bremse me di si ne ne ikke er  
så ef ek ti ve som in du stri en an ty der, og at 
nev ro lo ger på vir kes av le ge mid del fir ma er.

Ett eks em pel på kjøp av inn fly tel se ser vi  
i USA. Bremse me di si ner og and re me di si ner 
ble fle re gan ger dy re re enn i and re land 
ett er at Kon gres sen ved tok lo ven Me di care 
Pre scrip tion Drug Bill i 2003 (4, 5). Lo ven 
for bød Me di care (of ent lig hel se for sik rings
sy stem for eld re > 65 år og ufø re) å for hand
le pris med le ge mid del fir ma er på le ge mid
ler for skre vet av lege (4).

Kon gress re pre sen tant Bil ly Tauzin mott ok 
sto re pen ge be løp fra PhRMA (Le ge mid del 
indu stri en) og fikk igjen nom lov for slaget. 
Se ne re ble han le der av PhRMA (6, 7).

In for ma sjon om ho no ra rer fra le ge mid
del fir ma er til nors ke le ger er ikke fritt til
gjen ge lig, men opp lys nin ger for mid let 

gjen nom Da gens Medisin vi ser at fle re 
 nev ro lo ger mott ok stør re be løp i 2017 (7, 8). 
Pa si ent for en in ger som MSfor bun det mott ar 
også mid ler og ma te ri ell fra le ge mid del fir
ma er (7).

Le ge mid del fir ma enes hel se tje nes te
Be slut nings fo rum ved tok at sy ke hu se ne 
ikke skal bru ke bremse me di si nen okreli
zumab, og at sy ke hu se ne kan bru ke rituksi
mab som bremse me di sin uten for god kjent 
in di ka sjon (9). Okrelizumab og rituksimab 
er nes ten iden tis ke, og sann syn lig vis valg te 
le ge mid del fir ma et å ikke få rituksimab 
god kjent som MSme di sin for di pa ten tet løp 
ut i 2015 (10). Ett års okrelizumabbe hand
ling kos ter ca. 280 000 kro ner, rituksimab  
er 14 gan ger ri me li ge re (10, 11).

Le ge mid de let Campath (alemtuzumab) 
mot kro nisk lym fa tisk leu ke mi ble av re gi
strert i 2012, kan skje for di det var mer kom
mer si elt in ter es sant som bremse me di sin 
(12)? Da det ble god kjent som bremse me di
sin i 2013, ble pri sen 40 gan ger så høy som 
den var. Før s te be hand ling kos ter ca. 490 000 
kr (13). Pso ria sis me di si nen dimetyl fumarat 
ble god kjent som bremse me di sin i 2013, 
pri sen ble så ti dob let til ca. 150 000 kro ner 
år lig (14). Og da ledd gikt me di si nen teriflu
nomid ble god kjent som bremse  medi sin  
det sam me året, ble pri sen tyve  doblet til  
ca. 110 000 kro ner år lig (15).

Tvil som ef ekt
Stu di er vi ser at bremse me di si ner har 
 be gren set ef ekt, og man ge MSpa si en ter 
opp le ver ett er hvert at syk dom men går sin 
skje ve gang (16–19). Syk dom men fø rer til tap 
av man ge gode le ve år, og gjen nom snitt lig 
le ve tid er re du sert med 6 – 14 år (20–22).

Stu di er på cel le gift be hand ling med stam
cel le støtt e (HSCTbe hand ling) ved mul tip 
 pel skle ro se vi ser klart bedre re sul tat og at 
be hand lin gen kan stan se syk dom men (17, 
18). Den ne be hand lin gen har for holds vis  
lav ri si ko, og dø de lig he ten er < 0,3 % (17). 

HSCTbe hand ling kos ter ca. 480 000 kro ner, 
ho ved sa ke lig pga. iso lat opp hold i sy ke hus 
(23). Le ge mid del fir ma er ska per inn trykk av 
at bremse me di si ne ne er så ef ek ti ve at HSCT
be hand ling er over flø dig, for far lig og bare 
vir ker for dem med his sigst syk doms ak ti vi
tet, dett e til tross for at det ikke er ut ført 
stu di er på HSCTbe hand ling hos MSpa si en
ter med van lig syk doms ak ti vi tet (16, 19, 24).

Le ge mid del fir ma er har skapt  
mis opp fat nin ger
Føl gen de mis opp fat nin ger hos pa si en ter, 
po li ti ke re og be slut nings ta ke re skyl des  
ett er mitt syn le ge mid del in du stri ens kjøp  
av inn fly tel se:

Mul tip pel skle ro se er ikke en syk dom  
en dør av, men med (20–22). Det opp nås nå  
god syk doms kon troll med bremse me di si
ner (16, 18, 19, 22). MRun der sø kel se av hjer
nen kan av kref te be ten nel ses ak ti vi tet (MR 
har be gren set opp løs ning og kan bare 
 på vi se stør re gra der av be ten nel ses ak ti vi tet) 
(25–27). HSCTbe hand ling er over flø dig pga. 
bremse me di si ne ne og er for far lig (1719). 
HSCTbe hand ling vir ker bare på MSpa si en
te ne med his sigst syk doms ak ti vi tet (24).

Mot at 27.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.2.2020, 
 godkjent 14.2.2020.

SIG BJØRN OLAV ROG NE
sigrogne@online.no
er dr.med. og spe sia list i for døy el ses syk dom mer  
og i ge ria tri.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Han har mul tip pel skle ro se 
og fikk cel le gift be hand ling med au to log stam cel le -
støte i ja nu ar 2015 ved Careggi uni ver si tets sy ke hus  
i Fi ren ze, med god ef ekt.

«Jeg vil hev de at bremse- 
me di si ne ne ikke er så ef fek ti ve 
som in du stri en an ty der,  
og at nev ro lo ger på vir kes  
av le ge mid del fir ma er»
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

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

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

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per August 2019.
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Novo Nordisk Scandinavia AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Novo Nordisk Scandinavia AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

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

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

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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KRONIKK
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Flek si bel plan leg ging i sy ke hus er ef ek tivt

Da ta si mu le rin ger gir grunn til å tro at ven te ti der for akutt pa si en ter re du se
res hvis sy ke hu se ne lar noe ka pa si tet stå le dig tett e re opp mot tids punk tet 
den skal bru kes.

Et er spør se len et er hel se tje nes ter  
øker. Der for mø ter hel se ve se net 
 sta  dige krav om ef ek ti vi se ring. Om 
hver da gen ald ri had de hat ufor ut 

sete hen del ser, kun ne be hand ling vært 
plan lagt i de talj med lang tids ho ri sont.  
Men hel se ve se nets ver den er ufor ut sig bar, 
noe som stil ler krav til rask om stil ling og 
replanlegging av res surs bru ken. Da ta si mu
le rin ger in di ke rer imid ler tid at flek si bel 
plan leg ging – en pro sess som leg ger til ret e 
for at end rin ger kan skje på kort var sel –  
kan hjelpe nors ke sy ke hus med å hånd te re 
en ufor ut sig bar hver dag og bli mer ef ek  
ti ve (1).

Fær re lig ge døgn – fle re re inn leg gel ser
Ef ek tiv res surs ut nyt el se er ikke ukjent  
for hel se ve se net. Mer ef ek ti ve ru ti ner  
og be hand lings for mer har bi drat til at 
an de len dag pa si en ter har økt ved nors ke 
sy ke hus og ført til fær re lig ge døgn per 
 pa si ent. Tall fra Sta tis tisk sen tral by rå vi ser  
at an tall lig ge døgn per pa si ent ved so ma 
tiske sy ke hus har sun ket fra 7,5 til 4,2 i pe ri o
den 1989 – 2016 (2).

Sam ti dig vi ser tall fra Hel se di rek to ra tet at 
re inn leg gel ser de før s te 30 da ge ne et er endt 
be hand ling ved so ma tis ke sy ke hus har økt 
fra å ut gjø re 8,5 % av alle inn leg gel ser i 2011 
til 9,1 % i 2016 (3). Det e kan tyde på at mer 
ef ek ti ve be hand lings for løp ikke kom mer 
uten kon se kven ser og at rik tig res surs ut nyt
tel se blir enda vik ti ge re.

Vi tror at sø ke ly set bør ret es mot bedre 
plan leg gings me to der, spe si elt mot det vi 
om ta ler som flek si bel res surs plan leg ging: 
ru ti ner som lar noe ka pa si tet stå le dig tet 
tere opp mot an ven del ses tids punk tet.

Hvor for tren ger vi flek si bi li tet?
Sam men lig net med et land som Dan mark, 
hvor alle pa si en ter skal være fer dig ut re det 
in nen 30 da ger et er hen vis ning (4), har 
Norge in di vi du el le og re la tivt lan ge tids fris
ter. Fris ten fast set es ut fra en kon kret vur de
ring av al vor lig hets og has te grad for den 
en kel te pa si ent, men det fins ret nings lin jer 
for uli ke dia gno ser (5). For hof te ar tro se er 

eks em pel vis den vei le den de tids fris ten  
for start av be hand ling 12 og 26 uker for 
hen holds vis al vor li ge og mo de ra te pla ger.

På nors ke sy ke hus er det ikke uvan lig  
å set e opp pa si en ter til kon sul ta sjon tet 
opp mot tids fris ten, og ka pa si te ten blir  
stort set fylt opp langt fram i tid.

Fa ren med den ne plan leg gings må ten er 
at sy ke hu se ne ri si ke rer å måt e ut set e kon
sul ta sjo ner til et er tids frist hvis noe ufor ut
set opp står tet opp mot kon sul ta sjons tids
punk tet. Syk dom hos an sat e, el ler en for bi
gå en de øk ning i an tal let akut pa si en ter,  
kan føre til at den opp rin ne li ge pla nen må 
om gjø res, med på føl gen de frist brudd som 
en mu lig kon se kvens.

End ring av pla ner ved sy ke hus kan være 
ut ford ren de. Det e for di de til gjen ge li ge 
res sur se ne er låst langt fram i tid. Flyt er 
man på en ope ra sjon, kan re sul ta tet bli en 
kas ka de av end rin ger for di sy ke hu set ikke 
har noe le dig ka pa si tet. Res sur ser som på 
for hånd så ut til å være fullt ut nyt et, kan 
der for ende opp med å stå ubrukt. Replan
legging av lås te res sur ser er nem lig en kre
ven de øv el se.

Et eks em pel på det e kan være at sy ke 
huset må flyt e en plan lagt lang va rig ope ra
sjon for å fri gi en kir urg som trengs for en 
kom pli sert, men kort akut ope ra sjon. Da vil 
res sur se ne som i ut gangs punk tet var godt 
ut nyt et (ope ra sjons tea met og ope ra sjons
stu en) kun bli brukt i et kort tids rom, mens 
den lang va ri ge ope ra sjo nen må flyt es til en 
an nen dag. Det e kan i sin tur føre til flyt ing 
av and re ope ra sjo ner.

Net opp slike pro ble mer ser det ut til at 
sy ke hus kan fo re byg ge med flek si bel res
surs plan leg ging, iføl ge da ta si mu le rin ger 
som vi har gjort.

Si mu le ring do ku men te rer po ten si al
I et flek si belt plan leg gings re gi me kan sy ke
hu set be stem me at x an tall ope ra sjo ner skal 
gjen nom fø res om tre må ne der, men vente 
til et par uker før med å for de le pa si en te ne 
til ope ra sjons stu e ne og de uli ke kir ur ge ne.

I til legg kan sy ke hu set la noe ka pa si tet 
være til gjen ge lig på bare et par da gers 
 var sel, slik at man er i stand til å hånd te re 
 da ger med uvan lig man ge akut pa si en ter.

Våre da ta si mu le rin ger gir grunn til å tro 
at et slikt plan leg gings sy stem vil gi tre 
 ge vins ter: Mer spil le rom til å hånd te re 
sving nin ger som hel se ve se net vet vil opp stå, 
uten at sy ke hu set må flyt e på plan lagt 
ak ti vi tet. Det vil bli kor te re ven te tid for 
akut pa si en te ne for di det of te re vil bli le dig 
ka pa si tet. Og der som ope ra sjo ner må flyt es, 
kan den le di ge ka pa si te ten bru kes til å gjen
nom fø re dis se ope ra sjo ne ne – uten at plan
lag te ope ra sjo ner må replanlegges.

Vi har brukt en op ti me rings og si mu le
rings mo dell som vi har ut vik let i felleskap 
mel lom NTNU, SIN TEF og Av de ling for or to
pe di ved St. Olavs hos pi tal (6). Må let har 
vært å finne en god av vei ning mel lom flek 
sibel og fast ka pa si tet og der et er tes te 
 be tyd nin gen av flek si bi li tet for plan leg ging 
av ope ra sjo ner.

Av de ling for or to pe di be hand ler både 
akut pa si en ter og plan lag te ope ra sjo ner 
(elek ti ve inn grep) og opp le ver pro ble mer 
knyt et til replanlegging og res surs ut nyt el se 
som be skre vet over. Mo del le ne vi ut vik let ble 
der for ma tet med data fra av de lin gen for  
å eva lu e re den teo re tis ke ef ek ten av flek si bel 
plan leg ging. Da ta ene in ne hol der ope ra sjons
ti der og lig ge ti der for uli ke dia gno se grup per 
samt an tall ope ra sjo ner som gjen nom fø res 
hos uli ke dia gno se grup per gjen nom året.

Si mu le rings eks pe ri men te ne (fi gur 1) vi ser 
at ven te ti den for akut e og sub akut e pa si en
ter re du se res med flek si bel plan leg ging, 
for di fle re av dis se ope ra sjo ne ne nå kan 
flyt es til flek sib le stu er i til fel ler der akut
stuekapasiteten er brukt opp.

Fi gur 2 vi ser den si mu ler te køen av sub
akut e pa si en ter kl. 0800 hver dag, hen
holds  vis ved bruk av da gens plan leg gings 
regi me og flek si bel plan leg ging. Det er 
ty de lig at re du sert ven te tid for akut pa si en
ter fø rer til at fær re av dis se pa si en te ne må 
vente i kø. Man ge av akut pa si en te ne tar 
opp en seng mens de ven ter på ope ra sjon. 
Så ved å re du se re ven te ti den til ope ra sjon 
kan sy ke hu set også fri gi sen ge ka pa si tet.

«Kvan ti ta ti ve mo del ler vil  
være nyt ti ge verk tøy for  
å finne en ba lan se mel lom  
fast og flek si bel ka pa si tet»



341TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  4,  2020;  140

KRONIKK

plan leg gings re gi me der for være størst net
opp på sy ke hus hvor gra den av spe sia li se
ring er høy.

Plan leg gings ho ri son ter i hel se ve se net  
har vært vur dert også av Riks re vi sjo nen.  
I en rap port fra i fjor om bruk av lege res sur
se ne ved po li kli nik ker, på pe ker Riks re vi sjo
nen at res surs ut nyt el sen er høy ere ved lang 

sår bar. For jo mer spe sia li sert til bu det er, jo 
van ske li ge re er det å gjø re end rin ger i den 
opp rin ne li ge pla nen. Med øken de spe sia li se
rings grad vok ser nem lig stør rel sen på pus le
spil let som må gå opp for hver opp ga ve som 
skal ut fø res.

For di flek si bel plan leg ging gjør det mu lig 
å unn gå replanlegging, vil ver di en av et slikt 

Dis se for bed rin ge ne kan ale ne for kla res  
av at mer ka pa si tet er viet til akut pa si en ter  
i pe ri oder hvor det trengs. Sam ti dig er det 
verdt å mer ke seg at an tal let elek ti ve ope ra
sjo ner ved kli nik ken kan opp ret hol des – 
selv om noe mind re ka pa si tet nå er viet til 
dis se pa si en te ne i ut gangs punk tet.

En fare ved å la for mye ka pa si tet stå 
uplan lagt er at sy ke hu set ikke får ut nyt et 
res sur ser som kun ne vært brukt til noe 
for nuf tig i pe ri oder hvor ikke noe ufor ut set 
opp står. Det gjel der alt så å set e av ak ku rat 
nok flek si bel ka pa si tet, slik at de an sat e har 
spil le rom til å hånd te re sving nin ger, men 
hel ler ikke mer.

For å få mak si malt ut av den le di ge ka pa si
te ten er det vik tig at kli nik ken opp ar bei der 
seg ru ti ner for å fylle den flek sib le ka pa si te
ten i uker hvor den ser ut til å bli over flø dig. 
«Rin ge lis ter» med elek ti ve dag kir ur gis ke 
pa si en ter er en av fle re mu li ge ru ti ner.

Ut ford rin ger med im ple men te ring
Den kor te tids ho ri son ten ut gjør en ut ford
ring ved flek si bel plan leg ging. På be gren set 
tid kan det nem lig bli vri ent å finne den 
ret e kom bi na sjo nen av res sur ser til å gjen
nom fø re en opp ga ve.

Der som kir ur ge ne er vel dig spe sia li ser te, 
det vil si at det er få kir ur ger med sam me 
type (over lap pen de) kom pe tan se, kan det 
være van ske lig å mat che pa si ent med ret 
type kir urg. Det hjel per lite å ha en le dig 
ope ra sjons stue og en kne kir urg, hvis det 
bare er pa si en ter med hånd ledds brudd  
på lis ten.

I slike si tua sjo ner kan flek sib le lu ker  
i ti me pla nen bli stå en de ubruk te. Det e  
kan sy ke hu se ne løse ved å end re lit på 
or ga ni se rin gen, eks em pel vis ved å sør ge for 
in tern opp læ ring som gir kir ur ger sjan sen 
til å lære en kel te ope ra sjo ner de ikke har  
i re per to a ret sit fra før.

Set fra et ressursutnytelsesperspektiv er 
høy grad av spe sia li se ring ut ford ren de, for di 
spe sia li se rin gen fø rer til at noen res sur ser  
er svært van ske lig å er stat e. Der som kun  
én kir urg ved kli nik ken kan ope re re an kel
brudd, er det svært uhel dig om ved kom
men de er syk en uke. Hvis der imot alle 
kir ur ge ne kan ope re re an kel brudd, kan 
fra væ ret av en av dem dem mes opp av de 
and re uten sto re for and rin ger i den opp rin
ne li ge pla nen.

Høy grad av spe sia li se ring gjør der for  
den tra di sjo nel le plan leg gings må ten eks tra 
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Fi gur 1  Si mu ler te ven te ti der for akut e og sub akut e pa si en ter ved da gens ak ti vi tets plan og den flek sib le ak ti vi  
 tets pla nen som op ti me rings mo del len fore slår. Plot e ne vi ser 20 si mu le rin ger hvor hver si mu le ring re pre sen
te rer et halv år. Merk at både den gjen nom snit li ge ven te ti den og spred nin gen i ven te tid er mind re for den 
flek sib le ak ti vi tets pla nen.
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Fi gur 2  Si mu lert kø av sub akut e pa si en ter kl. 0800 ved Kli nikk for or to pe di over en pe ri ode på et halv år. Stip let 
lin je vi ser da gens plan leg gings re gi me, mens hel truk ken lin je er slik det vil være med flek si bel plan leg ging.
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for å finne en ba lan se mel lom fast og flek 
sibel ka pa si tet. Re sul ta te ne fra slike mo dell
kjø rin ger kan for hå pent lig vis mo ti ve re 
sy ke hus an sat e til å for sø ke å ta ut po ten 
sialet som lig ger i flek sib le pla ner.

Vi øns ker å på pe ke at re sul ta te ne oven for 
re pre sen te rer en stor or to pe disk av de ling 
med høy grad av sub spe sia li se ring. Re sul ta
te ne kan der for se an ner le des ut for and re 
av de lin ger, men prin sip pe ne vil gjel de.

Det er så mye å vin ne på flek si bel plan 
legging at høyt spe sia li ser te sy ke hus bør 
strekke seg langt for å få det til.

Mot at 25.4.2019, før s te re vi sjon inn sendt 4.7.2019, 
 godkjent 5.8.2019.

til gjen ge lig het (kurs, per mi sjon, fe rie) og at 
det er pe ri oder hvor le ge ne må bru ke mer 
tid enn an tat på sen ge pos te ne og der for 
ikke kan be man ne po li kli nik ken som til
tenkt. Også syk dom hos an sat e er pro ble
ma tisk. Det e er net opp fak to rer som flek 
sibel plan leg ging vil kun ne hånd te re godt.

En for ut set ning for å lyk kes med kor te re 
plan leg gings ho ri son ter er å ha sy ste mer 
som kan ut nyt e flek si bi li te ten det e gir. 
Fun ne ne fra Riks re vi sjo nen bør der for være 
en spo re til de bat. Kan de ret og slet skyl
des at ar beids pro ses ser og støt e sy ste mer  
i hel se ve se net ikke er rig get for å hånd te re 
kor te re plan leg gings ho ri son ter?

Kvan ti ta ti ve mo del ler, slik som den vi har 
brukt i stu di en vår, vil være nyt i ge verk tøy 

plan leg gings ho ri sont – alt så tra di sjo nell 
plan  legging – enn ved kort plan leg gings 
hori sont (7).

Vi de re ar gu men te res det for at gra den  
av replanlegging er høy ere der kort plan 
leggings ho ri sont er i bruk. Det e skyl des  
at pa si en te ne of te re øns ker end rin ger når 
kon sul ta sjons da to en er fast sat kort tid  
i for vei en.

I til legg rap por te res det at po li kli nik ker 
med lang plan leg gings ho ri sont har en 
la ve re an del pa si en ter i et er slep (pa si en ter 
som ikke har fåt kon sul ta sjon in nen tids
frist).

Men Riks re vi sjo nen be ly ser også ulem per 
ved lan ge plan leg gings ho ri son ter. Blant 
dis se er usik ker het rundt hel se per so nells 
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Det finnes nå flere godkjente legemidler med melatonin i Norge: 

 

Kosttilskudd med melatonin
Legemiddelverket har bestemt at produkter med melatonin med døgndose inntil 1 mg 
ikke nødvendigvis må klassifiseres som legemiddel. Dette åpner for at melatonin i lave 
doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I 
dag selges melatoninprodukter med inntil 1 mg døgndose i butikker og slike produkter er 
også tillatt for privatimport. 

Melatonin via ordningen med godkjenningsfritak
Siden vi nå har flere godkjente legemidler med melatonin, blir behovet for melatonin-
produkter via ordningen med godkjenningsfritak lite. 

Leger kan bruke legemidler utenfor godkjent indikasjon. Det er for eksempel ingen grunn 
for å søke om godkjenningsfritak selv om melatonin depot 2 mg skal brukes av en pasient 
som er under 55 år.

Fra 1. april 2019 skal apotekene bare ekspedere nye søknader om godkjenningsfritak 
dersom legen har begrunnet hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i 
Norge. Dette kan for eksempel dreie seg om behov for annen formulering, behov for  
annen styrke eller behov for produkt uten laktose.  

 

Spesielt om Slenyto
Slenyto (melatonin depot 1 mg og 5 mg) er nylig godkjent i Europa og Norge for  
behandling av insomni hos barn og ungdom 2-18 år ved autisme (ASD) og Smith-Magenis 
syndrom. Legemiddelverket vurderer nå om bruk av Slenyto skal dekkes over blå resept 
ved ASD og Smith-Magenis syndrom. Slenyto har høy pris sammenliknet med andre  
legemidler med melatonin. Derfor er det trolig er lite aktuelt å bruke Slenyto ved andre 
lidelser. 

Refusjon for behandling med melatonin
Helfo yter individuell stønad for ulike melatonin-produkter ved søvnforstyrrelser hos barn 
og ungdom (til og med 17 år). Fra 15. september 2019, innvilges ikke nye søknader om 
stønad til behandling av søvnforstyrrelser hos barn og unge i alderen 2-18 år med autisme 
(ASD) eller Smith-Magenis syndrom, før Legemiddelverket har vurdert om Slenyto skal 
dekkes over blåreseptordningen ved disse tilstandene. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 4/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Tofacitinib (Xeljanz ) er godkjent til  
behandling av leddgikt (revmatoid  
artritt (RA), psoriasisartritt (PsA) og  
ulcerøs kolitt. Det er sett en dose- 
avhengig økt risiko for venøs  
tromboembolisme, inkludert lunge-
emboli (noen med dødelig utfall), samt 
dyp venetrombose ved bruk av  
tofacitinib. Det er samtidig sett en økt 
risiko for alvorlige og dødelige  
infeksjoner (2).

Nye anbefalinger: 

• Vurder bruken nøye hos  
pasienter med kjente risiko- 
faktorer for venøs trombo- 
embolisme. Dette gjelder  
uavhengig av indikasjon og  
dosering.  

• Med mindre andre legemidler 
ikke har effekt eller ikke tolereres,  
anbefales ikke tofacitinib 10 mg 
to ganger daglig til vedlikeholds-
behandling av ulcerøs kolitt hos 
pasienter med kjente risikofaktorer 
for venøs tromboembolisme.  

• Ved behandling av revmatoid 
artritt (RA) og psoriasisartritt bør 
anbefalt dose på 5 mg to ganger 
daglig ikke overskrides. 

• Informer pasienter om tegn og 
symptomer på venøs trombo- 
embolisme. Be pasientene  
oppsøke lege umiddelbart dersom 
de får slike symptomer. 

• Pasienter over 65 år bør bare  
behandles med tofacitinib hvis 
andre legemidler ikke har effekt 
eller ikke tolereres. 

Referanser: 
1. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til-
-5-14-legemiddellisten/virkestoffer/melatonin
2. https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-anbefalinger-for-bruk-av-tofacitinib-grunnet-okt-risiko-
for-blodpropp-og-okt-risiko-for-alvorlige-og-dodelige-infeksjoner

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Markedet for produkter med melatonin er endret  

Nye anbefalinger for bruk av  
tofacitinib på grunn av økt risiko for 
blodpropp og alvorlige infeksjoner

Melatonin tablett 3 mg (Melatonin Orifarm)   
Indikasjon: Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.
Melatonin depot 2 mg (Circadin)  
Indikasjon: Kortvarig behandling av primær insomni hos pasienter ≥55 år. 
Melatonin depot 1 mg og 5 mg (Slenyto) 
Indikasjon: Insomni hos barn 2-18 år ved autisme (ASD) og Smith-Magenis syndrom.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg tablett eller kapsel må bekrefte 
at pasienten har forsøkt Melatonin Orifarm 3 mg, og at det er medisinske grunner til at 
dette legemidlet ikke kan brukes. Dette gjelder ikke dersom pasienten har tilstander  
som gjør at markedsført produkt i utgangspunktet ikke kan brukes.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin depottablett 2 mg må bekrefte at  
pasienten har forsøkt Circadin, og at det er medisinske grunner til at dette legemidlet 
ikke kan brukes. Dette gjelder ikke dersom pasienten har tilstander som gjør at  
markedsført produkt i utgangspunktet ikke kan brukes.

•  
 
 
 

• 

Meld mistenkte bivirkninger på  
melde.no



Det finnes nå flere godkjente legemidler med melatonin i Norge: 

 

Kosttilskudd med melatonin
Legemiddelverket har bestemt at produkter med melatonin med døgndose inntil 1 mg 
ikke nødvendigvis må klassifiseres som legemiddel. Dette åpner for at melatonin i lave 
doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I 
dag selges melatoninprodukter med inntil 1 mg døgndose i butikker og slike produkter er 
også tillatt for privatimport. 

Melatonin via ordningen med godkjenningsfritak
Siden vi nå har flere godkjente legemidler med melatonin, blir behovet for melatonin-
produkter via ordningen med godkjenningsfritak lite. 

Leger kan bruke legemidler utenfor godkjent indikasjon. Det er for eksempel ingen grunn 
for å søke om godkjenningsfritak selv om melatonin depot 2 mg skal brukes av en pasient 
som er under 55 år.

Fra 1. april 2019 skal apotekene bare ekspedere nye søknader om godkjenningsfritak 
dersom legen har begrunnet hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i 
Norge. Dette kan for eksempel dreie seg om behov for annen formulering, behov for  
annen styrke eller behov for produkt uten laktose.  

 

Spesielt om Slenyto
Slenyto (melatonin depot 1 mg og 5 mg) er nylig godkjent i Europa og Norge for  
behandling av insomni hos barn og ungdom 2-18 år ved autisme (ASD) og Smith-Magenis 
syndrom. Legemiddelverket vurderer nå om bruk av Slenyto skal dekkes over blå resept 
ved ASD og Smith-Magenis syndrom. Slenyto har høy pris sammenliknet med andre  
legemidler med melatonin. Derfor er det trolig er lite aktuelt å bruke Slenyto ved andre 
lidelser. 

Refusjon for behandling med melatonin
Helfo yter individuell stønad for ulike melatonin-produkter ved søvnforstyrrelser hos barn 
og ungdom (til og med 17 år). Fra 15. september 2019, innvilges ikke nye søknader om 
stønad til behandling av søvnforstyrrelser hos barn og unge i alderen 2-18 år med autisme 
(ASD) eller Smith-Magenis syndrom, før Legemiddelverket har vurdert om Slenyto skal 
dekkes over blåreseptordningen ved disse tilstandene. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 4/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Tofacitinib (Xeljanz ) er godkjent til  
behandling av leddgikt (revmatoid  
artritt (RA), psoriasisartritt (PsA) og  
ulcerøs kolitt. Det er sett en dose- 
avhengig økt risiko for venøs  
tromboembolisme, inkludert lunge-
emboli (noen med dødelig utfall), samt 
dyp venetrombose ved bruk av  
tofacitinib. Det er samtidig sett en økt 
risiko for alvorlige og dødelige  
infeksjoner (2).

Nye anbefalinger: 

• Vurder bruken nøye hos  
pasienter med kjente risiko- 
faktorer for venøs trombo- 
embolisme. Dette gjelder  
uavhengig av indikasjon og  
dosering.  

• Med mindre andre legemidler 
ikke har effekt eller ikke tolereres,  
anbefales ikke tofacitinib 10 mg 
to ganger daglig til vedlikeholds-
behandling av ulcerøs kolitt hos 
pasienter med kjente risikofaktorer 
for venøs tromboembolisme.  

• Ved behandling av revmatoid 
artritt (RA) og psoriasisartritt bør 
anbefalt dose på 5 mg to ganger 
daglig ikke overskrides. 

• Informer pasienter om tegn og 
symptomer på venøs trombo- 
embolisme. Be pasientene  
oppsøke lege umiddelbart dersom 
de får slike symptomer. 

• Pasienter over 65 år bør bare  
behandles med tofacitinib hvis 
andre legemidler ikke har effekt 
eller ikke tolereres. 

Referanser: 
1. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til-
-5-14-legemiddellisten/virkestoffer/melatonin
2. https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-anbefalinger-for-bruk-av-tofacitinib-grunnet-okt-risiko-
for-blodpropp-og-okt-risiko-for-alvorlige-og-dodelige-infeksjoner

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Markedet for produkter med melatonin er endret  

Nye anbefalinger for bruk av  
tofacitinib på grunn av økt risiko for 
blodpropp og alvorlige infeksjoner

Melatonin tablett 3 mg (Melatonin Orifarm)   
Indikasjon: Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.
Melatonin depot 2 mg (Circadin)  
Indikasjon: Kortvarig behandling av primær insomni hos pasienter ≥55 år. 
Melatonin depot 1 mg og 5 mg (Slenyto) 
Indikasjon: Insomni hos barn 2-18 år ved autisme (ASD) og Smith-Magenis syndrom.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg tablett eller kapsel må bekrefte 
at pasienten har forsøkt Melatonin Orifarm 3 mg, og at det er medisinske grunner til at 
dette legemidlet ikke kan brukes. Dette gjelder ikke dersom pasienten har tilstander  
som gjør at markedsført produkt i utgangspunktet ikke kan brukes.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin depottablett 2 mg må bekrefte at  
pasienten har forsøkt Circadin, og at det er medisinske grunner til at dette legemidlet 
ikke kan brukes. Dette gjelder ikke dersom pasienten har tilstander som gjør at  
markedsført produkt i utgangspunktet ikke kan brukes.

•  
 
 
 

• 

Meld mistenkte bivirkninger på  
melde.no
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Skots ke fot ball spil le re le ver len ger, men 
har over tre gan ger høy ere dø de lig
het fra nev ro de ge ne ra tiv syk dom enn 
and re.

Stu di er in nen fot ball, rug by og and re kon
takt id ret er har git mis tan ke om økt fore
komst av Alzheimers syk dom, amyo tro fisk 
la te ral skle ro se, kro nisk trau ma tisk en ce fa lo
pa ti og an nen nev ro de ge ne ra tiv syk dom 
blant ut øver ne. Gjen tat e mind re hode trau
mer er fore slåt som år sak.

I en re tro spek tiv stu die som ny lig er pub
li sert i The New Eng land Journal of Medi
cine, ble døds år sak og bruk av de mens me di
si ner de to siste le ve å re ne hos rundt 8 000 
tid li  gere pro fe sjo nel le fot ball spil le re i Skot
land sam men lik net med rundt 23 000 kon
troll per so ner mat chet for al der og kjønn (1). 
Me di an opp føl gings tid var 18 år.

To tal mor ta li tet var la ve re hos de tid li ge re 
fot ball spil ler ne opp til 70års al der. Fot ball
spil ler ne had de la ve re mor ta li tet fra is ke
misk hjer te syk dom (ha sard ra tio 0,80; 95 % 
KI 0,66 – 0,97) og fra lun ge kreft (ha sard ra tio 
0,53; 95 % KI 0,40 – 0,70). Død der nev ro de ge

ne ra tiv syk dom var opp git som pri mær 
el ler bi dra gen de år sak, opp sto hos hen
holds vis 1,7 % og 0,5 %, dvs. en jus tert ha sard
ra tio på 3,45 (95 % KI 2,11 – 5,62). Tid li ge re 
fot ball spil le re fikk of te re for skre vet de mens
me di si ner (odds ra tio 4,90; 95 % KI 3,81 – 6,31).

– Fot ball spil le re le ver len ger og har la ve re 
ri si ko for å dø av hjer te og kar syk dom enn 
be folk nin gen el lers, sier Sti an Bahr Sand mo, 
som er lege og sti pen diat ved Senter for 
id rets ska de forsk ning ved Norges id rets
høg sko le.

– Det nye med den ne stu di en er at fot ball
spil ler ne ser ut til å ha ve sent lig stør re ri si ko 
for å dø av nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer, 
bl.a. Alzheimers syk dom. Spørs må let om 
det e skyl des hjer ne rys tel ser, nik king el ler 
and re livs stils fak to rer be sva res ikke av 
 den ne stu di en og må un der sø kes nær me re, 
sier Sand mo.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Mac kay DF, Russell ER, Stewart K et al. Neu ro

de ge ne ra ti ve dis ease mor tal i ty among for mer 
professional soc cer play ers. N Engl J Med 2019; 381: 
1801 – 8. 

Kor te DNA-se kven ser 
på vist i mikrobiota

Små DNAse kven ser med fær re enn 
50 ami no sy rer kan vise seg å ha vik ti ge 
bio lo gis ke funk sjo ner.

DNAse kven ser med fær re enn 50 ami no 
syrer har ofte blit ig no rert. En ny stu die av 
2 000 ge no mer til mikrobiota fra hud, skje
de, tarm og munn hu le vis te mer enn 4 000  
pro tein fa mi li er, hvor av fær re enn 5 % var 
kjent fra før (1). Små DNApro tei ner med 5 – 50 
ami no sy rer ble iden ti fi sert og for søkt ka rak
te ri sert. Man ge had de ukjent funk sjon el ler 
do me ne, men rundt en tre del av dem syn tes 
å være in vol vert i kom mu ni ka sjon mel lom 
cel ler, bl.a. som reguleringsmediatorer, og  
i for sva ret mot vi rus og and re bak te ri er.

– Den ne stu di en er et godt eks em pel på at 
be ty de lig in for ma sjon kan gå ube mer ket 
hen hvis fo ku set er sat på for hånd, sier Tuula 
Ny man og Ste ven Ray, som ar bei der ved 
Uni ver si te tet i Oslo på hen holds vis Av de ling 
for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, og Kje misk in sti
tut. Det e min ner dem om man nen i go ril la
kos ty me som går uset gjen nom en ball spil
len de grup pe og ob ser va tø ren som har fåt 
be skjed om kun å tel le an tall pas nin ger (2).

– Det nes te ledd i det e forsk nings ar bei det 
blir å vise at pro tei ner som dis se kor te DNA
se kven se ne kan ten kes å kode for, fak tisk er 
funk sjo nel le pro tei ner og å be stem me de res 
funk sjon. Det har vært sto re tek nis ke van
ske lig he ter med den ne type stu di er, sier 
Ny man og Wilson, som håper at fors ke re 
med bak grunn i proteomikk kan ut vik le nye 
me to der for å stu de re slike pro tei ner bedre.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Sberro H, Fremin BJ, Zlitni S et al. Lar gescale ana ly

ses of hu man microbiomes re veal thousands of 
small, nov el genes. Cell 2019; 178: 1245 – 1259.e14. 

2 Si mons DJ, Chabris CF. Go ril las in our midst: sustai
ned inatentional blind ness for dy nam ic events. 
Per cep tion 1999; 28: 1059 – 74. 

Er head ing i fot ball far lig?

Rangers mot Cel tic i se mi fi na len i den skots ke li ga cu pen i 2016. Il lust ra sjons fo to: Reu ters / NTB scan pix
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Sve ve støv i luf ten øker ri si ko en for 
 mange syk dom mer og fø rer til sto
re kost na der for sam fun net, vi ser ny 
 studie.

Luft for urens ning er as so siert med økt dø de
lig het og sy ke lig het, blant an net hjer tekar 
og lun ge syk dom. I en ny stu die ble hel se
opp lys nin ger om inn leg gel ser rap por tert til 
Me di care, det ame ri kans ke hel se for sik rings
sy ste met for eld re, i pe ri oden 2000 – 12 ana ly
sert (1). Over 95 mil li o ner inn leg gel ser ble 
kob let mot grad av luft for urens ning i om rå
de ne der per so ne ne be fant seg.

Stu di en be kref tet tid li ge re ob ser ver te 
sam men hen ger mel lom meng den sve ve
støv, dvs. støv med aero dy na misk dia me ter 
mind re enn 2,5 µm, og ri si ko for bl.a. hjer te
svikt, hjer te in farkt, kols og lun ge be ten nel se. 
Man fant også en sam men heng mel lom 
sve ve støv og sep sis, væs ke og elek tro lyt for
styr rel ser og akut ny re svikt: Per 1 µg/m3 
øk ning i kortidseksponering for sve ve støv 
var det en år lig øk ning på 2 050 sy ke hus inn
leg gel ser, 237 døds fall ved ut skri vel se, rundt 
12 200 da ger i sy ke hus og 31 mil li o ner ame ri
kans ke dol lar i økte be hand lings ut gif ter 
samt et tap av 2,5 mil li ar der ame ri kans ke 
dol lar knyt et til økt dø de lig het.

– Den ne stu di en vi ser at selv små øk nin ger 
i luft for urens ning med fø rer sto re kost na der 
pga. sy ke hus inn leg gel ser og hel se tap. Det e 
er før s te gang at små øk nin ger i luft fo ru ren
sing av kort va rig het blir knyt et til øk ning 
i sy ke hus inn leg gel ser for man ge syk dom
mer, bl.a. sep sis og ny re svikt, sier Anet e K. 
Bøl ling, se ni or fors ker ved Sek sjon for luft  
og støy ved Folkehelseinstitutet.

– Fun ne ne sam sva rer godt med Ver dens 
hel se or ga ni sa sjons an be fa lin ger om at 
ni vå et av fint sve ve støv ikke bør over sti ge 
25 µg/m3 i døg net, sier Ben dik Brinch mann, 

som er lege og fors ker ved sam me av de ling 
som Bøl ling.

– Stu di en er sær lig re le vant for Norge, 
hvor ni vå ene av sve ve støv er re la tivt lave. 
Stu di en er vik tig for de bat en om til tak for 
å sen ke ni vå ene av sve ve støv i nors ke byer, 
men fore lø pig er det ikke gjort lik nen de 
be reg nin ger for Norge, sier Brinch mann.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Wei Y, Wang Y, Di Q et al. Short term ex po sure to 

fine par tic u late mat er and hos pi tal ad mis sion 
risks and costs in the Me di care pop u la tion: time 
strat i fied, case cross over study. BMJ 2019; 367: l6258. 

Luft for urens ning kos ter man ge liv og mye pen ger

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB scan pix
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Me ta bolsk syn drom øker kar dio vas ku
lær ri si ko inn til fire gan ger. Høyt blod
trykk tel ler mest.

En stor ko hort stu die, ny lig pub li sert i An
nals of In ter nal Medicine, vi ser en klar sam
va ria sjon mel lom me ta bolsk sta tus og kar
dio vas ku lær ri si ko (1).

Stu die po pu la sjo nen be stod av til sam men 
om trent ti mil li o ner men nes ker som had de 
gjen nom gåt na sjo na le screen ing un der sø
kel ser i SørKo rea i pe ri oden 2009 – 14.

Me ta bolsk sta tus ble re gist rert ved tre 
screen ing un der sø kel ser ba sert på etab ler te 
kri te ri er for me ta bolsk syn drom. Ko hor ten 
ble så delt i fire grup per ut fra per so ne nes 
me ta bols ke sta tus ved stu die start og hvor
dan den ut vik let seg: de med ved va ren de 
me ta bolsk syn drom, de som ut vik let me ta
bolsk syn drom, de som ikke had de me ta
bolsk syn drom på noe tids punkt og de som 
gikk fra å ha me ta bolsk syn drom til ikke 
å ha det len ger. Kar dio vas ku lær ri si ko for 
alle grup pe ne ble et er på be reg net ba sert  
på re le van te ut falls mål og sam men lig net.

Gruppen som ikke len ger had de me ta
bolsk syn drom, had de sig ni fi kant la ve re 
kar dio vas ku lær ri si ko enn grup pen med 
ved va ren de me ta bolsk syn drom (jus tert 
insidensrateratio (IRR) 0,85; 95 % KI 

0,83 – 0,87). Gruppen som ut vik let me ta bolsk 
syn drom i stu die pe ri oden, økte sin ri si ko 
sam men lik net med dem som ikke ut vik let 
me ta bolsk syn drom (IRR 1,36; 1,33 – 1,39). 
Hy per ten sjon bi dro mest til end rin ge ne 
i ri si ko.

– Må ling av me ta bolsk syn drom er  om 
 stridt, og den ne stu di en in di ke rer at det e 
kan være et nyt ig til tak for å re du se re ri si ko 
for hjer te og kar syk dom, sier Se re na Ton
stad, som er over le ge ved Av de ling for en do
kri no lo gi, sy ke lig over vekt og fore byg gen de 
me di sin, ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Det er opp munt ren de å se at re la tivt små 
end rin ger i liv vid de, blod trykk og glu ko se 
gir re du sert ri si ko for hjer te og kar syk dom, 
men år sa ken til dis se end rin ge ne er ikke 
kjent. I til legg gir stu di en sig ni fi kan te re sul
ta ter del vis for di den er me get stor. Stu di ens 
kon klu sjon er at blod trykk tel ler mest for 
ri si ko en for hjer te og kar syk dom, noe som 
er i tråd med tid li ge re un der sø kel ser, sier 
Ton stad.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Park S, Lee S, Kim Y et al. Altered risk for car dio

vas cu lar events with chan ges in the meta bol ic 
syn drome sta tus. A na ti on wide pop u la tionbased 
study of ap prox i mate ly 10 mil li on per sons. Ann 
In tern Med 2019; 171: 1 – 20. 

Blod tryk ket tel ler mest

Il lust ra sjon: Da nie la JovanovskaHristovska / iStock

Ut vik lin gen av nye le ge mid ler ba sert 
på nye mo le ky læ re me ka nis mer er ofte 
fi nan si ert av det of ent li ge, vi ser en 
stu die.

Det er en van lig fore stil ling at grunn forsk
ning ofte blir fi nan si ert av det of ent li ge, 
mens kli nisk le ge mid del ut prø ving blir 
fi nan si ert av le ge mid del in du stri en. Le ge
mid del fir ma er hev der ofte at det er kost bart 
å gjen nom fø re kli nis ke stu di er, og at nye 
le ge mid ler der for må pri ses høyt.

I en ny stu die som er pub li sert i The BMJ, 
ble fi nan sie rings kil den til pa ten ter på nye 
le ge mid ler som ble god kjent av ame ri 
kanske le ge mid del myn dig he ter i pe ri oden 
2008 – 17, un der søkt (1). 248 nye le ge mid ler 
med nye mo le ky læ re me ka nis mer ble god
kjent i pe ri oden, hvor av 48 (19 %) had de 
of ent lig fi nan si e ring, og 14 (6 %) stam met 
fra fir ma er opp ret et som en del av of ent 
lige forsk nings pro gram mer. Dis se le ge mid
le ne ble i stør re grad raskt god kjent for  
det ame ri kans ke le ge mid del mar ke det enn 
le ge mid ler uten of ent lig fi nan si e ring 
(68 % vs. 47 %).

– Den ne stu di en vi ser at ut vik ling av nye 
le ge mid ler i USA of te re enn tid li ge re skjer 
ved hjelp av of ent li ge mid ler, sier Anja 
Brænd, som er før s te ama nu en sis ved Av de
ling for all menn me di sin ved Uni ver si te tet 
i Oslo.

– Det e gjel der ikke bare forsk ning i de 
tid li ge fa se ne av le ge mid del ut vik lin gen, 
men også forsk ning på le ge mid ler som var 
nær me re å kom me i kli nisk bruk. Fle re av 
dis se le ge mid le ne re pre sen te rer helt nye 
prin sip per for be hand ling. Stu di en do ku
men te rer at of ent lig fi nan si ert le ge mid del
forsk ning er vik tig, ikke minst for ut vik ling 
av le ge mid ler som ikke nød ven dig vis har 
kom mer si ell in ter es se, sier Brænd.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Nayak RK, Avorn J, Kesselheim AS. Pub lic sec tor 

fi nan ci al sup port for late stage discovery of new 
drugs in the United States: cohort study. BMJ 2019; 
367: l5766. 

Man ge nye le ge mid ler 
er ut vik let med  
of ent lig fi nan si e ring 2,1 millioner  

nordmenn  
lider av 

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

Otrason 50 mikrogram / dose nesespray (flutikasonpropionat). Reseptfritt legemiddel. Indikasjon: Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt som skyldes pollen (høysnue) eller andre luftbårne allergener (som støvmidd, 
muggsporer eller dyreflass). Dosering: Til voksne fra 18 år: To doser i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.  
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Bivirkninger: Svært vanlige: Epistakse. Vanlige: Halsirritasjon, neseirritasjon, tørr hals, uttørring av neseslimhinne, hodepine, 
ubehagelig smak/lukt. Svært sjeldne: Anafylaksi/anafylaktisk reaksjon, ansikts- eller tungeødem, bronkospasme, overfølsomhetsreaksjon, utslett, nasal septum-perforasjon, glaukom, katarakt, økt intraokulært trykk. Ukjent 
frekvens: Nesesår, tåkesyn. Systemiske glukokortikoidbivirkninger kan forekomme, særlig ved bruk av høye doser over lengre perioder. Forsiktighetsregler: Behandling bør stanses eller lege oppsøkes dersom bedring ikke 
opptrer i løpet av 7 dager. Lege bør også rådspørres dersom symptomer er lindret, men ikke tilstrekkelig kontrollert. Bør ikke brukes kontinuerlig i >3 måneder uten at lege er konsultert. Rådspør lege før bruk ved: Samtidig 
bruk av andre kortikosteroidpreparater, infeksjon i nesepassasje eller bihuler, nylig neseskade/-kirurgi, eller problemer med sår i nesen. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan føre til binyresuppresjon, og tillegg av systemiske 
kortikosteroider bør vurderes i perioder med påkjenninger eller ved planlagt kirurgi. Systemiske effekter: Kan forekomme, spesielt ved høye doser over lengre perioder, men mye mindre sannsynlig ved bruk av nesespray enn 
perorale kortikosteroider. Synsforstyrrelser: Er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi irritasjon, og spesielt ved langvarig bruk, ødem i neseslimhinnene. 
Interaksjoner: Under normale forhold oppnås lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering, og klinisk signifikante interaksjoner er dermed lite sannsynlig. Samtidig bruk av andre CYP3A-hem-
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Pa si ent ska der hos fast le ger 
meldt til Norsk pa si ent ska de
erstat ning 2011–17

BAK GRUNN
Norsk pa si ent ska de er stat ning (NPE) be hand ler er stat
nings krav fra pa si en ter som me ner å ha fått en pa si ent
ska de i hel se tje nes ten. Det har vært en ten dens til øk ning 
i an tall sa ker meldt til NPE de siste åre ne. Må let for den ne 
un der sø kel sen var å få en over sikt over  pasientmeldte 
ska der i fast le ge ord nin gen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi un der søk te alle pa si ent ska der i fast le ge ord nin gen  
i NPE i åre ne 2011 – 17. Ska de sa ke ne in ne holdt opp lys nin
ger om al der, kjønn, dia gno se, ska de lo ka li se ring og 
ut be talt er stat ning samt teks ter som be skrev be hand
ling og ska de.

RE SUL TA TER
Av to talt 33 748 er stat nings krav til NPE var 3 135 sa ker fra 
fast le ge ord nin gen. Gruppen av er stat nings sø ke re be sto 
av 53 % kvin ner, og gjen nom snitts al de ren var 44,7 år 
(stan dard av vik 17,7 år). I 760 (24 %) av sa ke ne fikk er stat
nings sø ker med hold. Svikt i dia gnos tikk var år sak til 
med hold i 553 (73 %) av med holds sa ke ne. De hyp pigst 
re pre sen ter te fag grup pe ne var «svuls ter og kreft syk
dom mer» (847 (27 %) av kra ve ne) og «or to pe di» (592 (19 %) 
av kra ve ne).

FOR TOLK NING
Fast le ge ord nin gen står for man ge pa si ent kon tak ter,  
og en gjen nom gang av pa si ent ska der kan gi mu lig he ter 
for å fo re byg ge frem ti dig svikt.

LIV MONS BAK KEN
livmonsbakken@hotmail.com
M3 Hel se, Ha mar

Stif tel sen Fred heim

Oslo Pen sjons for sik ring

IDA RA SHI DA KHAN BUK HOLM
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HO VED FUNN
I pe ri oden ja nu ar 2011–mai 2017 ble 
3 135 sa ker fra fast le ge ord nin gen 
meldt til Norsk pa si ent ska de er stat
ning (NPE).

Pa si en ten fikk med hold i 760 sa ker 
(24 %), og sam let er stat nings sum var 
på 521 mil li o ner kro ner.

Svikt i dia gnos tikk sto for 553 (73 %) 
av alle med holds sa ke ne.

Det van lig ste fag om rå det hvor det 
ble le vert kla ge, var «svuls ter og 
kreft syk dom mer».

Norsk pa si ent ska de er stat ning 
(NPE) er en stat lig etat un der
lagt Hel se og om sorgs de par te
men tet. Den be hand ler er stat
nings krav fra pa si en ter som 
me ner de har fått en ska de 

med på føl gen de øko no misk tap ett er be hand
lings feil i hel se tje nes ten. Ord nin gen ble mid
ler ti dig opp rett et i 1988 og lov fes tet ved at 
pa sient ska de lo ven tråd te i kraft i 2003 (1). Alle 
hel se tje nes te yte re med of ent lig til skudd er 
til knytt et ord nin gen. Den kom mu na le all
menn le ge tje nes ten og le ge vak ten ble in klu
dert i ord nin gen i 1992, og fra 2003 ble hele 
kom mu ne hel se tje nes ten dek ket. Fra 2009 ble 
også pri va te tje nes te yte re en del av ord nin
gen. For å bli til kjent er stat ning fra NPE må 
fire punkt være opp fylt (2, 3) (se ram me 1).

Det fin nes lite forsk ning om pa si ent ska de
er stat ning i fast le ge prak sis.

En epi de mio lo gisk un der sø kel se av kla ge
sa ker i pri mær hel se tje nes ten i en sam ling 
land ble pub li sert i 2013 (4). Ho ved fun ne ne fra 
den ne litt e ra tur stu di en var at for sin ket dia
gno se av kreft og hjer te in farkt var de hyp 
pigste år sa ke ne til kla ger, fulgt av feil me di si
ne ring. For sik rings ord nin ge ne i lan de ne ar
tik le ne ble in klu dert fra, skil ler seg fra den 
nors ke ord nin gen. I en an nen stu die fant man 
at det fore kom mer i gjen nom snitt 2 – 3 hen del
ser som om fatt er pa si ent sik ker het per 100 
kon sul ta sjo ner i pri mær hel se tje nes ten, og av 
dis se var 4 % al vor li ge, dvs. kun ne med fø re 
lang va ri ge fy sis ke el ler psy kis ke kon se kven ser 
(5). Fast le ge ne i Norge gjen nom fø rer mel lom 
13 og 14 mil li o ner pa si ent kon sul ta sjo ner per 
år (6). Svikt i fast le ge tje nes ten har kon se kven
ser for man ge, og for bed rings til tak kan gi stor 
ge vinst.

Det fin nes i dag ikke noe na sjo nalt mel de
sy stem for uøns ke de hen del ser i pri mær helse
tje nes ten, slik at ma te ria let fra NPE er det nær
mes te man kom mer et na sjo nalt re gis ter. 
Dett e ma te ria let har ikke blitt un der søkt tid
li ge re. Hen sik ten med vår stu die er å be skri ve 
er stat nings krav i fast le ge tje nes ten med hen
syn på hvil ke ty per svikt som er van ligst, og 
gjen nom dett e gi et bil de av hvil ke om rå der 
som sær lig kan tren ge for bed rings til tak.

Ma te ria le og me to de

Vi har gjen nom gått sa ker fra fast le ge ord nin
gen som ble fer dig be hand let med ved tak i 
pe ri oden ja nu ar 2011–mai 2017. Er stat nings 
søker sam tyk ker til at NPE kan inn hen te opp
lys nin ger i sa ken når ved kom men de sø ker 
er stat ning. NPE opp be va rer opp lys nin ge ne i 
hen hold til ar kiv lo ven (7). Vi fikk til gang til 
ano ny mi ser te data fra pa si ent da ta ba sen. Un
der sø kel sen er et kva li tets sik rings pro sjekt, og 
det er ikke nød ven dig med søk nad til re gio nal 
ko mi te for me di sinsk og hel se fag lig forsk
nings etikk (REK).

Fra da ta ba sen ble fer dig be hand le de sa ker 
fra fast le ge ord nin gen med ved taks dato fra 
1.1.2011 til 31.5.2017 truk ket ut av an satt e ved 
NPEs sta tis tikk base. Hver sak in ne holdt opp
lys nin ger om med hold el ler av slag, type svikt 
som var meldt inn, kjønn og al der på pa si en
ten, dia gno se, ska de lo ka li se ring, pro gno se tap 
og dia gno se ka te go ri samt en kort tekst med 
be skri vel se av sy ke his to ri en og be grun nel sen 
for med hold el ler av slag. Det ble også hen tet 
inn opp lys nin ger om er stat nings be lø pet for 
hvert fag om rå de. Når sa ke ne de les inn i fag
grup per (me di sinsk om rå de), vel ges dis se fra 

40 om rå der NPE har for hånds de fi nert med 
ut gangs punkt i ICD10. Opp lys nin ge ne ble sor
tert og sy ste ma ti sert ut fra om sa ken had de 
fått med hold el ler av slag og hvil ken type svikt 
det var søkt er stat ning for. Fi gur 1 vi ser an tall 
sa ker med av slag og med hold samt un der
grup per av med holds sa ke ne.

År sa ker til av slag ble til sva ren de delt inn i 
grup pe ne «ikke svikt i dia gnos tikk», «ikke år
saks sam men heng», «ikke svikt i be hand ling», 
«ikke svikt ved un der sø kel se», «ska den skyl des 
ikke vak si na sjon», «ikke in for ma sjons svikt», 
«smitt e/in fek sjon skyld tes pa si en tens til stand 
el ler syk dom», «ikke svikt i pleie» og «ikke øko
no misk tap». Fi gur 2 vi ser to talt an tall av slag 
og un der grup per av av slage ne. Re sul ta te ne 
pre sen te res ne den for med be skri ven de sta tis
tikk med an tall, gjen nom snitt, spred nings mål 
og an del i pro sent.

Vi har også re gist rert to talt an tall søk na der 
om er stat ning inn kom met til NPE fra fast  lege
ord nin gen i tids rom met 1.1.2011 – 31.12.2017, 
 in klu dert sa ker hvor ved tak ikke fore lå.

Re sul ta ter

Av 29 122 ved tak som ble fatt et i NPE i pe ri o
den 1.1.2011 – 31.5.2017, var 3 135 fra fast le ge ord
nin gen. Det ble meldt inn mel lom 461 og 622 
sa ker per år fra fast le ge ord nin gen. Gruppen 
er stat nings sø ke re be sto av 1 648 (53 %) kvin
ner. Gjen nom snitts al de ren var 44,7 år (stan
dard av vik 17,7 år). Av 3 135 kla ger fikk 760 pa
si en ter (24 %) med hold. Det har vært en ten
dens til øk ning i an tall er stat nings krav fra 
2011 og frem til 2017. I 2011 var det to talt 3 526 
inn kom ne sa ker hvor av 461 fra fast le ge tje nes
ten, og i 2017 to talt 4 442 sa ker hvor av 578 fra 
fast le ge tje nes ten. Fi gur 3 vi ser an tall søk na der 
om er stat ning inn kom met til NPE fra fast 
legeord nin gen for hvert av åre ne i pe ri oden 
2011 – 17. Ta bell 1 vi ser for de lin gen av er stat
nings sa ker fra de for skjel li ge fag om rå de ne 
med an tall og an del med hold, to tal ut be ta
ling av er stat ning og va ria sjons bred de for 
 er stat nin ge ne. I vårt ma te ria le var flest kla ger 
in nen for fag om rå de ne «svuls ter og kreft syk
dom mer» (847 av 3 135 (27 %)) og «or to pe di» 
(592 av 3 135 (19 %)).

Den to ta le ut be ta lin gen til sa ker fra fast 
lege tje nes ten i pe ri oden var på 521 384 740 
kro ner for delt på 760 kla ge sa ker. Gjen nom
snitts ut be ta lin gen var på 686  033 kro ner. 
 Va ria sjons bred den i er stat nings ut be ta lin ge ne 
var fra 0 til 1 119 800 kro ner. Sa ker med med
hold, men hvor ska den ikke har gitt va rig men 
el ler øko no misk tap, får 0 kro ner i ut be ta ling.

Ram me 1 

Fire krav som må være oppfylt for  
at det skal gis erstatning fra Norsk 
pasientskadeerstatning (2).

1  Pasientskaden må skyldes behandlingen. 
Det må være sannsynlighetsovervekt på 
over 50 % for at det er årsakssammen-
heng mellom behandlingen som er gitt 
og skaden som har oppstått.

2  Det må som hovedregel ha vært en svikt 
i behandlingen.

3  Skaden må ha ført til et økonomisk tap 
på minst 10 000 kroner (5 000 kroner 
for skader meldt før 1.1.2016) eller en 
varig medisinsk invaliditet på minst 15 %.

4  Skaden må ikke være foreldet. Som 
hovedregel er en skade foreldet etter  
tre år (3).

Se også lederartikkel side 326
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Fi gur 1  Er stat nings sa ker fra fast le ge ord nin gen be hand let i Norsk pa si ent ska de er stat ning i pe ri oden 1.1.2011–31.5.2017.

Fi gur 2  Ved tak om av slag i er stat nings sa ker fra fast le ge ord nin gen be hand let i Norsk pa si ent ska de er stat ning med ved taks dato fra 1.1.2011 til 31.5.2017. To talt an tall mott att e 
kla ger i pe ri oden var 3 135.
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Svikt i dia gnos tikk var den type svikt som 
of test ga med hold, og den ut gjor de 553 (73 %) 
av de to talt 760 med holds sa ke ne. Dett e for 
delte seg jevnt på tre om rå der: «ikke re kvi rert 
prø ve el ler un der sø kel se» i 159 (29 %) av sa 
kene, «bur de vært hen vist el ler hen vist tid li
ge re» i 153 (28 %) og «funn ikke fulgt opp el ler 
man gel full ut red ning» i 152 (27 %). De res te 
rende 89 (16 %) sa ke ne med den ne ty pen svikt 
ble klas si fi sert i and re ka te go ri er (se fi gur 1).

Svikt i be hand ling var den nest stør ste 
grup pen av med holds sa ker med 175 (23 %) av 
de to talt 760 sa ke ne. «Man gel full, mang len de 
 el ler feil me di si ne ring» var den stør ste un der
grup pen med 91 (52 %) av 175 sa ker, mens 
«ufull sten dig el ler ikke igang satt be hand ling 
el ler un der sø kel se» ut gjor de 40 (23 %) av sa
ke ne.

Av sa ke ne med av slag var «ikke svikt i dia
gnos tikk» den stør ste år saks ka te go ri en. Den 
ut gjor de 1 198 (50 %) av to talt 2 375 av slags  saker, 
fulgt av «ikke år saks sam men heng» (635 (27 %) 

Fi gur 3  An tall er stat nings krav inn kom met fra fast le ge ord nin gen til Norsk pa si ent ska de er stat ning i pe ri oden 
1.1.2011–31.12.2017.

Ta bell 1  Fag om rå der in nen all menn me di sin hvor det ble reist er stat nings krav til Norsk pa si ent ska de er stat ning (NPE) i pe ri oden 2011–17. An tall sa ker, an tall med holds 
saker, an del med holds sa ker, to tal ut be ta ling og va ria sjons bred de for er stat nin ger in nen hvert fag om rå de.

Fagområde
Totalt  

antall saker
Antall 

medhold
Andel 

medhold

Total  
utbetaling2 

(kroner)

Variasjonsbredde  
for erstatninger  

(kroner)

Svulster og kreftsykdommer 847 261 31 % 190 176 270 0 – 8 135 997

Ortopedi 592 137 23 % 57 287 214 0 – 4 516 607

Psykiatri 257 29 11 % 9 982 226 0 – 1 954 000

Nevrologi 245 54 22 % 64 145 586 0 – 8 081 050

Hjertesykdommer 215 53 25 % 49 362 965 0 – 8 760 000

Endokrinologi og metabolske sykdommer 143 31 22 % 19 442 979 0 – 5 508 000

Infeksjonssykdommer og venerologi 133 27 20 % 45 101 462 5 000 – 8 569 000

Fordøyelsessykdommer 106 17 16 % 2 667 928 5 000 – 984 650

Karsykdommer 79 24 30 % 16 564 835 10 000 – 6 845 000

Lungesykdommer 71 22 31 % 6 835 644 0 – 2 642 000

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 57 13 23 % 4 778 000 0 – 1 900 000

Øre-nese-halssykdommer 55 5 9 % 415 000 5 000 – 175 000

Øyesykdommer 56 19 34 % 3 482 600 0 – 735 000

Revmatologi 45 7 16 % 3 945 000 5 000 – 1 700 000

Hudsykdommer 44 17 39 % 2 591 500 0 – 1 100 000

Urologi 42 9 21 % 12 326 763 15 000 – 10 226 763

Prosedyrer, laboratoriearbeid 33 6 18 % 890 000 20 000 – 411 000

Annet1 114 29 25 % 31 388 768 0 – 11 198 000

Totalt 3 135 760 24 % 521 384 740 0 – 11 198 000

1 Fagområder med fær re enn 1 % av sakene. 
2 Totalt 19 sa ker er fort satt un der er stat nings be reg ning. Sum me ne kan bli end ret.
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Fast le ge ord nin gen står for man ge pa si ent
kon tak ter. En gjen nom gang av hvor i dia gnos
tik ken og be hand lin gen det svik ter, og mu li ge 
til tak rett et mot dett e, kan gi mu lig he ter for 
å fo re byg ge frem ti dig svikt. Både den me di
sins ke grunn ut dan nin gen og spe sia list ut dan
nin gen i all menn me di sin vil være na tur li ge 
are na er for kom pe tan se he ving og til tak. Gjen
nom gang av pasientmeldte ska der og un der
vis ning i pasientsikkerhetstenkning vil være 
vik ti ge bi drag for å re du se re an tal let pa si ent
ska der. Vi tror at en grun dig gjen nom gang av 
sa ke ne in nen for de fag om rå de ne med flest 
an tall er stat nings krav vil kun ne gi bedre inn
sikt i mu lig he te ne for kva li tets for bed ring.

Stu di ens styr ke er at den gir et kom plett 
 bil de av fast le ge re la ter te sa ker NPE har be
hand let over en lang tids pe ri ode, og at den 
in klu de rer et høyt an tall sa ker.

Re sy me ene av de fer dig be hand le de sa ke ne 
fra NPE be sto av teks ter av va ri e ren de kva li tet 
og ga der for be gren set in for ma sjon i noen 
sa ker. Spe si elt gjaldt dett e av slags sa ke ne. Det 
er også sann syn lig at den enk le me to den med 
klas si fi se ring av ma te ria let kan ha gitt noe 
unøy ak tig het i grup pe rin gen av sa ke ne. Vi har 
kun un der søkt de som har valgt å søke om 
er stat ning. Alle de som har hatt grunn til å 
søke om er stat ning, men av for skjel li ge grun
ner ikke har gjort det, vet vi in gen ting om.

Vi vet ikke om pa si en te ne som sø ker om er
stat ning, er res surs ster ke el ler ikke. I un der
sø kel sen har vi hel ler ikke ana ly sert geo gra 
fiske for skjel ler. Dett e kan være in ter es san te 
for hold i en nøye re be skri vel se av er stat nings
sø ker ne.

Kon klu sjon

Vi har be skre vet er stat nings sa ker fra fast le ge
ord nin gen be hand let i Norsk pa si ent ska de 
erstat ning og fun net at blant de 24 % av er stat
nings sø ker ne som får med hold, er ma jo ri te
ten (73 %) på grunn av svik ten de dia gnos tikk, 
spe si elt in nen for ka te go ri ene «svuls ter og 
kreft syk dom mer» og «or to pe di». En nær me re 
be skri vel se av dis se hyp pi ge og ty pis ke NPE
sa ke ne kan gi bak grunns kunn skap for å re du
se re frem ti dig svikt.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 4.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.6.2019, 
 godkjent 14.1.2020.

av av slage ne), «ikke svikt i be hand ling» (504 
(21  %)), «ikke svikt ved un der sø kel se» (20 
(0,8 %)), «ska den skyl des ikke vak si na sjon» 
(8 (0,3 %)) og «an net» (10 (0,4 %)) (se fi gur 2).

Dis ku sjon

Fast le ge tje nes ten er sår bar for svikt i dia gnos
tikk og be hand ling. Fast le gen hånd te rer et 
bredt spek ter av kom plek se og po ten si elt al
vor li ge til stan der i ett el ler fle re re la tivt kor te 
mø ter i en tid lig fase av syk dom men der sym
p to me ne ofte ikke er ty pis ke (8). I vårt ma te 
riale var det svikt i dia gnos tikk som var den 
van lig ste år sa ken til er stat nings krav og med
hold. Også i and re stu di er var dett e den hyp
pig ste år sa ken til krav og med hold i pri mær
hel se  tjenes ten (4, 5, 9). Av de som rei ser er stat
nings krav, får 24 % med hold. Den dia gnos tis ke 
pro ses sen vil ofte in ne bæ re usik ker het. Vi 
 sy nes det var få sa ker meldt inn til NPE i pe rio
 den vi un der søk te, sett i for hold til at det ut  
føres 13 – 14 mil li o ner kon sul ta sjo ner år lig i 
fast le ge ord nin gen (6). Når alle hen del ser som 
om  fat ter pa si ent sik ker he ten, in klu dert 
 mind re al vor li ge hen del ser som uty de lig skrift 
på re sep ter tas med, fore kom mer det svikt i 
2 – 3 per 100 kon sul ta sjo ner iføl ge en litt e ra tur
stu die (5). Av dis se hen del se ne er 4 % så al vor
li ge at de fø rer til lang va ri ge fy sis ke el ler psy
kis ke pla ger el ler død (5). Over ført til vårt ma
te ria le skul le det da ha vært i over kant av 10 
000 sa ker år lig av al vor lig ka rak ter som med
fø rer lang va ri ge pla ger for pa si en ten. I de åre
ne vi har un der søkt, ble det meldt inn 461 – 622 
sa ker per år. Den ne for skjel len skyl des tro lig 
del vis ulik de fi ni sjon av svikt og uli ke me to der 
for inn sam ling av data.

Det lave an tal let meld te pa si ent ska der kan 
ha fle re år sa ker. For at en pa si ent skal rei se 
krav om er stat ning, må pa si en ten vite at det 
er mu lig å søke er stat ning i NPE. Pa si en ten må 
også vel ge å bru ke den ne mu lig he ten. Hel se
per so nell har plikt til å in for me re om mu lig
he ten til å søke er stat ning når noen har blitt 
på ført en ska de el ler en al vor lig kom pli ka sjon 
i for bin del se med me di sinsk be hand ling. 
 Hel se per so nell er den vik tig ste in for ma sjons
kil den til kunn skap om NPE for bru ke re, 
 iføl ge en bru ker un der sø kel se i NPE (9, 10). Det 
fin nes lite opp lys nin ger om hvor vidt fast le ger 
fak tisk opp ly ser om NPE og even tu elt år sa 
kene til at de unn la ter å gjø re det. Kan skje er 
det hel ler ikke så lett å mel de feil i fast le ge tje
nes ten, si den feil ofte først blir opp da get når 
pa si en ten kom mer til spe sia list hel se tje nes
ten. Pa si en ten kan være på ført en ska de el ler 

en for sin kel se i fast le ge tje nes ten uten at pa 
sien ten selv er klar over det. Sann syn lig vis er 
man ge pa si ent ska der i fast le ge tje nes ten 
mind re al vor li ge. I til legg har pa si ent og fast
le ge ofte et nært og lang va rig for hold, og 
 dett e kan gjø re at det er van ske lig for pa si en
ten å kla ge på hel se hjel pen, da pa si en tens 
for hold til le gen fø les per son lig.

Fag om rå de ne det hyp pigst ble søkt om er
stat ning for in nen for fast le ge ord nin gen, var 
«svuls ter og kreft syk dom mer» og «or to pe di». 
Dett e er sam men fal len de med det som er fun
net i Dan mark (11). Dett e er sto re fag om rå der 
med et stort an tall kon sul ta sjo ner. In nen for 
dis se fag om rå de ne en der pa si en te ne ofte opp 
med kon takt i spe sia list hel se tje nes ten, og det 
kan der med være lett e re å opp da ge feil. Ska
de ne kan være mer åpen ba re her enn i and re 
fag om rå der, og kon se kven se ne for pa si en ten 
kan være sto re, som for eks em pel ved for sin
ket kreft dia gno se el ler for sent dia gnos ti sert 
brudd.

I den siste ti den har det vært øken de fo kus 
på over dia gnos ti se ring – at dia gnos tikk blir 
ut ført og hen vis ning sendt selv om det er 
 ri me lig sik kert at det ikke vil gi be tyd nings full 
in for ma sjon. Det kan føre til at man opp da ger 
til stan der som ald ri vil pla ge pa si en ten, men 
som man ikke vet hvor dan vil ut vik le seg, og 
som der med fø rer til opp føl ging og be hand
ling som er unød ven dig. Man kan da kom me 
til å sy ke lig gjø re pa si en ter som er fris ke (12, 
13). Dett e fø rer sjel den til kla ge sa ker, selv om 
det kan på fø re pa si en ten unød ven di ge un der
sø kel ser og unød ven dig be hand ling, som 
igjen med fø rer ri si ko for kom pli ka sjo ner og 
dess uten unød ven dig be kym ring for syk dom. 
Det er lett e re for pa si en ter å på pe ke feil når 
til tak ikke er gjort enn når til tak er gjort unød
ven dig. Pa si en te ne kan føle seg red det av 
 hel se  ve se net ved å gjen nom gå un der sø kel ser 
(14). Mest sann syn lig er det sjel den at hel se
per so nell gjør pa si en ten klar over at hen vis
nin gen var unød ven dig og at dett e kan være 
år sak til å søke om er stat ning. Be hand le res 
øns ke om å unn gå er stat nings el ler kla ge sak 
vil kun ne ha hel se øko no mis ke kon se kven ser 
i form av ri si ko for over dia gnos tikk og over
be hand ling.

Svikt i dia gnos tikk som føl ge av at prø ve svar 
og funn ikke er fulgt opp, bur de kun ne være 
et punkt med rom for kva li tets for bed ring. 
Man kan se for seg elek tro nis ke løs nin ger hvor 
man, der som man ikke kvitt e rer dem ut, jevn
lig blir min net på at pa to lo gis ke prø ve svar har 
kom met. I til legg kan økt opp merk som het 
blant fast le ge ne om at dett e er et om rå de hvor 
det ofte skjer svikt, i seg selv være nytt ig.
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Fore byg gen de le ge mid ler et er 
hjer te in farkt ut le vert fra apo tek

BAK GRUNN
Fore byg gen de le ge mid ler er vik tig for å unn gå nye 
kar dio vas ku læ re hen del ser et er hjer te in farkt. Vi har 
un der søkt om le ge mid le ne ble hen tet fra apo tek og  
om det fore lå for skjel ler i over le vel se mel lom dem  
som hen tet og dem som ikke hen tet le ge mid le ne.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle pa si en ter < 80 år re gist rert i Norsk hjer te in farkt 
regis ter i 2013 – 16 ble in klu dert i stu di en. Re sept re gis te  
ret ble be nyt et til å un der sø ke om pa si en te ne hen tet 
for skrev ne le ge mid ler fra apo tek.

RE SUL TA TER
I stu die pe ri oden ble 32 328 pa si en ter un der 80 år re gi
strert i Norsk hjer te in farkt re gis ter, hvor av 96 % ble 
ut skre vet i live. An de len pa si en ter som fikk for skre vet 

ace tyl sa li syl sy re var 95 %, to pla te hem me re 83 %, sta tin 
90 %, be ta blok ke re 76 % og ACEhem me re/AIIre sep tor
hem me re 55 %. Blant dis se var an de len som hen tet 
le ge mid le ne fra apo tek in nen seks må ne der, hen holds
vis 94 %, 90 %, 96 %, 95 % og 94 %. Sam let fore komst av  
død, hjer ne slag og hjer te in farkt i opp føl gings pe ri oden 
(me di an 944 da ger) var høy ere blant pa si en ter som ikke 
hen tet alle for skrev ne le ge mid ler (jus tert HR 1,7; 95 % KI 
1,6 – 1,8). Blant pa si en ter som døde, var me di an tid til død 
509 da ger for de som hen tet for skrev ne le ge mid ler, mot 
126 da ger for de som ikke hen tet le ge mid ler (p < 0,001).

FOR TOLK NING
De fles te pa si en te ne hen ter for skrev ne le ge mid ler  
fra apo tek et er hjer te in farkt. Kor te re tid til død blant 
pa si en ter som ikke hen tet ut le ge mid ler, kan in di ke re 
høy grad av ge ne rell sy ke lig het i den ne grup pen.

JAR LE JOR TVEIT
jarle.jortveit@sshf.no
Hjer te sek sjo nen
Sør lan det sy ke hus
Aren dal

SIG RUN HAL VOR SEN
Hjer te me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

JØR UND LANG ØR GEN
Hjer te av de lin gen
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus
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HO VED FUNN
De fles te pa si en ter < 80 år med 
hjer te in farkt ble for skre vet an be 
falte fore byg gen de le ge mid ler  
ved ut skri ving fra sy ke hus i pe ri o 
den 2013 – 16, men 17 % av pa si en te ne 
ble ut skre vet uten to uli ke pla te 
hemme re og 10 % uten sta tin.

Kvin ner fikk i mind re grad enn 
menn for skre vet fore byg gen de 
le ge mid ler og hen tet i mind re  
grad le ge mid le ne fra apo tek.

14 % av pa si en te ne lot være  
å hen te et el ler fle re for skrev ne  
fore byg  gende le ge mid ler fra  
apo tek in nen seks må ne der et er 
ut skri ving.

Pa si en ter som ikke hen tet fore 
byggen de le ge mid ler fra apo tek 
et er hjer te in farkt, had de dår li ge re 
over le vel se enn pa si en ter som 
hen tet le ge mid le ne.

Hvert år inn leg ges ca. 13 000 
nord menn med akut hjer te  in
farkt i nors ke sy ke hus (1). Pa 
sien ter med etab lert ko ro nar
syk dom har økt ri si ko for nye 
kar dio vas ku læ re hen del ser og 

tid lig død (2). Pa si en ter som har gjen nom gåt 
et hjer te in farkt, an be fa les livs stils end rin ger 
og fore byg gen de le ge mid ler for å for hind re 
nye hen del ser (3–6).

Man ge pa si en ter når ikke an be fal te be hand
lings mål for se kun dær pro fy lak se (7–10). Vi har 
ny lig pub li sert data fra Norsk hjer te in farkt 
regis ter som vis te at pa si en ter med etab lert 
ko ro nar syk dom i gjen nom snitt kun opp 
nådde tre av seks be hand lings mål (røy ke slut, 
blod trykk < 140/90 mm Hg, LDLko le ste rol 
< 1,8 mmol/l, kropps mas se in deks < 25 kg/m2 
samt fast bruk av ace tyl sa li syl sy re og sta tin) 
for se kun dær pro fy lak se, og fær re enn 2 % opp
nåd de alle be hand lings må le ne (11). Pa si en ter 
som opp nåd de få be hand lings mål, had de 
 dår li ge re lang tids pro gno se enn de som opp 
nådde fle re be hand lings mål.

Fle re stu di er har også vist at pa si en ter ikke 
all tid bru ker fore byg gen de le ge mid ler et er 
hjer te in farkt som for skre vet (12–14). Mang 
lende et er le vel se av an be fa lin ger for le ge mid
del bruk git ved ut skri ving fra sy ke hus et er 
hjer te in farkt kan ha be tyd ning for både opp

nå el sen av be hand lings mål for se kun dær pro
fy lak se og for over le vel se (13, 14).

Ba sert på data fra Norsk hjer te in farkt re gis
ter og Na sjo nalt re sept ba sert le ge mid del  regis
ter (Re sept re gis te ret) har vi un der søkt i hvil
ken grad pa si en ter un der 80 år inn lagt med 
hjer te in farkt i nors ke sy ke hus i pe ri oden 
2013 – 16 fikk for skre vet fore byg gen de le ge mid
ler, om de hen tet for skrev ne le ge mid ler fra 
apo tek et er ut skri ving fra sy ke hus, og om de 
som hen tet le ge mid le ne, had de bedre over 
level se enn de som ikke hen tet dem.

Ma te ria le og me to de

Alle pa si en ter < 80 år med dia gno sen akut 
hjer te in farkt inn lagt i nors ke sy ke hus fra 
1.1.2013 til 31.12.2016 og re gist rert i Norsk hjer
te in farkt re gis ter ble in klu dert i den ne stu 
dien. Det er lov på lagt å re gist re re alle pa si en
ter inn lagt i nors ke sy ke hus med akut hjer te
in farkt i Norsk hjer te in farkt re gis ter. Re gist re
rin gen kre ver ikke pa si ent sam tyk ke. Re gis te
ret in ne hol der opp lys nin ger om kjønn, al der, 
kjen te ri si ko fak to rer, tid li ge re syk dom mer og 
me di si ner, symp to mer og kli nis ke funn ved 
inn komst og om ut red ning, be hand ling, kom
pli ka sjo ner un der opp hol det samt le ge mid ler 
ved ut skri ving fra sy ke hus. Re gist re ring og 
kva li tets sik ring av opp lys nin ger i Norsk hjer
te in farkt re gis ter er be skre vet tid li ge re (1, 15, 
16). Dia gno sen hjer te in farkt var ba sert på stig
ning og/el ler fall i tro po nin og et av føl gen de 
til leggs kri te ri er: is ke mis ke symp to mer, ny 
STele va sjon/STde pre sjon/Tin ver sjon/venst re 
gren blokk, ut vik ling av pa to lo gisk Qbøl ge, 
vi su ell frem stil ling av ny myo kard ska de ved 
ek ko kar dio gra fi el ler MRun der sø kel se el ler 
på vis ning av intrakoronar trom be ved an gio
gra fi el ler ob duk sjon (17). For pa si en ter med 
fle re hjer te in farkt i pe ri oden 2013 – 16 be nyt et 
vi data fra før s te hjer te in farkt.

Opp lys nin ger om apotektutleverte le ge mid
ler de før s te seks må ne de ne et er hjer te in farkt 
ble hen tet fra Re sept re gis te ret. Re gis te ret in ne
hol der opp lys nin ger om alle le ge mid ler som 
er ut le vert et er re sept fra alle nors ke apo tek. 
Me di si ner for skre vet på blå re sept kan som ho
ved re gel hen tes ut for tre må ne der av gan gen. 
Vi valg te å in klu de re apotektutleverte le ge mid
ler de før s te seks må ne de ne et er hjer te in farkt 
for å få med ny ut le ve ring i stu die pe ri oden 
også blant dem som be nyt et le ge mid le ne før 
hjer te in fark tet. Re sept re gis te ret mang ler opp
lys nin ger om in di vi du ell le ge mid del ut le ve ring 
i sy ke hus og om sorgs in sti tu sjo ner. Vi eks klu
der te der for pa si en ter ≥ 80 år i den ne stu di en.

I Norsk hjer te in farkt re gis ter opp da te res 

døds tids punkt fra det sen tra le fol ke re gis te ret. 
Opp lys nin ger om hjer ne slag et er ut skri ving 
fra in deks opp hol det ble hen tet fra Hjer te og 
kar re gis te ret. Alle forsk nings da ta ble ut le vert 
av iden ti fi sert fra Folkehelseinstitutet.

Kon ti nu er li ge va riab ler er pre sen tert som 
me di an (interkvartilbredde), og for skjel ler er 
ana ly sert med ikkepa ra me tris ke tes ter. Ka te
go ris ke data er pre sen tert som an tall. An del og 
for skjel ler mel lom grup per er ana ly sert med 
khi kvad rat est. Over le vel se uten nyt ikkefa talt 
hjer te in farkt el ler ikkefa talt hjer ne slag er pre
sen tert med Kap lanMei erkur ver. For hjer te 
infarkt og hjer ne slag fore lå opp føl gings data til 
og med 31.12.2016 og for over le vel se til og med 
31.12.2017. For skjel ler i fore koms ten av nye kar
dio vas ku læ re hen del ser og død er ana ly sert 
med Coxre gre sjons ana ly se og er pre sen tert 
som ha sard ra tio (HR) med 95 % kon fi dens  inter
vall (KI). Vi jus ter te for va riab ler som er vist å 
kun ne på vir ke over le vel se og som var til gjen
ge li ge for ana ly se: al der (kon ti nu er lig va ria bel), 
kjønn, tid li ge re hy per ten sjons be hand ling, ny
re  svikt, hjer te svikt, dia be tes, røy king, hjer ne
slag un der opp hol det og ko ro nar an gio gra fi.

Ved alle ana ly ser er pver di < 0,05 vur dert 
som sta tis tisk sig ni fi kant. Data er ana ly sert i 
sta tis tikk pro gram met STATA, ver sjon 15.

Stu di en er god kjent av Re gio nal ko mi té for 
me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk Sør
Øst (REK 2016/170).

Re sul ta ter

I pe ri oden 2013 – 16 ble to talt 47 204 pa si en ter 
re gist rert i Norsk hjer te in farkt re gis ter, hvor av 
32 328 (68 %) pa si en ter var < 80 år. Me di an al
der var 65 år (interkvartilbredde 57 – 72), 23 437 
(72 %) var menn og 9 934 (31 %) had de STele va
sjon på EKG. To talt 31 105 (96 %) pa si en ter ble 
ut skre vet fra sy ke hus i live. For dis se pa si en
te ne er kli nis ke ka rak te ris ti ka ved inn leg gel se 
samt in va siv ut red ning og be hand ling un der 
sy ke hus opp hol det pre sen tert i ta bell 1.

Ved ut skri ving fra sy ke hus ble ace tyl sa li syl
sy re for skre vet til 29 447 (95 %) pa si en ter, to 
uli ke pla te hem me re til 25 960 (83 %) pa si en ter, 
sta tin til 27 985 (90 %) pa si en ter, be ta blok ke re 
til 23 579 (76 %) pa si en ter og reninan gio ten
sinsy stemhem me re (ACEhem me re/AIIre sep
tor hem me re) til 16 982 (55 %) pa si en ter. Kvin
ner fikk i mind re grad enn menn for skre vet 
sekundærprofylaktiske le ge mid ler (ta bell 2).

An tall og an del pa si en ter som hen tet for
skrev ne le ge mid ler fra apo tek i lø pet av de 
 før s te seks må ne de ne et er ut skri ving fra sy ke
hus er pre sen tert i ta bell 2. To talt 4 422 av 30 717 
(14 %) pa si en ter med re gist rert in for ma sjon om 
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for skri ving av et el ler fle re sekundærprofylak
tiske le ge mid ler ved ut skri ving fra sy ke hus 
et er hjer te in farkt, hen tet ikke et el ler fle re av 
dem fra apo tek i lø pet av de før s te seks må ne
de ne. Pa si en te ne som ikke hen tet for skrev ne 
le ge mid ler, var eld re enn dem som hen tet lege
mid le ne fra apo tek (me di an al der 69 år vs. 64 
år, p < 0,001), fle re had de hat hjer te in farkt tid
li ge re (30 % vs. 19 %, p<0,001) fle re had de dia be
tes (25 % vs. 17 %, p < 0,001) og hy per ten sjon 
(52 % vs. 42 %, p < 0,001), mens fær re had de ST
ele va sjons in farkt (16 % vs. 33 %, p < 0,001). Blant 
de 29 847 pa si en te ne som fikk for skre vet se
kundærprofylaktiske le ge mid ler ved ut skri
ving fra sy ke hus og som var i live seks må ne der 
et er hjer te in farkt, hen tet 3 833 (13 %) ikke ut et 
el ler fle re fore skrev ne le ge mid ler fra apo tek de 
før s te seks må ne de ne et er ut skri ving.

Fær re kvin ner hen tet for skrev ne fore byg
gen de le ge mid ler på apo tek et er hjer te  in farkt 
sam men lik net med menn (ta bell 2). Blant pa
si en te ne som ikke hen tet le ge mid le ne sine, 
var kvin ne ne eld re enn men ne ne (me di an 
 al der 70 år, vs. 68 år, p < 0,001).

Selv om det e ikke var for skre vet ved ut skri
ving fra sy ke hus, hen tet 418 (1 %) pa si en ter 
ace tyl sa li syl sy re, 893 (3 %) pa si en ter to uli ke 
pla te hem me re, 1 239 (4 %) pa si en ter sta tin, 
1 912 (6 %) pa si en ter be ta blok ke re og 2 650 
(9 %) pa si en ter ACEhem me re/AIIre sep tor
hem me re fra apo tek i lø pet av de før s te seks 
må ne de ne et er hjer te in farkt.

To talt 3 425 (11 %) pa si en ter som fikk for skre
vet et el ler fle re fore byg gen de le ge mid ler ved 
ut skri ving, døde i lø pet av stu die pe ri oden 
(me di an opp føl gings tid 1 004 da ger (inter
kvartilbredde 639 – 1 400)), 614 (2 %) pa si en ter 
opp lev de et ikkefa talt hjer ne slag og 2 282 
(7 %) pa si en ter opp lev de et ikkefa talt nyt 
hjer te in farkt (me di an opp føl gings tid 944 da
ger (interkvartilbredde 548 – 1339)).

Sam let fore komst av død, ikkefa talt hjer ne

slag og ikkefa talt hjer te in farkt var sig ni fi kant 
høy ere hos pa si en te ne som ikke hen tet for
skrev ne le ge mid ler fra apo tek et er hjer te 
infarkt sam men lik net med dem som hen tet 
alle for skrev ne le ge mid ler (jus tert HR 1,7 (95 % 
KI 1,6 – 1,8) (ta bell 3, fi gur 1). Pa si en te ne som 
ikke hen tet for skrev ne le ge mid ler og døde i 
stu die pe ri oden, var eld re enn den øv ri ge stu
die po pu la sjo nen (me di an al der 73 år vs. 65 år, 
p < 0,001). Blant pa si en ter som døde et er ut
skri ving, var me di an tid til død len ger hos 
dem som hen tet alle for skrev ne le ge mid ler 
fra apo tek, enn hos dem som ikke hen tet et 
el ler fle re av le ge mid le ne (me di an 509 da ger 
(interkvartilbredde 225 – 889) vs. 126 da ger (in
terkvartilbredde 37 – 535) da ger, p < 0,001). Vi 
fant in gen kjønns for skjel ler i tid til død, hjer
ne slag el ler nyt hjer te in farkt, ver ken i grup
pen som hen tet for skrev ne le ge mid ler el ler i 
grup pen som ikke gjor de det (data ikke vist).

Dis ku sjon
Den ne stu di en av alle re gist rer te pa si en ter un
der 80 år med hjer te in farkt i Norge 2013 – 16 
vis te at ikke alle pa si en ter ble for skre vet an be
fal te fore byg gen de le ge mid ler ved ut skri ving 
fra sy ke hus. Eks em pel vis ble 17 % av pa si en 
tene ut skre vet uten to uli ke pla te hem me re og 
10 % ble ut skre vet uten sta tin. 13 % av pa si en 
tene unn lot å hen te et el ler fle re av sine for
skrev ne le ge mid ler fra apo tek in nen seks må
ne der. Kvin ner fikk i mind re grad for skre vet 
le ge mid ler og hen tet også i mind re grad ut 
for skrev ne le ge mid ler enn menn. Pa si en ter 
som ikke hen tet le ge mid le ne, had de dår li ge re 
over le vel se enn pa si en ter som hen tet dem.

Livsstilstintervensjon og se kun dær fore byg
gen de le ge mid ler som pla te hem me re og sta
tin re du se rer ri si ko en for nye kar dio vas ku 
lære hen del ser og er an be falt til alle pa si en ter 

Ta bell 1  Kli nis ke ka rak te ris ti ka ved inn leg gel se samt in va siv ut red ning og be hand ling un der sy ke hus opp hol det 
hos pa si en ter < 80 år med hjer te in farkt ut skre vet fra sy ke hus i live i Norge 2013–16 (N = 31 105). An tall (%) der som 
an net ikke er an git

Kvinner 
(n = 8 524)

Menn 
(n = 22 581) P-verdi

Median alder (interkvartilbredde) 68 (60–74) 64 (55 – 71) < 0,001

ST-elevasjonsinfarkt 2 118 (25) 7 264 (32) < 0,001

Tidligere sykdommer/risikofaktorer

Hjerteinfarkt 1 314 (15) 4 941 (22) < 0,001

Diabetes mellitus 1 641 (19) 4 085 (18) 0,016

Statinbehandlet dyslipidemi 2 864 (34) 7 786 (34) 0,157

Røyking1 5 736 (67) 16 136 (71) < 0,001

Hypertensjonsbehandling 4 065 (48) 9 456 (42) < 0,001

Koronar angiografi 6 529 (77) 19 674 (87) < 0,001

Perkutan koronar intervensjon (PCI) 4 291 (50) 15 450 (68) < 0,001

1 Tidligere røy ker el ler nå væ ren de røy ker

Ta bell 2  Sekundærprofylaktiske le ge mid ler til pa si en ter < 80 år ut skre vet i live et er be hand ling for hjer te in farkt i Norge 2013–16 (N = 31 105). An tall som fikk for skre vet de 
uli ke le ge mid le ne ved ut skri ving fra sy ke hus og an tall som hen tet ut de for skrev ne le ge mid le ne fra apo tek før s te seks må ne der et er ut skri ving. An tall (%).

Kvinner 
(n = 8 524)

Menn 
(n = 22 581) P-verdi

Forskrevet
Hentet  

fra apotek1 Forskrevet
Hentet  

fra apotek1 Forskrevet Hentet

Acetylsalisylsyre 7 851 (92) 7 222 (92) 21 596 (96) 20 448 (95) < 0,001 < 0,001

To ulike platehemmere 6 699 (79) 5 834 (87) 19 261 (85) 17 571 (91) < 0,001 < 0,001

Statin 7 294 (86) 6 845 (94) 20 691 (92) 19 880 (96) < 0,001 < 0,001

Betablokkere 6 163 (72) 5 815 (94) 17 416 (77) 16 661 (96) < 0,001 < 0,001

Angiotensinkonvertasehemmere / 
angiotensin II-reseptorhemmere 4 371 (51) 4 081 (93) 12 611 (56) 11 954 (95) < 0,001 < 0,001

1 Andel av pa si en te ne som fikk le ge mid de let for skre vet
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et er hjer te in farkt (3–5). Li ke vel vi ser sto re 
in ter na sjo na le stu di er at fler tal let av pa si en
te ne med krans åre syk dom ikke når an be fal te 
be hand lings mål for se kun dær fore byg ging 
(røy ke slut, blod trykk < 140/90 mm Hg, LDL
ko le ste rol < 1,8 mmol/l, kropps mas se in deks 
< 25 kg/m2 samt fast bruk av ace tyl sa li syl sy re 
og sta tin) (9). Til sva ren de re sul ta ter er ny lig 
vist fra Norge (11, 18). Mu li ge år sa ker til det e 
kan være mang len de for skri ving av an be fal te 
le ge mid ler et er hjer te in farkt, mang len de 
 et er le vel se av an be fa lin ge ne, mang len de ef
fekt av be hand lings til tak (livsstilstinterven
sjon og le ge mid ler) og man gel full opp føl ging 

fra hel se ve se net et er ut skri ving fra sy ke hus. 
I lik het med tid li ge re stu di er fra Norsk hjer te
in farkt re gis ter vi ser også den ne stu di en at 
ikke alle pa si en te ne fikk for skre vet se kun dær
fore byg gen de le ge mid ler ved ut skri ving (1, 12, 
19). År sa ke ne til det e er ikke kla re, men fle re 
til leggs syk dom mer og føl ge lig økt ri si ko for 
bi virk nin ger hos sær lig de eld ste pa si en te ne 
kan ha hat be tyd ning.

Fle re tid li ge re stu di er har vist dår lig pasien
teterlevelse av an be falt fore byg gen de le ge
mid del be hand ling et er hjer te in farkt (13). I 
den ne stu di en hen tet der imot de al ler fles te 
pa si en te ne sine for skrev ne fore byg gen de lege

mid ler på apo tek. Vi mang ler imid ler tid in for
ma sjon om i hvil ken grad de også fak tisk 
bruk te dem.

Kvin ner hen tet i mind re grad for skrev ne 
fore byg gen de le ge mid ler sam men lik net med 
menn. År sa ke ne til det e er ukla re. Man ge fak
to rer har be tyd ning for et er le vel sen av le ge
mid del bruk (20). Høy ere al der og føl ge lig økt 
ge ne rell sy ke lig het og fle re med plass på om
sorgs in sti tu sjon kan ha hat be tyd ning. Det er 
tid li ge re, spe si elt hos kvin ner, vist en in vers 
sam men heng mel lom ut dan nel ses ni vå og 
fore komst av hjer te in farkt i Norge (21). Ut dan
nel se kan mu li gens også ha be tyd ning for i 
hvil ken grad le ge mid del an be fa lin ge ne ble 
fulgt opp, men det had de vi in gen mu lig het 
til å vur de re i den ne stu di en.

Selv om over le vel sen et er hjer te in farkt er 
god og øken de i Eu ro pa og Norge, opp le ver 
frem de les man ge pa si en ter med krans åre syk
dom nye kar dio vas ku læ re hen del ser (1, 2, 11, 
22). Vi har ny lig vist la ve re hen del ses fri over
le vel se hos pa si en ter med tid li ge re krans åre
syk dom sam men lik net med pa si en ter uten 
tid li ge re krans åre syk dom og lav opp nå el se av 
be hand lings mål for se kun dær pro fy lak se (11). 
Den ne nye stu di en vis te dår li ge re hen del ses fri 
over le vel se hos pa si en ter < 80 år som ikke 
hen tet ut se kun dær fore byg gen de le ge mid ler 
fra apo tek et er hjer te in farkt. Det e fun net må 
imid ler tid tol kes med stor for sik tig het. Me 
dian tid til død hos pa si en ter som ikke hen tet 
ut sekundærprofylaktiske le ge mid ler fra apo
tek, var bare om lag fire må ne der, hvil ket kan 
in di ke re høy grad av ge ne rell sy ke lig het og 
man ge med be hov for plass i om sorgs in sti tu
sjon i den ne grup pen. Le ge mid del bru ken kan 
der for også ha vært høy ere enn hva da ta ene 
fra Re sept re gis te ret vis te.

Til tross for høy grad av legemiddeluthen
ting fra apo tek er det et ter vår opp fat ning 
grunn til å på pe ke vik tig he ten av god opp føl

Ta bell 3  Over le vel se hos pa si en ter < 80 år som fikk for skre vet et el ler fle re fore byg gen de le ge mid ler ved ut skri ving fra sy ke hus et er be hand ling for hjer te in farkt i Norge 
2013–16 (n = 30 717) et er om de hen tet alle for skrev ne le ge mid ler el ler ikke.

Hentet 
n = 26 295 

n (%)

Hentet ikke 
n = 4 422 

n (%)

Ujustert 
 hasardratio 

(95 % KI)

Justert3  
hasardratio 

(95 % KI)

Sammensatt endepunkt (død, ikke-fatalt hjerneslag  
og ikke-fatalt hjerteinfarkt)1 4 134 (16) 1 539 (35) 2,6 (2,4 – 2,7) 1,7 (1,6 – 1,8)

Død2 2 236 (9) 1 189 (27) 3,6 (3,4 – 3,9) 2,1 (2,0 – 2,3)

Ikke-fatalt hjerneslag 462 (2) 152 (3) 2,2 (1,8 – 2,7) 1,6 (1,3 – 1,9)

Ikke-fatalt hjerteinfarkt 1 893(7) 389 (9) 1,4 (1,3 – 1,6) 1,1 (1,0 – 1,3)

1 Median opp føl gings tid for sam men satt en de punkt: 944 da ger (interkvartilbredde 548–1 339) 
2 Median opp føl gings tid for en de punkt død: 1 004 da ger (interkvartilbredde 639–1 400) 
3  Justert for al der, kjønn, tid li ge re hy per ten sjons be hand ling, ny re svikt, hjer te svikt, dia be tes, røy king, hjer ne slag un der opp hol det og ko ro nar 

an gio gra fi

Fi gur 1  Over le vel se uten nyt hjer te in farkt el ler hjer ne slag hos hjer te in farkt pa si en ter un der 80 år (n = 30 717) 
som hen tet (n = 26 295) og ikke hen tet (n = 4 422) et el ler fle re for skrev ne fore byg gen de le ge mid ler fra apo tek 
et er ut skri ving fra sy ke hus i Norge 2013–16.
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be hov for å hen te nye le ge mid ler de før s te 
seks må ne de ne et er ut skri ving. Vi had de ikke 
mu lig het til å jus te re for det e. I stu di en rap
por te rer vi ut le ver te fore byg gen de le ge mid ler 
fra apo tek, ikke det fak tis ke inn ta ket av dis se 
le ge mid le ne.

Opp sum mert vi ser den ne stu di en fra Norsk 
hjer te in farkt re gis ter og Re sept re gis te ret at de 
fles te pa si en te ne hen tet for skrev ne se kun dær
fore byg gen de le ge mid ler fra apo tek et er hjer
te in farkt.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 12.6.2019, før s te re vi sjon inn sendt 14.10.2019, 
 godkjent 24.1.2020.

ging av pa si en ter et ter hjer te in farkt. Eu ro 
peiske stu di er har vist at mind re enn halv par
ten av pa si en te ne del tar i or ga ni sert se kun dær
fore byg gen de opp føl ging et er hjer te  infarkt 
(9). Det fore lig ger ikke kla re nors ke an be fa lin
ger om or ga ni se ring av opp føl gin gen, og prak
sis va ri e rer et er vår er fa ring mel lom sy ke 
husene. I Norsk hjer te in farkt re gis ter mang ler 
det dess ver re også re gist re ring av be hand ling 
og opp nåd de be hand lings mål  et er ut skri ving 
fra sy ke hus. Et er le vel se av  an be falt le ge mid
del bruk, dose jus te ring og and re end rin ger i 
le ge mid del bru ken – sam men med livsstils t
intervensjon – er vik tig for å opp nå fle re 
 be hand lings mål for se kun dær pro fy lak se og 
 fær re nye kar dio vas ku læ re hen del ser.

Den ne stu di en om fat er et stort an tall pa 

sien ter og en til nær met kom plet opp føl ging, 
men det fore lig ger også fle re svak he ter ved 
stu di en. Det er en ob ser va sjons stu die, og 
even tu ell år saks sam men heng mel lom mang
len de ut hen ting av le ge mid ler fra apo tek og 
nye kar dio vas ku læ re hen del ser må tol kes 
med stor for sik tig het. Noen få sy ke hus le ver te 
ikke full sten di ge data til Norsk hjer te in farkt
re gis ter gjen nom hele pe ri oden. Dek nings gra
den til re gis te ret var mer enn 90 % i pe ri oden, 
og gra den av kom plet het og kor rekt het i re
gis te ret var høy (1, 15, 16). Vi had de ikke over
sikt over pa si en ter som fikk ut le vert le ge mid
ler fra in sti tu sjon, og to tal le ge mid del bruk 
kan være un der es ti mert. Noen pa si en ter be
nyt et ak tu el le le ge mid ler også før hjer te 
infark tet, og kan av den grunn ikke ha hat 
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RE SUL TA TER
Det var fire nye til fel ler av he pa tit B blant 139 tes te de. 
Fire av 38 tes te de had de klamydiainfeksjon. Det var 
in gen nye til fel ler av ak tiv lun ge tu ber ku lo se, sy fi lis, 
hiv in fek sjon el ler he pa tit C.

FOR TOLK NING
Det var fær re til fel ler av all menn far li ge smit som me 
syk dom mer enn det som kun ne for ven tes ut fra hvil ke 
land pa si en te ne kom fra.

HAN NA SAND RIB
Uni ver si te tet i Oslo

PRE BEN AA VITS LAND
Folkehelseinstitutet

JO HAN N. BRUUN
Institut for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

FRO DE EICK
Kir kens Bymisjon

ANNE KVEIM LIE
Institut for hel se og sam funn
Av de ling for sam funns me di sin og glo bal hel se
Uni ver si te tet i Oslo

Ragn hild He len Au stad, Eli sa beth Sand bak ken og Han na 
Sand rib har bi drat i like stor grad til ar tik ke len.
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HO VED FUNN
91 % av de 388 pa si en te ne i ut val get 
kom fra land med høy fore komst av 
minst én av in fek sjons syk dom me ne 
vi så på i den ne stu di en.

48 % ble tes tet for minst én av dis se.

Fire pa si en ter fikk på vist kla my dia, 
og fire had de ny opp da get he pa tit B.

Vi fant in gen nye til fel ler av he pa tit 
C, hiv in fek sjon, sy fi lis el ler ak tiv 
lun ge tu ber ku lo se.

A ll menn far li ge smit som me syk
dom mer er in fek sjons syk dom
mer som er sær lig smit som
me, kan opp tre hyp pig og ha 
høy dø de lig het el ler gi al vor 
lige el ler va ri ge ska der (1). For å 

be kjem pe dis se må ut sat e grup per få in for
ma sjon og en kel til gang til å tes te seg. Pa pir
lø se mi gran ter el ler per so ner som be fin ner 
seg i lan det uten opp holds til la tel se, er en spe
si elt ut sat grup pe. De har svært be gren set 
til gang til of ent li ge hel se tje nes ter, har ikke 
ret til fast le ge og er der for van ske lig å nå 
gjen nom or di næ re smit e vern ru ti ner som 
kre ver in klu de ring i det nors ke hel se sy ste met 
(2). Man ge av dem kom mer fra land med høy 
fore komst av en kel te in fek sjons syk dom mer, 
men vi vet svært lite om ut bre del sen av dis se 
i den ne grup pen.

I den ne stu di en øns ket vi å se på ut bre 
delsen av uopp da ge te all menn far li ge smit 
somme syk dom mer blant pa si en te ne ved 
Hel se sen te ret for pa pir lø se mi gran ter i Oslo, 
et gra tis lav ters kel til bud dre vet av Kir kens 
Bymisjon og Røde Kors.

Ma te ria le og me to de

Vi in klu der te alle pa si en ter som had de før s te 
kon takt med Hel se sen te ret i 2016 og minst én 
re gist rert le ge kon sul ta sjon i 2016 el ler 2017, 
to talt 388. Jour na le ne de res ble gjen nom gåt 
i ja nu ar–feb ruar 2018.

Hel se sen te ret til byr alle test for hiv in fek
sjon, he pa tit B og C og tu ber ku lo se ved før s
te  gangs kon sul ta sjon. I til legg tes ter man for 
dis se og and re in fek sjons syk dom mer ved in
di ka sjon. Hel se sen te ret bru ker hur tig test for 
hiv og sy fi lis og sen der øv ri ge prø ver til Oslo 

uni ver si tets sy ke hus. Pa si en ter som øns ker 
 tu ber ku lo se test, hen vi ses til Dia gno se sta sjo
nen ved Ul le vål sy ke hus.

Vi no ter te al der, kjønn, land ka te go ri, selv
rap por tert opp holds tid i Norge samt prø ve 
resul ta ter for 2016 og 2017. Vi kon sen trer te oss 
om lun ge tu ber ku lo se, he pa tit B, he pa tit C, 
hiv, kla my dia og sy fi lis. Land ka te go ri ene ba
ser te vi på Fol ke hel se in sti tut ets lis ter over 
land med sær lig høy og høy fore komst av 
 tu ber ku lo se (3) og høy fore komst av hiv, he pa
tit B, he pa tit C og sy fi lis (4).

De skrip ti ve ana ly ser ble ut ført i Mi cro soft 
Ex cel 2016. Pro sjek tet er god kjent av Re gio nal 
ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk
nings etikk SørØst (ref.nr. 2017/1851).

Re sul ta ter

388 pa si en ter ble in klu dert, 186 menn og 202 
kvin ner. 216 var i al de ren 15 – 35 år, 161 var over 
35 år, 10 var i al ders grup pen 0 – 14 år og 1 pa 
sient had de ukjent al der. Opp holds tid i Norge 
var 0 – 21 år (me di an 1 år, gjen nom snit 2,5 år). 
354 (91 %) kom fra land med sær lig høy el ler 
høy fore komst av minst én av syk dom me ne 
(ta bell 1). Nes ten halv par ten (188) ble un der
søkt for minst én av in fek sjo ne ne, og 15 av 
dem fikk på vist en in fek sjon (ta bell 2). Det var 
in gen nye til fel ler av ak tiv lun ge tu ber ku lo se, 
sy fi lis, hiv in fek sjon el ler he pa tit C, men to 
pa si en ter fikk på vist la tent tu ber ku lo se. Fire 
av 38 tes te de had de klamydiainfeksjon. Det 
var fire nye til fel ler av he pa tit B (HbsAgpo si
ti ve, sann syn lig kro nisk bæ rer skap) blant 139 
tes te de. Blant de med på vist in fek sjon viss te 
seks pa si en ter om sin he pa tit Bsta tus og én 
om sin he pa tit Csta tus fra tid li ge re.

Dis ku sjon

Vi vet at pa pir lø se mi gran ter i Norge le ver 
usta bi le liv pre get av fat ig dom og man gel på 

fast bo lig (5, 6), og at de har li ten til gang til 
hel se tje nes ter. For di man ge av pa si en te ne 
kom mer fra land med høy fore komst av in fek
sjons syk dom mer, had de vi for ven tet å finne 
fle re til fel ler av smit e fø ren de in fek sjons syk
dom mer, selv om un der halv par ten av pa si en
te ne ble tes tet.

Det kan være fle re år sa ker til den lave fore
koms ten. Hel se sen te ret opp le ver å ha stor til
lit i bru ker grup pen, og vi har ikke grunn til å 
tro at pa si en ter med in fek sjons syk dom mer 
hol der seg unna sen te ret. Én grunn kan være 
at man ge av pa si en te ne er tid li ge re asyl 
søkere. Dis se har sann syn lig vis gjen nom gåt 
tes ting ved an komst og blit be hand let. En 
an nen for kla ring kan være den så kal te 
 «healthy mi grant ef ect» (7), som pos tu le rer 
at det er de fris kes te som mig re rer og at de 
der for har bedre hel se til stand enn res ten av 
po pu la sjo nen de kom mer fra. Forsk ning vi ser 
imid ler tid at ef ek ten av tar med ti den og at 
den ikke gjel der for alle (8). En tred je mu lig 
for kla ring kan være at pa pir lø se mi gran ter 
har be gren set kon takt med det øv ri ge sam
fun net på grunn av frykt for å bli opp da get. 
Da blir de også i mind re grad ut sat for nye 
in fek sjo ner (9).

Selv om vi ikke har in for ma sjon til å kon klu
de re om det e, har stu di en git ny kunn skap 
om all menn far li ge smit som me syk dom mer 
hos en van ske lig til gjen ge lig grup pe. Si den 
pa pir lø se mi gran ter mang ler iden ti fi ka sjons
num mer og der med ikke kan gjen fin nes i 
 of ent li ge re gist re, er den ne stu di en det nær
mes te vi kom mer et bil de av byr den av all
menn far li ge smit som me syk dom mer blant 
pa pir lø se mi gran ter i Oslo.

Svak he ten ved stu di en er at fun ne ne er 
 usik re og van ske lig ge ne ra li ser ba re. Re sul ta
te ne er ba sert på re la tivt små tall og jour nal
in for ma sjon som ikke er skre vet med det for
mål å bli brukt i stu di er. Et ge ne relt pro blem 
med forsk ning på den ne grup pen er at vi ikke 
kjen ner po pu la sjo nens stør rel se el ler de mo
gra fi. Der med kan vi hel ler ikke be døm me om 

Ta bell 1  For de ling av 388 nye pa si en ter ved Hel se sen te ret for pa pir lø se mi gran ter i 2016, et er fore komst av vis se 
in fek sjons syk dom mer i de res opp rin nel ses land. An tall pa si en ter (pro sent av to talt ut valg).

Forekomst Tuberkulose Hiv Hepatitt B Hepatitt C Syfilis

Særlig høy 184 (47 %) – – – –

Høy 142 (37 %) 149 (38 %) 353 (91 %) 214 (55 %) 218 (56 %)

Lav 57 (15 %) 236 (61 %) 31 (8 %) 170 (44 %) 167 (43 %)

Ukjent 5 (1 %) 3 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %) 3 (1 %)
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mer forsk ning om fore koms ten av in fek sjo ner 
blant pa pir lø se mi gran ter og om iva re ta kel se 
av dis se pa si en te ne.

Vi tak ker Av de ling for mik ro bio lo gi, Dia gno se sta sjon ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus og Hel se sen te ret for pa pir lø se 
mi gran ter i Oslo.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 23.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 11.10.2019, 
 godkjent 13.2.2020.

Kon klu sjon

Blant pa si en ter som var nye ved Hel se sen te ret 
for pa pir lø se mi gran ter i Oslo i 2016, var det 
uvan lig med ny opp da get all menn far lig smit
som syk dom. Fore koms ten av in fek sjons syk
dom mer var la ve re enn det som kun ne for
ven tes ut fra fore koms ten i de lan de ne som 
pa si en te ne kom mer fra. Det trengs gode ru ti
ner for smit e vern og gode hel se tje nes ter for 
dem som får på vist in fek sjon. Vi de re trengs 

ut val get i vår stu die er re pre sen ta tivt for pa
pir lø se mi gran ter ge ne relt.

Smit e vern ar beid er et vik tig til tak for folke
hel sen, og det er av gjø ren de at det e ar bei det 
skjer in nen for struk tu rer te ram mer, også for 
pa pir lø se mi gran ter. Det bør vur de res om det 
er rik tig at til gan gen til smit e vern knyt et til 
all menn far li ge smitt som me syk dom mer 
blant pa pir lø se mi gran ter i ho ved sak skal 
 lig ge hos pri va te ide el le til tak, som i dag bare 
fin nes i Oslo og Bergen (10).

Ta bell 2  An tall pa si en ter med på vist in fek sjon (an tall som ble undersøkt1) i pe ri oden 2016–17, blant pa si en ter som var nye ved Hel se sen te ret for pa pir lø se mi gran ter i 2016. 

Utvalg Klamydia Syfilis Hepatitt B Hepatitt C Hiv Lunge-tuberkulose

Totalt (N = 388) 42 (38) 03 (98) 104 (137) 15 (121) 06 (159) 07 (36)

Etter fore-
komstgruppe

Særlig høy – – – – – 0 (23)

Høy – 0 (58) 9 (129) 1 (74) 0 (73) 0 (7)

Lav – 0 (40) 1 (7) 0 (46) 0 (86) 0 (5)

Ukjent – 0 0 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (1)

1 Hos én pa si ent lot inn sendt prø ve seg ikke ana ly se re for he pa titt B og C, den ne er eks klu dert fra tabellen 
2 DNA-PCR-på vis ning. Folkehelseinstituttet har in gen over sikt over land med høy fore komst av klamydia 
3 Mer spe si fikk test enn screeningtest 
4 Testing for HBsAg (vi ru sets over fla te pro tein) 
5 HCV-RNA-test 
6 Spesifikk hiv-antigentest 
7 Dyrkningsprøve av eks pek to rat

RAGN HILD HE LEN AU STAD
er me di sin stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ELI SA BETH SAND BAK KEN
elisabeth.sandbakken@studmed.uio.no
er me di sin stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HAN NA SAND RIB
er me di sin stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PRE BEN AA VITS LAND
er over le ge ved Folkehelseinstitutet og kom mu ne
over le ge i Aren dal og Fro land.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JO HAN N. BRUUN
er pro fes sor eme ri tus og fri vil lig ved Hel se sen te ret 
for pa pir lø se mi gran ter.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

FRO DE EICK
er sy ke plei er, M.phil. i International Com mu ni ty 
Health, og tid li ge re virk som hets le der ved Hel se 
sente ret for pa pir lø se mi gran ter.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNE KVEIM LIE
er før s te ama nu en sis.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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ME LA NIE LIND SAY STRAITON
Av de ling for psy kisk hel se og selv mord
Om rå de for psy kisk og fy sisk hel se
Folkehelseinstituttet

Asyl sø ke res hel se og bruk  
av hel se tje nes ter i Norge

BAK GRUNN
I lø pet av høs ten 2015 kom det man ge asyl sø ke re til 
Norge, og det har vært ett er spurt mer kunn skap om 
den ne grup pens hel se. Må let med den ne ut fors ken de 
litt e ra tur over sik ten var å un der sø ke kunn skaps sta tus 
om asyl sø ke res hel se og bruk av hel se tje nes ter i Norge.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Det ble gjort to litt e ra tur søk for pe ri ode ne 2007 – 17  
og 2017 – 19 i 12 da ta ba ser med em ne ord «ref u gees» og 
be slek te de be gre per, med et fil ter for forsk ning gjen
nom ført i el ler om Norge og som var pub li sert på norsk 
el ler eng elsk. Først ble titt el og sam men drag lest, og 
der ett er ble re le van te ar tik ler lest i full tekst. Pub li ka sjo
ner som om hand let asyl sø ke re i Norge og var re la tert  
til hel se og/el ler bruk av hel se tje nes ter, ble in klu dert.

RE SUL TA TER
28 pub li ka sjo ner møtt e in klu sjons kri te ri e ne: 22 fag fel le
vur der te ar tik ler og 6 rap por ter. De hyp pig ste te ma ene 
som var om hand let, var psy kisk hel se og in fek sjons syk
dom mer. And re te ma er var er næ ring, funk sjons ned set
tel se og hel se tje nes ter.

FOR TOLK NING
Lite forsk ning er gjort på asyl sø ke res hel se og bruk av 
hel se tje nes ter. Forsk ning om asyl sø ke res hel se i Norge 
om hand ler ho ved sa ke lig psy kisk hel se og smitt som me 
syk dom mer, og det er lite forsk ning på øv ri ge so ma tis ke 
li del ser.

EI RIK FRØ NÆS VI KUM
Klyn ge for glo bal hel se
Om rå de for hel se tje nes ter
Folkehelseinstituttet

SON JA LYNN MYHRE
Klyn ge for glo bal hel se
Om rå de for hel se tje nes ter
Folkehelseinstituttet

ANDERS SKY RUD DA NIEL SEN
Mam mo gra fi sek sjo nen
Kreft re gis te ret

UNNI GOPINATHAN
Klyn ge for glo bal hel se
Om rå de for hel se tje nes ter
Fol ke hel se in sti tutt

Institutt for hel se og sam funn
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Ho ved de len av fag kunn ska pen om 
asyl sø ke res hel se og bruk av hel se 
tjenes ter om hand ler psy kisk hel se, 
spe si elt blant ens li ge mind re åri ge 
asyl sø ke re, og in fek sjons syk dom
mer, spe si elt tu ber ku lo se screen ing.

Det er gjort lite forsk ning på øv ri ge 
so ma tis ke li del ser.

I lø pet av høs ten 2015 kom det nes ten tre 
gan ger så man ge asyl sø ke re til Norge som 
i de to fore gå en de åre ne (1). Det la press på 
sy ste met for mott ak av asyl sø ke re, der
iblant hel se sy ste met. En rek ke spørs mål 
om hvor dan vi mø ter asyl sø ke res hel se 

utford rin ger, ble reist, in klu dert hel se un der
sø kel ser og opp føl ging av even tu el le un der
sø kel ser (2, 3).

En asyl sø ker er en per son som har søkt om 
be skytt el se i Norge og ikke har fått søk na den 
sin en de lig av gjort (4). Ved po si tivt svar på 
søk na den får asyl sø ke re opp holds til la tel se 
som flykt ning el ler på hu ma ni tært grunn lag 
(4). Asyl sø ke re har de sam me rett ig he te ne til 
hel se hjelp som den øv ri ge be folk nin gen. Ret
tig he te ne gjel der både so ma tisk og psy kisk 
hel se hjelp fra kom mu ne og spe sia list hel se
tje nes ten. Asyl sø ke re er med lem mer av fol ke
tryg den og be ta ler egen an de ler (5). Stres so rer 
for bun det med år sa ke ne til at man har søkt 
asyl, so sio øko no misk sta tus og en livs si tua
sjon pre get av usik ker het gjør at asyl sø ke re 
kan an s es å være spe si elt sår ba re (6–8).

Må let med den ne ut fors ken de litt e ra tur
over sik ten (scoping re view på eng elsk) var å 
kart leg ge om fan get av den fag li ge kunn ska
pen om asyl sø ke res hel se og bruk av hel se tje
nes ter i Norge.

Kunn skaps grunn lag

Våre in klu sjons kri te ri er var at pub li ka sjo ne ne 
om hand let asyl sø ker nes hel se el ler bruk av 
hel se tje nes ter. Vi be gren set søket til norsk 
 el ler eng elsk språk li ge fag fel le vur der te ar tik
ler og fag li ge rap por ter, som vi anså som til
strek ke lig for å kart leg ge kunn ska pen om 
nors ke for hold. I vår be skri vel se av me to de og 
de sign har vi spe si elt skilt mel lom kva li ta ti ve 
stu di er, der man har ut fors ket og for tol ket 
er fa rin ge ne til asyl sø ke re og be hand le re, og 
kvan ti ta ti ve stu di er, der man i ho ved sak har 
brukt sta tis tis ke me to der.

Em ne or det «ref u gees» (som er et database
nøkkelord som også rom mer asyl sø ke re) ble 
brukt i søket, i til legg til Fol ke hel se in sti tutt ets 
for hånds la ge de fil ter for å iden ti fi se re forsk
ning gjen nom ført i Norge el ler om Norge. Et 
test søk i Embase og Med line vis te at det ikke 
var nød ven dig å be gren se søket ytt er li ge re, da 
det al le re de var få treff. Fil te ret som ble brukt 
i Embase og Med line, ble til pas set de and re 
da ta ba se ne. Sø ke stra te gi en (se ap pen diks 1 på 
tidsskriftet.no) ble an vendt i 12 da ta ba ser (se 
ap pen diks 2 på tidsskriftet.no).

I no vem ber 2017 sor ter te vi re sul ta te ne fra 
det før s te søket ett er pub li ka sjo ner i tids rom
met 1. ja nu ar 2007 – 23. no vem ber 2017 (n = 474). 
Tre fors ke re ved Folkehelseinstituttet gikk 
først gjen nom titt el og sam men drag på hver 
sin tred je del av re sul ta te ne. Det en de li ge ut
val get ble be stemt på et sor te rings møte der 
også en fjer de fors ker del tok, og 85 pub li ka
sjo ner ble valgt ut for gjen nom le sing i full
tekst ett er kon sen sus mel lom fors ker ne. Opp
da te rings søket (n = 238) ble gjen nom ført i 
ok to ber 2019 for å in klu de re pub li ka sjo ner 
fram til 1. ok to ber 2019. Sor te rin gen fulg te 
pro sess og kri te ri er som be skre vet over, og 
ytt er li ge re 29 pub li ka sjo ner ble in klu dert for 
gjen nom les ning.

Av de 114 pub li ka sjo ne ne som ble valgt ut 
på bak grunn av titt el og sam men drag, var det 
28 pub li ka sjo ner som vis te seg å møte in klu
sjons kri te ri e ne et ter full gjen nom le sing 
(9 –36). Én rap port fikk vi ikke til gang til grun
net be ta lings mur. Sø ke pro ses sen er sam men
fatt et i fi gur 1.

Re sul ta ter

De in klu der te pub li ka sjo ne ne be sto av 22 
 fag fel le vur der te ar tik ler og seks rap por ter. 
Pub li ka sjo ne ne om hand let psy kisk hel se 
(n = 15), in fek sjons syk dom mer (n = 8), er næ
ring (n = 3), funk sjons ned sett el ser (n = 1) og 
hel se tje nes te forsk ning (n = 1). Åtte fag fel le vur
der te ar tik ler om hand let ens li ge mind re åri ge 
asyl sø ke re. Res ten var en ten ikke aldersspesi
fisert el ler om hand let asyl sø ke re over 18 år. 
Det var fem kva li ta ti ve stu di er, to in ter ven
sjons stu di er, tre kom bi na sjons stu di er og 18 
kvan ti ta ti ve ob ser va sjons stu di er (se ap pen
diks 3 på tidsskriftet.no).

Psy kisk hel se
Syv av åtte kvan ti ta ti ve stu di er om hand let 
 ens li ge mind re åri ge asyl sø ke re (9–15). I fle re 
stu di er så man på pre va lens av psy kis ke li del
ser og symp to mer i den ne grup pen (10–14), i 

all ho ved sak postt rau ma tisk stress, de pre sjon 
og angst. Meyer DeMott og kol le g er gjen nom
før te en in ter ven sjons stu die der de un der 
søkte hvor vidt tid lig grup pe in ter ven sjon 
 kun ne re du se re symp to mer på trau mer og 
øke livs kva li te ten (15). I en an nen stu die un der
søk te man ni vå er av psy ko lo gisk stress hos 
ens li ge mind re åri ge asyl sø ke re gjen nom spe
si fik ke steg i asyl sø ker pro ses sen (9).

I én stu die un der søk te man for vent nin ger 
til frem ti den blant voks ne asyl sø ke re inn lagt 
på akutt psy kiat ris ke av de lin ger sam men lig
net med and re inn vand re re (16). De kva li ta 
tive stu di e ne var ho ved sa ke lig fo ku sert på 
hvor dan for hol de ne rundt asyl sø ker ne, spe
si elt det psy ko so si a le mil jø et, på vir ket de res 
men ta le hel se un der opp hol det i mot tak 
(17–19).

Fire rap por ter drei de seg om psy kisk hel se. 
Lauritzen og kol le g er gjen nom før te en kva li
ta tiv over sikt over barns psy kis ke hel se i asyl
mott ak (20). I en an nen rap port un der søk te 
man til tak for å bedre psy kisk hel se for be 
boere i asyl mott ak (21). Ja kob sen og kol le g er 
va li der te over satt e kart leg gings in stru men ter 
for å opp da ge psy kis ke li del ser blant ny an
kom ne voks ne asyl sø ke re (22). De fant høy ere 
ni vå er av psy kis ke li del ser enn til sva ren de un
der sø kel ser. En siste rap port om hand let et 
grup pe be hand lings pro sjekt for barn og for
eld re i mott ak som skul le fo re byg ge psy kis ke 
li del ser hos asyl sø ker barn og de res for eld re 
(23).

In fek sjon
Det var åtte kvan ti ta ti ve fag fel le vur der te ar
tik ler om in fek sjons syk dom mer som ble in
klu dert. Flest ar tik ler om hand let screen ing
pro gram met for tu ber ku lo se, med fire ar tik
ler av Harstad og kol le g er som så på opp føl
ging og or ga ni se ring (24–27). Da niel sen og 
kol le g er mo del ler te eff ek ten av å pri ori te re 
mel lom screen ing av tu ber ku lo se og me ti cil
lin re sis ten te S. aureus (28). I to ar tik ler tok 
man også for seg pre dik ti ve ver di er ved uli ke 
tes ter (29, 30), og Guz manHerrador og kol le
g er så på den stør ste grup pen av tuberkulose
genotyper for å iden ti fi se re svak he ter i scree
n ing pro gram met (31).

Er næ ring
Én ar tik kel be skrev at ny lig an kom ne inn vand
re re fra Af ri ka og Asia had de lave ni vå er av 
 vi ta min D sam men lig net med re fe ran se ver 
dier (32). Hen jum og kol le g er har pub li sert to 
tverr snitts stu di er om ny an kom ne asyl  søkeres 
kost hold og mat sik ker het (33, 34). I den ene 
fant man at asyl sø ke re be kym ret seg for å ha 

Se også lederartikkel side 327 
Appendiks på tidsskriftet.no
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nok mat (33), i den and re at kost holds va ria sjo
nen hos asyl sø ker ne var man gel full (34).

An net
Ved hjelp av en bred de un der sø kel se og en 
dyb de un der sø kel se kart la Kitt el saa og kol  le
ger fore koms ten av funk sjons ned sett el ser 
blant barn og unge (0 – 18 år) i mott ak samt 
iva re ta kel sen av dis se bar na i mott ak, hel se 
vesen og un der vis nings sek to ren (35). Lil le vik 
og kol le g er så på bru ken av til rett e lagt av de
ling for asyl sø ke re med hel se ut ford rin ger. 
Til ta ket ble fun net vik tig, men kva li te ten på 
tje nes ten va ri er te (36).

Dis ku sjon
I den ne ut fors ken de litt e ra tur over sik ten fant 
vi at forsk ning på hel sen til asyl sø ke re i Norge 
ho ved sa ke lig om hand let psy kisk hel se og tu
ber ku lo se.

Det re la tivt sto re fo ku set på psy kisk hel se 
sam men fal ler med and re kunn skaps opp sum
me rin ger og rap por ter om ens li ge mind re 
årige asyl sø ke re og flykt nin ger (37, 38). Det var 
få stu di er om ens li ge mind re åri ge asyl sø ke re 
un der 15 år, og i kun én av dis se så man på 
fore koms ten av psy kis ke li del ser (39). Det kan 
være etisk kre ven de å gjen nom fø re hel se

forsk ning på yng re barn, men det er sam ti dig 
en sær lig sår bar grup pe som har sær li ge ret
tig he ter i møte med hel se ve se net. God kunn
skap er der for vik tig. Til tross for det re la tivt 
sto re fo ku set på psy kisk hel se i forsk nin gen 
og høy fore komst av psy kis ke li del ser hos ens
li ge mind re åri ge asyl sø ke re, be skri ver stu di er 
også at de psy kis ke hel se pla ge ne i stor grad 
ikke blir fulgt opp el ler be hand let (17). Å stil le 
spørs mål om folks psy kis ke hel se uten å ha en 
plan for be hand ling og vi de re opp føl ging kan 
være etisk ut ford ren de (40, 41).

Uten om tu ber ku lo se screen in gen, som er 
den enes te lov på lag te hel se un der sø kel sen 

Fi gur 1  Flyt dia gram over in klu sjons pro ses sen i litt e ra tur ut vel gel sen.

25
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må let var å be skri ve om fan get av fag kunn ska
pen på et bredt de fi nert tema, ble det ikke 
gjort en kva li tets vur de ring av pub li ka sjo ne ne. 
Vi kan der for ikke si noe om gra den av til lit vi 
kan ha til forsk nings re sul ta te ne som er be
skre vet.

Med unn tak av smitt som me syk dom mer er 
det fors ket lite på asyl sø ke res so ma tis ke hel se 
og bruk av hel se tje nes ter i Norge. Vi vet lite 
om hvor vidt møns te ret i asyl sø ke res bruk av 
hel se tje nes ter skil ler seg fra ma jo ri tets be folk
nin gen.

De ler av ar bei det med over sik ten er ba sert på før s te for  fat - 
 ters ho ved opp ga ve ved Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si-
te tet i Oslo.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.7.2019, før s te re vi sjon inn sendt 3.11.2019, 
 godkjent 24.1.2020.

som asyl sø ker ne får, var det få ar tik ler der 
man tok for seg den so ma tis ke hel sen til asyl
sø ke re. Tu ber ku lo se er mel de plik tig, og det 
fin nes god data på syk dom men i Mel dings 
system for smitt som me syk dom mer (MSIS), 
som in ne hol der in for ma sjon om pa si en ters 
land bak grunn og her komst. En kel te for fatt e re 
på pek te hvor van ske lig det er å kart leg ge hel
sen til asyl sø ke re som grup pe, blant an net 
for di de fal ler uten for van li ge be folk nings 
under sø kel ser (42). Det kan være nytt ig for 
an svar li ge in stan ser å vur de re hvor dan vik tig 
in for ma sjon og sta tis tikk om asyl sø ke re let 
tere kan sam les inn i frem ti den, for eks em pel 
gjen nom rask til de ling av Dnum mer. 

Vi fant in gen ar tik ler om and re vik ti ge 
 te ma er, som for eks em pel kro nis ke syk  dom
mer som dia be tes, kar dio vas ku læ re li del ser, 
 mødre og re pro duk sjons hel se el ler tann hel se 
(43). I en til sva ren de stu die fra Tysk land var 

psy kisk hel se (59  % av ar tik le ne) og in fek 
sjonssyk dom mer (23,5 %) (44) også de mest 
be skrev ne te ma ene, og forsk ning på kro nis ke 
syk dom mer og på mor–barnhel se ble ett er
lyst. I en an nen over sikts stu die fra Tysk land 
fant man et bredt spek ter av ikkesmitt som me 
syk dom mer blant asyl sø ke re (45), men at fore
koms te ne var over ras ken de små. Det drøf tes 
hvor vidt dett e kan skyl des at asyl sø ke re i ut
gangs punk tet er en se lek tert grup pe. Dett e 
kal les «frisk inn vand rereff ek ten», alt så at kun 
de fris kes te i et ut satt om rå de vel ger el ler har 
mu lig het til å mig re re.

En styr ke ved den ne litt e ra tur over sik ten er 
det om fatt en de søket i 12 da ta ba ser med re la
tivt bred sø ke stra te gi. Sø ke stra te gi en ble be
gren set til ar tik ler pub li sert ett er 2007. Det er 
der for mu lig at kunn ska pen på fel tet er noe 
bre de re enn hva den ne stu di en vi ser. Si den 
stu di en ikke er en sy ste ma tisk over sikt og for
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Kir ur gisk be hand ling  
ved urin in kon ti nens hos barn

Bare en li ten an del av barn med 
urinveismisdannelser er in konti 
nente, men det er vik tig å identi
fi  sere de bar na der kir ur gisk 
 be hand ling kan fjer ne el ler re du  
se re urin lek ka sjen.

Urin in kon ti nens er ukon trol lert 
lek ka sje av urin, og hos barn 
be nyt es be gre pet fra fem års 
al der med ter mi no lo gi og de fi-
ni sjo ner ut ar bei det av Interna-
tional Child ren’s Con ti nence 

Society (ICCS) (1, 2). Et fel les be greps ap pa rat er 
vik tig, for di barn med in kon ti nens be hand les 
av uli ke spe sia lis ter. Kun i sjeld ne til fel ler vil 
det være en kir ur gisk kor ri ger bar til stand 
som er opp ha vet til in kon ti nens.

Prak tisk til nær ming, ut red ning og nev ro lo-
gis ke år sa ker til urin in kon ti nens hos barn har 
vært nær me re om talt i to and re ar tik ler i Tids-
skrif tet (2, 3). I den ne ar tik ke len vil vi om ta le 
de van lig ste av en grup pe sjeld ne mis dan nel-
ser som dis po ne rer for urin in kon ti nens: 
urethraklaffer, ek to pisk ure ter, blæreekstrofi, 

epispadi og kloakkekstrofi (ta bell 1). And re 
sjeld ne mis dan nel ser som kan være as so siert 
med urin in kon ti nens, er sviskemagesyndrom 
(pru ne bel ly syn drome), uro ge ni tal si nus og 
per sis te ren de klo akk. Dis se om ta les kun sum-
ma risk (6–7). Det sam me gjel der urin in kon ti-
nens ved ano rek ta le mal for ma sjo ner, et er 
ope ra sjo ner for Hirschsprungs syk dom og 
sakrococcygealt teratom. Vi de re skal nev nes 
eterdryppinkontinens hos jen ter, der en del 
av uri nen går inn i va gi na ved miksjon, og 
 eterdryppinkontinens hos gut er med ut alt 
fi mo se el ler urethradivertikkel (8).

Ar tik ke len er ba sert på lit e ra tur søk i Pub-
med, eu ro pe is ke og na sjo na le ret nings lin jer 
og ny ere bar ne kir ur gis ke læ re bø ker (4–7, 9). 
An be fa lin ge ne ba se rer seg også på for fat er-
nes er fa ring med kontinensforbedrende kir-
ur gi hos barn og ung dom.

Pa to fy sio lo gi

Ur in kon ti nens kre ver evne til vil je styrt lag-
ring og tøm ming av urin. Den ne ev nen for -
utset er in tak te ner ve ba ner mel lom det sen-
tra le og det pe ri fe re ner ve sy ste met, urin blæ-
ren og sfinkt er. I til legg til in tak te ner ve ba ner 

AN DRE AS UR DAL
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

TRI NE SÆTHER HAGEN
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
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Uni ver si te tet i Oslo

GUN NAR AKS NES
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
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trengs ade kvat blæ re ka pa si tet, evne til ut vi-
del se og kon trak ti li tet i blæ ren samt at sfink-
t er er funk sjo nell og ko or di nert. En vik tig 
for ut set ning for kontinens er et nor malt fun-
ge ren de blæ re ut løp. Blæ re ut lø pet in klu de rer 
blæ re hals og prok si ma le ureth ra og kan sam-
men fat es som sfinktermekanismen. Urin in-
kon ti nens kan alt så være et re sul tat av en el ler 
fle re mis dan nel ser/ska der på uli ke nivå og har 
opp hav i en ten en struk tu rell el ler en funk sjo-
nell for styr rel se i blæ rens kontinensmekanis-
mer. Med fød te mis dan nel ser med struk tu -
relle av vik i urin blæ ren og blæ re ut lø pet er 
ty pisk for pa si en te ne som hen vi ses til kir ur-
gis ke inn grep.

Hen vis ning til bar ne kir urg

Det er en dia gnos tisk ut ford ring å hen vi se de 
rik ti ge pa si en te ne til bar ne kir ur gisk av de ling, 
og i fi gur 1 pre sen te res et flyt skje ma som kan 
være til hjelp (2, 3, 5). Pa si en te ne fal ler grovt 
set i tre ka te go ri er ut ifra al der: barn med 
pre na talt på vist urinveispatologi, barn med 
mis dan nel se på vist ved ny født un der sø kel se 
og stør re barn der for eld re ne tar kon takt 
grun net urin uhell.
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Ved blæreekstrofi, kloakkekstrofi og epis-
padi stil les dia gno sen ved kli nisk un der -
søkelse av det ny fød te bar net. Man kan en 
sjel den gang se at jen ter har mang len de åp-
ning(er) ne den til. Det kan dreie seg om ano-
rek tal mal for ma sjon (anus en der blindt), 
per sis te ren de klo akk (en fel les åp ning for 
ureth ra, va gi na og rek tum) el ler uro ge ni tal 
si nus (en fel les åp ning for ureth ra og va gi na). 
Barn med slike til stan der har ofte in kon ti nens.

For stør re barn med urin in kon ti nens er 
nøy ak tig anam ne se, kart leg ging av type in-
kon ti nens, miksjonslister, nøy ak tig kli nisk 
un der sø kel se sam men holdt med re pe ter te 
uroflowmetriundersøkelser, ul tra lyd av urin-
vei er, miksjonsurethrocystografi og even tu ell 
an nen bil de dia gnos tikk vik tig (2, 9). Se lek -
terte barn med nev ro ge ne blæ re for styr rel ser 

kan ha nyt e av kir ur gisk be hand ling, og van-
lig vis hen vi ses dis se fra barne nev ro log (3).

Kontinensforbedrende kir ur gi

Kir ur gisk be hand ling av urin in kon ti nens hos 
barn har i li ten grad vært om talt i norsk 
barne kir ur gisk lit e ra tur (8). Det kan dreie seg 
om kir ur gisk re kon struk sjon av urin blæ re, 
urin rør og sfinktermekanisme, heminefrek-
tomi, transurethral de ling av urethraklaffer, 
bo tox in jek sjon i urin blæ ren og an leg gel se av 
kon ti nent el ler ikke-kon ti nent urin av led ning. 
Det er tek nisk mu lig å im plan te re kuns tig 
sfinkt er hos sto re barn/ung dom, men for å 
re du se re an tall kom pli ka sjo ner har vi valgt å 
vente med å im plan te re kuns tig sfinkt er til 

et er pu ber te ten. Dis se ope ra sjo ne ne gjø res 
da i sam ar beid med uro lo ge ne ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus.

Bak re urethraklaffer
Urethraklaffer er en mis dan nel se som bare 
sees hos gut er, og sel ve klaff e ne be står av 
vevs segl. Klaff e ne gir et av løps hin der øverst i 
urin rø ret som hind rer blæ re tøm ming og kan 
i va ri e ren de grad ska de de øvre urin vei ene 
(fi gur 2). Til stan den dis po ne rer for blæ re-
funk sjons for styr rel se med pe rio disk urin -
inkon ti nens (dag/nat). Vi de re sees urin veis-
in fek sjo ner og vesikoureteral re fluks. Ure-
thra klaffer er den van lig ste med fød te år sa ken 
(in si dens fra 1 per 3 000 til 1 per 7 000) til 
ob struk sjon av blæ re ut lø pet hos ny fød te gut-
ter (4, 10).

Fi gur 1  Flyt skje ma for når et barn med urin in kon ti nens skal hen vi ses til bar ne kir ur gisk av de ling et er henholdvis funn ved ul tra lyd i svan ger ska pet, ved ny født un der -
søkel se el ler når stør re barn har urin uhell. For slage ne er ba sert på for fat er nes kli nis ke er fa ring.
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Ta bell 1  Ty pis ke symp to mer, kli nis ke funn og funn ved sup ple ren de un der sø kel ser ved urinveismisdannelser as so siert med urin in kon ti nens (3–5).

Urinveismisdannelser Beskrivelse

Urethraklaffer (hos gutter)

Prenatal ultralydundersøkelse Dobbeltsidig utvidelse av samlesystemet (hydronefrose/hydroureter) og redusert  
fostervannsmengde (oligohydramnion) kan forekomme. Utvidelse av proksimale urethra 
(keyhole sign) kan sees

Symptomer Svak kraft på urinstrålen etter fødsel 
Febrile urinveisinfeksjon(er) 
Eventuelt symptomer og funn forenlig med nyresvikt 
Periodisk urinlekkasje på dagtid og/eller natt

Klinisk undersøkelse Normal ytre anatomi og svak kraft på urinstrålen

Ultralyd urinveier Blærepatologi og dilatert proksimale urethra kan sees hos noen, utvidelse av samlesyste
met på en eller begge sider og ev. redusert tykkelse og differensiering av nyreparenkym

Miksjonsurethrocystografi Innsnevring (klaffer) i proksimale urethra, vesikoureteral refluks bilateralt er vanlig

Uroflowmetri hos gutter > 3 år Redusert urinstrøm med langtrukken flat kurve

Cystoskopi Påvisning av urethraklaffer og trabekulær urinblære

Ektopisk ureter (kan gi inkontinens hos jenter)

Prenatal ultralydundersøkelse Kan påvise hydronefrose og dobbeltanlegg, men ektopisk ureter kan ikke fremstilles 
 prenatalt

Symptomer Kan variere hos både gutter og jenter 
Kun jenter kan få urininkontinens pga. ektopisk ureter, og typisk er kontinuerlig dryppe
inkontinens (i tillegg til normale miksjoner). Febrile urinveisinfeksjon(er) kan forekomme

Klinisk undersøkelse Normal ytre anatomi. Eventuell observasjon av kontinuerlig dryppeinkontinens

Ultralyd urinveier Kan vise dobbelt nyreanlegg, hydronefrose og dilatert ureter tilhørende øvre nyreanlegg. 
Det er vanligvis ikke mulig å fremstille ektopisk munnende ureter på ultralyd

MR urografi Kan vise dobbelt nyreanlegg og fremstille at øvre nyreanleggs ureter munner distalt for 
lukkemuskelen eller i vagina. Eventuell annen tilleggspatologi i øvrige nyreanlegg

Renografi Redusert splitfunksjon i affisert øvre nyreanlegg

Laparoskopi Øvre nyreanleggs ureter (oftest dilatert) munner distalt for lukkemuskelen eller i vagina

Blæreekstrofi

Prenatal ultralydundersøkelse Kan gi mistanke om diagnosen: Det sees manglende fylning av blæren og en lav bukveggs
defekt

Symptomer Det nyfødte barnet har vanligvis ingen symptomer. Det foreligger kontinuerlig urinlekkasje 
fra urinblæren

Klinisk undersøkelse Diagnosen kan stilles ved klinisk undersøkelse: Man ser rett inn på en åpen, liten urinblære 
og det foreligger en bukveggsdefekt under navlen. Bekkenringen er åpen fortil (symfyse
diastase). 
Ved klinisk undersøkelse sees avvikende ytre kjønnsorganer. 
Hos gutter: penis med epispadi. Urethralplate i stedet for urinrør 
Hos jenter: epispadisk urinrørsåpning og todelt klitoris

Supplerende undersøkelser Er ikke nødvendig for å stille diagnosen, men gjøres på barnekirurgisk senter

Epispadi

Prenatal ultralydundersøkelse Tilstanden diagnostiseres vanligvis ikke

Symptomer Det nyfødte barnet har vanligvis ingen symptomer

Klinisk undersøkelse Hos gutter sees urinrørsåpningen på dorsalsiden av penis, denne kan eventuelt være 
 dekket av forhud. 
Ved komplett epispadi sees en urethralplate med kontinuerlig urinlekkasje. 
Hos jenter sees manglende lukning av urethra og todelt klitoris.

Supplerende undersøkelser Er ikke nødvendig for å stille diagnosen, men gjøres på barnekirurgisk senter
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Urinveismisdannelser Beskrivelse

Kloakkekstrofi

Prenatal ultralydundersøkelse Kan gi mistanke om diagnosen: Det sees en lav bukveggsdefekt (omfalocele) med prolabe
ring av tarm og manglende blærefylning

Symptomer Det nyfødte barnet vil kort tid etter fødsel utvikle symptomer på ileus. Pasienten kan ha 
symptomer pga. tilleggsmisdannelser

Klinisk undersøkelse Ved nyfødtundersøkelse kan diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse: det sees en buk
veggsdefekt (omfalocele) under navlestedet, prolabering av tarm (distale ileum) og åpent 
todelt urinblæreanlegg med kontinuerlig urinlekkasje. Bekkenringen er åpen fortil (uttalt 
symfysediastase). Ved klinisk undersøkelse sees avvikende ytre kjønnsorganer og anorektal 
malformasjon (manglende anus). Genital anomali med epispadi, todelt penisanlegg hos 
gutter

Supplerende undersøkelser Er ikke nødvendig for å stille diagnosen, men gjøres på barnekirurgisk senter

Nevrogen blære

Prenatal ultralydundersøkelse Kan påvise eller gi mistanke om nevrologiske misdannelser som hydrocephalus og rygg
margsbrokk

Symptomer Kan variere (3)

Klinisk undersøkelse Ved nyfødtundersøkelse sees evt. ryggmargsbrokk. 
Hodeomkrets kan være økt ved hydrocephalus. 
Barnenevrologisk undersøkelse: nevrologiske utfall kan påvises

Ultralyd caput Kan påvise hydrocephalus og annen intrakranial patologi

MR caput/columna Påvisning av hydrocephalus, ryggmargsbrokk, spinal dysrafi, kaudalt regresjonssyndrom  
og andre tilstander

Cystometri Brukes for å stille diagnosen nevrogen blære

Funn av bi la te ral hyd ro ne fro se ved pre na tal 
ul tra lyd kan gi mis tan ke om bak re urethra-
klaffer, og på vis ning av di la ta sjon av prok si-
ma le ureth ra (key hole sign) for ster ker mis-
tan ken. I de al vor lig ste til fel le ne kan det være 
lite/mang len de fos ter vann, kom bi nert lunge-
hypoplasi og ny re svikt (Pot ers se kvens) og 
til stan den kan even tu elt føre til in trau te rin 
fos ter død (4, 10). Barn som pre na talt mis ten-
kes å ha urethraklaffer, bør føl ges opp av 
 ny født lege ret et er fød sel for å få en rask dia-
gnos tisk av kla ring med ul tra lyd og miksjons-
urethrocystografi.

Hvis det har vært nor ma le funn på svan ger-
skaps ul tra lyd, kan dia gno sen urethraklaffer 
være van ske lig å stil le. Kli nisk pre sen ta sjon vil 
av hen ge av grad av ob struk sjon og pa si en tens 
al der. Et er fød sel sees ty pisk dår lig kraft på 
urin strå len, og en kel te barn ut vik ler pyelone-
frit el ler urosepsis (8, 9). Ved på vis te el ler mis-
tenk te urethraklaffer av las tes urin blæ ren 
med transurethralt el ler sup ra pu bisk ka te ter 
fram til dia gnos tisk cys to sko pi og even tu ell 
transurethral klaffereseksjon (4).

Hos noen gut ter med mil de re grad av 
urethraklaffer stil les dia gno sen se ne re. Dis se 
gut e ne kan ha kom bi nert dag- og nat in kon-

ti nens som de but symp tom (10). Noen kan ha 
re si di ve ren de urin veis in fek sjo ner, og svak 
urin strå le er ty pisk. Uroflowmetri vi ser re du-
sert strøm has tig het, av fla tet kur ve og rest-
urin. Ofte vi ser ul tra lyd at dis se gut e ne har 
for tyk ket blæ re vegg, men nor ma le øvre urin-
vei er.

Ved ut red ning for in kon ti nens hos gut er 
bør nøye ut fyl te drikke lis ter, miksjonslister, 
flowmetri, rest urin og ul tra lyd av ny rer in klu-
de res. Miksjonsurethrocystografi er en ube ha-
ge lig un der sø kel se for gut er i den ne al de ren. 
Den ne gjø res i de til fel le ne hvor man mis ten-
ker urethraklaffer el ler pa si en ten har hat 
 re si di ve ren de urin veis in fek sjo ner, og det gis 
van lig vis pre me di ka sjon (mi da zo lam) og an-
ti bio ti ka pro fy lak se. Ty pis ke funn vil være en 
for snev ring på klaffe ste det, di la tert ureth ra 
prok si malt for klaff e ne og trabekulær blæ re. 
Sik ker dia gno se stil les ved cys to sko pi. Hvis 
dia gno sen ve ri fi se res, gjø res transurethral 
 in ci sjon av klaff e ne i sam me se an se.

Hos noen barn har urethraklaffene bi drat 
til kontinens. Dis se pa si en te ne kan opp le ve en 
for bi gå en de for ver ring av lek ka sje pro ble met 
et er re sek sjon av klaff e ne (10).

Ek to pisk ure ter
Hvis den ned re (dis ta le) de len av ure ter mun-
ner på feil sted (uten for trigonum i blæ ren), 
kal les det e ek to pisk ure ter (fi gur 2). Det e kan 
fore kom me hos både jen ter og gut er, men er 
langt hyp pi ge re hos jen ter og der det fore lig-
ger dob belt nyre an legg (et øvre og et ned re 
nyre an legg). Ek to pisk ure ter kan hos jen ter gi 
in kon ti nens der som den mun ner dis talt for 
sfinkt er (4, 11). In si dens av ek to pisk ure ter har 
vært rap por tert til 1: 1 900 (4).

Ved pre na tal ul tra lyd kan det sees dob belt 
nyre an legg og hyd ro ne fro se/hydroureter til 
et el ler fle re an legg, men det er ikke mu lig å 
stil le en de fi ni tiv dia gno se i svan ger ska pet. 
Ved kli nisk ny født un der sø kel se sees ikke pa-
to lo gi. Ty pisk for dis se jen te ne er kon ti nu er lig 
drypp in kon ti nens dag og nat i til legg til nor-
ma le miksjoner, men det e kan være van ske lig 
å på vi se. Hos pre pu ber ta le jen ter med nor -
male urin vei er kan re fluks av urin til va gi na 
un der miksjon gi lig nen de symp to mer, men 
da vil lek ka sjen opp stå i for bin del se med el ler 
kort tid et er miksjon.

Ul tra lyd av ny rer vil of test av dek ke et dob-
belt nyre an legg, og som re gel er det hyd ro -
nefro se og di la tert ure ter i det øvre nyre an leg-
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Fi gur 2  Til venst re il lust re res nor ma le ana to mis ke for hold, i mid ten venst re si dig dob belt nyre an legg med ek to pisk venst re ure ter hos en jen te. Hvis ure ter mun ner 
ne den for luk ke mus ke len, gir det e urin in kon ti nens. Til høy re vi ses pa to fy sio lo gis ke for and rin ger ved urethraklaffer: di la ter te prok si ma le ureth ra, blæretrabekulering, 
dob belt si dig ut vi del se av sam le sy ste met og re du sert tyk kel se på nyre ve vet.

get (4). I fra vær av di la ta sjon kan an leg get 
være vel dig lite og van ske lig å få godt frem-
stilt ved ul tra lyd. Best ana to misk frem stil ling 
fås ved MR uro gra fi med kon trast (4). DMSA 
(dimercaptosuccinic acid)-renografi (nyre-
scintigrafi) gjø res for å vur de re den re la ti ve 
funk sjo nen (si de funk sjo nen) i høy re ver sus 
venst re nyre og for å be stem me funk sjons -
ande len i øvre ver sus ned re nyre an legg. Of test 
fore lig ger et dys plas tisk øvre an legg som dre-
ne res av den ektopiske ureteren. An leg get har 
i de fles te til fel ler dår lig funk sjon, men pro-
du se rer li ke vel nok urin til å gi plag som lek-
ka sje. Den kir ur gis ke be hand lin gen er der for 
of test å fjer ne det dys plas tis ke nyre an leg get 
og den ektopiske ureteren med åpen el ler la-
pa ro sko pisk heminefrektomi. Der som funk-
sjo nen i an leg get ut gjør mer enn 15 % av to tal 
ny re funk sjon ved DMSA-renografi, er be hand-
lin gen å be hol de nyre an leg get og reimplan-
tere den ektopiske ureteren i blæ ren.

I sjeld ne til fel ler er et ek to pisk mun nen de 

ure ter fra en dys plas tisk li ten nyre uten dob-
belt an legg for kla rin gen på in kon ti nens hos 
jen ter. En slik nyre kan være van ske lig å fram-
stil le ved bil de dia gnos tikk. Pa si en te ne opp fat-
tes der for å ha én en kelt, nor mal nyre, og dia-
gno sen ek to pisk ure ter stil les ofte seint. Ved 
en ty pisk anam ne se på ek to pisk mun nen de 
ure ter og funn av én en kelt nyre ved bil de dia-
gnos tikk må der for pa si en ten hen vi ses til en 
bar ne kir ur gisk av de ling for ut red ning. Fjer-
ning av en slik dys plas tisk nyre vil gjø re pa -
sien ten kon ti nent.

Blæreekstrofi, epispadi og kloakkekstrofi
Epispadi, blæreekstrofi og kloakkekstrofi 
 ut gjør et kon ti nu um av al vor li ge midt lin je-
mis dan nel ser.

Ved kom plet epispadi tøm mes blæ re uri nen 
på en urethralplate på opp si den av pe nis, og 
luk ke mus ke len fun ge rer ikke. Ved mil de re for-
mer for epispadi mun ner urin rø ret på opp  si-
den av pe nis. Ofte har pe nis en krum ning opp-

over ved den ne til stan den. In si den sen av epi-
spadi i Eu ro pa har blit rap por tert til 1: 100 000 
hos gut er og 1: 300 000 hos jen ter (5).

Blæreekstrofi er en midt lin je mis dan nel se 
hvor det fore lig ger en buk veggs de fekt un der 
nav len, urin blæ ren lig ger åpen ne derst på 
 bu ken, bek ken rin gen er åpen for til og ytre 
kjønns or ga ner har en mis dan nel se (epispadi 
hos gut er og epispadi med delt kli to ris hos 
jen ter). In si den sen er 1: 45 000 (5).

Kloakkekstrofi er den al vor lig ste av dis se 
midt lin je mis dan nel se ne. Det fore lig ger da en 
buk veggs de fekt med hin ne dek ning (omfalo-
cele) un der nav len, to urin blæ re an legg, pro-
labert ile um, åpen bek ken ring for til, mis dan-
nel se av ytre kjønns or ga ner og mang len de 
anus. In si den sen er 1: 316 000 (5).

Al vor li ge til fel ler av mis dan nel ser, slik som 
blæreekstrofi, kan dia gnos ti se res med ul tra-
lyd un der sø kel se i svan ger ska pet ved at det 
ikke sees fylning av urin blæ ren og man kan 
på vi se en buk veggs de fekt. Blæreekstrofi og 
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for stør rel se av blæ ren (ileocystoplastikk), 
 ka te te ri se rings ka nal og ikke-kon ti nent urin-
av led ning (poseurostomi) (4).

Hvis pro ble met er en kom bi na sjon av nev-
ro gen over ak ti vi tet, stiv blæ re vegg og sfink-
terdysfunksjon, vil man måt e ta hen syn til 
det e i for kant av an leg gel se av sfinkterpro-
tese. Antimuskarinterapi el ler til legg med 
 bo tox in jek sjo ner i blæ re veg gen for sø kes i 
 før s te rek ke (3). Pa si en ter som har fåt blæ ren 
for stør ret med tarm, vil måt e ha livs lang uro-
lo gisk opp føl ging (15, 16).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 21.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 27.6.2019, 
 godkjent 21.1.2020.

Kir ur gi ved nev ro gen blæ re
Ved rygg margs li del ser er in kon ti nens et re-
sul tat av sfinkterdysfunksjon, re du sert et er-
gi ven het i blæ re veg gen, detrusoroveraktivitet 
el ler en kom bi na sjon av dis se (3, 4). De fles te 
av dis se pa si en te ne blir kontinente og opp når 
en trygg si tua sjon for øvre urin vei er (lave 
trykk og fra vær av in fek sjo ner) med ren in ter-
mit e ren de ka te te ri se ring (RIK) ale ne el ler 
kom bi nert med blærerelakserende me di ka-
men ter og/el ler bo tox in jek sjon i blæ re veg gen.

Hos noen er kir ur gisk be hand ling nød ven-
dig for å opp nå kontinens. Den kir ur gis ke til-
nær min gen av hen ger av hva som er den vik-
tig ste år sa ken til lek ka sjen, og fram for alt må 
kir ur gi en ikke set e øvre urin vei er i fare. De 
fles te bar ne kir ur ger og uro lo ger an be fa ler å 
av ven te de fi ni tiv kir ur gi hos yng re barn.

Ak tu el le inn grep ved nev ro gen blæ re kan 
være sfinkterprotese (14), fa scie slyn ge (jen ter), 

kloakkekstrofi vil være åpen bart fra fød sel. 
Ved un der sø kel se av den ny fød te med blære-
ekstrofi sees en lav buk veggs de fekt med åpen 
urin blæ re og syn lig genitalanomali.

Mil de re for mer, som dis tal epispadi, kan 
over s es ved ny født un der sø kel se. Urin rørs -
åpnin gen lig ger på dor sal si den av pe nis hos 
gut er, og man kan finne en spal tet kli to ris 
ved epispadi hos jen ter. Meatus og glans hos 
gut er kan være dek ket med for hud. Da selv 
de mil des te for me ne for epispadi har en viss 
grad av symfysediastase og unor malt blæ re-
ut løp, er dis se pa si en te ne ofte in kon ti nen te 
og har urin lek ka sje som enes te symp tom.

Epispadi, blæreekstrofi og kloakkekstrofi 
kre ver fle re kir ur gis ke inn grep med re kon-
struk sjon av urin blæ re, blæ re hals og urin rør 
samt luk ning av sym fy sen (12). Kloakkekstrofi 
er den mest kom pli ser te av ano ma li ene, der 
også tarm sy ste met er af  sert (13).
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En mann i 60-åre ne  
med gang van sker, dy sar tri  
og lett kog ni tiv svikt

En mann i 60-åre ne med øken de 
gang van sker, dy sar tri og kog ni tiv 
svikt ble først ut re det med tan ke 
på van li ge år sa ker til et slikt sym-
ptom bil de. Imid ler tid ble en uvan lig 
og po ten si elt behandlbar til stand 
på vist.

En mann i 60-åre ne ble inn lagt på me-
di sinsk av de ling fra le ge vakt med fe-
ber, hos te og sår hals de siste tre da ger 
i til legg til øken de gang van sker og 
re du sert all menn til stand. Pa si en ten 
bruk te be ta blok ker og an gio ten sin II-

re sep tor an ta go nist mot hy per ten sjon, glimepirid 
og met for min mot dia be tes mellitus type 2, sim-
vas ta tin mot hy per ko le ste ro le mi og war fa rin 
grun net at rie flim mer. Han had de slut et å røy ke 
for fem ten år si den, men drakk noe vin hver uke.

Ved inn leg gel se var pa si en ten orien tert for per-
son og sted, men ikke for tid og si tua sjon. På rø-
ren de for tal te at man nens gang møns ter var end-
ret det siste året, og at han sær lig det siste halv-
å ret had de hat øken de gang van sker med ustø 
og trip pen de gan ge. I til legg kla get han ofte over 
svim mel het. I pe ri oder kun ne han frem stå for vir-
ret, spe si elt den siste må ne den.

Ved inn komst på sy ke hu set var pa si en ten fe bril 
med tem pe ra tur på 38,5  °C. Blod tryk ket var 
190/114 mm Hg, og han var let takykard med puls 
på 100 slag/min. Ved aus kul ta sjon hør tes ure gel-
mes sig hjer te ak sjon. EKG vis te at rie flim mer og 
høy re gren blokk. Rønt gen av bryst kas sen vis te 
kla re lun ger. CRP-ver di en var for høy et på 126 mg/l 
(re fe ran se om rå de < 4 mg/l). INR var 2,0. Det var 
nor ma le ni vå er av leu ko cyt er, trom bo cyt er og 
elek tro lyt er og nor ma le le ver- og nyre prø ver.

Man star tet be hand ling med pe ni cil lin (1,2 g × 
4 in tra ve nøst) mot an tat luft veis in fek sjon samt 
tia min og Afi-B-To tal på grunn av mis tan ke om 
alkoholoverforbruk og mu lig B-vi ta min man gel. 
Med hen syn til end ret gang møns ter og kog ni tiv 
svikt ble det tat CT av ho det, som vis te eld re in-
farkt i høy re parietallapp. Det ble bedt om nev ro-
lo gisk til syn med spørs mål om Parkinsons syk dom.

Ved nev ro lo gisk un der sø kel se nes te dag gjor de 
pa si en ten greit rede for seg, men had de re du sert 
syk doms inn sikt. An sikts mi mik ken og tale vo lu met 
var re du sert, og ta len dysartrisk. Man fant kjent 
diver gent stra bis me. Det var in gen tre mor el ler 
ri gi di tet i noen av eks tre mi te te ne, men let brady-
kinesi i venst re si des eks tre mi te ter, mest ut alt i 
venst re un der eks tre mi tet. Pa si en ten had de re du-
sert gang tem po, sub ben de skrit, flek sjon i knær ne 
og re du sert arm sving bi la te ralt. Kropps hold nin-
gen var let fremoverlutet, og han var ustø ved 
ven ding og ved Rom bergs prø ve. Det var sym me-
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tris ke, sva ke sene re flek ser. Plantarrefleksene var 
nedadvendte.

I sum fant man alt så parkinsonistiske trekk, 
men in gen over be vi sen de par kin so nis me, idet 
pa si en ten ikke had de tre mor el ler ri gi di tet. 
Det fore lå noe ustø het ut over det som for ven
tes ved par kin so nis me. Man valg te å be stil le 
MR av ho det, som skul le gjø res po li kli nisk.

Pa si en ten ble ut skre vet et er fem da ger i kli nisk 
og bio kje misk bed ring. Ved ut skri vel se had de 
CRP-ver di en falt til 80 mg/l, og in tra ve nøs pe ni cil-
lin ble byt et ut med Apocillin-tab let er. Pa si en-
tens hy per ten sjon ble be hand let med økt dose 
an ti hy per ten si va. Det ble av talt kon troll av CRP 
og blod trykk hos fast le ge en uke se ne re.

MR av ho det tat en må ned et er ut skri vel se 
 vis te mul tip le le sjo ner med høyt sig nal på T2-vek-
tet se rie og FLAIR (flu id-attenuated in ver si on 
 re cov ery) i den for len ge de marg, hjer ne bro en, 
midt re lillehjernestilk, venst re lillehjernehemi-
sfære, midt hjer nen på venst re side og i basalgan-
glieregionen på venst re side (fi gur 1). Det var også 
en li ten le sjon i øvre del av rygg mar gen i nivå 
C1 på venst re side samt sub kor ti kalt pa rie talt på 
venst re side. Et er in jek sjon av kon trast mid del var 
det va ri e ren de grad av punkt for met og stri pe -
formet kon trast lad ning, som sted vis var kon flu e-
r en de (fi gur 2). MR-an gio gra fi av hjer ne ar te ri er 
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vis te en li ten ste no se i høy re bak re hjer ne ar te rie, 
som ble opp fat et som ate ro skle ro tisk be tin get. 
Det var el lers nor ma le ar te ri er. En var på det e 
tids punk tet usik ker på hva for and rin ge ne re pre-
sen ter te, og pa si en ten ble inn lagt på nev ro lo gisk 
av de ling sam me dag for ut red ning.

Kli nis ke un der sø kel ser ty det på en pro gres siv 
li del se med in vol ve ring av hjer ne stam men og 
lil le hjer nen. MRun der sø kel se vis te ty de lig pa
to lo gi med del vis kontrastladende le sjo ner i 
hjer ne stam men, lil le hjer nen, rygg mar gen og 
basalganglieregionen på venst re side. Dif e
ren si al dia gno ser som intravaskulært lym fom, 
nevrosarkoidose og in flam ma sjon ble vur dert.

Det ble star tet om fat en de ut red ning med 
tan ke på au to im mun, in flam ma to risk og in
fek si øs syk dom. Vi gjor de bred im mu no lo gisk 
screen ing, in klu dert for an ti stof er mot akva
porin med tan ke på neuromyelitis op ti ca, an
gio ten sin kon ver te ren de en zym (ACE) med 
tan ke på nevrosarkoidose og an ti stof er mot 
gan glio sid GQ1b med tan ke på Bickerstafs 
hjernestammeencefalit. Som ledd i ut red
ning av intravaskulært lym fom ble det gjort 
cy to lo gisk un der sø kel se av ce re bro spinal væs
ken sup plert med væs ke strøms cy to me tri.

Det ble også re kvi rert CT av hal sen, bryst kas
sen, bu ken og bek ke net samt ana ly se av tu
mor mar kø rer og nev ron an ti stof er med tan ke 
på ma lig ni tet og pa ra neo plas tisk syn drom.

Orien te ren de blod prø ver var nå nor ma le. Ana ly-
ser av tu mor mar kø rer (AFP, CA125, CEA, HCG og 
PSA), senk nings re ak sjon, se rum elek tro fo re se og 
im mun glo bu li ner var nor ma le. Im mu no lo gis ke 
prø ver in klu dert rev ma to id fak tor, antinuklære 
an ti stof er, an ti stof mot syk lis ke citrullinerte pep-
ti der, an ti stof mot nøytrofilt cy to plas ma-an ti gen 
(pANCA og cANCA), anti-kardiolipin-IgG og -IgM 
og anti-β2-gly ko pro te in i IgG og IgM var nor ma le. 
Det var også nor ma le ver di er av kom ple ment fak-
tor C3 og C4 og ACE i plas ma.

Ce re bro spinal væs ken in ne holdt 7 cel ler/mm3 
(100 % mononukleære) (< 5 cel ler/mm3) og had de 
let for høy et pro tein kon sen tra sjon på 0,82 g/l 
(< 0,5 g/l), for en lig med in flam ma sjon i sen tral-
ner ve sy ste met. Iso elekt risk fo ku se ring i se rum og 
ce re bro spinal væs ke var nor mal. Cy to lo gisk prø ve 
og væs ke strøms cy to me tri av ce re bro spinal væs ke 
med tan ke på intravaskulært lym fom var ne ga -
tive. Mik ro bio lo gis ke un der sø kel ser i ce re bro-
spinal væs ke og se rum var ne ga ti ve, in klu dert 
prø ver for Bor re lia, her pes sim plex-, varicella zos-
ter- og en te ro vi rus, sy fi lis, tu ber ku lo se, sopp og 
tok so plas mo se. I til legg var det ne ga ti ve svar på 
se ro lo gis ke prø ver for hiv og he pa tit B- og C-, cy-
tomegalo-, parvo-, morbilli- og Ep stein-Barr-vi rus.

Det var ne ga ti ve nev ron an ti stof er og en ce fa-

lit an ti stof er i se rum og ce re bro spinal væs ke, in-
klu dert an ti stof er mot ka li um ka na ler (VGKC, 
vol ta ge gated potassium chan nel), akvaporin og 
gan glio sid GQ1b.

CT av bryst kas sen tat fem da ger se ne re vis te 
uspe si fik ke matglassfortetninger i høy re lun ge, 
men in gen metastasesuspekte for and rin ger. 
 Lun ge  lege fant in gen in di ka sjon for vi de re lun ge-
me di sinsk ut red ning. CT av bu ken av dek ket stil-
ket tu mor i en de tar men og no du lær vegg for tyk-
kel se i co lon sigmoideum. Fun net var ikke ty pisk 
for lymfommanifestasjoner. Pa si en ten ble ut re det 
vi de re med ko lo sko pi, hvor ak tu el le po lyp per ble 
fjer net.

Vi fant ikke hol de punkt for intravaskulært 
lym fom med ne ga tiv væs ke strøms cy to me tri 
og cy to lo gisk prø ve av ce re bro spinal væs ke. 
Man så in gen lym fa de no pa ti på CT av hal sen, 
bryst kas sen el ler bu ken. Ne ga ti ve mik ro bio
lo gis ke prø ver og kli nis ke un der sø kel ser av 
pa si en ten tal te imot in fek si ø se til stan der. Det 
var in gen hol de punk ter for sar koi do se el ler 
and re sy ste mis ke im mu no lo gis ke li del ser. Ma
lig ni tets ut red ning var ne ga tiv bort set fra 
dys pla si i po lyp per fra tykk tar men, og det var 
lite sann syn lig at dis se var ut gangs punkt for 
paraneoplasi. I alle til fel ler var vi de re ut red
ning med gas tro sko pi og PETun der sø kel se 
al le re de plan lagt.

Pa si en ten ut vik let tre uker et er inn leg gel sen mar-
kant kli nisk for ver ring med øken de og be ty de li ge 
gang van sker, øken de dy sar tri og psy ko mo to risk 
la tens. Hjer ne le sjo ne ne lå ikke let til gjen ge lig for 
bi op si. Ra dio lo gisk ble CLIPPERS-syn drom (chro-
n ic lymphocytic in flam ma tion with pontine peri-
vascular en hance ment re spon si ve to ste ro ids) 
fore slåt som dif e ren si al dia gno se med tan ke på 
MR-un der sø kel sen hvor man fant kon trast lad nin-
ger i hjer ne stam men på 3D-T1-se ri en. Sam men-
holdt med re sul ta te ne av de kli nis ke un der sø kel-
se ne samt man ge len på al ter na tiv for kla ring ble 
CLIPPERS-dia gno sen an set som den mest sann-
syn li ge.

Vi valg te 20 da ger et er inn leg gel sen å star te 
be hand ling med metylprednisolon (Solu-Medrol, 
1 g in tra ve nøst per dag i fem da ger), og der et er 
ble pa si en ten ut skre vet.

På grunn av kjent dia be tes mellitus plan la 
man vi de re puls be hand ling med 1 g metylpredni-
solon per uke frem for dag lig pred ni so lon for å 
unn gå ved va ren de høye blod suk ker ver di er.

Ved inn leg gel se for metylprednisolonkur på
føl gen de uke for tal te pa si en ten og ek te fel len 
at de had de mer ket bed ring si den ut skri vel
sen. Han var mind re ustø og had de merk bart 
mind re dy sar tri. MR av ho det tat to uker et er 

ut skri vel sen vis te re gress av kjen te kontrast
ladende le sjo ner, men også et par ny til kom ne 
le sjo ner. Dis se kun ne set es i sam men heng 
med symp tom for ver ring un der for ri ge inn
leg gel se før opp start av metylprednisolon
behandling.

18 da ger et er siste ut skri vel se ble pa si en ten re-
inn lagt på grunn av dras tisk for ver ring av ba lan-
se pro ble mer og dy sar tri samt be ty de lig re du sert 
all menn til stand. Rønt gen av bryst kas sen vis te 
kla re lun ger, men kli nisk var det mis tan ke om 
lun ge be ten nel se på grunn av fe ber, hos te og kre-
pi ta sjo ner over høy re lun ge ved aus kul ta sjon. 
Man star tet be hand ling med pe ni cil lin (3 g × 4 
in tra ve nøst). Pa si en ten ble nes te dag over flyt et 

Fi gur 1  MR av ho det tat en må ned et er før s te ut skri
vel se. Ko ro nal re kon struk sjon av 3DT2FLAIR vi ser 
høysignalforandringer i hjer ne bro en (pil).

Fi gur 2  MR av ho det med kon trast tat en må ned et er 
før s te ut skri vel se. Ko ro nal re kon struk sjon av 3DT1
vek tet se rie med gadoliniumkontrastmiddel vi ser 
kon trast lad ning i hjer ne bro en (pil).
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til in ten siv av de ling med ok sy gen be hand ling med 
Optiflow pga. øken de ok sy ge ne rings van s ker med 
met ning på 86 % til tross for 5 li ter ok sy gen på 
mas ke.

Grun net øken de re spi ra sjons svikt ble pa si en-
ten in tu bert og der et er trakeostomert fire da ger 
et er inn leg gel se. Kon troll rønt gen av bryst kas sen 
tat sam me dag av dek ket pneumonisuspekt for-
tet ning basomedialt i høy re lun ge. CRP var ste get 
til 269 mg/l fra 23 mg/l ved inn komst. Det var rik 
vekst av Enterobacter aerogenes og på vist in flu-
en sa A i eks pek to rat tat ved inn komst. Det ble 
star tet be hand ling med osel ta mi vir (75 mg × 2) 
og ciprofloksacin (500 mg × 2 in tra ve nøst).

Pa si en ten ble til set av nev ro log og im mu no log 
un der in ten siv opp hol det. Det ble gjort ny dif e-
ren si al dia gnos tisk gjen nom gang med ny MR-un-
der sø kel se av ho det og lum bal punk sjon. MR av 
ho det vis te in gen stør re end rin ger fra tid li ge re. 
Det var svakt av ta gen de kon trast lad ning i kjen te 
le sjo ner sam men lig net med siste MR. Lum bal-
punk sjon vis te let leu ko cy to se med 9 cel ler/mm3 
og let for høy et to tal pro tein på 0,55 mg/l. Iso elekt-
risk fo ku se ring av ce re bro spinal væs ke var uten 
tegn til intratekal pro duk sjon av oli go klo na le 
IgG-bånd. Ny dyrk ning av ce re bro spinal væs ke var 
også ne ga tiv. Kli nisk, bio kje misk og bil de mes sig 
had de man frem de les ikke mis tan ke om at hjer-
ne for and rin ge ne skyld tes in fek sjon. Det ble også 
ut ført MR-an gio gra fi av in tra kra ni a le kar, som 
ikke vis te tegn til vas ku lit.

Man vur der te at for ver rin gen av nev ro lo gis ke 
symp to mer kun ne være for år sa ket av in ter
kur rent in fek sjon, og at al vor lig hets gra den av 
in fek sjo nen sann syn lig vis skyld tes im mun
sup pre sjon et er høye do ser metylpredniso

lon. Im mu no log an be fal te å be hand le pa si en
ten med 20 mg pred ni so lon per oralt dag lig 
hel ler enn høy do se be hand ling et er fer dig 
behand let in fek sjon.

Pa si en ten ble grad vis bedre, og et er cir ka en må-
ned ble han de ka ny lert og over flyt et til nev ro-
logisk av de ling. Ved ut skri vel se et er 52 da ger 
had de han in gen dy sar tri, men let re du sert  tem po 
og fin mo to rikk i høy re si des eks tre mi te ter og let 
atak si i un der eks tre mi te te ne. Han var let ustø ved 
gan ge. MR-kon troll tat noen da ger før ut skri vel se 
vis te til ba ke gang av kontrastladende le sjo ner 
 (fi gur 3).

Prednisolonbehandlingen ble kon ti nuert i kom-
bi na sjon med per oral azatioprin (50 mg × 2) som 
steroidsparende me di ka ment.

Pa si en ten ble ut re det vi de re med PET-un der sø-
kel se po li kli nisk cir ka syv uker et er ut skri vel se. 
Den ne av dek ket malignitetssuspekte for and rin-
ger i pro sta ta. Det ble gjort pro sta ta bi op si po li-
kli nisk to må ne der se ne re, som vis te ade no kar si-
nom. MR av pro sta ta be kref tet can cer ty pis ke 
sig nal for and rin ger i sto re de ler av pro sta ta, samt 
mis tan ke om kapselinnvekst. Pa si en ten ble be-
hand let po li kli nisk med and ro gen blo ka de og 
pri mær ra di kal strå le be hand ling rundt fire må-
ne der se ne re.

Ved kon troll ved nev ro lo gisk po li kli nikk fire 
må ne der et er siste ut skri vel se var pa si en ten 
orien tert for per son, tid, sted og si tua sjon. Han 
var i ty de lig bed ring og var ikke pla get med svim-
mel het. Han had de let e ba lan se van s ker, men 
klar te å gå leng re av stan der. Kon troll-MR av ho-
det vis te da yt er li ge re til ba ke gang av kontrast-
ladende le sjo ner. På føl gen de kon troll-MR av 
 ho det tat et år et er ut skri vel se var uend ret sam-
men lig net med for ri ge kon troll.

Pa si en ten har i et er kant vært til jevn li ge kon-
trol ler ved nev ro lo gisk po li kli nikk, og den kli nis ke 
til stan den er fort sat sta bil. Han står nå på aza-
tioprin (50 mg × 2 per oralt) i mo no te ra pi.

Dis ku sjon

Syn dro met som kal les CLIPPERS – chron ic 
lymphocytic in flam ma tion with pontine peri-
vascular en hance ment re spon si ve to ste ro ids 
– er en re la tivt ny lig de fi nert in flam ma sjons
til stand i sen tral ner ve sy ste met som ho ved 
sake lig ram mer hjer ne stam men, sær lig hjer
ne  bro en. Til stan den ble først be skre vet i 2010 
(1) som en form for hjernestammeencefalit 
lo ka li sert i hjer ne bro en, kjen ne teg net av pre
dom i nant Tcel lepa to lo gi og av at den re spon
de rer på im mun sup pre sjon med glu ko kor ti
koi der. Symp to me ne er ho ved sa ke lig knyt et 

til in vol ve ring av hjer ne stam men, spe si elt 
gangataksi og dob belt syn. And re symp to mer 
in klu de rer dy sar tri, end ret sen si bi li tet og pa
restesier i an sik tet, svim mel het, ny stag mus, 
spas tis ke pa ra pa re ser og pseudobulbær af
fekt. MR hos vår pa si ent vis te ka rak te ris tisk 
møns ter i form av perivaskulær kon trast lad
ning i hjer ne bro en og and re de ler av bak hjer
nen (1).

Da vår pa si ent ble ut re det, fan tes in gen kon
sen sus om dia gnos tis ke kri te ri er for CLIPPERS
dia gno sen. I 2012 ble det pub li sert kli nis ke og 
ra dio lo gis ke kjen ne tegn på til stan den, der
iblant glu ko kor ti koid re spons samt his to pa to
lo gis ke funn (2). I 2017 ble det pub li sert fore
slåt e dia gnos tis ke kri te ri er i en ar tik kel der 
35 pa si en ter med mis tenkt CLIPPERSsyn drom 
ble gjen nom gåt, eva lu ert og ka rak te ri sert ut 
fra kli nis ke, ra dio lo gis ke og pa to lo gis ke data 
(3). Et er dis se kri te ri e ne kan man stil le dia
gno sen «sann syn lig CLIPPERS» ut fra kli nisk 
bil de og MRfunn i de til fel le ne der en mang
ler al ter na tiv for kla ring på til stan den, og der 
det er kli nis ke og ra dio lo gis ke tegn til ste  roid
re spons. Dia gno sen «sik ker CLIPPERS» kan 
først stil les når man har ka rak te ris tis ke nev
ro pa to lo gis ke funn i til legg (3).

Taieb og med ar bei de re gjen nom før te en in
ter na sjo nal re tro spek tiv stu die hvor 42 
CLIPPERSpa si en ter ble vur dert et er de nye 
(2017) CLIPPERSkri te ri e ne. Ini tialt ble 11 pa si en
ter klas si fi sert som ikkeCLIPPERS, 20 som sann
syn lig CLIPPERS og 11 som sik ker CLIPPERS. 4 pa
si en ter med sann syn lig og sik ker CLIPPERS fikk 
en an nen dia gno se et er re vur de ring opp til 
18 må ne der et er symp tom start (4).

Det må der for be mer kes at det ikke kan ute
luk kes at vår pa si ent kan få en an nen dia gno
se på et se ne re tids punkt, men et er en opp
føl gings pe ri ode på tre år og åte må ne der 
 et er opp start av be hand ling med ste ro i der er 
det lite sann syn lig.

Etio lo gi en til CLIPPERSsyn drom er frem 
deles ikke kjent. Pa to lo gisk er syk dom men 
ka rak te ri sert ved perivaskulær lymfocytær 
in flam ma sjon do mi nert av Tcel ler, som kan 
fin nes både i hvit og grå sub stans samt me
nin ge alt (3). Det fore lig ger ikke vas ku lit for
and rin ger og ikke mye lin tap (3). Funn fra his
to lo gis ke un der sø kel ser og ty pis ke kon trast
lad nin ger på MR samt kli niskra dio lo gisk re
spons på glu ko kor ti koi der gir sterk mis tan ke 
om im mun me di ert in flam ma to risk pa to ge
ne se (1). Ef ek to rer av in flam ma to ris ke pro ses
ser an se es å være Tlym fo cyt er med pre do mi
nans av CD4cel ler, som er set i hjer ne bi op 
sier (2, 3, 5).

Symp to me ne har van lig vis sub akut de but 
og ka rak te ri se res ved pontocerebellar dys

Fi gur 3  MR av ho det tat før siste ut skri vel se. Ko ro  nal  
re kon struk sjon av 3DT1vek tet se rie med gadolinium 
kontrastmiddel vi ser at det på det e tids punk tet ikke 
len ger er kon trast lad ning i le sjo ne ne i hjer ne bro en 
(pil).
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funk sjon, med el ler uten and re symp to mer 
fra sen tral ner ve sy ste met (3). Det kan alt så 
være uli ke symp to mer som re la te res til hjer
ne stam me, kra ni a le ner ver og lil le hjer nen (1, 
2, 6). Det kan også fore lig ge symp to mer re la
tert til rygg marg og lang ba ner (2, 7). Til leggs
symp to mer kan være ned sat kog ni sjon og 

pseudobulbær af ekt (2, 6). Ty pisk er fra vær av 
føl gen de symp to mer: meningisme, be visst
hets på virk ning, Bsymp to mer (fe ber, nate
svet e, vekt ap), lym fa de no pa ti, be ty de lig ned
satt all menn til stand og tegn til im mu no 
logisk bin de vevs syk dom el ler pe ri fer nev ro 
logisk syk dom.

MRfunn er ka rak te ris tis ke og spil ler en av
gjø ren de rol le i dia gnos ti se rin gen (3). Ka rak
te ris tis ke trekk er ho mo ge ne, kontrastla dende 
le sjo ner stør re enn 3 mm i dia me ter, uten mas
se ef ekt pre do mi ne ren de i hjer ne bro en og 
lil le hjer nen, med ty de lig re duk sjon av kon
trast lad ning et er ste ro id be hand ling. Le sjo ner 
kan strekke seg til nær lig gen de sen tral ner ve
sy stem struk tu rer, kau dalt til den for len ge de 
marg og rygg mar gen, samt til supratentoriale 
re gi o ner som ta la mus, capsula interna, basal
gangliene, hjer ne bjel ken og hvit sub stans 
(1, 3, 8).

Analyse av ce re bro spinal væs ke kan vise en
ten nor ma le funn el ler let til mo de rat økt 
pro tein nivå og mild pleocytose (3). In fek si ø se 
agens el ler au to im mu ne an ti stof er er ikke 
rap por tert ved CLIPPERSsyn drom (3, 9).

Det er vik tig med om fat en de ut red ning for 
å eks klu de re lig nen de til stan der. De vik tig ste 
dif e ren si al dia gno se ne frem går i ram me 1 (9, 
10). Hjer ne bi op si an be fa les når en ikke kan 
ute luk ke dif e ren si al dia gno ser der som le sjo
ne ne er til gjen ge li ge for det.

Be hand ling med glu ko kor ti koi der gir van
lig vis god kli nisk ef ekt i lø pet av da ger. Imid
ler tid er re mi sjo nen ufull sten dig i noen til fel
ler (9). Det an be fa les fem da gers kur med 1 g 
metylprednisolon in tra ve nøst dag lig og på
føl gen de be hand ling med 60  mg per oral 
pred ni so lon dag lig (3, 9). Lang tids be hand ling 
over fle re år er nød ven dig for å opp ret hol de 
re mi sjon (1, 5, 9, 11). Se po ne ring av ste ro id el ler 
ned trap ping un der 10 – 20 mg dag lig fø rer van
lig vis til kli nisk og ra dio lo gisk for ver ring (5, 
11). Steroidsparende im mun sup pres siv be
hand ling kan be nyt es i lang tids be hand lin
gen (9).

Hos vår pa si ent ble det un der syk doms for
lø pet på vist pro sta ta kreft, og pa ra neo plas tisk 
til stand var en vik tig dif e ren si al dia gno se. Det 
be mer kes dog at pa ra neo plas tisk syk dom er 
uvan lig ved pro sta ta kreft. Rask og ved va ren de 
re spons på ste ro i der ta ler mot paraneoplasi. 
Lang opp føl ging på over tre år med ved va 
rende sta bil kli nisk til stand un der be hand ling 
støt er at dia gno sen CLIPPERSsyn drom hos 
vår pa si ent er rik tig.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 9.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.11.2019, 
 godkjent 8.1.2020.

Ram me 1 

Dif fe ren si al dia gno ser til CLIPPERS-syn-
drom (chron ic lymphocytic in flam ma-
tion with pontine perivascular en hance-
ment re spon si ve to ste ro ids) (9, 10)

Nevrosarkoidose

Vas ku litt i sen tral ner ve sy ste met

Lym fom i sen tral ner ve sy ste met

In fek sjo ner i sen tral ner ve sy ste met

Dem ye li ni se ren de li del se

Bickerstaffs hjernestammeencefalitt

And re au to im mu ne en ce fa lit ter

Nevro-Behçets syn drom

Sjögrens syn drom

Histiocytose

Gli om

Paraneoplasi
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Kjerubisme

3D-CT-bil det vi ser an sikts skje let et til en tid li-
ge re frisk seks åring som ble hen vist til ut red-
ning ved bar ne av de lin gens po li kli nikk på 
grunn av hy per tro fis ke kinn bi la te ralt. Kin -
nene had de iføl ge fa mi li en vært slik si den 
fød sel. CT av an sikts skje let tet re kvi rert på 
spørs mål om hy per tro fi av mus cu lus masse-
ter av slør te sym me tris ke multilokulære dys-
plas tis ke eks pan sjo ner i ramus mandibulae 
på beg ge si der. Man fikk der for mis tan ke om 
dia gno sen kjerubisme. Fib røs dys pla si (FD) 
var en ak tu ell dif e ren si al dia gno se, men man 
for ven ter ofte mer skle ro tis ke for and rin ger 
ved den ne til stan den.

Ge ne tisk tes ting vis te at pa si en ten var he te-
ro zy got for en gen feil på SH3BP2-ge net som er 
for bun det med au to so malt do mi nant kjeru-
bisme (1–3). Ge net ko der for et pro tein som 
fø rer til en kom bi na sjon av in flam ma sjon og 
økt pro duk sjon av os teo klas ter i kje ve bei net, 
som le der til den ka rak te ris tis ke cys tis ke eks-
pan sjo nen (3, 4).

Kjerubisme er en sjel den ge ne tisk til stand 
med au to so malt do mi nant hereditet (2, 3). 

Det er pub li sert om lag 300 ka sui stik ker om 
til stan den, men det mis ten kes at den er un-
der rap por tert (1). Ut vi del sen av kje ve bei net 
blir van lig vis syn lig i lø pet av de før s te le ve -
åre ne og progredierer gjen nom pu ber te ten, 
for så å regrediere i vok sen al der (1, 3). Til stan-
den er be nign og kre ver van lig vis kun kon ser-
va tiv be hand ling. As so sier te symp to mer er 
pre ma tur løs ning av mel ke ten ner og unor-
mal tann stil ling.

Nav net kjerubisme skyl des as so sia sjo nen 
man får til kje ru be ne, i vest lig kunst ofte av bil-
det som barn med tyk ke kinn og eng le vin ger.

Pa si en tens fore sat e har git sam tyk ke til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.12.2019, god kjent 5.2.2020.
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Unn gå sig ni fi kans tes ting av  
bak grunns  variab ler i ran do mi ser te stu di er

I en ran do mi sert kon trol lert  
stu die skal det ikke være noen 
sy ste ma tis ke for skjel ler mel lom  
grup pe ne før be hand ling. Noen  
vel ger imid ler tid å signifikans- 
teste for even tu el le for skjel ler  
i bak grunns va riab ler. Men det e 
er over flø dig, og som re gel også 
mis vi sen de.

En ve sent lig styr ke ved ran do mi ser te kon trol
ler te stu di er er at bak grunns va riab ler, som for 
eks em pel al der og kjønn, er til fel dig for delt 
mel lom be hand lings grup pe ne. Iføl ge CON
SORTret nings lin je ne for rap por te ring av ran
do mi ser te stu di er skal man rap por te re de mo
gra fis ke og kli nis ke va riab ler se pa rat for hver 
grup pe (1). Et eks em pel er vist i ta bell 1, som 
er et ut drag av en leng re ta bell med 23 va riab
ler hen tet fra en stu die hvor vi sam men lik net 
to for løp for be hand ling av hof te brudd (2). I 
ar tik ke len skrev vi at «bak grunns va riab le ne 
var ikke for skjel li ge i grup pe ne» (2, s. 1629). 
Det e var ba sert på kli nisk skjønn. I tråd med 
CON SORTret nings lin je ne (1) had de vi ikke sig
ni fi kans tes tet om det var for skjel ler.

Det vil all tid være noen for skjel ler mel lom 
bak grunns va riab le ne i en ran do mi sert kon
trol lert stu die. Dis se for skjel le ne er van lig vis 
små. Og for di man har ran do mi sert, vet man 
at even tu el le for skjel ler vil skyl des til fel dig 
heter. Hvis man sig ni fi kans tes ter for hver bak

grunns va ria bel, vil man for ven te sta tis tisk 
sig ni fi kan te for skjel ler i ca. 5 % av til fel le ne, 
alt så ca. hver tju en de va ria bel. I den ak tu el le 
stu di en kun ne man alt så for ven tet et slikt 
«sig ni fi kant» funn i én av de 23 va riab le ne.

Imid ler tid ser vi frem de les at slik sig ni fi
kans tes ting gjø res i en kel te rap por ter fra ran
do mi ser te kon trol ler te for søk. Hva kan mo ti
va sjo nen være for å gjen nom fø re slik tes ting? 
Man kan ten ke seg to grun ner: å tes te om 
ran do mi se rin gen ble gjort rik tig, og å iden ti
fi se re uba lan ser te bak grunns va riab ler.

Ble ran do mi se rin gen gjort rik tig?
Hvis man har grunn til å mis ten ke at ran do
mi se rin gen ikke er gjort rik tig, kan man tes te 
det e. Men da bør man bru ke et sig ni fi kans 
nivå som er ve sent lig la ve re enn 5 %. Fayers og 
King be skri ver en slik si tua sjon: I et be stemt 
for søk var det en sterk over vekt av yng re del
ta ke re i den ene grup pen, og for skjel len var 
høy sig ni fi kant, med p < 0,0005. Ved nær me re 
et er syn vis te det seg at ran do mi se rings pro
to kol len ikke var fulgt (3).

Uba lan ser te bak grunns va riab ler?
Det van lig ste er an ta ke lig at man vil iden ti fi
se re even tu el le bak grunns va riab ler som ikke 
er ba lan sert mel lom grup pe ne. Og der et er 
kan man jus te re for dis se i ana ly se ne. Men sta
tis tisk sig ni fi kans ut rykt ved en pver di av hen
ger av både an tall ob ser va sjo ner og grad av 
uba lan se, så en slik frem gangs måte fra  rådes 
(4, 5). I en li ten stu die kan en va ria bel være 
gan ske  uba lan sert uten at den ne uba lan  sen 
er sta tis tisk sig ni fi kant. Det sy nes mer for nuf
tig å vur de re stør rel sen av ob ser vert  uba lan se 
og der et er jus te re for va riab ler som både er 

uba lan sert og vur de res som kli nisk vik ti ge, 
enn å ba se re jus ter te ana ly ser på en pver di
dre vet se lek sjon. Men den ne me to den er også 
om dis ku tert, da det igjen blir en datadre vet 
se lek sjon av va riab ler til ana ly sen (6, s. 417 – 8). 
Og det e bør i så fall være sen si ti vi tets ana ly ser 
gjort et er den pri mæ re ana ly sen.

In gen hen sikt å signifikansteste
Det har in gen hen sikt å signifikansteste om det 
er for skjel ler i bak grunns va riab ler i en ran do
mi sert stu die, med mind re man har grunn til 
å tro at ran do mi se rin gen ikke er gjort kor rekt. 
De Boer og med ar bei de re skri ver at slik tes ting 
er en usunn prak sis som er van ske lig å bli kvit 
(5). I noen ran do mi ser te kli nis ke stu di er kan 
det være hen sikts mes sig å jus te re for en kel te 
bak grunns va riab ler, men dis se må være for
hånds de fi nert før man ser på data. Det e skal 
vi ta for oss i nes te ar tik kel i Medisin og tall.
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Tabell 1  Utdrag av en tabell med bakgrunnsvariabler i en randomisert kontrollert studie (2). Gjengit med 
tillatelse fra Elsevier. Antall (%) dersom ikke annet er angit.

Bred geriatrisk  
utredning  

og behandling 
(N = 198)

Standard  
orto pedisk  
behandling 

(N = 199)

Alder i år, gjennomsnitt (standardavvik) 83,4 (5,4) 83,2 (6,4)

Kvinne 145 (73) 148 (74)

Sivilstatus: bor alene 115 (58) 124 (62)

Bruddtype: intrakapsulært 119 (60) 127 (64)

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Legeliv på landet

Per Ove Ha ge stu en mis tet ung doms å re ne til en spi se for styr rel se og tok en om vei før han ble lege.  
Nå in vi te rer kom mu ne le gen og odels gut en til låve fest med ar tis ter fra både Norge og Nash vil le.

Ar ne mo en gard lig ger vak kert 
til i Rin ge bu kom mu ne, midt 
i hjer tet av Gud brands da len. 
Lands by en Rin ge bu ble grunn- 
 lagt som han dels sent rum  
i 1899 og blir ofte kalt Norges 

mins te by. Det er ikke man ge svin ge ne en 
skal kjøre opp over dal si den før en fin ner 
går den, ak ku rat høyt nok til at ut sik ten  
over byg da og mot fjel le ne blir flott. Per Ove 
Ha ge stu en ven ter i tu net en søn dag mor-
gen.

– Mor bor i øver ste del av hu set, og hun 
so ver kan skje ennå, for kla rer han, og vi ser 
vei en til inn gangs dø ra til før s te eta sje  
hvor han hol der til sam men med kona  
Britt.

– Jeg voks te opp her med far, mor, søs ter, 
bes te for eld re, sau er, gri ser, gei ter og kuer. 
Om som me ren var jeg og søs te ren min på 
set ra sam men med bes te for eld re ne, helt fra 
juni til sep tem ber. Jeg føl te jeg had de to par 

for eld re. Det ble et vel dig nært for hold til 
bes te for eld re ne på den må ten. En gård har 
en i hjer tet sitt. Jeg vil prø ve så godt jeg kan 
å ta vare på det som ge ne ra sjo ne ne før meg 
har byg get opp.
– Når over tok du går den?

– Det var i 2013. Det var hus dyr drift her 
frem til 2007, men da slutt et for eld re ne 
mine med det. Det tok lang tid å venne  
seg til at det ikke er dyr her.
– Du skal ikke ta fatt på nytt?

– Nei, jeg har så pass re spekt for dyr at jeg 
ser at jeg ikke har tid til det. Jeg dri ver jorda 
og ord ner fôr til na bo en. Tar vare på hus og 
gjer der.

Ha ge stu en brøy ter selv, gjør vår onn og 
del tar i inn høs ting.

Ung doms tid på bar ne av de lin gen
– Hvor for valg te du å bli lege?

– Det skyld tes at jeg var inn lagt på sy ke hus 
som ung dom. Jeg had de egent lig tenkt å bli 

dyr le ge, jeg var på ar beids uke med ve te ri næ-
ren her i Rin ge bu. Jeg had de tenkt å kom bi-
ne re det å være dyr le ge med å drive går den. 
Da jeg var len ge syk, be stem te jeg meg for  
å bli lege i ste det.
– Du var inn lagt med spi se for styr rel se i ung - 
doms ti den?

– Ja, på bar ne av de lin gen ved Lillehammer 
sy ke hus. Jeg fikk opp føl ging av psy kia ter 
også.
– Hvor dan var det for en ten årings gutt?

– Det var gan ske strengt. Jeg fikk son de-
mat seks gan ger om da gen og mått e sitt e  
på vakt rom met til ob ser va sjon en time  
i ett er kant. Jeg har tenkt på det ett er på, at 
det var gan ske inn gri pen de. Jeg fikk per mi-
sjon til å være hjem me noen ti mer på ju le-
kvel den, men mått e kom me til ba ke før 
kvel den var over. Før burs da gen min had de 
jeg ikke gått opp nok i vekt. For eld re ne mine 
kom for å hen te meg, men noen tim ers 
fei ring hjem me ble inn dratt. Det var tøft.
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– Ten ker du nå at det var nød ven dig?
– Det var vel det. Jeg var egent lig mer el ler 

mind re i ferd med å dø. Den siste gan gen  
jeg kom inn igjen, kun ne jeg ikke stå på 
bei na. Min far mått e bære meg, og de sa  
på sy ke  huset at jeg ikke had de levd mer  
enn et par døgn til. Dett e var i 1983, og det 
be gyn te så vidt å bli kjent at jen ter kun ne  
få spi se for styr rel se. Men at gutt er kun ne få 
det, var nær mest ukjent. Jeg var det før s te 
gutte til fel let med spi se for styr rel se på Lille-
hammer. I star ten trod de alle at jeg had de 
en al vor lig so ma tisk syk dom. Jeg var på 
Ul le vål for å ta CT og fikk full ma lig ni tets -
utred ning.

– Det var en uvant tan ke for kli ni ker ne?
– Ja, jeg vei de 28 kg og var 16 år gam mel. 

Jeg skjøn te ikke selv hvor syk jeg var.
– Har du noen tan ker om hvor for det  
skjed de?

– Jeg er gan ske sik ker på hvor for det ble 
slik. Fra mid ten av bar ne sko len og frem til 
jeg ble syk, ble jeg kraf tig mob bet. Det var 
noen eld re barn som stod bak, og jeg for -
talte det ald ri hjem me. Det var te i åre vis,  
og de gjor de li vet mitt gan ske utri ve lig.  
Da jeg be gyn te på ung doms sko len, be gyn te 
jeg å trene mer og mer, men meld te meg  
ut av den or ga ni ser te id rett en for å unn gå 
de som had de pla get meg. Jeg ble mer iso-
lert, og så ble jeg opp tatt av kost hold. Jeg 
li ker å gjø re ting grun dig, og plut se lig 
 had de jeg vik let meg inn i noe jeg ikke  
kom ut av.
– Selv om du had de vært pa si ent der, valg te 
du li ke vel Lillehammer sy ke hus i tur nus?

– Jeg var vel dig hel dig i tur nus trek nin gen 

og fikk num mer 36. Jeg had de be stemt  
meg for å vel ge Lillehammer hvis jeg had de 
 mu lig het, slik at jeg kun ne flytt e hjem  
så tid lig som mu lig. Det gikk fint å være 
til ba ke da, men i man ge år klar te jeg ikke  
å se opp mot sy ke hu set når jeg kjør te for bi. 
Jeg var ikke mer enn 15 år da jeg ble inn lagt, 
og jeg var mer el ler mind re et helt år på 
sy ke hu set. Mam ma og pap pa var helt ene-
stå en de. Sær lig mam ma var ofte på be søk, 
gjer ne 3 – 4 gan ger i uken. Jeg stod all tid  
og så ett er dem da de reis te, fra vin du et  
i ni en de eta sje.

Ven de punk tet
– Jeg hus ker da det snud de.

Ha ge stu en skul le se en fot ball kamp som 
ble ut satt grun net opp tøy er på tri bu nen, 
den så kal te Hey sel-tra ge di en i 1985, og gikk 
for å ta en dusj i ste det.

– Da så jeg meg selv i spei let og fikk en 
vek ker. Plut se lig så jeg meg selv på or dent-
lig, og at dett e ikke gikk. Den som me ren 
gikk jeg mye opp i vekt, be gyn te å trene på 
en sunn måte og å kom me til ba ke i form.

Åre ne på vi de re gå en de hand let mest om 
sko le og å bli frisk.

– Da jeg be gyn te å stu de re me di sin, gikk 
det opp for meg at 6 – 7 år av li vet mitt nes ten 
var bor te. Det ble litt ung doms tid da i ste-
det. Jeg had de van ske lig for å kon sen tre re 
meg om kre ven de stu di er og klar te ikke  
å fort sett e.
– Du star tet på nytt ett er man ge års pau se?

– Ett er man ge år med jobb på sy ke hjem  
i Oslo, tok jeg grep og fikk lyst til å be gyn ne 
på nytt. Jeg flytt et til Bergen i 1996, kan skje 
også litt for di jeg all tid har vært en ihu ga 
Brann-sup por ter. Jeg tok hjel pe plei er ut dan-
nel se, slik at jeg fikk stør re fas te job ber og 
lån i ban ken. Jeg var stolt da jeg tok fag prø-
ven 32 år gam mel. Det var man ge år si den 
jeg had de følt at jeg had de pres tert noe.  
Og det gjor de meg vel dig godt. Grad vis 
byg get jeg opp selv til li ten igjen. Jeg gjen-
opp tok me di sin stu di et da jeg var 36 år og 
full før te da jeg var 42 år gam mel. Jeg har 
ald ri ang ret på at jeg fulg te den drøm men. 
Jeg fø ler meg hel dig som får ar bei de som 
lege, og stor tri ves i job ben.
– Hvor dan er det å være fast le ge i egen kom-
mu ne?

– Det er både for de ler og ulem per ved det, 
men langt fle re for de ler, sy nes jeg. De som 
bor her, kan vel ge mel lom fle re flin ke kol le-
ger. Det at man kjen ner til folk el ler bak-
grun nen, det slår ikke ne ga tivt ut.

Nå er Ha ge stu en både fast le ge og kom -
mune over le ge med spe sia li tet i sam funns-
me di sin.
– Hvor stor er kom mu nen?

– Det bor 4 500 men nes ker i Rin ge bu, men 
det skjer gan ske mye her.

– Hva er det vik tig ste som kom mu ne over -
lege i en li ten kom mu ne?

– Jeg har prøvd å være til gjen ge lig og er 
opp tatt av de sår ba re grup pe ne i sam fun net 
og fore byg gen de ar beid. Selv om jeg bod de 
bor te i man ge år, kjen ner jeg kom mu nen 
godt.

Ame ri ca na på lå ven
Vå nings hus, ga ra sje og låve dan ner et fint 
lite tun på Ar ne mo en gard. Inne i lå ven 
pyn ter gam le red ska per opp veg ge ne, mens 
mo der ne lyd pla ter dek ker ta ket.
– Hvor dan kom du på å bygge om lå ven til 
kon sert lo ka le?

– Jeg har all tid vært vel dig mu sikk in ter es-
sert. Mu sikk er en vik tig del av li vet.

– Spil ler du selv?
– Jeg spil te sak so fon i korp set og rakk så 

vidt å prø ve meg i et band med elek trisk 
gi tar. Men det var like før jeg ble syk, så det 
ble lagt på is. Ett er at jeg flytt et hjem og tok 
over går den, ble jeg med i Lau gen rock- og 
blues klubb. Klubben fikk til bud om man ge 
bra ar tis ter, men vi mått e si nei til fle re,  
og det var litt frust re ren de.

Så kom an led nin gen til en stør re fest.
– Jeg fant det gam le skjø tet på Ar ne mo en 

gard fra juli 1916. Det var ol de fa ren som 
kjøp te går den, ett er å ha gått som hus-
manns gutt og spart pen ger. – Jeg in vi ter te 
ven ner og fa mi lie og had de be stemt meg for 
å ha band og låve fest. Det var så pass vel lyk-
ket at jeg fikk lyst til å gjø re mer av det.

Det ble det raskt an led ning til ett er at han 
møtt e kona i 2016.

– Vi gif tet oss al le re de som me ren 2017. 
Sel ska pet ble holdt i lå ven, og da bygde vi en 
bar. Så had de vi noen kon ser ter med vel dig 
bra band, og det ble re por ta sje i avi sen. Ett er 
det hen vend te noen seg til kom mu nen med 
spørs mål om bruks end ring. Jeg had de ikke 
en gang tenkt i de ba ner, jeg bruk te lå ven 
som før og kjør te inn trak to ren for vin te ren. 
For meg er det vik tig at alt er i or den, og nå, 
ett er mye tid og pen ger er en de lig alle pa pi-
rer på plass.
– Har du en drømme book ing?

– Jeg har all tid vært en stor fan av Raga 
Ro ckers. Det had de vært mor somt.
– Er det noen and re band du har spe si elt lyst 
til å boo ke?

– Jeg booker stort sett det jeg har lyst på, 
men det er jo ikke navn som alle vet om.  
Det be gyn ner å bli kjent at det kom mer 
flin ke ar tis ter til lå ven. Fle re her fra har fått 
nye fa vo ritt band. Den før s te hel gen i juni 
har vi fes ti val. Der har både Franska Tri on  

«Jeg skjøn te ikke selv  
hvor syk jeg var»

«Ar tis te ne set ter pris på  
å kom me hjem til folk»
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PER OVE HA GE STU EN

Født 20. juli 1968

Cand.med. Uni ver si te tet i Bergen 2010

Spe sia list i all menn me di sin 2017

Spe sia list i sam funns me di sin 2019

Driver Ar ne mo en gard

og Helldorado spilt – to høy de punk ter for 
meg.
– Du hen ter ar tis te ne selv og inn lo sje rer 
dem?

– Vi gjør bare det som er na tur lig for oss. 
Ar tis te ne sett er pris på å kom me hjem til 
folk. Når det er kon sert, er det gjer ne lyd -
prøve fra kl. 17 til 18 og der ett er mid dag. Britt 
står for mat la gin gen, og jeg er med på alt 
bor te i lå ven. Mo ren min tar imot bil lett er  
og søs te ren min hjel per gjer ne til. Britt ser ve-
rer hjem me la get mat til ar tis te ne, og vi har 
god tid rundt bor det. Hvis det bare er én 
el ler to ar tis ter, over natt er de gjer ne i lofts -
leilig he ten og får fro kost før de drar. I lå ven 
blir det vel dig nært, ar tis te ne er der ett er 
kon ser ten og vi har fått man ge gode til ba ke-
mel din ger fra de som spil ler. Vi har ennå 
ikke hatt en ar tist som ikke har sagt at de vil 
kom me til ba ke. Nå er det man ge hen ven del-
ser i uka med ar tis ter som vil spille her.
– Hvor man ge er det plass til i lå ven?

– Vi pleier å leg ge ut 80 bil lett er.
– Det blir nok så in ti me kon ser ter?

– Ja, det blir det. Jeg håper det kan være 
med på å sett e Rin ge bu på kar tet på en 
po si tiv måte.
– Har du fle re am bi sjo ner for Ar ne mo en 
gard?

– Nei, jeg er godt for nøyd med kon ser te ne. 
Og så har jeg vist litt fot ball på stor skjerm  
i høst, kan skje jeg fort sett er med det. Jeg er 
vel dig stolt av pub li kum met vårt, det er 
lyd hø re folk i alle ald re. Vi får til ba ke mel din-
ger på at vi har god lyd. Jeg sam ar bei der 

med en lo kal lyd mann som er vel dig flink. 
Det kom mer nok en del pub li kum som ikke 
nød ven dig vis er ute på så mye an net, men 
som sy nes det er tri ve lig å kom me hit.
– Sel ger du mat?

– Til de mind re ar ran ge men te ne midt  
i uka pleier mam ma å bake en kring le.  
Jeg håper og tror at det er litt fol ke hel se  
i å ha en slik mø te plass. Jeg har en som all tid 
kom mer og tak ker ett er kon ser te ne for at 
li vet hans be ri kes.
– Hva får du ut av dis se ar ran ge men te ne?

– Jeg håper at det kan gå i ba lan se på sikt. 
Det er mye jobb, og fore lø pig er det et un-
der skudds pro sjekt. Men det er så fint å få til 
noe som folk li ker. Det er en gle de for meg  
å bane vei for god mu sikk. Og så tref er man 
man ge hyg ge li ge folk.
– Du har lært mye?

– Jeg kun ne in gen ting om ver ken lyd an-
legg el ler back line før. Hele pro ses sen med 
bruks end ring var det også mye læ ring i.  
For meg hand ler det mest om gle den ved  
å se folk kose seg. Vi har vært ak ti ve og hatt 
rundt 60 ar ran ge men ter og 80 ar tis ter her. 
Det har vært alt fra ti be ta len de til fullt hus. 
Men jeg tror ald ri vi har hatt noe ar ran ge-
ment som jeg har følt har vært mis lyk ket.

Han vi ser stolt frem lå ven med sce ne, 
so fa er, sa long bord og silo.

– Jeg stor ko ser meg på lå ven.

MA RIT TVEI TO
marit.tveito@aldringoghelse.no
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se
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Sla ven Epik tet i sym bolsk po si tur. Han skri ver, men blik ket mot vin du et vit ner om en kjær lig het til li vet, 
ikke  bøke ne. Kryk ken min ner oss om hans har de for tid. Il lust ra sjon fra Ed ward Ivies over set el se fra 1715 av 
Enchiridion. Il lust ra sjons fo to: Internet Archive / Wi ki me dia Commons

Kuns ten å ten ke  
an ner le des

Kog ni tiv ad ferds te ra pi er i dag en ef ek tiv be hand ling av fle re  
li del ser. Det har vi kan skje en sla ve, en ro mersk kei ser og en døds
dømt fi lo sof å takke for? Kog ni tiv ad ferds te ra pi byg ger  

på en lang tra di sjon av kunst 
nere og fi lo so fer som har sub li
mert ev nen til å ten ke an ner le
des om sine li del ser. Frem tre 
dende skik kel ser i den ne tra di

sjo nen er sto iker ne Epik tet, Mar cus Aur e lius 
og Sen eca.

Epik tet (55 – 135 e.Kr.) var sla ven som in gen 
kun ne piske til taus het. Vi kjen ner hans liv 
og tan ker gjen nom boka Hand bok i mo ral 
(1), ned teg net av ele ven Arrianos (86 – 160  
e.Kr.). Vi vet at Epik tet lev de stør ste par ten av 
li vet som sla ve før han til slut ble fri kjøpt på 
grunn av sit klo ke hode. Det gjør dypt inn
trykk å lese hans sam le de afo ris mer i den 
ny nors ke over set el sen, hvor hans sto is ke 
skjold mot skjeb nens pi ler er til et er tan ke.

Hvis vi ten ker oss Epik tet krok ryg get dag 
et er dag i ste ken de hete, ne derst i et nå de
løst hie rar ki, ufri og yd my ket, blir det in spi
re ren de å lese føl gen de si tat: «Hugs at det 
ikkje er han som skjel ler deg ut el ler slår til 
deg, som krenkjer deg, men di eiga tru på  
at det e er ei kren king» (1, s. 45). Kan skje  
er det e over ras ken de, og for man ge også 
pro vo se ren de. Han opp sum me rer egent lig 
sit livs syn al le re de i bo kas før s te set ning: 
«Det har seg så med alt som finst: Sumt rår 
vi for sjølve, anna ikkje» (1, s. 27). Det vi ikke 
kan end re, må vi alt så ak sep te re.

Nye per spek ti ver
Ved før s te øye kast kan si ta tet fra Epik tet 
min ne om kris ten til gi vel ses lære, el ler for  
å bru ke Nietzsches ord i dets ret e be tyd
ning: «sla ve mo ral» (2). Vi ser her den før s te 
pa ral lel len til mo der ne kog ni tiv ad ferds 
terapi, hvor ide en er at våre au to ma tis ke 
tan ker ofte er uhen sikts mes si ge, og at vi  
kan føle oss bedre ved å ten ke an ner le des. 
Også den kog ni ti ve te ra pi ens grunn leg ger, 
Aa ron T. Beck, inn røm te den ne in spi ra sjo
nen fra stoi sis men (3, s. 19).

Kuns tens kraft hos Epik tet lig ger selv sagt  
i hans livs his to rie, i his to ri en om in tel lek tets 
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tri umf over pis ken, om den fri gjor te sla vens 
sei er over sin eier, men også i hans bru ta le 
krav til sine di sip ler. For det er in gen en kel 
selv hjelps bok han har skre vet. Den er mer
ket med føl gen de ad var sel: «Nei, det blir 
vakeneter og tungt strev, bor te frå dei 
 kjæ re, vanvørd av træ len, til glis og låt frå 
dei du mø ter, jamt må du dra ga stutaste 
strå et når det gjeld ære, em be te, ret, ja, alt. 
Det e får du tenkja på: Vil du gje så høg ein 
pris for å vin na over deg sjølv, for fri dom  
og sinns ro?» (1, s. 54 – 55). Det kre ves tungt 
ar beid over lang tid for å få det bedre med 
seg selv. Job ben må gjø res av den en kel te, 
slik det også er i kog ni tiv te ra pi: hjelp til 
selv hjelp. Det leg ger ikke Epik tet skjul på,  
og han lar al vo ret skin ne igjen nom når  
han spør om det e er noe le se ren vir ke lig  
vil. Hans his to rie in spi re rer oss li ke vel til  
å for sø ke.

Bur de han hel ler ha slåt til ba ke? Slik ly der 
ofte kri tik ken mot Epik tet. Det vil nok man ge 
pa si en ter ten ke hvis man prø ver å in spi re re 
til mest ring ved å bru ke hans eks em pel. Det 
er na tur lig å føle at ens egen si tua sjon blek
ner mot byr de ne til en sla ve, men da kan vi 
for tel le om den ro mers ke kei se ren Mar cus 
Aur e lius (121 – 180 e.Kr.), hvis liv ble dypt pre
get av Epiktets lære, på tross av at de res to liv 
knapt kun ne vært mer uli ke.

En livs trøtt kei ser
Mar cus Aur e lius skrev i hele sin kei ser 
periode en dag bok som ikke var ment  
for and re enn ham selv. Der for bæ rer den 
 nors ke ut ga ven tit e len Til meg selv (4). 
To nen set es al le re de i pro lo gen, hvor vi  
kan lese om men nes ke ne: «Tomt er alt de res 
strev og me nings løst hele li vet» (4, s. 50). 
Han skam mer seg over å være ulyk ke lig  
i sin pri vi le ger te si tua sjon når Epik tet var 
lyk ke lig som sla ve. Vi kan se Aur e lius for oss 
i sit kei ser pa lass, med hele sit vel di ge rike 
 un der seg, tro lig ale ne, kan skje en som, når 
han skri ver føl gen de til seg selv: «Hele jor
den er bare en prikk i ver dens al tet, det ste
det du bor, bare en li ten krok av den, de 

men nes ker som der syn ger din pris – gan ske 
få og lite verd å høre på» (4, s. 78).

Det kos mis ke per spek ti vet på li vet, og  
det en kel te men nes kets ube ty de lig het,  
kan vir ke både skrem men de og be ro li gen de 
på sam me tid. For Aur e lius ble det te ra peu
tisk. Han var en av ver dens mek tig ste menn, 
men fant trøst og styr ke i å ned to ne sin egen 
be tyd ning i ver dens al tet. Mens Epik tet vi ser 
oss kuns ten å være til freds med et en kelt liv, 
gir Aur e lius et unikt inn blikk i en som he ten 
på mak tens tinde og tom he ten ved et liv  
i over flod – og ku ren mot det: å ten ke an ner
le des.

På et tids punkt i boka er han uvel, og  
blir redd for å dø. Han stil ler seg spørs må let  
«Å dø, hva er det?» og fin ner tan ken skrem
men de. Da tar han, som Epik tet, et steg ut av 
sit eget per spek tiv, og skri ver: «En som dør  
i høy al der, og en som dør gan ske ung, li der 
sam me tap. For nuet er det enes te et men
nes ke kan mis te, si den det er det enes te han 
har. In gen kan mis te det han ikke har» (4,  
s. 66). Som le se re føl ger vi Aur e lius fra døds
angst til ak sept, og får et godt eks em pel på 
hånd te ring av au to ma tis ke ne ga ti ve tan ker  
i tråd med kog ni tiv ad ferds te ra pi.

Aur e lius be ve ger seg gjen nom sine dag 
bøker sta dig nær me re en ak sept for, og 
om fav nel se av, li vet. Men var han en god 
kei ser? Mye kan tyde på det. Da han døde,  
så skal det ha blit det sagt at «vi fikk ham  
til låns fra gu de ne – nå har de tat ham til 
bake» (4, s. 24).

Sto is ke råd mot rød ming
Nero (37 – 68 e.Kr.) var den rake mot set ning 
til Aur e lius, og har blit om talt som «kei se
ren fra Hel ve te». Det til tross for at han 
 had de en av his to ri ens beste råd gi ve re, 
Sen eca (4 f.Kr.–65 e.Kr). I lik het med Epik tet 
og Aur e lius var Sen eca sto iker, og har et er
lat seg en rek ke in ter es san te skrif ter. Det  
er nok hos ham vi ser den kla res te sam men
hen gen mel lom den kog ni ti ve ad ferds te ra
pi en og de sto is ke fi lo so fe ne.

In tet tema er for lite el ler for stort for 
Sen eca. Om rød ming skri ver han i et av sine 
brev at «mot slike ting har fi lo so fi en in gen 
kur» (5, s. 56, forfaterens oversetelser),  
men han har li ke vel trøst. Ta le ren Fabianus, 
en kjent stats mann som ofte rød mer, ser 
fan tas tisk ut med sine flam men de kinn. 
Hans vi ri li tet og bru sen de blod kom mer til 
syne gjen nom rød min gen, skri ver Sen eca  
(5, s. 55). Slik snur han per spek ti vet og gjør 
det mu lig for le se ren å se sin svak het som  

en po ten si ell styr ke, slut e å skjule den og 
 ak sep te re seg selv. Slik blir også rød min gen 
bedre. De sam me prin sip pe ne bru kes  
i kog ni tiv te ra pi mot rød ming i dag.

Kan vi kalle Sen eca den før s te psy kia ter?  

«Det kos mis ke per spek ti vet  
på li vet, og det en kel te men
nes kets ube ty de lig het, kan 
vir ke både skrem men de og 
be ro li gen de på sam me tid»

Frem stil ling av Mar cus Aur e lius i et glass ma le ri med 
an tik ke sto is ke fi lo so fer ved The John Rylands Li brary  
i Man ches ter. Foto: Pe ter J. Hat cher / Alamy Stock Pho to 
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Vi kan i alle fall kon sta te re at han bru ker 
sine kunn ska per om hvor dan sorg og 
 smer te kan lind res, til å hjelpe sine med
men nes ker. Og det er mer enn rød ming 
Sen eca kan ku re re. Han gir også råd til den 
som sli ter med å sove, han for sø ker å lind re 
sor gen til en kvin ne som har mis tet sin 
sønn, og han til byr trøs ten de ord når na tur
ka ta stro fer ram mer.

«Det står ikke i noen manns makt å få alt 
han øns ker seg, men han kan selv vel ge hva 
han skal øns ke seg, og hel ler øns ke seg det 
som skjeb nen sen der hans vei» (5, s. 227). 
Slike ut a lel ser har Sen eca man ge av. År sa
ken til at de gjør inn trykk, er at han selv 
sat e dem ut i li vet. Han led av al vor lig 
 ast ma, og fin ner en opp sikts vek ken de gle de 
i sine an fall for di, som han skri ver, «det er 
min måte å øve meg på å dø» (5, s. 105). 
Sen eca min ner sta dig le se ren om vik tig 
heten av å øve seg på mot gang. El ler som 
Mar cus Aur e lius skri ver: «Kuns ten å leve 
lig ner mer en bry te kamp enn en dans. Man 
må stå be redt, stø på bei na mot alle an grep, 

selv om de kom mer uven tet» (4, s. 130).  
Vi må øve opp en ek si sten si ell be red skap 
slik at vi er ro bus te når skjeb nens uunn 
gåeli ge pi ler sen des i vår ret ning.

Gle den ved en ny re stein
Kog ni tiv te ra pi har vist gode re sul ta ter  
i be hand ling av kro nisk syk dom og lang 
varig smer te (6). Et av gjø ren de ele ment er 
da å av dek ke hva slags me ning pa si en ten 
til leg ger sine pla ger, og hvil ke tan ker som 
opp står i si tua sjo ner med for ver ring. Må let 
er en ak sept for li del se ne, og en drei ning  
av tan ke ne fra ka ta stro fe tan ker og uret fer
dig hets fø lel se til en mer ak sep te ren de og 
me nings ska pen de hold ning.

Den frans ke fi lo so fen Mic hel de Mon taig ne 
(1533 – 92) vi ser oss et godt eks em pel på net

opp det e. Han lot seg in spi re re av Senecas 
tvi syn på syk dom, og bruk te det til å lære 
seg å leve med sine egne ny re steins an fall. 
Smer te ne var gru som me, men Mon taig ne 
skri ver: «Fin nes det noe vel be hag som kan 
måle seg med den ne plut se li ge over gan gen 
fra de utåleligste smer ter idet ste nen kom
mer ut, til fø lel sen av som ved et tryl le slag,  
å gjen fin ne det strå len de ly set av en sunn het 
så fri og full sten dig, slik det hen der un der 
de plutseligste og vold som ste an fal le ne av 
en ny re ko likk. Blir ikke den ut ståt e smer ten 
mer enn oppveiet av gle den over den ras ke 
bed rin gen? Hvor uen de lig me get skjøn ne re 
fore kom mer ikke sunn he ten meg med 
syk doms an fal let så nært og tet inn på …»  
(7, s. 434). Selv et ny re steins an fall kan alt så 
være me nings fullt for en sto iker.

Liv og lære
Da Nero døm te sin gam le læ re mes ter til 
dø den, fikk Sen eca mu lig he ten til å for e ne liv 
og lære. Sce nen som ut spil te seg, er  bril jant 
frem stilt av Ma nu el Domínguez Sánchez  

«Senecas selv mord» av Ma nu el Domínguez Sánchez, malt i 1871. Bil det vi ser Sen eca om git av sine ven ner et er å ha tat sit eget liv. Foto: The Pic tu re Art Col lec tion / Alamy 
Stock Pho to

«Selv et ny re steins an fall  
kan være me nings fullt for  
en sto iker»
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i ma le ri et med tit e len «Senecas selv mord» 
fra 1871. Sen eca, som ble dømt til selv mord, 
kut et først over fle re ve ner, i håp om å blø 
raskt ut, men blød nin ge ne stop pet. Hel ler 
ikke gift kun ne kve le den lys ti ge ro me rens 
livs kraft. Med det som for et er  tiden har blit 
sel ve inn be gre pet av sto isk ro, la han seg i et 

varmt bad for å få blod om  løpet bedre i gang. 
Dam pen fra ba det ga ham et an fall av ast ma, 
og slik døde han stand haf tig med sine beste 
ven ner rundt seg.

Hvor dan kun ne han dø med så sto isk ro? 
Sva ret fin ner vi nok en gang i hans evne til  
å ten ke an ner le des. Sen eca men te at vi ikke 
bur de leve kvan ti ta tivt, men kva li ta tivt: 
«Hvil ken be tyd ning har det å for len ge noe 

hvis det man leg ger til, er til nær met in gen
ting? Det er bare én måte vi kan si at vi har 
levd len ge: hvis vi har levd nok» (8, s. 35, 
forfaterens oversetelse). Han trøs ter seg 
også med at det som sy nes stort for oss, vårt 
eget liv, i den sto re sam men hen gen er ube
ty de lig lite: «Den som lar hjer nen vand re 
gjen nom all for gan gen tid, han ser at det  
er li ten for skjell mel lom det leng ste og 
kor tes te men nes ke li vet – hvis du sam men
lig ner hvor len ge han lev de med hvor len ge 
han ikke lev de» (8, s. 36, forfaterens overset
telse). Han var flink til å dø, Sen eca, for han 
had de øvd på det hele li vet. Ikke for di han 
øns ket å dø, sna re re for di han øns ket å leve.

Teks te ne til Epik tet, Aur e lius og Sen eca 
vi ser oss tre men nes ker med helt uli ke 
 ut gangs punkt, men li ke vel med én ting 
fel les, nem lig ev nen til å ten ke an ner le des. 
Slik la de grunn laget for det vi i dag kal ler 
kog ni tiv te ra pi. Ved å lese de res teks ter 
min nes vi på at kuns ten å leve et godt liv  
er net opp det – livs kunst.

Mic hel de Mon taig ne. Den frans ke fi lo so fen var sterkt 
in spi rert av Sen eca, og fant en sær egen gle de ved 
sine man ge ny re steins an fall. Li to gra fi av Fran çois
Séraphin Delpech. Il lust ra sjons fo to: Wi ki me dia 
Commons

«Han var flink til å dø, Sen eca, 
for han had de øvd på det  
hele li vet»

ANDERS MAL KOM SEN
anders.malkomsen@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i psy kia tri ved Akershus 
 uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
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LIT TE RA TUR
1 Epik tet. Hand bok i mo ral. Oslo: Samlaget, 2003.
2 Nietz sche F. Mo ra lens ge nea lo gi. Oslo: Spar ta cus, 

2010.
3 Robertson D. Sto i cism and the art of hap pi ness. 

New York, NY: The McGrawHill Com pa nies,  
2013.

4 Mar cus Aur e lius. Til meg selv. Oslo: J.W. Cappelens 
for lag, 2004.

5 Sen eca. Let ers from a sto ic. Lon don: Pen guin 
books, 2004.

6 McBeth J, Pres cot G, Scot land G et al. Cog ni tive 
behavior ther a py, ex er cise, or both for treat ing  

chron ic widespread pain. Arch In tern Med 2012; 
172: 48 – 57. 

7 de Mon taig ne M. Es says, tred je bok. Oslo: Asche
houg. 2013.

8 Romm JS. red. Sen eca: How to die. Prin ce ton,  
NJ: Prin ce ton Uni ver si ty Press, 2018.



388 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  4,  2020;  140

LEGELIVET

Hal lu si no ge ner før og nå

Hal lu si no ge ner var i vin den da hip pi e ne og Axel Jensen 
var ak ti ve i 1960- og 70-åre ne. Vi står nå kan skje for an 
en re nes san se i for bin del se med psy kia trisk be hand ling, 
sær lig ved de pre sjon.

Å lese Tor grim Eg gens pris be løn te bio gra fi om for fat e ren Axel Jen
sen (1932 – 2003) er nes ten som en psy ke de lisk tripp i seg selv, med 
mye å lære om hal lu si no ge ner og rus mid ler (1). En av gjø ren de hen
del se i Axel Jensens tur bu len te liv fant sted i 1966, da han, alkohol
nedkjørt og de pri mert i Lon don, for tvi let ring te psy kia te ren Ro nald 
Laing for å be om hjelp. Te le fon num me ret had de han fåt av den 
ame ri kans ke psy ko lo gen Noel Cobb, som had de bodd i Oslo og lært 
om be hand ling med hal lu si no ge ner av den nors ke psy kia te ren Jan 
Greve.

Laing selv var ikke til ste de, men Axel Jensen ble mot at på Laings 
in sti tu sjon, Kingsley Hall, av hans kol le ga David Cooper, som fore slo 
LSDbe hand ling. I Eg gens bio gra fi får vi ta del i Axel Jensens te ra peu
tis ke LSDtripp, som iføl ge ham selv fjer net de pre sjo nen og gjor de 

li vet let e re et er bare et inn tak. Se ne re fore tok han utal li ge LSDtrip
per, han ble god venn med Ro nald Laing og be søk te ham fle re gan
ger. Laing var ikke bare kjent for sin hallusinogenforskrivning, han 
eks pe ri men ter te også med me di sin fri be hand ling av psy ko ser, blant 
an net ved å ak sep te re pa si en te nes hal lu si na sjo ner og even tu elt 
del ta i de res vir ke lig het.

Jeg var me di sin stu dent i Oslo i pe ri oden 1964 – 70. Vi les te om  
Axel Jensens bra va der i avi se ne og i hans bø ker Line (1959), Joa cim 
(1961) og Epp (1965). Noen av oss be søk te Jan Greve, som had de mis
tet sin au to ri sa sjon for di han bruk te ma ri hua na i be hand lin gen. 
Selv prøv de jeg ma ri hua na bare én gang, med ven ner i New York 
et er å ha set Hair på Broad way.

I 1975 – 76 fulg te jeg det ob li ga to ris ke grunn kur set i psy kia tri, som 
blant an net in klu der te én uke i Lon don. Der fikk vi være med på  
en «drøm me dag» med fag folk fra Laings grup pe. Den fore gikk i en 

kir ke som var leid for an led nin gen, med vin ser ve ring fra vi an kom 
om mor ge nen. For oss som had de fulgt lit med på det e kon tro ver
si el le psy kia tri fel tet, ble den ne se an sen et høy de punkt, ikke minst 
en grup pe øv el se kalt «birthing». Da lå én per son i fos ter stil ling på 
gul vet, tet om slut et av 10 – 12 and re som var «liv mor», og ble grad vis 
«født på ny» ved at de rundt åp net opp og gav et er.

Jeg har in gen er fa ring med hal lu si no ge ner i pa si ent be hand lin gen, 
men jeg re gist re rer at det i dag er øken de in ter es se om kring bruk av 
dem, spe si elt psi lo cy bin, i psy kia trisk be hand ling. Den bri tis ke so sio
lo gen Ni ko las Rose me ner det e kan være en føl ge av at den enor me 
meng den an ti de pres si ver som pro du se res og bru kes ikke gir nok 
ge vinst, for eks em pel i form av fær re selv mord (2). I et in ter vju sier 
Rose: «Jeg tror ikke at løs nin gen for man ge de pri mer te er ut strakt 
bruk av psi lo cy bin, men for den ne grup pen kan stof et være et vin
du til å kom me i kon takt med de grunn leg gen de år sa ke ne til de pre
sjo nen» (3).

Psi lo cy bin pro du se res nå syn te tisk, og fle re fag grup per øns ker  
å prø ve det ut un der kon trol ler te be tin gel ser. Men fore lø pig har det 
vært van ske lig å få de nød ven di ge god kjen nin ge ne her i Norge. Hvis 
det skjer, kan vi takke Axel Jensen for hans inn sats som prø ve ka nin, 
noe han sik kert ville ha gle det seg over.

OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstitutet
Foto: Ei nar Nilsen
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«I Eg gens bio gra fi får vi ta del i Axel Jensens 
te ra peu tis ke LSD-tripp, som iføl ge ham selv 
fjer net de pre sjo nen»

«Jeg har in gen er fa ring med hal lu si no ge ner  
i pa si ent be hand lin gen, men jeg re gist re rer  
at det i dag er øken de in ter es se om kring bruk 
av dem»
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De fra fal ne
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Vi vet lite om le ger som fal ler fra un der veis i spe sia li se
rings lø pet. Bør det e fo ku se res mer på?

Det har tid li ge re vært fors ket på pre fe ran ser for kar rie re valg blant 
le ger og pre sti sjen de me di sins ke spe sia li te ter har i norsk sam men-
heng (1, 2). Men hva vet vi om fra fall blant le ger un der veis i spe sia li-
se rings lø pet og de res vi de re kar rie re pla ner?

Selv om det er grunn til å anta at an de len le ger i spe sia li se ring har 
økt be trak te lig de siste ti åre ne, har vi in gen data som vi ser hvor vidt 
de slutt er, skif ter spe sia li tet el ler end rer kar rie re pla ner un der veis  
i spe sia li se rings lø pet (Anders Ta rald set, Le ge for en in gen, per son lig 
med de lel se).

In ter na sjo nalt er det få stu di er som sam let tar for seg fra fall blant 
le ger un der veis i spe sia li se rings lø pet, til tross for at fra fall kan ha 
høye sam funns mes si ge kost na der og på vir ke sta bi li te ten i spe sia li-
se rings lø pet (3). Ek sis te re nde stu di er har en ten vært rett et mot 
en kelt spe sia li te ter el ler man har tatt for seg år saks for kla rin ger der 
data ikke nød ven dig vis har blitt sam let inn fra le ge ne selv.

I Ne der land fulg te en grup pe fors ke re le ger i sy ke hus spe sia li se-
ring over en pe ri ode på to år for å finne ut hvil ke fak to rer som 
 had de be tyd ning for fra fall un der veis i spe sia li se rings lø pet, og de res 
vi de re kar rie re pla ner (3). Fra falls ra ten i sykeshusspesialitetene alt  
i alt var 11 % i pe ri oden 2010 – 15, men dett e va ri er te fra 2,2 % (plas-
tikkir ur gi) til 24,3 % (nu kle ær me di sin). Fun ne ne i den ne stu di en 
vis te at de hyp pigst rap por ter te fak to re ne som bi dro til fra fall, var 
jobb–hjem-ba lan se, ar beids opp ga ver (inn hold), ar beids meng de  
og spe sia li tets kul tur.

De fles te som slutt et el ler end ret spe sia li tet, gjor de det i lø pet av 
spe sia li se rin gens and re el ler tred je år (50 %). Sam ti dig fant man at 

an de len som for lot spe sia li se rings lø pet sent (ett er 4 – 6 år), var høy 
(25 %). For å for hind re fra fall fore slo for fatt er ne å styr ke den in di -
vidu el le vei led nin gen un der veis i spe sia li se rings lø pet, både med 
tan ke på å gi spe sia list kan di da te ne et mer rea lis tisk bil de av hva 
slags krav de kan vente seg på jobb, om de pas ser til fa get og fo kus 
på jobb–hjem-ba lan se.

Et spe si elt in ter es sant funn i den ne stu di en er at fles te par ten av  
de som skif tet spe sia li tet (64,8 %), valg te ikke-sy ke hus spe sia li te ter 
som vi de re kar rie re vei. Der som stu di en had de in klu dert spe sia li te-
ter uten for sy ke hus, ville det vært in ter es sant å se om møns te ret der 
gikk i mot satt ret ning. Det ville også vært in ter es sant å vite om spe-
sia li te ten le ge ne for lot, var den de pri mært had de øns ket seg.

Med den nye spe sia li tets struk tu ren som ble inn ført i 2017 i Norge, 
er det vik tig å sik re god gjen nom strøm ning i de uli ke spe sia li te te ne. 
Det å ha et sy stem som fan ger opp fra fall un der veis i spe sia li se rings-
lø pet, er vik tig for å sik re god ut dan ning, sta bi li tet og for ut sig bar het 
med tan ke på an tall spe sia lis ter i uli ke fag.

CE CI LIE NORMANN BIR KE LI
cecilie.normann@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Il lust ra sjon: Ikon Images / NTB Scan pix

«Det å ha et sy stem som fan ger opp fra fall 
 under veis i spe sia li se rings lø pet, er vik tig  
for å sik re god ut dan ning, sta bi li tet og  
for  utsig bar het»
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På vei mot en ny la tin tid?

Et krav om dis pu ta ser på eng elsk er 
både uhen sikts mes sig og et brudd  
på uni ver si te tets an svar for norsk 
 fagspråk.

De fire før s te dok tor dis pu ta se ne ved Det 
Kon ge li ge Frederiks Uni ver si tet på 1800-tal-
let, alle in nen me di sin, fore gikk på la tin. 
Ver ken dok to ran der, op po nen ter el ler til -
høre re var spe si elt la tin kyn di ge, men det 
språk li ge var en vik tig del av se re mo ni en. 
Der for kun ne dok to ran den en da til ha en 
språk lig med hjel per, en res pon dent, ved sin 
side. Fle re kjen te menn i uni ver si tets kret ser 
op po ner te et er hvert mot språk kra vet, som 
gjor de det van ske lig å føre en fag lig sam ta le. 
In tet or dent lig kom ut av en dis pu tas på 
la tin, ble det sagt. Det ble bare «Spyt og 
Hark» (1).

Fra la tin via tysk til eng elsk
Fra om kring 1900 over tok tysk som det 
in ter na sjo nalt vik tig ste pub li se rings språket 
i me di sin. At eng elsk i dag er blit så å si 
ene rå den de, skyl des først og fremst ut fal let 
av to ver dens kri ger, og den ang lo ame ri -
kanske ver de nens po li tis ke og øko no mis ke 
 do mi nans i et er krigs ti den. I 1990-åre ne  
var 70 % av all me di sinsk vi ten ska pe lig lit e ra-
tur på eng elsk. I dag er nes ten alle nors ke 
me di sins ke dok tor av hand lin ger skre vet på 
eng elsk (2). Om ikke dok to rand el ler op po-
nen ter har vært frem med språk li ge, har det 
inn til ny lig vært mulig å gjen nom fø re dis-
pu ta sen på norsk, uav hen gig av av hand lin-
gens pub li se rings språk.

Må dis pu ta se ne fore gå på eng elsk?
Kan skje var det et øns ke om mer eks klu si vi-
tet som før te til at Det me di sins ke fa kul tet 
ved Uni ver si te tet i Oslo vå ren 2019 inn skjer-
pet kra vet om at dis pu ta sen all tid skal fore-
gå på sam me språk som av hand lin gen er 
skre vet på? Det e gir i prak sis eng elsk mo no-
pol som dis pu tas språk.

Sa ken ble ak tua li sert da en dok tor grads-
kan di dat i Oslo som skul le dis pu te re i ap ril 
2019, fikk av slag på søk na den om å gjen-
nom fø re dis pu ta sen på norsk. Det har tid li-
ge re vært van lig med dis pen sa sjon fra språk-
kra vet som ble inn ført i 2003, men her et er 
skal det i ho ved sak ikke gis dis pen sa sjon 
med mind re av hand lin gen er på norsk (3). 

Be grun nel sen var at det na sjo na le ram me-
ver ket for kva li fi ka sjo ner bl.a. kre ver at 
ph.d.-kan di da ter for mid ler forsk ning i aner-
kjen te in ter na sjo na le ka na ler og kan del ta  
i de bat er i in ter na sjo na le fora. Der er språ-
ket eng elsk, og det er der for vik tig for fa kul-
te tet at kan di da ten blir tes tet i det e ved 
dok tor grads prø ven (3).

Fa kul te tet gjenga imid ler tid ikke hele 
kra vet i det e ram me ver ket, nem lig at kan di-
da ten «kan for mid le forsk nings- og ut vik-
lings ar beid gjen nom aner kjen te na sjo na le 
og in ter na sjo na le ka na ler» (4, min ut he ving). 
Na sjo nal for mid ling for ut set er et norsk 
fag språk på ph.d.-nivå.

Kra vet om eng elsk språk li ge dis pu ta ser 
har vakt man ge re ak sjo ner. Bru ken av ikke-
norsk språk li ge op po nen ter gjør ofte eng elsk 
til et åpen bart dis pu tas språk. Men hva om 
både dok to rand, op po nen ter, dis pu tas le der 
og til hø re re er norsk språk li ge, og te ma et 
dess uten sær norsk?

Ved Institut for hel se og sam funn i Oslo 
har det ny lig vært dok tor dis pu ta ser om 
språk bru ken i nors ke le ge er klæ rin ger, om 
norsk sy ke lig het og om norsk be hand ling 
– dis pu ta ser som nors ke pa si en ter kan skje 
øns ker å for stå (5). Men «å være fly ten de, 
klar, kon sis og mor som på eng elsk er ikke  
så let», som pro fes sor Jo han ne Sund by har 
for mu lert det (5).

Språk rå det har bedt Det me di sins ke fa kul-
tet ved Uni ver si te tet i Oslo om å re vur de re 
språk kra vet ved dok tor dis pu ta ser (6). Språk-
rå det vi ser til uni ver si te te nes lov på lag te 
an svar for «ved li ke hold og vi de re ut vik ling 
av norsk fag språk» i uni ver si tets- og høy -
skole lo ven (§ 1 – 7), og til de språk po li tis ke 
ret nings lin je ne som fast slår at Uni ver si te tet 
i Oslo «skal frem me parallellspråklighet» (7).

Egne er fa rin ger
Språk kra vet ved dis pu ta ser er ulikt ved 
lan dets me di sins ke fa kul te ter. Selv var jeg 
før s te op po nent ved Det hel se vi ten ska pe li ge 
fa kul tet ved UiT Norges ark tis ke uni ver si tet 

like før jul 2019. Av hand lin gen var på eng-
elsk, men både prø ve fore les ning og dis pu tas 
ble gjen nom ført på norsk. Kva li tets for bed-
ring av norsk hel se tje nes te var av hand lin-
gens tema, og med bare norsk språk li ge 
in vol ver te ville eng elsk oss imel lom vir ket 
una tur lig. For de fles te nors ke dok to ran der 
(og op po nen ter) er så vel vo ka bu lar som 
for mu le rings ev ne langt bedre på mors må let 
enn på noe frem med språk.

Eng elsk språk lig pub li se ring er en na tur lig 
kon se kvens av forsk nin gens in ter na sjo na li-
se ring. Men det er van ske lig å for stå den 
dog ma tis ke hold nin gen til språk bru ken ved 
dis pu ta ser. For må let med prø ve fore les nin-
gen er å «vise evne til for mid ling av kunn-
skap», og mål grup pen er «stu den ter, kol le -
ger uten spe si al kunn ska per og den opp lys te 
all menn het» (8). Norsk bur de der for være 
det na tur li ge språket ved slike fore les nin ger. 
Og om dis pu ta sen først og fremst skal være 
en prø ve på fag lig kom pe tan se, og ikke 
eng elsk språk li ge fer dig he ter, bør norsk 
kun ne bru kes når det er hen sikts mes sig.  
Slik vil uni ver si te tet få le ven de dia lo ger 
un der dis pu ta se ne og dess uten iva re ta sine 
na sjo na le språk for plik tel ser.

MAG NE NY LEN NA
magne@nylenna.no
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Se også lederartikkel side 324
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Rot ers ak kord pre fe ran ser

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Hva er det som gjør at men nes ker fore trek ker en kel te klan ger (kon so nans) over and re (dis so nans), uav hen gig av lande- 
gren ser og bak grunn? Er det ned ar vet i ge ne ne våre? El ler er det mil jø? Det er van ske lig å tes te, si den for søks per so ne ne nød-
ven dig vis vil være på vir ket av beg ge de ler uav hen gig av hvil ken grup pe de er i, men i Tids skrif tet nr. 6/1975 fin ner vi en ar tik kel 
der det ble un der søkt hva rot er fore trek ker. Un der føl ger et ut drag (Tidsskr Nor Lægeforen 1975; 95: 365 – 8).

Mu si kals ke ak kord pre fe - 
ran ser hos men nes ket be lyst  
ved  dy re for søk
Hans M. Borch gre vink

Ak kord pre fe ran ser hos dyr
Som nevnt er det van ske lig å av gjø re om 
konsonanspreferansen hos men nes ket har 
en kul tu rell el ler bio lo gisk ibo en de år sak, 
idet man ikke kan få eli mi nert en av fak to 
rene i en for søks si tua sjon.

Dyr kan der imot vok se opp uten mu sikk 
påvirk ning. Pat e dyr har som nevnt prin 
sipielt sam me hør sels or gan. På vis ning av 
konsonanspreferanse hos pat e dyr ville 
så le des være en sterk in di ka sjon på be tyd nin
gen av ibo en de fy sis ke, fy sio lo gis ke og psy ko
lo gis ke fe no me ner for ak kord eva lue ring.

Lit e ra tur stu di er vi ser at dyrs in ter es se  
for lyd sti mu li som to ner er li ten; to na le 
sti mu li er fun net å være lite sen so risk  
«reinforcerende». In gen dy re art ut pe ker  
seg som spe si elt eg net for for må let, og  
i det e eks pe ri men tel le ar bei det ble der for 
al bi no rot er valgt av prak tis ke grun ner. Ved 
å set e dy re ne en kelt vis over for en valg si tua
sjon mel lom et kon so nant og et dis so nant 
sti mu lus ville man kun ne få opp lys nin ger 
om en even tu ell klang pre fe ran se.

Me to dikk
Konsonante og dis so nan te tre klan ger med 
par vis like grunn fre kven ser (500, 2 500 og 
5 000 cps) og par vis lik in ten si tet ble tat opp 
på se pa ra te spor på en 4spors lyd bånd opp  ta
ger fra sinustonegeneratorer (stan dar di ser te 
sti mu li). Bånd opp ta ge ren ble kob let til et 
for søks kam mer be reg net for ad ferds stu di er 
på rot e. I kam me ret var det høyt a ler og to 
pe da ler. Når rot en tryk ket på den ene (f. eks. 
den høy re) pe da len, ut løs tes en kon so nant 
ak kord, mens trykk på den and re (venst re) 
pe da len ga en dis so nant ak kord (fig. 1).

Hver rot e ble bare pre sen tert for et 
 ak kord par (en kon so nans og en dis so nans). 

Noen dyr had de kon so nans kob let til høy re 
pe dal, mens and re had de kon so nans kob let 
til venst re pe dal (til fel dig for delt blant rot 
tene). Rot e ne ble mer ket in di vi du elt med 
num mer, og blant dis se ble det så til fel dig 
valgt kon troll dyr, som gjen nom gikk den 
sam me for søks pro se dy re som eksperimen
taldyrene, men uten lyd ut løs ning ved pe dal
trykk.

Hver rot e opp holdt seg i for søks kam me
ret i 15 mi nut er hver dag til fast tid og i fast 
rek ke føl ge i 3 uker. In gen av rot e ne ble 
tre net el ler «hånd tert» på for hånd. Hvert dyr 
var så le des hen vist til selv å finne me ka nis
men for ut løs ning av ak kor de ne ved til fel dig 
trykk på pe da le ne, og der et er til even tu elt  
å ut vik le en trykk ak ti vi tet på en el ler beg ge 
pe da ler, der som ak kord sti mu li ble fun net 
in ter es san te. Ak kord pre fe ran sen ble målt 
for hvert dyr som for skjel len i an tall trykk 
mel lom de to pe da le ne.

Da rot en er nat dyr, had de rot e stal len 
re ver sert døgn ryt me (mørkt om da gen, lyst 
om nat en). For be re den de for søk vis te at 
for søks kam me ret måt e for mins kes noe og 
tes te ne fore gå i mør ke for å opp nå til strek ke
lig høy basalaktivitet. To talt inn gikk om kring 
hund re rot er i pro sjek tet, in klu si ve pre li mi
næ re for søk. Her gjen gis re sul ta te ne for de 
dyr som gjen nom gikk den test pro se dy re  
i de talj man til sist kom frem til, nem lig 39 
rot er (34 lydstimulerte og 5 kon troll dyr).

Bare de rot er som opp ret holdt en spon
tan trykk ak ti vi tet på gjen nom snit lig 3 trykk 
el ler mer på en av pe da le ne pr. dag gjen nom 
en 6dagersperiode (ak ti vi tets kri te ri um), ble 
in klu dert i det en de li ge for søks ma te ria let.

Re sul ta ter
Re sul ta te ne vis te at de lydstimulerte rot e ne 
gjen nom gå en de ut vik let en konsonansprefe-
ranse. An tall trykk på konsonanspedalen 
vis te et ini tialt fall, hvor på det steg noe og 

sta bi li ser te seg. An tall trykk på dis so nans 
peda len vis te først sam me ini tia le fall som 
ved konsonanspedalen, men falt der et er 
lang somt og lå på et sta dig la ve re nivå  
i for hold til kur ven for kon so nans.

De lydstimulerte dyr vis te gjen nom snit lig 
2 – 4 gan ger så høy trykk ak ti vi tet som kon
troll dy re ne. Det var sto re in di vi du el le for
skjel ler i an tall pe dal trykk blant rot e ne, idet 
en kel te lydstimulerte dyr lå nær kon troll 
dyre nes nivå og ikke opp fyl te ak ti vi tets kri 
teri et, mens and re vist 6 – 10 gan ger så høy 
trykk ak ti vi tet.

Et kon troll for søk der re la sjo nen pe dal 
akkord ble byt et om fra en dag til en an nen, 
vis te en umid del bart end ret trykk re spons 
på den pre fe rer te pe dal (kraf tig økt før s te 
dag for så å falle til nullnivå i lø pet av de 
nær mes te 2 – 3 da ger) som tegn på at rot e ne 
vir ke lig re gist rer te en for skjell på kon so nans 
og dis so nans og had de lært pe dalak kord 
rela sjo ne ne.

Kon klu sjon
Re sul ta te ne av for søket vi ser at konso
nanspreferanse fin nes hos pat e dyr som 
rot e som et ibo en de psy ko akus tisk fe no
men uav hen gig av tid li ge re læ ring el ler 
mil jø på virk ning. Det e vi ser til ste de væ rel sen 
av en bio lo gisk me ka nis me som et er alt  
å døm me også kan for kla re men nes kets 
konsonanspreferanse et er det re son ne ment 
som det er re de gjort for inn led nings vis. 
Uli ke mu sikk tra di sjo ner må så le des an tas  
å opp stå et er mil jø ut vik ling på ba sis av 
 den ne ibo en de psy ko akus tis ke me ka nis me, 
som føl ge lig også må spille en sen tral rol le 
ved per sep sjon av talesprog og ved nor ma le 
og pa to lo gis ke hør sels fe no me ner.

«Lit te ra tur stu di er vi ser at  
dyrs in ter es se for lyd sti mu li 
som to ner er li ten»
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TIDLIGERE I  ÆSCULAP

«Skutt blir enhver»

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Etter marsutgaven i 1940 blir det brått en pause i Æsculaps utgivelser. Da magasinet endelig er tilbake i juni, er forsiden til 
minne om fem medisinstudenter som falt under invasjonen. Redaktøren ser i sin leder på tingenes tilstand med både humor 
og alvor (Æsculap 1940; 21: 69 – 71).

Æsculap.

Når vi nå kommer igjen etter en sørgelig 
pause, vil vi for det første gjøre våre lesere 
oppmerksom på at vi fremdeles lever, og det 
akter vi å fortsette med inntil videre. Æscu-
lap er 21 år, og midt i sin skjønneste ung-
doms vår, og vil ikke legge seg på likstrå før 
alvorlig inanisjon med hensyn til papir og 
trykksverte fremkaller mors. Det er mulig at 
vi blir litt slankere, innskrenkninger blir jo 
nødvendige på så mange områder. Men vi 
kommer igjen!

Vi må imidlertid innrette oss på å ta de 
hensyn som situasjonen krever. Æsculap har 
alltid hatt litt av et frispråk, - vi har av og til 
presset trykkefriheten temmelig langt. Det 
er slutt med det nå. Skal Æsculap fortsette 
med å leve inntil videre, må det tre fram på 
faglig basis, fram for alt uten enhver politisk 
tendens. Vi har den store tro om oss selv at 
vi skal klare det så noenlunde. Overfor pla-
katenes «Skutt blir enhver» kan en klare det 
utrolige.

Våre lesere vil forstå at Æsculap har van-
skeligheter å kjempe med nå, ikke minst på 
det økonomiske område. Annonseinntek-
tene uteblir delvis. Vi vil derfor be våre lesere 

Figur 1  Oppropet fra Den tyske øverstkommanderende von Falkenhorst, General der Infanterie. Faksimile: 
Eidsvoll museum, Akershusbasen / Museene i Akershus

«Vi har av og til presset  
trykkefriheten temmelig 
langt»

«Overfor plakatenes ‘Skutt 
blir enhver’ kan en klare det 
utrolige»

om å støtte oss i størst mulig utstrekning 
ved å betale den vesle abonnementsprisen 
regelmessig, ved å skaffe oss nye abonnen-
ter, og ved å skrive i Æsculap så det kan bli et 

godt og aktuelt medisinerblad også under 
de nåværende forhold.

Red.
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ANMELDELSER

En god inn fø ring  
i im mu no lo gi

IMMU er en læ re bok med 16 til hø ren de 
vi deo fore les nin ger til gjen ge lig på nett.  
Den er rett et mot me di sin stu den ter og er 
ment å gi en over sikt over fa get im mu no 
logi. Bo ken fun ge rer like bra som re pe ti sjon 
for en ny ut dan net lege, og helt sik kert også 
for mer er far ne le ger som øns ker en opp
frisk ning.

IMMU
Jens Vik se
Læ re bok i im mu no lo gi.  
131 s, tab, ill. Oslo: Uni ver si
tets for la get, 2019.  
Pris NOK 349 
ISBN 9788215035222

Læ re bo ken er inn delt i 16 ka pit ler som tar 
for seg uli ke de ler av im mun for sva ret. Den 
er kort og kon sis, men al li ke vel de tal jert. 
Inn holds for teg nel sen er ryd dig, og det er 
lett å finne frem til det man lu rer på. For fat
te ren har skre vet bo ken i no tat form med 
punk ter og ta bel ler. Til hvert ka pitt el er det 
en til hø ren de vi deo fore les ning som ut fyl ler 
og for kla rer kon sep te ne i teks ten. Det opp
ford res til å bru ke bok og vi deo pa ral lelt, 
noe jeg kan være enig i, sær lig hvis man ikke 
kan så mye im mu no lo gi fra før.

Det er ri ke lig med gode il lust ra sjo ner  
i bo ken. For fatt e ren har fått hjelp til å il lu
stre re de uli ke im mun cel le ne av Hol man,  
og re sul ta tet er blitt vel dig godt og mor
somt. Fi gu re ne gjør det mye lett e re å for stå 
no tat for ma tet og im mu no lo gi ge ne relt.  
Det sam me de sig net bru kes gjen nom hele 
bo ken, noe som gir et fint hel hets inn trykk. 
Skul le jeg pirke på noe, ville jeg øns ke meg 
enda høy ere opp løs ning på noen av il lust ra
sjo ne ne.

Kom bi na sjo nen av bok og nett res surs  
er en god idé. Nett res sur sen er bedre enn 

man ge av fore les nin ge ne jeg har vært på, 
men ikke like un der hol den de som for ma tet 
til and re in ter na sjo na le nett res sur ser som 
f.eks. Os mo sis. Uan sett er den god, og jeg 
tror man ge vil ha gle de av den ne res sur sen.

Alt i alt har for fatt e ren laget en fin og 
for ståe lig bok som jeg vel dig gjer ne skul le 
ha hatt da jeg stu der te. Den er re le vant for 
pen sum og in ne hol der te ma ene som un der
vi ses på me di sin stu di et. Der som du fore 
trekker å lese sam men hen gen de tekst, er 
kan skje ikke dett e bo ken for deg. Men for 
meg var den et su pert til skudd til bok hyl la!

EL LEN MA THEA KIRSCH WAR LO
Lege, Vest re Vi ken 
Dram men sy ke hus

Uryd dig in tro duk
sjon i akutt me di sin

Den akut e pa tient er 4. ut ga ve av en bok 
be reg net på ut dan nings kan di da ter i akutt
me di sin. For fatt er ne øns ker her å løf te seg 
opp fra tra di sjo nel le ane ste sio lo gis ke/trau
ma to lo gis ke me to de bø ker til en læ re bok  
for bred de spe sia li te ten akutt me di sin.

Nytt i den ne ut ga ven er opp de ling  
i ho ved av snitt, noen nye ka pit ler og ut vi 
delse av en kel te ka pit ler. I star ten har bo ken 

DEN AKUT TE PA TIENT
Dan Brun Pe ter sen,  
Tor ben Cal le sen, Chris ti an 
Backer Mo gen sen et al. 
red.
4. utg. 661 s, tab, ill. Kø ben
havn: Munks gaard, 2019. 
Pris DKK 775 
ISBN 9788762818941

et ka pitt el som gir le se ren en fin si tua sjons
for stå el se av akutt mott a kets hver dag ved  
å sor te re hva som er ve sent lig når den 
 akutt e pa si en ten an kom mer.

I bo kens før s te av snitt om ta les hjer te stans 
og en sy ste ma tisk gjen nom gang av den 
kri tisk syke pa si en ten ett er ABCDEprin sip
pe ne. Bo ken gjør et godt ar beid med å lage 
en tids ak se for hva som er vik tig å gjø re de 
før s te 5 mi nutt er, 30 mi nutt er og 4 ti mer 
ett er at pa si en ten har an kom met. Dett e går 
tid vis igjen ut over i bo ken. Hvert ka pitt el  
er også til delt et kort ka sus for å in spi re re 
le se ren.

Opp byg gin gen av bo ken er dess ver re 
usy ste ma tisk og ro te te. Ka pit le ne er ikke 
vel eg net for en me to de bok og er alt for lite 
ut fyl len de til det for må let. Til be hand ling av 
lun ge ødem an be fa les på et sted 40 – 80 mg 
fu ro se mid ett er fulgt av nitroglyserin og 
βago nist, mens en mer ade kvat be hand ling 
er be skre vet tid li ge re. Til be hand ling av 
blød nings sjokk gis det an be fa lin ger om  
å star te med 500 – 1 000 ml kla re væs ker 
inn til man kan gi blod. Dett e må man  
i vir ke lig he ten så langt som mu lig unn gå, 
og i ste det sør ge for å ha blod pro duk ter 

til gjen ge lig i akutt mott a ket når pa si en ten 
an kom mer. Hy po ter mi fore byg ging ved trau
mer og spe si elt ved blød nings sjokk er det 
lagt for lite vekt på, og jeg sav ner også at 
stans av sto re blød nin ger som til tak kom
mer tid li ge re enn bo ken an be fa ler.

Gjen nom gå en de kom mer ikke ul tra lyd 
tid lig nok inn i dia gnos tisk sløy fe og kun ne 
fått et stør re fo kus i bo ken. Det fin nes rik tig
nok et fint ka pitt el om ra dio lo gis ke un der
sø kel ser, også ul tra lyd, men ar beids al go rit
me ne i ka pit le ne ser ikke ut til å være i ti den 
når det gjel der bruk av ul tra lyd i akutt mot
tak.

Bo ken eg ner seg kan skje som en in tro duk
sjons bok for de som er nys gjer ri ge på fa get, 
men bo ken er for usy ste ma tisk opp byg get, 
uryd dig og for over fla disk til å kun ne være 
en læ re bok. Jeg vil hel ler an be fa le mine 
kol le g er å kjøpe en læ re bok fra et land som 
har hatt etab lert spe sia li tet i akutt me di sin 
en stund.

JØRN E. RASMUSSEN
Sek sjons over le ge, Av de ling for or to pe di  
og akutt mott ak
Dram men sy ke hus
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Uba lan sert ut for 
dring av etab ler te 
sann he ter

Den ne bo ken opp fatt es ikke som en ba lan
sert frem stil ling av den fag li ge de batt en 
rundt bruk av le ge mid ler i be hand ling  
av psy kis ke li del ser. På om slaget skri ver 
for laget at bo ken «hand ler om his to ris ke, 
so si a le og kul tu rel le år sa ker til den øken de 
me di ka li se rin gen vi opp le ver, om ut vik lin
gen i for bru ket av psy ko far ma ka, forsk nin
gen på virk nin gen av uli ke ty per psy ko far
ma ka og men nes ke retts li ge kon se kven ser  
av at me di si ne ring, til tross for et svakt 
evi dens grunn lag, har fått en så sterk po si
sjon at de som mot sett er seg be hand ling 
ri si ke rer å bli tvangs be hand let».

Bo ken er en re vi dert ut ga ve av bo ken 
Psy ko lo gi se ring av so si a le pro ble mer fra 2010. 
I for or det skri ver for fatt er ne at te ma et fort
satt er ak tu elt «for di for bru ket av psy ko far
ma ka for be hand ling av psy ko so si a le pro ble
mer bare fort sett er å øke til tross for kunn

ME DI KA LI SE RING  
AV PSY KO SO SI A LE 
PRO BLE MER
Arn ulf Kol stad, Ragn frid 
Kog stad, red.
284 s, tab, ill. Oslo: Ab strakt 
for lag, 2019. Pris NOK 397 
ISBN 9788279353966

skap om hvor uhen sikts mes sig dett e kan 
være».

Bo kens re dak tø rer er pro fes sor eme ri tus 
ved Psy ko lo gisk in sti tutt ved NTNU, Arn ulf 
Kol stad, og so sio log og pro fes sor ved Høg
sko len i Inn lan det, Ragn frid Kog stad. Blant 
bi drags yter ne er TorJo han Eke land, Joan na 
Mon cri eff, Pe ter Gøtzche, Ke til Lund og 
Ro bert Whitaker, alle godt kjen te for de  
med en in ter es se for bio lo gisk psy kia tri og 
psy ko far ma ko lo gi. Hvis bo kens titt el fort satt 
åp ner for tvil om hva som er bo kens pro
sjekt, vil ka pit ler som «En psy kia trisk epi 
demi – psy kia tris ke le ge mid ler og den 
 enor me øk nin gen i psy kis ke li del ser i USA» 
og «In tet kunn skaps grunn lag for tvangs 
medi si ne ring» gjø re dett e ty de lig.

Sen tralt i bo ken står på stan den om at 
hver dags fe no me ner som angst, utål mo dig
het, frust ra sjon, trøtt het, man gel på em pa ti 
og pro ble mer med å be stem me seg, blir sett 
på syk doms symp to mer. Dett e fø rer til psy ko
lo gi se ring, «ten den sen til å lo ka li se re år sa ker 
til psy kis ke li del ser i in di vi det når det er 
klart at år sa ke ne fin nes i mil jø et el ler i re la
sjo ner til and re», og me di ka li se ring, at «pro
ble mer som er so si a le, re la sjo nel le el ler 
ek si sten si el le be hand les med me di ka men
ter som på vir ker hjer nens funk sjon som  
om pro ble me ne var bio lo gis ke el ler me di
sins ke».

Bo ken gjør som sagt inn led nings vis in gen 
an stren gel ser for å være ba lan sert. Til tross 
for ka pit ler om psy kia trisk epi de mio lo gi 
(Whitaker), le ge mid del epi de mio lo gi (Kog
stad) og om le ge mid lers virk nings må ter 
(Mon cri eff) er dett e in gen læ re bok. Bo ken 
går langt i å på pe ke feil og mang ler ved det 

som kan kal les en mo der ne psy kia tri. Så 
langt at den blir for en si dig, og ak tivt ikke 
for hol der seg til kunn skap og kom plek si  te
ten i fag fel tet. Det er ikke ugjen dri ve lig 
be vist at bruk av psy ko far ma ka for kor ter 
le ve ti den til psy ko se pa si en ter. Nors ke psy
kia te re og le ge mid del myn dig he ter dik te res 
ikke av far ma si gi gan ter. Le ge mid del be hand
ling og ECTbe hand ling er ikke be hand lings
for mer der be hand le rens re la sjons egen ska
per har li ten be tyd ning. Dis se på stan de ne 
blir ikke san ne av at de gjen tas. Jeg over la ter 
der for til re dak tør Kolstads egne ord for  
å be skri ve bo kens stør ste svak het, fra es say et 
For ut inn tat e me nin ger (Tidsskrift for Norsk 
psy ko log for en ing 2012, num mer 4, side 373): 
«For vent nin ge ne vi har til and re be stem mer 
gjer ne hvor dan vi opp fatt er dem. Vi til skri
ver egen ska per og fer dig he ter ut fra hvem  
vi tror den and re er. Ikke sjel den trek ker vi 
slut nin ger på bak grunn av ut se en de, kles
drakt el ler and re lett syn li ge kjen ne tegn. 
Dess uten (kort)slutt er vi fra for dom mer til 
den grup pa den and re til hø rer, f.eks. yrke 
el ler et nisk bak grunn, til in di vi du el le og 
per son li ge egen ska per».

Som de batt inn legg er bo ken nytt ig. Det  
er vik tig å ut ford re etab ler te sann he ter, selv 
om det i li ten grad er noen som me ner at 
det ikke er rom for ve sent li ge for bed rin ger  
i be hand lin gen av pa si en ter med al vor li ge 
psy kis ke li del ser. Bo ken kan le ses av alle som 
har en in ter es se for psy kia tri fa get.

DAG KRIS TEN SOLBERG
Spe sia list i psy kia tri og kli nisk far ma ko lo gi
Dia kon hjem met Sykehus
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

CE CI LIE REV HAUG
Gene ex pres si on and epigenetic chan ges in oxygen 
in duced dis ease in newborns – Ex per i men tal Broncho-
pulmonary dysplasia in mice. Ut går fra Institutt for 
kli nisk me di sin. Dis pu tas 30.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Rory Ed ward Mor ty, Max 
Planck In sti tu te for Heart and Lung Re search, W.G. 
Kerckhoff In sti tu te, Tysk land, Chris ti an P. Speer, 
Uni ver si ty Child ren’s Hospital Würz burg, Tysk land, 
og Ma rit Li eng, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si
te tet i Oslo.
Vei le der: Ola Did rik Saug stad.

AN GE LA SU SAN LABBERTON
Stro ke care in Norway. Tem po ral and in ter na tio nal 
comparisons of pre-hos pi tal de lay, pa tient cha rac te ri-
stics, ac cess to inpatient rehabilitation and long-term 
sur viv al fol low ing stro ke unit treat ment. Ut går fra 
Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 31.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mats Brom mels, Karolinska 
Institutet, Sve ri ge, An nett e Fromm, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus, og An ners Ler dal, Uni ver si te
tet i Oslo.
Vei le de re: Ma thi as Bar ra, Ole Mor ten Røn ning  
og Ben te Thom mes sen.

HAN NE AST RID EIDE
Se rum and tumour bio mar kers in non-small cell 
lung can cer. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
 Dis pu tas 31.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Si mon Ekman, Karo linska 
Institutet, Stock holm, Sve ri ge, Bjørnar Gil je, Sta 
vanger uni ver si tets sju ke hus, og Kris tin Bjor dal, 
Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ås laug Hel land og Odd Ter je Brus tu gun.

TOR KJELL NØST DAHL
Post ope ra ti ve Fat ig ue; As sess ment and Clin i cal 
 Im pli ca tions. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 3.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hen rik Keh let, Uni ver si ty 
of Co pen ha gen, Dan mark, Line Me re te Ol der voll, 
Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet,  
og Egil Johnson, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Jo han Ræ der, Olav M. Fred heim og 
Tomm Bern klev.

WAY PHYO AUNG
Dia be tes mellitus in Yan gon Re gi on, My an mar. Ur ban-
ru ral dif er ence in prev a lence, trends and as so ci ated 
fac tors. Ut går fra Institutt for hel se og sam funn. 
Dis pu tas 3.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Tun My int, Si mon Fraser 
Uni ver si ty, Ca na da, Mari Myhr stad, Os lo Met,  
og Anne Ma rit Mengs hoel, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mar te Ka ro li ne Rå berg Kjøl les dal, Es pen 
Bjert ness og Virasakdi Chongsuvivatwong.

STI AN BALNAGOWN ROSS
Cardiacresynchronization ther a py – Acu te re sponse 
pa ra me ters. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 7.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jens Cosedis Niel sen, 
De part ment of Cardiology, Aarhus Uni ver si ty 
Hospital, Dan mark, Han ne Bjørnstad, Nord lands
sy ke hu set, og Are Martin Holm, Det me di sins ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Erik Kongs gård, Thor Edvardsen og Hans 
Hen rik Od land.

SAN DRA LARSEN
Pla cen tal weight – associations with ma ter nal fac tors 
and preeclampsia. Ut går fra Institutt for kli nisk 
 me di sin. Dis pu tas 10.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ka rin Kalläén, Lund Uni ver
si ty, Sve ri ge, Trond Melbye Mi chel sen, Oslo uni ver si
tets sy ke hus, og As bjørn År øen, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Anne Es kild og Ma rit Ca mil la Haa vald
sen.

SVEIN UNG LIL LE HAUG
Brain-wide map ping of trans ge ne ex pres si on in mouse 
mod els of neu ro de ge ne ra ti ve dis ease. Ut går fra Insti
tutt for me di sins ke ba sal fag. Dis pu tas 11.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Huu Phuc Ngu yen, Ruhr
Uni ver si ty Bo chum, Tysk land, Ma ri an ne Haf ting 
Fyhn, Uni ver si te tet i Oslo, og Tone Tøn jum, Uni ver
si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tryg ve B. Leer gaard og Jan G. Bjålie.

OLA NAK KEN
Epidemiology of Amyotrophic La te ral Sclerosis:  
A pop u la tion-based study in Norway. Ut går fra Insti
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 12.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Al ber to Ascherio, De part
ment of Nut ri ti on Har vard THC Chan School of 
Pub lic Health, USA, Mar te Bjørk, Kli nisk in sti tutt 1, 
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Bergen,  
og Anne Es kild, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver
si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tryg ve Holm øy og OleBjørn Tys nes.

ER LEND CHRIS TOF FER SOM MER LANDS END
Con gen i tal Aniridia: Ex ploring Vi sual Dis abling Mani -
fes ta tions in the Oc u lar Sur face and Oc u lar Fun dus 
through Clin i cal and Translational Ap proaches. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 13.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Pe ter A. Net land, Uni ver si ty 
of Vir gi nia School of Medicine, USA, Tora Sund 
Mor ken, Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses
vi ten skap, Fa kul tet for me di sin og hel se vi ten skap, 
Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og 
Trond Bua nes, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te
tet i Oslo.
Vei le de re: Tor Paas ke Ut heim, Rig mor C. Bar aas, 
Neil Lagali og Ragn hei dur Bra ga dott ir.

TU YET ANH PHAM
A study on the cytoprotective ac tions of CCN2 and the 
role of CCN2 in an gio ten sin 2-in duced myocardial 
hyper trophy. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 14.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mar ga re te GoppeltStrübe, 
Universitätsklinikum Er lan gen and Fried rich
AlexanderUniversität Er lan genNürn berg, Tysk
land, Lise Ro man Molt zau, Det me di sins ke fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Ales san dro Cataliotti, Det 
me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Hå vard Att ra ma dal og Mu ham mad 
Sha kil Ahmed.
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BE RIT SKRET TING SOLBERG
At en tion-de fi cit/hyperactivity dis or der; sex dif er ences 
in psy chi at ric comorbidity and transgenerational 
 re cur rence risks. A pop u la tion-based study using Nor-
we gi an reg is try data. Ut går fra Institutt for bio me di
sin. Dis pu tas 7.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Chris ti na Hult man, 
Karolinska In sti tu te, Sve ri ge, Samuele Cortese, 
Uni ver si ty of Sout hamp ton, Stor bri tan nia, og In ger 
Hau ke nes, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Kari Klungs øyr, Jan Haavik og Anne 
Hal møy.

HOG NE VI KA NES BUCH VOLD
Shift work: Weight chan ge and lifestyle fac tors. Ut går 
fra Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin. 
Dis pu tas 10.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Kirs ten NabeNiel sen, 
 Københavns Uni ver si tet, Dan mark, An tho ny Wag
staff, Uni ver si te tet i Oslo, og Kjell Haug, Uni ver si te
tet i Bergen.
Vei le de re: Bjørn Bjor vatn, Siri Waage og Stå le 
Pal le sen.

DAVID MUKUNYA
Newborn care prac tices in North ern Ugan da: Stu dies 
on breast feeding, de cis ion-ma king and hy po ther mia. 
Ut går fra Senter for In ter na sjo nal Hel se. Dis pu tas 
13.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Joy Lawn, Lon don School 
of Hy gie ne and Tro pi cal Medicine, Stor bri tan nia, 

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

BJØRN BAR STAD
Neuroborreliosis in child ren; di ag nos tic and immuno-
logical as pects. Ut går fra Kli nisk Institutt 2. Dis pu tas 
31.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: PerEric Lindgren, Lin
kö pings Uni ver si tet, Sve ri ge, Da ni ell Bremell, 
Uni ver si te tet i Gøteborg, Sve ri ge, og Unn Ljø stad, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Knut Øy mar og Dag Tveit nes.

LUCKSON WANDANI DULLIE
Qual i ty of pri mary care from the pa tient per spec tive 
in South West Ma la wi: De vel op ment and ap pli ca-
tion of the Malawian Pri mary Care As sess ment Tool 
(Pcat-Mw). Ut går fra Institutt for glo bal hel se og 
sam funns me di sin. Dis pu tas 6.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jon Øy vind Od land, Norges 
tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, Bob Mash, 
Stel len bosch Uni ver si ty, SørAf ri ka, og In gunn 
 Ma rie S. En ge bret sen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Stur la Gjes dal og Ei vind Me land.

HIL DE RE NA TE EN GE RUD
Mo lec u lar mar kers to pre dict prog no sis and guide 
 ther a py in endometrial can cer. Ut går fra Kli nisk in sti
tutt 2. Dis pu tas 7.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Alain Zeimet, Me di sinsk 
Uni ver si tet i Inns bruck, Øs ter ri ke, Ben Da vid
son, Uni ver si te tet i Oslo, og Ma rie Holm Solheim, 
 Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ca mil la Krak stad og Jone Tro vik.

Jo han ne Sund by, Uni ver si te tet i Oslo, og Rolv Ter je 
Lie, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Thor kild Tylleskar, James K. Tumwine, 
Vic to ria Nankabirwa og Ka ren Ma rie Moland.

ÅSNE BAK KE
Type 2 dia be tes in ge ne ral prac tice in Norway – sta tus, 
time trends, and qual i ty of care. Ut går fra Institutt 
for glo bal hel se og sam funns me di sin. Dis pu tas 
14.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Sof a Gudbjörnsdottir, 
Göteborgs uni ver si tet, Sve ri ge, Ma rit Ragn hild 
 Rok ne Bjør gaas, Norges tek niskna tur vi ten ska pe 
lige uni ver si tet, og Tore Bjørn Grim stad, Uni ver si
te tet i Bergen.
Vei le de re: Sver re Sandberg, Geir Thue, Ing vild 
 Da len, Svein Skeie og Siri Carlsen.

CA RO LI NE BE NE DIC TE NIT TER EN GEN
Ex ploring the bound aries of preci sion haemato-onco-
logy – The case of FLT3 length mutated acu te myeloid 
leukaemia. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 
14.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Gun nar Ju li us son, Lund 
Uni ver si ty, Sve ri ge, Mar ta Bertolaso, Uni ver si ty 
Cam pus BioMedico of Rome, Italia, og Ma ri an ne 
Aa ne rud, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Bjørn Tore Gjert sen, Em met Mc Cor mack 
og Øy stein Bru se rud.

UNI VER SI TE TET I TROMSØ
Norges ark tis ke uni ver si tet 
https://uit.no/tav la

ES BEN BJØRIS
Trig gers and risk fac tors of first and recurrent venous 
thromboembolism. Ut går fra Institutt for kli nisk 
 me di sin. Dis pu tas 29.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Paul Alexander Kyrle,  
Med i cal Uni ver si ty of Vi en na, Øs ter ri ke, Ast rid  
van Hylckama Vlieg, Lei den Uni ver si ty, Ne der land, 
og Hei di Til ler, Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Sig rid Bræk kan og JohnBjar ne Hansen.

TER JE BEK TE SE VIC HOLM LUND
Mod el ing re mote ly collected speech data: Ap pli ca tions 
for psy chi a try. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 31.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Che ryl Corcoran, Icahn 
School of Medicine, Mount Si nai, New York, USA, 
Ma ria FaurholtJep sen, Psy chi at ric Center Co pen
ha gen, Dan mark, og Gun nar El ling sen, Institutt for 
kli nisk me di sin, Det hel se vi ten ska pe li ge fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Bri ta Elvevåg og Bru no La eng.
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JES SI CA MIRA GABIN
Mod i fi able risk fac tors for de men t ia – A study ex ami-
ning the as so cia ti on be tween de men t ia and blood 
pressu re, low gra de in flam ma tion, and re nal im pair-
ment. The Nord-Trøn de lag Health Study (HUNT). The 
Health and Me mory Study (HMS). Ut går fra Institutt 
for sam funns me di sin og sy ke pleie. Dis pu tas 
24.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Kai su Pitkälä, Uni ver si ty  
of Hel sin ki, Finland, Bjørn Hei ne Strand, Folke
helseinstituttet, og Kris tine Pape, Norges tek nisk
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Jo stein Holmen og Ing vild Sal tvedt.

HANS KRIS TI AN MOE
Trau mat ic Axonal In ju ry on Clin i cal MRI – As so cia ti on 
with the Cau se and Se ver i ty of Trau mat ic Brain In ju ry. 
Ut går fra Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses
vi ten skap. Dis pu tas 14.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Nik las Mark lund, Lunds 
Uni ver si tet, Sve ri ge, An ge li ka Sor te berg, Uni ver si
te tet i Oslo, og Tore Wergeland Mei sing set, Norges 
tek niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Anne Vik, Asta Hå berg og Kent Gø ran 
Moen.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

RUTH STOKLUND THOM SEN
Vig or ous Phys i cal Ac tiv i ty in Psoriatic Arth ri tis. Ut går 
fra Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie. 
Dis pu tas 24.1.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Phi lip Helliwell, Uni ver si ty 
of Leeds, Stor bri tan nia, Han ne Sol veig Dag fin rud, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Lin da Ernst sen, Norges tek
niskna tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Mari Hoff, Glenn Hau ge berg og Tom Ivar 
Lund Nilsen.

Abonner på Tidsskriftets  
nyhetsbrev
H O L D  D E G  O P P DAT E R T

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev en gang i uken?

Våre artikler kommer først på nett. I nyhetsbrevet 
blir du presentert for et utvalg av ukens siste artikler 
samt de sist utlyste stillingene fra legejobber.no.

Gå inn på tidsskriftet.no/nyhetsbrev og meld deg på.
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KNUT IVAR IVERSEN

Vår gode kollega og venn, spesialist i psykia-
tri Knut Ivar Iversen, gikk bort 22.8.2019,  
65 år gammel, etter kort tids sykeleie. Bare  
8 uker i forveien hadde vår kollegagruppe 
sin tradisjonelle sommeravslutning, og vi 
ble enige om en ny felles reise til Malaga  
til høsten. Lite ante verken vi eller Knut Ivar  
om at det skulle bli siste gang vi møttes.

Knut Ivar var en ekte tromsøgutt. Han 
utdannet seg som programingeniør i NRK  
i Oslo før han flyttet tilbake til Tromsø, der 
han ble ferdigutdannet lege i 1985 og spesia-
list i psykiatri i 1992. Det var gjennom job-

Ivar, ble inspirert av hans kunnskap og satte 
pris på hans romslighet og lune humor.

Knut Ivar hadde også helt andre talenter.  
I 1970-årene drev han med banekjøring  
med bil på nasjonalt nivå, og mange år 
senere kjøpte han tilbake bilen som han 
brukte mye tid på å restaurere. Han fant 
også stor glede i å snekre og var ikke redd 
for å igangsette ambisiøse byggeprosjekter 
både hjemme og på familiens landsted på 
Senja. De senere årene oppfylte han en gam-
mel drøm og tok fatt på å ta flysertifikat.

Våre tanker går i første rekke til hans  
kone Catharina og barna Henrik, Rosa  
og Ulrik, som har mistet en ektefelle og  
en far som verdsatte familien så høyt. Det  
er sårt ikke å ha Knut Ivar med videre i vår 
kollegagruppe, og han vil bli savnet av 
 mange pasienter og kolleger.

Vi lyser fred over hans minne.

MARTIN SCHUSTER, ANNELISE FREDRIKSEN, 
RIGMOR MOELV, BJØRN RAFTER,  
PER A. ELLINGSEN

ben han møtte Catharina som han stiftet 
familie med. Familien var i alle år Knut Ivar 
sitt viktigste anker.

Knut Ivar var sterkt engasjert i faget og  
tok videreutdanning i psykoanalytisk psyko-
terapi, gruppeanalyse, kognitiv terapi og 
psykoterapi ved psykose. I 1990-årene var 
Knut Ivar klinikkleder ved Åsgård sykehus. 
Han var engasjert i oppbyggingen av Viken 
senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu 
tidlig på 2000-tallet og fungerte her som 
leder av enheten for forsknings- og utvik-
lingsarbeid.

Siste halvdel av sitt yrkesliv arbeidet  
Knut Ivar i første rekke som avtalespesialist  
i psykiatri i Tromsø. Som godkjent psyko-
terapiveileder fulgte han mange leger fra 
Nord-Norge i deres spesialisering i psykiatri. 
I 2008 disputerte han med sin doktorav-
handling om tvangsbruk i psykisk helse-
vern.

Han var aktiv i Nordnorsk psykoterapi-
forum og deltok siden 1990-årene i en kol-
legagruppe i Tromsø bestående av privat-
praktiserende psykiatere og senere psykolog-
spesialister. Her ble vi godt kjent med Knut 

ARNE KAR STEN  
EVENSEN

Arne Kar sten Evensen (f. 1922) døde 5. ja nu ar 
2020, 97 år gam mel. Vi er man ge gam le 
kol le g er og ven ner som min nes Arne ett er 
det lan ge og be gi ven hets ri ke li vet han fikk 
opp le ve.

Han på be gyn te me di sin stu di et ved 
 Københavns uni ver si tet, og ett er tre år fort-
satt e han ved Uni ver si te tet i Bergen, der han 
ble cand.med. i 1951. Et in ter es sant po eng er 
at tre nors ke stu den ter som fikk frem ti den 
satt på vent grun net kri gen, på be gyn te sitt 
me di sin stu di um i Kø ben havn i 1945, alle ble 
ut dan net i 1951, og alle ble ra dio lo ger med 

på carcinogenese, og han pub li ser te fle re 
ar tik ler om cel le pro li fe ra sjon samt ca. 50 
ar tik ler in nen kli nisk og eks pe ri men tell 
rønt gen dia gnos tikk. Han var på stu die rei ser 
til Mos kva, Italia, Eng land, Ca na da og USA. 
Han var for mann i Spe sia li tets ko mi te en for 
me di sinsk ra dio lo gi fra 1973 og for mann  
i Norsk Forening for Me di sinsk Ra dio lo gi  
i åre ne 1976 – 78. Han ble æres med lem i Norsk 
ra dio lo gisk for en ing i 1990.

Arne var et ikon på Ul le vål, men ikke 
util nær me lig, som man ge av de gam le 
 pro fes so rer kun ne være. Han var et snilt 
men nes ke og ald ri ond sin net. Arne lik te 
godt fag li ge dis ku sjo ner. Den sto re ut vik -
lingen fa get me di sinsk ra dio lo gi had de  
i åre ne Arne var av de lings sjef med før te at 
det var van ske lig å være lø pen de opp da tert  
i alle nye mo da li te ter, og han lik te kri tis ke 
dis ku sjo ner om bru ken av nye tek nik ker  
og un der sø kel ses mu lig he ter.

Vi er takk nem li ge for alle åre ne vi fikk 
ar bei de sam men med Arne. Våre tan ker går 
til hans nær mes te fa mi lie.

ARN ULF SKJEN NALD, PER SKA ANE

pro fes so rat: Tryg ve Aak hus ved Riks hos pi -
talet, Ivar Enge ved Aker sy ke hus og Arne 
Evensen ved Ul le vål sy ke hus.

Arne var en ga sjert in ter na sjo nalt, som 
ba tal jons le ge i Tysk lands bri ga den, som 
ra dio log ved FN-styr ke ne i Gaza i 1958, og 
som do sent i ra dio lo gi ved Makerere Uni ver-
si ty i Ugan da i åre ne 1966 – 68. For sin tje -
neste na sjo nalt og in ter na sjo nalt ble han 
til delt Del ta ger me dal jen og FN-me dal jen.

I sin spe sia list ut dan nel se tje nes te gjor de 
han ved en rek ke sy ke hus og had de en bred 
me di sinsk bak grunn før han til tråd te som 
pro fes sor i ra dio lo gi: Gjøvik fyl kes sy ke hus, 
Molde fyl kes sy ke hus, Tromsøysund, Riks hos-
pi ta lets bi op si av de ling og Ra dio lo gisk av de-
ling, og Institutt for ge ne rell og eks pe ri men-
tell pa to lo gi. Res ten av sitt yr kes ak ti ve liv  
var han en ga sjert ved Ra dio lo gisk av de ling 
ved Ul le vål sy ke hus, som re ser ve le ge lege  
i 1968 – 69, uni ver si tets lek tor i 1969 – 73, over -
lege i 1973 – 91, og til slutt som av de lings sjef 
og pro fes sor i åre ne 1973 – 91. Arne ble til satt 
på den ne stil lin gen ett er le gen da ris ke Jo han 
Fri mann-Dahl og had de stil lin gen til han 
gikk av med pen sjon.

Arne Evensen ble dr.med. i 1962 med en 
opp ga ve ba sert på en eks pe ri men tell stu die 
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TORE BLOM-HAGEN

Tore Blom-Hagen døde 8. desember 2019,  
80 år gammel. Et aktivt og mangslungent  
liv er slutt.

Tore var født og oppvokst på Hamar, en 
tilhørighet han sjelden unnlot å fremheve.

I studietiden ble han raskt et midtpunkt. 
Han hadde åpenbare talenter for sang og 
musikk og med det en betydelig evne til  
å sette farge på sosiale samvær. Å dra i gang 
allsang i vennelag gjorde han mer enn 
 gjerne, til og med i utlandet på det lokale 
språket. Ved passende anledninger bidro 
han også med diktlesning, aller helst for-
ankret på Hedmarken.

Tore var en fysisk sett sterk person, med 

beineren. Så førte en uheldig hendelse  
i helsetjenesten til et stort hjerteinfarkt med 
påfølgende hjertesvikt. I tillegg mistet han 
Ragnhild i den tragiske Åsta-ulykken. Det var 
et grusomt slag. Etter at han ble hjertetrans-
plantert, kviknet imidlertid Tore til. Han 
giftet seg på nytt med en gammel skoleven-
ninne, Unni. De fikk flere gode år sammen, 
før han også mistet henne, denne gang pga. 
kreft.

Tore var en ubestridelig snill person, «god 
på bunnen», som han selv pleide å si. Han 
var ærlig og direkte, men viste interesse  
og forståelse for andres problemer. Han var 
vitebegjærlig og kunnskapsrik. Særlig var 
han opptatt av språk, og han gremmet seg 
ofte over dårlig språk når folk ytret seg 
offentlig.

De siste årene var det ofte tungt. Tore 
hadde mye smerter, men holdt ut, og selv 
om han egentlig ønsket å dø, ga han aldri 
helt opp. Kontakten med gamle venner 
opprettholdt han, og til det siste var han 
klar i hodet og hadde sterke meninger.  
Hvil i fred, Tore!

ØYSTEIN FODSTAD, ERIK BAUTZ-HOLTER

stor interesse for egne og andres fysiske 
prestasjoner. Det førte til at deler av første-
gangstjenesten ble gjennomført i Hans 
Majestet Kongens Garde. Etter studiet tok 
han resten av militærtjenesten på Trandum 
og fikk fallskjermvingen. For øvrig deltok 
han flittig i ulike idrettslige aktiviteter, men 
at han en gang deltok i kappgang fra Oslo  
til Eidsvoll, er antagelig mindre kjent for de 
fleste.

Tore gjennomførte turnustjenesten i Ham-
merfest. Etter å ha vært innom Askim syke-
hus, Kronprinsesse Märthas Institutt og Aker 
sykehus, ble han spesialist i ortopedisk 
kirurgi. Han ble sjef for Kirurgisk avdeling 
på Elverum sykehus og senere en populær 
sykehusdirektør. Hans faglige oversikt, en 
direkte form og kollegers respekt var anta-
gelig avgjørende. Etter seks år valgte han  
å gå tilbake til stillingen som avdelingssjef.

På slutten av studiet traff Tore Ragnhild, 
og vi takker for all hygge og glede sammen 
med dem og deres etter hvert tre barn. 
Friluftsliv og sport, sommer som vinter, sto 
sentralt for dem alle. Ragnhild var i leder-
sjiktet nasjonalt, både på ski og i oriente-
ring, og Tore og barna fulgte på.

Tore oppnådde en rekke merker i Birke-

EINAR SVENDSEN

Vår kjære kollega professor emeritus Einar 
Arvid Svendsen døde 28. oktober 2019, 74 år 
gammel.

Han var født i Gildeskål, og etter videre-
gående skole i Bodø studerte han medisin  
i Basel i Sveits og avla eksamen i 1972. Studie-
årene i Basel var med å prege Einar. Han 
holdt god kontakt med studievenner fra den 
gang og med kolleger fra Universitetet i Basel.

Han var tidlig interessert i forskning og 
ble ansatt i utdanningsstilling i patologi ved 
Universitetet i Tromsø og Regionsykehuset  

tende og inkluderende. Einar var også en 
høyt verdsatt kollega i fagmiljøet ved syke-
huset forøvrig. Dette bekreftes gjennom 
hans innsats som tillitsvalgt i over 20 år, 
først for Overlegeforeningen og senere for 
Leger i vitenskapelige stillinger.

Einar kom fra nord og ble med sin nord-
norske dialekt et forfriskende pust i pato-
logimiljøet. Han var interessert i historie, 
noe som sikkert startet i oppveksten på 
slektsgården på Fugløya i Gildeskål kom-
mune. Dette er et historisk sted, med blant 
annet en gammel steinkirke fra ca. 1130.  
Alle på avdelingen som opplevde hans 
 engasjerte foredrag om Nordlands Trompet 
av Petter Dass, vil aldri glemme dette.

Vår dypeste medfølelse går til hans familie 
som han var så glad i og stolt av. Vi vil min-
nes Einar Svendsen med takknemlighet og 
respekt.

På vegne av kolleger og venner ved Gades 
laboratorium for patologi / K1, Universitetet  
i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland 
universitetssykehus

KATHRINE SKARSTEIN

i Tromsø. Han ble spesialist i patologi i 1981 
og tok samme år medisinsk doktorgrad  
i Tromsø. I 1980 kom Einar til Bergen, ansatt 
som professor og overlege ved Gades insti-
tutt, Universitetet i Bergen og Haukeland 
universitetssykehus. Einar forsket på hjerte- 
og karsykdommer, særlig åreforkalkning, og 
han publiserte en rekke rapporter innenfor 
dette temaet. I 1991 – 92 dro han med familien 
til Duke University i North Carolina i USA, 
der han var gjesteprofessor. Denne tiden var 
et av høydepunktene i forskningskarrieren, 
blant annet på grunn av et stimulerende 
samarbeid om sirkulasjonsforskning.

Ved Gades institutt hadde vi stor nytte av 
Einars interesse for fremstilling av organ-
preparater. Disse har stor verdi og blir fort-
satt flittig brukt i undervisning. Einar var  
en klassisk klinisk patolog: engasjert og 
dyktig i undervisning og diagnostikk. Han 
var svært imøtekommende når kolleger og 
leger i utdannelse ønsket hjelp til diagnos-
tisk vurdering av vevsprøver.

Einar ledet Gades institutt i årene 
1996 – 2001. Lederrollen falt ham naturlig. 
Han var direkte i diskusjoner og tydelig på 
hva han mente, samtidig som han var lyt-

Foto: Leif-Arne Markussen  
© Universitetet i Bergen
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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. 
 
 
 
 

21
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no



4 01TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  4,  2020;  140

Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

Assisterande fylkeslege
Allmennmedisin, Samfunnsmedisin

Arbeidsoppgåvene omfattar medisinsk faglege vurderingar i 
enkeltsaker og klager, tilsyn med helse- og omsorgstenester og 
råd og rettleiing til kommunar, helsepersonell og enkeltpersonar. 
Andre aktuelle oppgåver kan vere innan folkehelse og samfunns-
medisin. Arbeidet er variert og i stor grad tverrfagleg.

Kvalifikasjonar:
• lege med erfaring frå og god kjennskap til helse- og  

omsorgstenestene, gjerne spesialist i eller under  
spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin

• god arbeidskapasitet

Som tilsett hos Fylkesmannen får du:
• interessante arbeidsoppgåver
• ein arbeidsplass i utvikling
• eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
• medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
• fleksibel arbeidstid

For fullstendig utlysningstekst og link til søknadsskjema, se vår 
heimeside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 07.04.2020

 
Ledige fastlegehjemmel ved Hitra 
legekontor 

Grunnet befolkningsvekst og 
kommunesammenslåing utlyser Hitra kommune: 

 1 ny fastlegehjemmel 
 
Den ledige fastlegehjemmelen er ved Hitra legekontor, 
og har en listelengde på ca. 600 pasienter. Fastlegen er 
i tillegg tiltenkt ca. 40 % kommunale oppgaver. 

Søknadsfrist: 10.09.2019 

For fullstendig utlysningstekst med kvalifikasjonskrav og 
søknadsskjema: hitra.kommune.no 

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. 
Offentleglova § 25. 

Vennesla kommune

ALIS-fastlegehjemmel
ALIS næringsdrivende hjemmel ledig for overtakelse
etter avtale i tidsrommet 01.07-01.09.20. Stort og
veldrevet senter. Se legejobber.no

Søknadsfrist: 18.03.2020

 

Fastlegehjemmel Skotselv Legesenter

Fastlegehjemmel med listestørrelse 1000 pasienter blir ledig 
for overtakelse 01.08.20

For fullstendig utlysning se www.ovre-eiker.kommune.no 
under stilling ledig. Vi ber om at søkere benytter vår  
elektroniske skjermdialog.

Søknadsfrist: 03.04.20

28
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Ledig fastlegehjemmel
Gjemnes kommune har 2640 innbyggere og ligger sentralt  
plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til 
hver av byene Molde og Kristiansund. 

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av 
kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgs-
senteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk 
helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av 
nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.
Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge  
fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar 
også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell består 
av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og  
bioingeniørkompetanse.  

 I utgangspunktet er fastlegene i kommunen selvstendig 
næringsdrivende, men hvis ønskelig kan det inngås en avtale 
om fastlønn.

Stillingen er ledig fra 1. september 2020.

For fullstendig utlysning og søknadskjema, se kommunens  
hjemmeside: www.gjemnes.kommune.no

Kontaktpersoner: kommunelege Nils Magne Sæterbø 90977193 
og avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive 95748857

Søknadsfrist: 7. april 2020
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Vi har ledig fastlegevikariat ved Hemne legesenter på 
Kyrksæterøra i perioden 18.05.20 - 15.05.21. 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss.

Søknadsfrist: 31.03.2020
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Vil du prøve deg et år i Finnmark? 
Vi har et ledig svangerskapsvikariat for fastlege med 

varighet et år, fom. 01.05.20 tom. 01.05.21. 
For fullstendig utlysningstekst, se kommunens 

 nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 22.03.2020

VADSØ
KOMMUNE

Dette er en annerledes stillingsannonse!
Legeforeningens stillingsportal, Legejobber, ønsker å hjelpe deg med å finne riktig jobb.

Vi ønsker at du registrerer deg her: https://www.legejobber.no/karriere. På den måten kan vi ta direkte kontakt med 
deg når den riktige stillingen dukker opp.

I tillegg:
Send oss din CV til legejobber@tidsskriftet.no og fortell kort om deg selv:

• Er du aktiv jobbsøker eller nysgjerrig på andre jobbmuligheter?
• Hvor er du i ditt karriereløp?
• Har du kanskje havnet i feil jobb eller søker andre utfordringer enn hva nåværende arbeidssituasjon kan tilby?
• Kanskje livssituasjonen din har endret seg?

Eller er du bare nysgjerrig på hva vi kan gjøre for deg? Vi vil gjerne høre fra deg uansett!

Legenes arbeidsmarked er i endring og det har blitt vanskeligere for leger å orientere seg. Behovet strekker seg lengre 
enn hva vi kan tilby på Legejobber i dag, derfor videreutvikler vi tjenestene og ønsker fremover å bistå deg i valg av 
jobb. 

For å trives og utvikles faglig er det viktig å finne en jobb som er tilpasset kompetanse, faglige ønsker, personlige behov 
og livsfase. Vi ønsker å hjelpe deg med det.

Allmennmedisin
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Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny 
fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom 
fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 
dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale 
oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. 

Vi tilbyr : 
• Pensjonsordning i KLP ved fast tilsetting
• Spesialisering i almenmedisin (ALIS) med erfarne

rettleiarar
• Gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelege

kollegaer og personale
• Flyttegodtgjersle, jf. personalhandbok for Askvoll

kommune
• Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad

For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no eller 
kommunens nettside. 

Søknadsfrist: 31. mars 2020

Ledig fastlegeheimel
Askvoll legesenter

Fredrikstad kommune

Fastlegehjemmel - deleliste Lægene i Gamlebyen

https://www.fredrikstad.kommune.no/

Søknadsfrist: 24.03.2020

 

Moss kommune

Ledig fastlegehjemmel
Vil du jobbe som fastlege sentralt i Moss? Det er en
ledig fastlegehjemmel ved Vidsyn legekontor. Les mer
på legejobber.no

Søknadsfrist: 14.04.2020

 

Vi søker etter en engasjert overlege til en fast stilling ved 
Spesialpoliklinikken. Leger som snart blir spesialister 
kan også søke. 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema, se 
vår nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 23.03.2020

Overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Bærum BUP har nå ledig fast stilling fra august 2020.
For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema, 
se vår nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 14.04.2020

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

BARNESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i 
barnesykdommer - lokalisert til Follo 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 07.04.2020
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LEGEJOBBER  Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Psykiatri, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 40-50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i  
gynekologi - lokalisert til Kolbotn 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 07.04.2020

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter 
og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helse-
vern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte 
og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.  
Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av syke-
husene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 
årsverk.

Har du lyst på nye utfordringer og gode betingelser?
Distriktspsykiatrisk senter Tynset, enhet for allmenpsykiatri 
består av en poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet 
med 5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt 
sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon, 
er samlokalisert med BUP og somatisk sykehus der DPS bistår 
med tilsyn/liasonoppgaver. Stillingen kan deles av to, f. eks. med 
tilstedeværelse annenhver uke. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
• Behandlingsansvar for pasienter ved døgnenheten
• Utredning og behandling av bredt spekter psykiske lidelser inkl. 

ruslidelser
• Ø-hjelpsvurderinger
• Tilsyn på somatisk sykehus   
• Fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
• Veiledning av ikke-spesialister

For fullstendig utlysning se vår nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 26.04.2020

- DPS Tynset

PSYKIATRI

Betanien hospital er en privat, ideell stiftelse som har en langsiktig driftsavtale 
med Helse Sør-øst RHF om drift av spesialisthelsetjenester innen revma-
tologi, ortopedi og øyesykdommer. Vi kan tilby deg spennende utfordringer og 
utviklingsmuligheter både jobbmessig og på fritiden. Det lille, men faglig store 
spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

Vi søker etter ny Avdelingsoverlege på øyeavdelingen 
som vil være med å videreutvikle avdelingen 

Øyeavdelingen har ansvar for pasienter fra Telemark med 
øyesykdommer som trenger sykehusbehandling. Leger, syke-
pleier, ortoptist og sekretærer arbeider i et tverrfaglig team for 
å gi et godt tilbud til pasientene. I tillegg er det etablert et godt 
samarbeid med avtalespesialistene i hele fylket.   
Øyeavdelingen utfører ca. 14000 polikliniske konsultasjoner i 
året, har i underkant av 200 innleggelser i året. Det utføres ca. 
1700 grå stær operasjoner i året, i tillegg til mange andre typer 
operasjoner. 

Søknad og spørsmål vedr. stillingen sendes til: Adm.dir. Terje 
Danielsen, E-post: Terje.danielsen@betanienhospital.no,  
Telefon: 35 90 07 02 / 909 33 026

For fullstendig utlysningstekst, se www.legejobber.no.

Søknadsfrist: 14.04.2020

BETANIEN HOSPITAL

ØYESYKDOMMER

FORSKJELLIGE STILLINGER

For fullstendig kunngjøring se: uit.no/ledigestillinger

Professor/førsteamanuensis i  
medisinsk vitenskapelig kompetanse
Enhet for legeutdanning,  
Det helsevitenskapelige fakultet
Målsettingen for undervisningen er å gi studentene en bred 
metodisk plattform og et grunnlag for kritisk forståelse av 
hvordan medisinsk kunnskap genereres, utfordres og 
fornyes gjennom undervisning og forskning, og hvordan 
denne kunnskapen formidles i møte med pasienter, 
pårørende og samfunn.

Det forventes at den ansatte er aktiv i forskningsprosjekter 
og bidrar til søknader om ekstern finansiering. I tillegg 
forventes det jevn og god vitenskapelig publisering, 
veiledning av studenter på alle nivå, samt populær- 
vitenskapelig formidling av forskningen.  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:  
Studieleder Christen Peder Dahl,  
e-post: Christen.p.dahl@uit.no, tlf. +47 97 67 68 68.

Søknadsfrist: 31. mars 2020



4 05TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  4,  2020;  140
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Medical Scientific Liaison  Oslo, full-time
Job description: 
Do you want to join the leader within neuroscience and neurodegenerative diseases? 
We have an exciting new opportunity as Medical Scientific Liaison (MSL) within our Norwegian Affiliate based in Oslo. As the MSL responsible for the 
Alzheimer`s disease area you will  represent the core of medical affairs at Biogen. The MSL will be the medical and scientific expert ensuring aware-
ness and understanding of the Alzheimer’s disease area and Biogen products. The MSL enables critical stakeholder engagement with key medical 
experts and health care  professionals and other key parties to ensure that they understand the clinical and scientific narrative for Biogen’s  
therapies and disease area. The MSL is key in bringing value to the practicing physician and health society, being and impactful communicator, a 
trusted collaborator and strategic partner within the space of Alzheimers`s disease. The role is a split between an externally focused role towards 
health care professionals and  internally focused role supporting internal stakeholders. The MSL role encounter an essential strategic component 
being able to execute according to the medical strategy, leading medical- and data generation projects as well as providing medical insights in 
cross-functional teams. The MSL role is based in Oslo within medical affairs Norway, and reports to the medical director in Biogen Norway.
Primary Responsibilities
• Build peer–to peer relationships with health care professionals and institutions 

to establish and maintain a therapeutic leadership position within Alzheimer`s 
disease and neurodegenerative disorders

• Provide the most relevant, reliable and unbiased scientific information to build 
trust and credibility among health care professionals and external stakeholders

• Act as the internal scientific/medical expert to other staff members, provide 
medical and scientific training and education, liaise with global/EU medical 
teams within the organization

• Support the implementation of medical strategies through active participation 
at meetings, local congresses, advisory boards and panel discussions

• Collaborate and support colleagues within regulatory affairs, drug safety,  
medical information and clinical development

• Develop educational programs/scientific projects in collaboration with key 
medical experts to increase awareness and knowledge within Alzheimer`s 
disease and neurodegenerative disorders

Education
• Medical doctor or master of science
• PhD or other research experience, preferred but not a requirement

Qualifications
• Experience as a treating physician or other health-care related  

profession is preferred, but not a requirement
• Experience and insights in the field of Alzheimer`s disease and  

neurodegenerative disorders is preferred, but not a  
requirement

• +2 year`s experience in the pharmaceutical-/biotech industry is  
preferred, but not a requirement

• Strong communication- and presentation skills, fluency in 
Norwegian and English

• Great interpersonal skills such as professionalism, integrity and 
team-working spirit 

• Capabilities to take leadership and strategic thinking from a 
medical perspective

• Project management experience and capabilities to take  
informal leadership roles

• Strong scientific knowledge and the capability to educate and 
develop others

• Strong personal engagement and passion for neuroscience
Additional Information: For more information about Biogen Norway: www.biogenpro.no, www.biogen.no. If you would like to hear more about the 
role please contract: Rikke Oester, Senior Recruitment Partner, Tel: +41 413920428 or Espen Burum-Auensen, Medical Director, Tel: +47 90870278

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

100% fastlegevikariat Melhus
Ledig fastlegevikariat 100% ved Gaula legesenter, Melhus, fra 04.mai -
4.oktober grunnet foreldrepermisjon. Mulighet for forlengelse på deltid.
Gaula legesenter er et trivelig og veldrevet legesenter med totalt 3
selvstendig næringsdrivende fastleger. I tillegg 3 erfarne og kompetente
helsesekretærer. Legesenteret befinner seg i Melhus sentrum, 20 min med
bil fra Trondheim. Gode forbindelser med buss/tog, samt mulighet for
parkering.

Totalt har legesenteret en listekapasitet på 3200 innbyggere. Den
aktuelle listen har kapasitet på 1100 pasienter og har per nå ca 970.
Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus og er
fornuftig utstyrt, samt med moderne laboratorium. Det benyttes CGM
journalsystem med Pasientsky for timebestilling/elektronisk
kommunikasjon.

Hjemmelen har 5 kurative dager og på ettermiddag/kveld er det
interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik, Midtre Gauldal. Denne
er lokalisert i Trondheim. Daglegevakt i Melhus hver 9. uke. Per nå
foreligger ingen kommunale oppgaver.

Søker må ha norsk autorisasjon og oppfylle krav for HELFO-refusjon.
Vennligst oppgi HPR-nr ved søknad. Søknad sendes til kontaktperson per
epost. Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
Kontakt: Hjemmelshaver Siri Kregnes, Tlf: 90745180,
siri_kregnes@hotmail.com

Utlysning av forskningsmidler 
Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki deler årlig ut midler til 
forskningsprosjekter innen den medisinske,  
ernæringsmessige eller sosiale sektor. For 2020 
utlyses det midler for inntil kr. 250.000,-.  
Søknadsfristen er 1. mai.

For ytterligere info, se: www.ncf.no

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND
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KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI 
For psykologar og legar blir det hausten 2020 sett i gang: 

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i: 
OSLO – seminarleiar blir Jan Ole Røvik

BERGEN – seminarleiar blir Lilian Stokkeland
STAVANGER - seminarleiar blir Carl Fredrik Gamst

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i: 
OSLO –seminarleiar blir Olav Røkkum

STAVANGER – seminarleiar blir Tormod Knutsen

Innføringsseminaret gjev ei generell innføring i psykoanalytisk og 
psykodynamisk teori, intervjuteknikk, evaluering og terapi. Som 
ledd i utdanninga blir det kravd at kandidatane i heile seminar- 
perioden arbeider med psykoterapi med enkeltpasientar (vaksne) 
under kvalifisert vegleiing (definert og godkjent av IFP). Det er 
ønskeleg med minimum to års klinisk praksis frå psykisk helsevern 
før opptak. 

• Innføringsseminaret omfattar 200 undervisningstimar over 4 
semester, organisert som dagseminar med 8 undervisnings- 
timar kvar gong og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar 
på 10 undervisningstimar. Desse blir arrangert fredag kveld og 
laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår på faste vekedagar, 11 pr. år, og spesial- 
seminar blir arrangert 2 gonger i løpet av seminartida.  

Vidaregåande seminar bygge på innføringsseminaret og gjev ei 
teoretisk fordjuping  med større vekt på det kliniske arbeidet. Ved 
sidan av dei ovanfor nemnde rammene for innføringsseminar skal 
kandidaten gå i ikkje-trygdefinansiert lærebehandling godkjent 
av instituttet. Det er ønskeleg at lærebehandlinga er starta før 
igangsetting av vidaregåande seminar. For opptak på vidaregåande 
seminar er det nødvendig med anbefaling i vegleiingsattest frå 
innføringsseminaret. 

• Vidaregåande seminar omfattar 200 undervisningstimar over 4 
semester, organisert som dagseminar med 8 undervisnings- 
timar kvar gang og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar 
på 10 undervisningstimar som blir arrangert fredag kveld og 
laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår vanlegvis på faste vekedagar, 11 pr. år, og 
spesialseminar blir  arrangert 2 gonger i løpet av seminartida. 

Det blir kravd gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 
Faglitteraturen er i hovudsak på engelsk. Vi oppfordrar søkarar til 
å sette seg godt inn i utdanninga sine rammer. Fullstendig infor-
masjon om utdanninga sitt innhald finns på Instituttet si heimeside 
www.instpsyk.no. Der finn ein også søknadsskjema.  

Ny undervisningsplan. For seminar med oppstart frå og med 2017 
gjeld ny undervisningsplan. 

Les planen her: www.instpsyk.no/utdanning/undervisningsplan 
-for-kandidatutdanningen-gjeldende-fom-seminarer-som-starter
-i-2017/  

Seminaravgift er kr 12 000,- pr. semester for begge seminar. 
Søknadsfrist: 15. april 2020.  Søknad skal sendast via heimesida 
www.instpsyk.no/utdanning/nye-seminarer/soknad-til-seminar

For nærmare informasjon: telefon 22 58 17 70 eller e-post  
sekr@instpsyk.no eller und-leder@instpsyk.no  

Seminar i Moral de Calatrava, Spania 20.9-26.9.2020

Når terapeuter møter veggen.
Om å unngå å bli utslitt, muligheter og utfordringer.
Vi vil se på stressende rammebetingelser, fremmedgjøring, 
“flinkhetssyndromet”, personlige forhold, overføring og 
uttesting, samt negative sider ved empati, særlig ubevisst 
og somatisk empati. Videre hvordan forholde seg til dette 
på best mulig måte. Seminaret og opphold holdes i et  
gammelt spansk palass.

Foredragsholdere:
Psykologspesialistene: Hans Peter Broch, psykoanalytiker, 
Arne Vaagene, Tor Sletten, Bodynamic Analytiker, Inger  
Wangen, kandidat i psykoanalyse, Geirmunn Sletten, Udesh 
Anda og David Knutsen.
Psicologa Carmen Villalobos Salguero, terapeuta gestalt.
Psykiater Dag Oulie og Skuespiller Rhine Skaanes.

Påmelding: Ved betaling av deltageravgift på kr 6690,- til 
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MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Uten for lan det Norge

Norge må ut dan ne fle re le ger og 
spe sia lis ter. I dag ba se rer vi oss for 
mye på at and re land gjør job ben  
for oss.

«Land skal im ple men te re ef ek tiv plan leg ging, 
ut dan ning og opp læ ring av hel se per so nell, 
(…) støt e opp om en hel se per so nell styr ke 
som er til pas set de sær li ge for hol de ne i hvert 
land og re du se re be ho vet for å re krut e re 
hel se per so nell fra ut lan det». Det sier WHO-
ko den for in ter na sjo nal re krut e ring av 
hel se per so nell som Norge har slut et seg til.

Men rea li te ten her hjem me er en helt 
an nen. In gen and re land i Eu ro pa har så  
høy an del av le ger som er ut dan net uten for 
lan det, som Norge. 43,7 pro sent av alle yr kes-
ak ti ve le ger har sin ut dan nel se fra ut lan det, 
og den ne an de len er sti gen de. Norge im por-
te rer over 30 pro sent av alle fer di ge spe sia - 
lis ter. Vi er helt av hen gi ge av at nors ke ung-
dom mer vel ger å ut dan ne seg til le ger i ut- 
 lan det, og av å re krut e re fer dig ut dan ne de 
spe sia lis ter fra ut lan det. Nød ven di ge res sur-
ser til god ut dan ning, vil kom me pa si en te ne 
til gode. Som et av de ri kes te lan de ne  
i ver den, bur de vi ut dan ne fles te par ten av 
le ge ne i eget sy stem slik vi har for plik tet  
oss til gjen nom WHO-ko den.

Grim stad ut val get skul le se på be ho vet for 
fle re stu die plas ser i me di sin og le ver te sin 
rap port høs ten 2019. His to risk har det vært 
en mye la ve re vekst i an tall stu die plas ser  
i me di sin, sam men lik net med and re hel se-
fag stu di er og stu die plas ser ge ne relt. Nes ten 
halv par ten av me di sin stu den te ne vi tren ger, 
ut dan nes i ut lan det. Le ge for en in gen støt er 
ut val gets kon klu sjon om å øke an tall stu die-
plas ser med 440, slik at Norge ut dan ner 
80 pro sent av de le ge ne vi har be hov for. 

Ut val get har en gjen nom ar bei det ar gu men-
ta sjon som byg ger på de sam me for ut set-
nin ge ne som Hel se di rek to ra tet leg ger til 
grunn for sin til råd ning om 1150 LIS1-stil lin-
ger. Det var et vik tig gjen nom slag for Le ge-
for en in gen da Hel se di rek to ra tet i ja nu ar 
2019 stad fes tet at vi må øke an tall LIS1-stil lin-
ger med 200. Hel se tje nes ten mang ler spe sia-
lis ter i man ge fag, sam ti dig som over tu sen 
fer dig ut dan ne de le ger står i kø for å kom me 
gjen nom LIS1-nål øy et.

Men hel se tje nes ten vil tren ge enda fle re 
spe sia lis ter i fram ti da. Der for må vi se på 
hele le ge ut dan nin gen sam let. Myn dig he te ne 
må di men sjo ne re ut dan nin gen av le ger hele 
vei en fra grunn ut dan nin gen til fer dig spe-
sia list, slik at vi mø ter fram ti das be hov for 
le ge spe sia lis ter. Le ge for en in gens vur de ring 
er at det er be hov for et til skudd av minst 
1500 le ger per år i åre ne frem over. Sam ti dig 
må vi leg ge til ret e for gode kar rie re løp  
slik at spe sia lis te ne fort set er å bru ke sin 
kom pe tan se i hel se tje nes ten, fram for tid lig 
pen sjo ne ring.

Når du mø ter en lege i vår of ent li ge hel se-
tje nes te, skal det være en spe sia list, el ler en 
lege i spe sia li se ring. Pa si en te ne skal møte 
kva li tet og kom pe tan se, for di det er vik tig 
for pa si ent sik ker he ten og for opp le vel sen  
av en trygg og iva re ta ken de hel se tje nes te. 
Da må vi ut dan ne nok le ger hele vei en gjen-
nom til fer dig spe sia list, og ikke ba se re oss 
på at and re land gjør job ben for oss.
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Et ter nes ten 30 år er ar beids hver da gen som fast le ge over for Svein Aar seth. 
Men som le der av Rå det for le ge etikk, har ikke 70-år in gen pla ner om å leg ge 
inn åre ne helt ennå.

– Ar bei det mit har vært vik tig for meg. 
Iden ti te ten min har vært, og er fort sat, 
sterkt knyt et til det å være lege. Der for 
er det lit rart å ikke skul le jobbe som det 
mer, sier Svein Aar seth.

Si den be gyn nel sen av 1990-tal let har han 
vært all menn le ge, og se ne re fast le ge, på 
Fry sja le ge kon tor i Oslo. Men nå er det alt så 
slut. 31. ja nu ar i år, 11 da ger et er fyl te 70 år, 
steng te han kon tor dø ra for siste gang.

– Det har vært et pri vi le gi um å få føl ge 
pa si en te ne over leng re tid, og noen gan ger 
få føl ge hele fa mi li er. Så det er klart at jeg 
kom mer til å lure på hvor dan det går med 
noen av pa si en te ne mine, sier Aar seth.

Be drifts le ge på 80-tal let
I til legg til å være spe sia list i all menn me di-
sin, er Svein Aar seth også spe sia list i ar beids-
me di sin. På 80-tal let job bet han som be drifts-
le ge, blant an net for NSBs Sund land Verk-
sted i Dram men.

– Her fikk jeg vir ke lig tes tet det grunn - 
leg gen de in nen ar beids me di sin, med både 
fore komst av as best og tung fy sisk ar beids-
be last ning. Å være be drifts le ge på kon tor er 
vel dig an ner le des enn å være det på verk-
sted, sier Aar seth.

Fra job ben som be drifts le ge gikk vei en 
et er hvert vi de re til å bli all menn le ge på 
Fry sja – ikke langt unna barn doms hjem met 
på Nord berg der han fort sat bor. Gjen nom 

nær me re 30 år har Svein Aar seth fulgt end-
rin ge ne i hver da gen som all menn le ge, og 
et er 2001, som fast le ge.

– Den stør ste for skjel len er kan skje at 
pa si en te ne er mer kunn skaps ri ke nå enn 
tid li ge re. Kunn skap er mye let e re til gjen ge-
lig. Som lege må jeg bi dra til å sor te re den ne 
kunn ska pen slik at pa si en ten kan nyt ig - 
gjø re seg av den på en god måte, og jeg må 
bi dra til å sor te re vekk det som ikke hol der 
mål, sier Aar seth.

Han un der stre ker at han syns det er en 
po si tiv ut vik ling at pa si en ter i dag har let e re 
til gang på in for ma sjon.

– Spe si elt gjel der det e for pa si ent grup pen 
med sjeld ne syk dom mer. Jeg kan nes ten 
ga ran te re at de kan mer om sin egen syk-
dom enn det fast le gen de res kan. Som fast - 
le ge er det da eks tra vik tig å være lyd hør.  
Vi er fort sat be tyd nings ful le for dis se pa si en-
te ne og hjel per dem vi de re inn i hel se ve se-
net for be hand ling og opp føl ging.

Trenger mindre arbeidsmengde
Han på pe ker at hel se ve se net i sin hel het har 
blit mer orien tert rundt pa si en ten. Hel se-
mi nis te rens man tra har vært «pa si en tens 
hel se ve sen», sam ti dig som fast le ge ne får en 
sta dig stør re opp ga ve por te føl je. Le ge for - 
en in gen har len ge vars let om fast le ge kri se: 
Sta dig fle re fast le ger slut er i job ben – og 
opp gir høyt ar beids press som en av ho ved-

år sa ke ne til det e. Kun ni pro sent av me di-
sin stu den ter øns ker å bli fast le ge.

– Ar beids meng den må ned, sier Aar seth 
be stemt.

– Fast le ger må ha an svar for fær re inn byg-
ge re, sam ti dig som myn dig he te ne i langt 
stør re grad må til ret e leg ge for gode IT-tje-
nes ter, slik at vi ikke skal sit e på hvert vårt 
kon tor og finne opp krut et. I til legg bur de 
nor mal ta rif en i stør re grad re flek te re det  
vi gjør, og ikke hvil ke ram mer det gjø res 
un der.
Han leg ger til:

– Det er jo et tan ke kors at lo ven som tid- 
 li ge re het «Lov om le gers ret ig he ter og 
plik ter», nå går un der nav net «Hel se per so-
nello ven». Ret ig he te ne for svant, og plik te ne 
ble igjen.

Til lits valgt i Oslo
Pa ral lelt med job ben som lege, har Svein 
Aar seth vært til lits valgt i Le ge for en in gen.  
Til lits valgt ver vet tok han al le re de som ny ut-
dan net med jobb som dis trikts le ge i Ån dals-
nes. Man ge kjen ner også Aar seth fra ti den 
han var til lits valgt i Oslo le ge for en ing – først 
som sty re med lem i seks år, der et er som 
le der fra 2005.

– Det var både spen nen de og om fat en de  
å være le der av Oslo le ge for en ing. Oslo kom-
mu ne har egne av ta ler med KS, og fle re 
by de ler har jo langt stør re inn byg ger tall enn 

Svein Aar seth tak ker av
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tor, og jeg har hat kon takt med sen te ret 
hele vei en si den. I dag er jeg fri vil lig der 
cir ka en gang i må ne den.

Han be skri ver ar bei det ved hel se sen te ret 
som noe som «dess ver re er nød ven dig».

– Sen te ret har jo som mål å bli over flø dig. 
Når det er sagt, så er det et spen nen de sted  
å ar bei de, ikke minst for meg som på set  
og vis har job bet på beste vest kant. Jeg ser 
pa si en ter på hel se sen te ret som jeg ikke har 
set i prak si sen min.

Selv om fast le ge gjer nin gen er av slut et, 
skal ikke Svein Aar seth gi seg helt med jobb 
ennå. Han er valgt som le der av Rå det for 
le ge etikk ut 2021, og vil der med fort sat være 
et kjent fjes i gan ge ne på Le ge nes hus. Selv 
tror han det er po si tivt at han ikke går fra 
100 til null på en dag.

– Jeg har all tid lat meg en ga sje re. Uan set 
hva som skjer, så har jeg ikke tenkt til å gi 
slipp på den egen ska pen, av slut er Svein  
Aar seth.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– Vi er opp tat av pri ori te ring – at folk  
skal få li ke ver dig hel se hjelp. Vi øns ker at 
mar keds fø ring skal skje på en god, ed rue lig 
måte. Det er noe vi har job bet mye med.  
Vi er også kri tis ke til es te tisk me di sin, det 
inn be fat er både kos me tisk kir ur gi og an nen 
es te tisk be hand ling, sier Aar seth og leg ger 
til:

– I til legg er det jo en kel te spørs mål som 
all tid vil være vik ti ge for oss, slik som ak tiv 
døds hjelp og re ser va sjons ret for le ger.

Job ber fri vil lig
Selv har han vært fri vil lig ved Hel se sen te ret 
for pa pir lø se mi gran ter i over 10 år. Det ble 
etab lert i Oslo i 2009, og Aar seth var ak tiv  
i ar bei det med å bygge opp sen te ret.

– Den gang var jeg med på å gi råd om 
hvor dan man skul le bygge opp et le ge kon-

man ge kom mu ner i Norge. Så en vik tig del 
av job ben var å føl ge opp av ta le ne med kom-
mu nen og å sit e ved for hand lings bor det.

Aar seth me ner Le ge for en in gens lo kal for-
en in ger bør ha et sær lig an svar for all menn-
le ge ne.

– Som all menn le ge sit er man jo ofte  
ale ne uten mye kol le gi alt net verk rundt 
seg, på pe ker han.

Rå det for le ge etikk
Da Svein Aar seth var le der i Oslo le ge for - 
en ing, ble han spurt om å bli le der av Rå det 
for le ge etikk. I 2014 ble der med sce ne skif tet 
et fak tum. Rå det for le ge etikk er et uav hen-
gig råd gi ven de or gan i Le ge for en in gen som 
har fem med lem mer med fas te mø ter. Rå det 
be hand ler kla ge sa ker hvor det kla ges på 
le ger et er etis ke reg ler for le ge ne.

– Vi gir råd til Le ge for en in gen i medisin-
sketiske spørs mål. Vi av gir hø rings svar og vi 
prø ver å øke opp merk som he ten på me di-
sinsk etikk både inn ad i for en in gen og utad 
i me dia. Det syns jeg vi har lyk tes med, sier 
Aar seth.

Som le der i Rå det er han ofte i me dia og 
kom men te rer etisk van ske li ge sa ker.

FASTLEGE: – Det har vært et privilegium å få følge pasientene over lengre tid, sier Svein Aarseth. Foto: Vilde Baugstø

«Jeg har alltid latt meg 
engasjere» 
SVEIN AARSETH, NYLIG PENSJONERT FAST-

LEGE OG LEDER I RÅDET FOR LEGEETIKK
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Øns ker de le ga te ne vel kom men til lands sty re mø te

So ria Moria står igjen klar til å ta imot 
lands sty ret når de le ga te ne sam les til 
det år li ge mø tet 26. – 28. mai.

For en in gens stor stue på ta ket av Oslo, er en 
fin ram me for lands sty re mø te ne når Lege- 
for en in gen ikke gjes ter lo kal for en in ge ne.

– Le ge for en in gen har sto re for vent nin ger 
til dis se tre da ge ne. Lands sty re mø tet er  
vårt høy es te or gan og en na tur lig plass for 
po li tikk ut vik ling, dis ku sjo ner og ny kunn-
skap. De le ga te ne som ent rer mø te sa len  
er godt for be redt, med vil je og øns ke om  
å være med på å peke ret ning for Le ge for- 
 en in gen, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Rik hol dig agen da
Det blir i år som alle år en rik hol dig agen da. 
Når mø tet set es vil de le ga te ne kjen ne igjen 
de van li ge – og nød ven di ge – fas te inn slag- 
e ne om lo ver, års mel ding og øko no mi.  

Men sen tral sty rets sat sings om rå der vil også 
pre ge agen da en. Det er plan lagt de bat er 
om fast le ge ord nin gen, til lits valgt sat sin gen 
og hver da gen til alle le ger.

Hel se mi nis te ren gjes ter lands sty ret  
al le re de før s te da gen. På det tids punk tet  
har re gje rin gen le vert sin hand lings plan for 
fast le ge ord nin gen, som vil være det na tur- 
 li ge te ma et for de bat en. Le ge for en in gen 
har am bi sjo ner om å lage en god de bat 
med tem pe ra tur og vidd.

So si al ram me
Lands sty re mø tet er åpent for alle, og sen tral-
sty ret og sek re ta ri a tet leg ger seg i se len for  
å lage en en ga sje ren de mø te plass. Det leg-
ges vekt på å ska pe en god so si al ram me 
med hyg ge li ge mål ti der, kul tu rel le inn slag 
og so si a le ar ran ge men ter.

– Jeg gle der meg til å øns ke lands sty ret, 
kol le g er, sek re ta ri a tet og alle våre gjes ter 
hjer te lig vel kom men til So ria Moria og årets 
lands sty re mø te, av slut er Ma rit Her man sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LANDS STY RE MØ TE:  Pre si dent i Le ge for en in gen, Ma rit 
Her man sen, øns ker vel kom men til lands sty re mø te 
2020. Her fra 2018 på So ria Moria. Foto: Thomas B.  
Eck hof/Le ge for en in gen

Le ge for en in gens nye sat sings om rå der

For å opp nå en bedre hel se tje nes te 
og en bedre ar beids hver dag, øns ker  
sen tral sty ret de nes te to åre ne å pri o- 
ri te re tre sat sings om rå der: Alle tren-
ger fast le gen, til lits valgt sat sing og 
tid til en god lege hver dag.

På et ar beids se mi nar i slut en av sep tem ber 
og på sen tral sty re mø tet i ok to ber drøf tet 
sen tral sty ret mu li ge tema for sat sings om - 
rå der for pe ri oden 2020 – 2021.

– Vi lan det på tre te ma er knyt et til fast le-
ge kri sen, til lits valgt sat sing og le gers ar beids-
hver dag, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

De tre sat sings om rå de ne ble ved tat før jul 
og er de vik tig ste pri ori te rin ge ne for Le ge for-
en in gen de nes te to åre ne. Sen tral sty rets valg 
av tema ut går fra prin sipp- og ar beids pro-
gram met som ved tas hvert fjer de år.

Alle tren ger fast le gen
– Fast le ge ord nin gen har vært en vel lyk ket 
hel se re form, men må for ny es og vi de re ut-
vik les. Først da sik rer vi pa si en te ne fort sat 

god til gjen ge lig het og mo der ne hel se tje nes-
ter av høy kva li tet, un der stre ker Her man sen.

Uten en vel fun ge ren de fast le ge ord ning, 
øker pres set på de øv ri ge hel se tje nes te ne. 
Fast le ge ord nin gen er sel ve grunn mu ren i 
hel se tje nes ten. Trygg het og kon ti nui tet er 
kjer ne ver di ene i ord nin gen. En bæ re kraf tig 
fast le ge ord ning er et po li tisk an svar. Sen tral-
sty ret un der stre ker der for vik tig he ten av at 
Le ge for en in gen ak tivt bi drar til en for plik-
ten de hand lings plan som vi de re fø rer ord-
nin gen med styr ke de ram mer og nye til tak.

Til lits valgt sat sing
Le ge for en in gen har over 3300 dyk ti ge til lits-
valg te, og for man ge re pre sen te rer de trygg-
het og lo kal for ank ring.

– In vol ve ring, dia log og sam ar beid er 
nøk kel ord for ut vik ling av hel se tje nes ten,  
og med et enda tet e re sam ar beid ska per 
man gode løs nin ger. Av den grunn øns ker  
vi å gjø re det enda mer po pu lært å både bli 
og for bli til lits valgt, sier Her man sen.

For å opp nå det e, skal Le ge for en in gen 
sat se yt er li ge re på or ga ni se ring, re krut e-
ring, opp læ ring, syn lig gjø ring og bi stand  
til til lits valg te over hele lan det.

Tid til en god lege hver dag
Jobb til freds het er vik tig for at le ger skal 
kun ne yte sit beste. Sam spil let mel lom 
le gers, og spe si elt sy ke hus le gers, jobb til-
freds het, or ga ni se ring og kva li tet i pa si ent-
be hand lin gen er godt do ku men tert. Ny lig 
ut vi det Ver dens le ge for en ing (WMA) Ge nève-
de kla ra sjo nen til ikke bare å iva re ta pa si en-
tens liv og hel se, men nå også «til plik te» 
le ge ne til å: «(…) iva re ta min egen hel se, min 
vel væ re og mine ev ner, for å kun ne gi om sorg 
av den høy es te stan dard».

– Sat sings om rå det skal vise sam men hen-
gen mel lom le gers ar beids mil jø, ar beids be-
last ning, kva li tet og pa si ent sik ker het. Det 
skal ty de lig gjø re at iva re ta gel se av egen 
helse og en god legehverdag er viktig både 
for den enkelte, og for å kunne yte gode 
helsetjenester, forklarer Hermansen.

Gjennom de to neste årene skal «tid til en 
god legehverdag» også sete søkelys på at 
leger har for lite tid til direkte pasientretet 
arbeid.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Leg ger vei en vi de re for IT-ut val get

Le ge for en in gens nye IT-ut valg for 
2020 – 2022 var ny lig sam let i sitt  
før s te møte.

– Det er vel dig po si tivt at vi har ko or di nert 
og sam let Le ge for en in gens stem me utad  
på e-hel se om rå det, sier Kjar tan Olafs son, 
fast le ge og le der av IT-ut val get. 

Le ge for en in gens IT-ut valg er et råd gi ven de 
ut valg for sen tral sty ret. IT-ut val get be står  
av re pre sen tan ter fra de fem stør ste yr kes-
for en in ge ne, samt Le ge for en in gens re pre-
sen tan ter i de vik tig ste na sjo na le sty rer, råd 
og ut valg in nen for e-hel se.  

– Det skjer mye i de sto re og sam men sat e 
IT-mil jø ene, som blant an net be står av stats-
for valt nin gen, fore ta ke ne, aka de m ia og 
tek no lo gi mil jø ene. Med lem me ne i IT-ut val-
get er Le ge for en in gens stem me for ved tat 
po li tikk, men også ører som fan ger opp 
pre mis ser for ny po li tikk. Vi byg ger net verk 
og re la sjo ner, så vi har også en vik tig di plo-
ma tisk funk sjon, på pe ker Olafs son. 

Sat sings om rå der
Kli nisk in for ma tikk er et om rå de ut val get  
vil sat se vi de re på i nå væ ren de pe ri ode. 

– Det er vik tig for å bygge bro mel lom 
tek no lo ge ne på den ene si den og kli ni ker ne 
på den and re. Vi har blant kom met langt  
i ar bei det for et pro fes so rat i kli nisk in for-
ma tikk, med å styr ke kli nisk in for ma tikk  
i grunn-, vi de re- og et er ut dan ning av le ger, 
og vi job ber med å få hel se fo re tak til å se 
nyt en av å ha le ger med an svar for kli nisk 
in for ma tikk i le del sen, sier han. 

For IT-ut val get er det vik tig å være pro - 
ak ti ve og prø ve å være i for kant av pro blem-
stil lin ger.   

– De ling av in for ma sjon og løs nin ger for 
det, dis ku te res mye. IT-ut val get er der for 
opp tat av å drøf te in for ma sjons over skudd 
og hvor dan vi kan hånd te re det. Vi må se på 
hvor dan vi kan skille den vik ti ge in for ma sjo-
nen fra det som kan opp le ves som «spam», 
sier Olafsson og leg ger til: 

– Det vik tig ste er å frem me Le ge for en in-
gens kla re stand punkt om å set e fart på 
ar bei det med na sjo na le fel les kom po nen ter 
som en fel les le ge mid del lis te, og de ling av 
do ku men ter gjen nom kjer ne jour nal. Vi vil 
dele det vik ti ge nå - ikke om 10 år.   

Me di sin stu den te ne re pre sen tert
Nyt i den ne pe ri oden er at Norsk medisin-
studentforenig (Nmf) er re pre sen tert i IT-ut-
val get ved le der Hå vard Uls aker. Han er 
po si tiv til at Nmf nå er med. 

– Vi had de hel se tek no lo gi og frem ti dens 

hel se tje nes te som tema på grunn ut dan-
nings kon fe ran sen vår i 2018. Det e er noe 
som stu den te ne er opp tat av, og det er 
vik tig at vi som er frem ti dens le ger blir tat 
med i dis ku sjo ne ne, på pe ker han.  

Uls aker sit er selv i et ut valg ved NTNU 
som job ber med en mas ter i hel se tek no lo gi. 
Den skal et er pla nen til bys fra 2021. Må let er 
at man skal kun ne ta mas ter gra den pa ral lelt 
med me di sin stu di et. 

– Vi håper det e er et godt in sen tiv for  
å gi le ger mer grunn leg gen de for stå el se for 
de tek no lo gis ke verk tøy ene som lig ger til 
grunn i hel se tje nes te ne. Der for er det også 
vel dig po si tivt at IT-ut val get vil sat se vi de re 
på kli nisk in for ma tikk, av slut er Uls aker. 

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

LE GE FOR EN IN GENS IT-UT VALG: Fra høy re: Erle Refs um, Anders Dyre borg Niel sen, Pe ter Chris ters son, Ivar Hal vor-
sen, Hå vard Uls aker, Kjar tan Olafs son (le der), Tor geir Hof Skav øy, Pål Brek ke og Egil Jo han ne sen. (Ut val get er ikke 
full tal li ge på bil det). Foto: Vil de Baug stø

Jacob B. Nat vig ut nevnt til æres med lem

Pro fes sor Ja cob Bir ger Nat vig ble  
ny lig ut nevnt til æres med lem i Stif tel-
sen Na sjo nalt me di sinsk mu se um.

I be grun nel sen for til de lin gen ble det truk-
ket frem at Nat vig, som er tid li ge re man ge-
årig sty re le der, mer enn noen an nen har 
æren for både etab le rin gen og opp byg gin-
gen av Stif tel sen. Den ble opp ret et i 2002 og 

har som for mål å ta vare på hel se ve se nets 
his to rie.

Pro fes sor Nat vig er spe sia list i im mu no lo gi 
og trans fu sjons me di sin, og til brak te nes ten 
hele sit yr kes ak ti ve liv ved Riks hos pi ta let. 
Han ble over le ge i 1967 og var di rek tør i pe ri-
oden 1978 – 86. Nat vig reg nes som en pio ner 
in nen me di sinsk im mu no lo gi i Norge.

Stif tel sens ak ti vi te ter be står i se mi na rer, 
stu die tu rer, sam ar beid med and re hel se his-
to ris ke mil jø er, og ar bei der med å ut vik le et 

na sjo nalt hel se mu se um. De siste åre ne har 
de ar ran gert åpne se mi na rer om pest, hel se-
ve se net un der and re ver dens krig og om 
jord mød re nes his to rie. Se mi na re ne spei ler 
også nå ti den, med te ma er som kuns tig 
in tel li gens og sy ke hus ut byg ging i Oslo-om-
rå det.

TON JE INGARSDOTTER HEL GE SEN
tonje@tonje2.no
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Me di sinsk over ak ti vi tet un der lu pen

– Over be hand ling og overdiagnos- 
tikk be rø rer oss alle – fris ke som  
syke, sa pre si dent Ma rit Her man sen  
da Le ge for en in gen, Helsedirektora- 
tet og Folkehelseinstituttet arr- 
angerte kon fe ran se om me di sinsk 
over ak ti vi tet.

Kon fe ran sen den 6. feb ruar ble åp net av 
Ma rit Her man sen, as si ste ren de hel se di rek-
tør i Hel se di rek to ra tet, Olav Va len Slåte-
brekk, og di rek tør for Folkehelseinstitutet, 
Ca mil la Stoltenberg. De var eni ge om at 
me di sinsk over ak ti vi tet er et vik tig felt med 
både hel se po li tis ke, kli nis ke og aka de mis ke 
im pli ka sjo ner – og at spørs mål knyt et til 
det e blir sta dig mer ak tu elt.

Det var der for ikke over ras ken de at kon- 
 fe ran sen til trakk seg man ge be slut nings - 
ta ke re in nen hel se po li tikk, hel se ad mi nist ra-
sjon, pa si ent- og bru ker or ga ni sa sjo ner og 
aka de m ia. Til hø rer ne fikk både opp da tert 
kunn skap og er fa rin ger om hvor dan bud-
ska pet «for mye me di sin» blir mot at av 
pa si en ter og bru ke re.

– Når vi blir syke skal vi få rik tig be hand-
ling ut fra vår dia gno se. I til legg skal le gen 
ta hen syn til and re syk dom mer, vårt per son-
li ge syk doms for løp og egne øns ker om 
be hand ling. Vi har de siste åre ne set en 
øken de in ter es se for me di sinsk over ak ti vi tet 
for di det e er pro ble ma tisk på fle re må ter; 
både øko no misk, for kva li te ten og av etis ke 
hen syn. Jeg vil der for takke Norsk for en ing 
for all menn me di sin sin fag grup pe om me-
di sinsk over dia gnos tikk for at de tok ini tia- 
 ti vet til den ne vik ti ge kon fe ran sen, sa Her-
man sen i sit inn legg.

Myn dig he te nes sig na ler
In nen me di sinsk over ak ti vi tet snak ker man 
ofte om dri ve re – det som på vir ker gra den av 
over for bruk el ler un der for bruk. Ma rit Her-
man sen trakk frem myn dig he te ne, hel se- 
 in du stri en, me di e ne og fag mil jø ene som 
fire av de vik tig ste dri ver ne.

Gjen nom po li tis ke sty rings sig na ler og 
valg av fi nan sie rings mo del ler leg ger myn-
dig he te ne fø rin ger for hvil ke pri ori te rin ger 
som gjø res og hvor dan hel se tje nes te ne 
dri ves hver dag.

– Jeg tvi ler ikke på at myn dig he te ne øns-
ker å gjø re de beste val ge ne, det som gir 
rik tig hjelp til de som tren ger det mest og 

best mu lig ut nyt el se av sam fun nets res sur-
ser. Der for er det vik tig at myn dig he te ne 
lyt er til fag mil jø ene, de som står tet est på 
pa si en te ne og de van ske li ge vur de rin ge ne. 
Det er vi som kan for tel le om til ta ke ne som 
inn fø res har øns ket ef ekt el ler om noe må 
jus te res, un der stre ket Her man sen.

In du stri ens an svar og på virk ning
In du stri en står bak ut sty ret, me di ka men te-
ne, me to de ne og sy ste me ne som be nyt es  
i hel se ve se net. Det gir dem også et stort 
an svar, på pek te pre si den ten.

– In du stri en har en helt sen tral plass  
i vårt mo der ne hel se sy stem, og har bi drat 
til å ut vik le tje nes te ne til det de er i dag. Jeg 
me ner li ke vel at vi i for stor grad har en 
in du stri som også mar keds fø rer ut styr og 
me di ka men ter som gir li ten hel se ge vinst 
el ler som vi ikke har bruk for. Vi me ner der - 
for at det må stil les ty de li ge krav til in du - 
stri en om at de er sit an svar og sin rol le 
be visst i ar bei det med å re du se re me di sinsk 
over ak ti vi tet, sa Her man sen.

Me di e nes rol le
Me di e ne har en sen tral rol le i for mid lin gen 
av kunn skap, også in nen hel se sek to ren.  
I den sam men heng trakk Her man sen frem 
ut ford rin ge ne som duk ker opp når me di e ne 
ikke i til strek ke lig grad tar inn over seg  
an sva ret de har når de for mid ler syk doms - 
ri si ko og be hand lings al ter na ti ver.

– Norsk jour na li stikk blir jevn lig kri ti sert 
for å skrem me og bi dra til hel se angst, unød-
ven dig be kym ring og hyp pi ge re kon takt 
med le ge tje nes te ne. Men an sva ret for at 
in for ma sjo nen blir kor rekt, lig ger ikke kun 
hos jour na lis te ne. Fors ke re, myn dig he ter, 
pa si ent for en in ger og hel se per so nell har 
også et an svar for at tall pre sen te res på en 
nøy tral måte og at man ikke bi drar til tab lo- 
 i de over skrif ter som ska per unød ven dig 
frykt, for klar te Her man sen.

Fag mil jø ene må være i front
Her man sen po eng ter te til slut at overutred-
ning, over dia gnos tikk og over be hand ling,  
er og blir et pro fe sjo nelt an svar.

– Le ge for en in gen har over fle re år job bet 
med me di sinsk over ak ti vi tet. Både gjen nom 
vår egen kam pan je «Gjør klo ke valg», men 
også gjen nom and re tverr fag li ge sam ar beid 
i spørs mål om kva li tets ar beid, forsk ning og 
glo ba le tren der. Nors ke le ger tar i dag en 
stor del av an sva ret for å få ned over dia gnos-
tikk og over be hand ling. Og sånn skal det 
også være. Det e er på man ge må ter en 
nød ven dig selv ran sa kel ses kam pan je. For det 
å gjø re klo ke valg i hel se tje nes ten, hand ler 
om for bed ring og sik ker het, ikke om spa-
ring, av slut et Ma rit Her man sen.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HOS DI REK TO RA TET: Det er vik tig at myn dig he te ne lyt er til fag mil jø ene, de som står i den dag li ge drif ten og de 
van ske li ge vur de rin ge ne, sa pre si dent Ma rit Her man sen. Foto: Tor Martin Nilsen
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Har star tet en norsk-bos nisk  
lege- og psy ko log for en ing

Den ny stif te de for en in gen skal 
blant an net jobbe for å bi dra til 
bedre hel se tje nes ter i Bos nia- 
Her ce go vi na. 

– Vi er man ge le ger og psy ko lo ger i Norge 
med bos nisk opp hav som øns ker å gi noe 
til ba ke til hjem lan det vårt, sier Dra gan 
Ze ra jic, fast le ge i Stein kjer, le der i Nord- 
Trøn de lag le ge for en ing og sty re med lem  
i All menn le ge fo re nin gen. 

Han er en av ini tia tiv ta ker ne bak Norsk-
bos nisk lege- og psy ko log for en ing, en me di-
sinsk for en ing som ble stif tet på ny å ret ved 
den bos nis ke am bas sa den i Oslo. 

– Norsk-bos nisk lege- og psy ko log for en ing 
øns ker å sam le alle le ger og psy ko lo ger med 
en til knyt ning til Bos nia-Her ce go vi na, som 
er bo sat og au to ri sert i Norge – for å frem-
me kol le gi a le, fel les fag li ge og so si a le in ter-
es ser, sier Dra gan Ze ra jic. 

Be søk og hos pi te ring
Ze ra jic for tel ler at et av må le ne til for - 
en in gen er å bi dra til bedre hel se tje nes ter  
i Bos nia-Her ce go vi na. 

– Et kon kret eks em pel på det e, er å sam le 
inn me di sinsk ut styr fra nors ke sy ke hus og 
hel se kli nik ker for gjen bruk i Bos nia-Her ce-
go vi na. Det e er fullt funk sjo nelt ut styr som 
ikke be hø ver å stå på et la ger her i Norge, 
sier han.

Å til ret e leg ge for at hel se per so nell fra 
Norge kan rei se til Bos nia-Her ce go vi na for  
å hol de fore drag, un der vi se og hos pi te re ved 
bos nis ke ut dan nings in sti tu sjo ner, sy ke hus 
el ler hel se kli nik ker er også et til tak for en in-

gen øns ker å gjen nom fø re, for tel ler  
Ze ra jic. 

–  Det e øns ker vi å gjen nom fø re beg ge 
vei er, så vi øns ker også hos pi te ring fra hel se-
per so nell fra Bos nia-Her ce go vi na her i Norge. 
Også fag for dyp ning og spe sia li se ring her 
kan være ak tu elt. I USA har de en ord ning på 
det e som fun ge rer vel dig godt, så det er en 
in spi ra sjon for oss. 

Be tyd nin gen av å sam les
Iføl ge Ze ra jic fin nes det over 300 le ger og 
psy ko lo ger i Norge med bos nisk opp hav. De 
fles te kom til Norge un der kri gen på star ten 
av 90-tal let. Han un der stre ker be tyd nin gen 
av å sam les med ut gangs punkt i fel les pro fe-
sjon og bak grunn. 

– Vi vil ar ran ge re års mø ter, samt so si a le  
og fag li ge ar ran ge men ter for med lem me ne. 
De fles te ar ran ge men te ne vil jo også hol des 
på norsk, så alle nors ke kol le ga er er selv sagt 
vel kom ne. Det enes te vi kre ver er at du har 
au to ri sa sjon og bo steds til la tel se i Norge, 
sier Ze ra jic. 

Han øns ker å ret e en spe si ell takk til alle 
kol le ga er som hjalp til i etab le rings fa sen av 
for en in gen, og sær lig til spe si al råd gi ver for 
in ter na sjo na le spørs mål i Le ge for en in gen, 
Bjørn-Os car Hof tvedt. Hof tvedt har ar bei det 
mye med hel se re la ter te spørs mål i Bos nia-
Her ce go vi na. 

– Gjen nom sit ar beid i over 20 år, ved til- 
 ste de væ rel se i Bos nia-Her ce go vi na og gjen-
nom alle ar tik le ne han har skre vet, har han 
brøy tet vei. Det har be tydd eks tremt mye, 
av slut er Dra gan Ze ra jic. 

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Før og etter vaksinering

Hvorfor forlater noen 
allmennmedisin?

Kriterier for tvangsinnleggelser

Stressfraktur i lårhalsen

Lungekreft og operasjons- 
kapasitetDIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07

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

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

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

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

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Divisun «Meda»
 
D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

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

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

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

DES-2020 - 001

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

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

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

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

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

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

3
 går over i morsmelk. Dette må 

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

3
 motvirker utvikling av rakitt 

hos barn og osteomalasi hos voksne. Det mot virker også økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel, som fører til økt ben resorpsjon. Absorpsjon: Vitamin D 
absorberes lett i tynntarmen. Fordeling: Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: Kolekalsiferol blir omdannet i leveren 
ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Denne blir så omdannet i ny rene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er an-
svarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev. Utskillelse: Vitamin D utskilles via feces og urin. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Pakninger og priser: 800 IE: 90 stk. (blister) kr 164,10. 2000 IE: 90 
stk. (blister) kr 416,10 4000 IE: 90 stk. (blister) kr 416,10.  Sist endret: 13.11.2019

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

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

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

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

Divisun 100µg, med delestrek for lettere å kunne svelges.3
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